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Pe 8 martie 2009, de Ziua Femeii, echipa Stiinta Azi prezintă câştigătorii concursului "Femeile şi
ştiinţa". Echipe de liceeni au concurat pentru a argumenta într-o prezentare sau într-un poster,
alături de o sinteză de 100 de cuvinte, de ce au ales acea cercetătoare şi acea descoperire a ei
drept foarte importante pentru umanitate. Pe lângă câştigători, oferim şi feedback despre cele
mai des întâlnite greşeli, despre plagiat şi despre cum se realizează o prezentare. Mulţumim
tutur participanţilor şi felicităm câştigătorii!

Pe 8 martie 2009, concursul "Femeile şi ştiinţa" anunţă câştigătorii şi comentarii, organizat de
echipa de voluntari de la Stiinta Azi.

Scurtă descriere a concursului

Concursul nostru a fost lansat pe 15 februarie 2008 şi a fost deschis echipelor de liceeni din
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România şi din Republica Moldova. La această ediţie însă am avut numai participanţi din
România. Am primit aproximativ 9 postere şi aproximativ 70 de prezentări powerpoint. Haideţi
mai întâi să vedem câştigătorii şi posterele sau prezentările lor. Notarea s-a bazat atât pe
prezentare (aspect vizual şi conţinut ştiinţific), cât şi pe sinteza de 100 de cuvinte. Multe echipe
au uitat să prezinte sinteza sau au avut-o mai mare de 100 de cuvinte. Au pierdut puncte.
Aşadar, dacă vedeţi o prezentare foarte bună şi are un premiu mai mică, vă rog să luaţi în
calcul că notarea nu s-a făcut doar pe prezentare.

Puteţi citi toate detaliile în articolul în care a fost anunţat concursul .

Premii şi sponsori

Mulţumim mult sponsorilor noştri pentru donaţiile lor pe care noi le gestionăm şi pentru a
achiziţiona cărţi şi materiale, dar şi pentru a tipări şi oferi la liceele partenere revista sau
calendarul nostru. Mulţumim aşadar Energie-Verde.ro , SolTech.ro , LomoImpex.ro şi i-know
.ro
.

Dat fiind numărul mare de premii şi menţiuni şi datorită faptului că este un concurs pe echipe,
ceea ce triplează numărul de câştigători, nu putem asigura premii pentru fiecare dintre voi. De
aceea, vom asigura premii individuale doar la câştigătorii premiilor întâi de la poster şi
prezentare
, pe care vă rog să scrieţi un email la concurs.femei@stiintaazi.ro
menţionând numele, liceul, premiul, echipa şi câteva produse în ordinea descrescătoare a
preferinţelor şi vom încerca să vi le oferim.

Petru ceilalţi câştigători care nu au obţinut premiul I, vom trimite materiale şi diplome pe adresa
liceului, pe numele profesorului coordonator, pentru a fi folosite cu toţi elevii. Fiecare liceul ce a
trimis oameni câştigători va primi câte un calendar de astronomie pe 2009 realizat de echipa
Stiinta Azi, chiar dacă nu este încă liceu partener. Totodată, avem de oferit:

- 2 chei USB de 4 GB

- 2 masinute cu celula solara
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- 7 carticele de buzunar "The Universe"

- 7 dictionare de buzunar englez englez

- reviste Symmetry

- cărţi de ştiinţă sau cunoaştere

1. The Complete Book of Dinosaurs;
2. Adventures in Ocean Exploration;
3. Seven Summits X2
4. The Atlas of Atlases X3
5. Wonders of the World;
6. Ancient China;
7. Ancient Mexico;
8. Medicine (Dictionar)
9. Physics (Dictionar)
10. Set de 3 dictionare Webster's new Pocket (Spanish, Tesaurus si simplu)

Secţiunea postere

Premiul I: Posterul "Grace Hooper", de echipa la Colegiul Naţional "Decebal" din Deva, jud.
Hunedoara, realizat de Bogdan Irimie, Roxana Crisovan şi Andrei Stoian, coordonaţi de domnul
profesor Sorin Stănculescu.
Vezi posterul aici!
(pagina a treia)

Premiul II: Posterul "Marie Curie", de echipa la Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu"
din Bucureşti, formată din Mădălina Georgiana Barangă şi Cristian Ionuţ Cazacu.
Vezi posterul aici!
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Premiul III: Posterul "Marie Curie", de echipa la Colegiul Naţional "Roman Vodă" din Roman,
jud. Neamţ, formată din Andreea Gheţ, Ioana Maftei, Codruţ Luca, coordonaţi de doamna
profesoară Carmen Stafie.
Vezi posterul aici!

Secţiunea prezentări Powerpoint

Premiul I: Prezentarea despre Chien-Shin Wu "Prima doamnă a fizicii", de echipa de la Colegiul
Naţional "
Gheorghe Şincai" din Bucureşti, realizată de Octavia Aldea, Irina Sîrbu şi
Andrei Petre, coordonaţi de doamna prefesoară Aurelia Zbaganu.
Vezi prezentarea aici!

Premiul I: Prezentarea despre Marie Curie "Marie Curie şi Radioactivitatea (1867-1934)",
realizată de echipa de la Liceul "
Grigore Moisil" din Timişoara, formată din Andreea
Popa şi Alexandru Vid, coordonaţi de domnul profesor Gheorghe Lipovan.
Vezi prezentarea aici!

Premiul II: Prezentarea despre Barbara McClintock "Femeile pot schimbalumea", realizată de
echipa de la Colegiul Naţional "
Decebal" din Deva, formată din Elena-Adela Filip,
Adela Antoanela Păcurar, coordonate de domnul profesor Sorin Stănculescu.
Vezi prezentarea aici!

Premiul II: Prezentarea despre Marie Curie "Marie Curie 1867-1934 un pionier în domeniul
radioactivităţii", realizată de echipa de la Colegiul Tehnic "
Ion Mincu", Slatina, judeţul
Olt, formată din Constantin Bogdan Artan, Marian Cosmin Busnă şi Dana Elena Grigorescu,
coordonaţi de doamna profesoară Nicoleta Zamfirache.
Vezi prezentarea aici!
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Premiul III: Prezentarea despre Gertrude Belle Elion "Incurabil ... eliminat din dicţionar!!!",
realizată de echipa de la Colegiul Naţiional "
Decebal" din Deva, judeţul Hunedoara,
formată din Paula Petronela Groza, Oana Ilie şi Diana Larisa Silvia Manea, coordonate de
doamna profesoară Ana Stănculescu.
Vezi prezentarea aici!

Premiul III: Prezentarea despre Ana Aslan "Tinereţe în ochi de toamnă" realizată de echipa de
elevi în clasa a şasea (felicitări pentru singurii elevi gimnaziali câştigători!) de la
Şco
ala cu clasele I-VIII din comuna Cuza Vodă
, judeţul Călăraşi, formată din elevii Andrei Costea, Ionela Ene şi Claudiu Popa şi coordonaţi de
doamna profesoară Georgeta Virginia.
Vezi prezentarea aici!

Premiul III: Prezentarea despre Maria Goeppert-Mayer "Premiul Nobel şi-a ales a doua
câştigătoare", realizată de echipa de la Colegiul Naţional "
Decebal" din Deva,
formată din Diana Gavrilă, Malvina Dreghiciu, Mihai Urzicianu, Alexandru Chende, coordonaţi
de domnul profesor Sorin Stănculescu şi doamna profesoară Ana Stănculescu.
Vezi prezentarea aici!

Menţiune: Prezentarea despre Perey Marguerite Catherine "Puterea femeii", realizată de echipa
de la Colegiul Naţional "
Gheorghe Şincai" din Bucureşti, formată din Ştefan
Ungureanu şi Andra Ureche, coordonaţi de doamna profesoară Aurelia Zbaganu.
Vezi prezentarea aici!

Menţiune: Prezentarea despre Mariea Geoppert-Mayer realizată de echipa de la Colegiul
Naţional "
Decebal" din Deva, formată din Mircea Mureşan şi Ioan Theodor Stanci,
coordonaţi de domnul profesor Sorin Stănculescu.
Vezi
prezentarea aici!

Menţiune: Prezentarea despre Marie Curie "Şi Femeia face ştiinţă!" realizată de echipa de la
Colegiul Naţional "
Decebal" din Deva, formată din Ioana Hedeşiu, Maria Dobroiu,
Alexandru Ciurez, coordonaţi de domnul profesor Sorin Stănculescu şi doamna profesoară Ana
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Stănculescu.

Vezi prezentarea aici!

Menţiune: Prezentarea despre Chien-Shiung Wu "Femeia care a ajutat la schimbarea cursului
istoriei" realizată de echipa de la Colegiul Naţional "
Decebal" din Deva, formată din
Cristina Crăciun, Enia Trif, Andreea Popescu, coordonate de doamna profesoară Ana
Stănculescu.
Vezi
prezentarea aici!

Situaţia pe licee

Fişierul acesta excel prezintă situaţia pe liceele ce au trimis echipe la acest concurs: câte
prezentări au trimis, câte dintre acestea au fost plagiate de pe internet şi câte au câştigat. Pe
baza acestor informaţii au fost realizate graficele de mai jos, care prezintă situaţia într-un mod
atractiv vizual.
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Numărul de lucrări trimise la concurs (prezentări sau poster)

Numărul de lucrări plagiate la concurs (prezentări)

Numărul de lucrări câştigătoare la concurs (prezentări sau postere, premii sau menţiuni)

Toate aceste informaţii pe un singur grafic

Baremul de corectare pentru prezentări Powerpoint
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Descalificare directa pentru cel putin o fraza de texta copiata de pe net.

Penalizare de 1 punct participare individuala si nu pe pe echipe.

Bonus de maxim 1 punct daca prezinta ceva ce nu s-a cerut si este relevant pentru prezentare
(subiectiv).

Barem pentru cei ramasi in concurs (total 10 puncte)

Prezentare (5 puncte):

Textul de sinteza cerut sa aiba sub 100 de cuvinte chiar are sub 100 cuvinte 1p. Daca are peste
100, dar sub 130 de cuvinte, doar 0,5 puncte si dacă are mai multe de 130 de cuvinte sau
lipseşte, atunci 0 puncte.

Se menţionează autorii, liceul, coordonatorii 0,5 puncte

Prezentarea are un titlu sau slogan 0,5 puncte

Prezentarea prezintă bibliografia 0,5 puncte

Modul în care este aşezat textul în prezentare 1,5 puncte (aspect aerist, text cu liniuţe sau fraze
foarte scurte, să nu fie fraze ample sau paragrafe întregi)

Aspectul general vizual al prezentarii (subiectiv) 1 punct

8 / 13

Pe 8 martie 2009, concursul "Femeile şi ştiinţa" anunţă câştigătorii şi comentarii
Scris de Adrian Buzatu
Sâmbătă, 07 Martie 2009 21:47 - Ultima actualizare Luni, 09 Martie 2009 08:50

Continut (5 puncte)

Argumentarea importanţei descoperirii şi cercetătoarei în sinteza de 100 de cuvinte 2 puncte

Prezentarea biografiei cercetatorei în prezentare 2 puncte

Prezentarea şi înţelegerea aspectelor ştiinţifice din prezentare 1 punct

Greşelile cel mai des întâlnite la realizarea prezentărilor Powerpoint

Nici nu ştiu de unde să încep. Rezultatul concursului acestuia a fost că aproape nici o echipă nu
a ştiut cum se realizează o prezentare. Tocmai de aceea explicăm aici cele mai des întâlnite
greşeli şi sfaturi pentru redactarea de prezentări şi vom lansa un concurs cât de curând, tot de
prezentări, pentru ca aceste reguli să fie aplicate la cald. Ne doream ca în barem să testăm mai
ales aspectul ştiinţific, dar am fost forţaţi să testăm structura unei prezentări şi dacă este
plagiată de pe internet sau nu. Vă rog să citiţi foarte atent aceste greşeli realizate cel mai des,
pentru că a fiecare din noi va face prezentări o viaţă întreagă, aproape orice ar munci.

1. Nu copiaţi texte de pe internet! Acesta este plagiat. Este un act atât ilegal, cât şi imoral.
Pentru aceasta nu doar că riscaţi să primiţi nota 1 la şcoală, dar în viaţa reală puteţi plăti o
mulţime de bani despăgubire şi să vi se păteze reputaţia. 40% din prezentările Powerpoint au
fost descalificate pentru că aveau cel puţin o frază întreagă copiată de pe internet. 40%. Nu
este normal aşa ceva! Profesorii trebuie să explice elevilor lor ce înseamnă plagiat. Şi în nici un
caz să nu le dea câte un 10 pentru participarea la concurs până nu aşteapă să le spunem noi
dacă au plagiat sau nu. Elevii care au plagiat vor fi "pârâţi" profesorilor lor, aşa cum am promis
la concursul precedent. La următorul concurs, cei care vor plagia vor fi făcuţi public de ocară.
Aşa ceva nu se poate. A trebuit să iau personal fiecare prezentare în parte şi să iau fraze din ea
şi să caut pe google. Şi cele câteva ore petrecute astfel iată au găsit 40% din prezentări ca fiind
plagiate!

Ce este grav este că aşa se face mereu la şcoală. Profesorii dau teme ca şi referate, ca şi
prezentări, elevii vin cu ele, dar profesorii nu le iau pe fiecare în parte să le verifice pe google.
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Şi atunci elevii iau referate de pe siteurile de referate. Iar la prezentări, iau aceleaşi texte şi pun
paragrafe întregi, cu ceva poze şi gata prezentarea. Nu, nu asta e o prezetare. Şi cu asta, trecu
la următoarele comentarii! Reţineţi: Nu plagiaţi!

2. Puneţi titlul şi autorii pe prima pagină! Prima pagină trebuie să prezinte titlul prezentării, liceul
şi numele participanţilor. Mulţi au uitat să facă asta. Şi cum uni au uitat să pună datele de
contact şi în email, a trebuit să merg la sfârşitul prezentării să văd de la liceu este, ca să
ordonez după licee. Iar cum unii aveau .pps, trebuia să dau până la sfârşitul prezentării doar ca
să văd de la ce liceu este!

3. Datele de contact complete la final! Pe ultima pagină trebuie să fie şi datele de contact
complete: Numele, clasa, emailul participanţilor. Numele şi emailul profesorului coordonator.
Liceul şi oraşul. Unii au uitat să pună asta complet. A trebuit eu să fac atunci un fişier text în
care să pun emailul de la care primisem pentru a şti pe cine să contactez în caz de probleme.

4. Nu uitaţi bibliografia! Pe ultima sau penultima pagină trebuie bibliografia, adică sursele din
care aţi luat informaţiile primare pe care le-aţi formulat în cuvintele voastre. Unii au crezut că
dacă pun Wikipedia la bibliografie, atunci pot pune texte de pe Wikipedia. Greşit! Când se iau
texte dintr-o altă sursă, se pune în ghilimele şi se pune sursa. Nu faci 90% textul tău şi 10% din
altă parte şi să nu ştie care este textul tau şi care e din altă sursă. La bibliografie sunt sursele
de informaţii şi sursele fotografiilor, iar nu sursa de unde aţi copiat texte.

5. Texte scurte, nu paragrafe! Acum să trecem prezentarea propriu-zisă. Mulţi au pus copy
paste la paragrafe, fără nici o poză. Păi cu ce se deosebeşte asta de un document Word? Asta
nu e o prezentare. O prezentare este doar suportul, materialul esenţial ce v-ar ajuta atunci când
aţi prezenta unei audienţe. Nu este un curs în Powerpoint care să poată fi citit apoi. Este o
sinteză. Deci nu paragrafe întregi, nici măcar fraze întregi. Trebuie cuvinte cu liniuţă, cel mult
fraze scurte.

6. Pagina să fie aerisită! Cu puţin text. Cu o poză dacă se poate. Cu mult spaţiu alb. Dacă este
mult text şi tu când o prezinţi vorbeşti, ascultătorul nu ştie ce să facă: să te asculte pe tine, sau
să citească textul tău? Răspunsul este că trebuie să te asculte!

7. Prezintă sinteza informaţiei, nu totul! Aceasta te forţează ca la conţinut să pui doar sinteza,
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iar nu totul. Aproape nimeni nu a făcut o sinteză. Aproape toţi au prezentat biografia. Biografie
luată din referate, sau wikipedia. Aţi enumerat tot ce era acolo: nu doar ce descoperiri a făcut,
dar şi ce iubiţi a avut! Incredibil! Ori trebuia analizat de ce descoperirea este importantă, cum a
reuşit ea într-o lume dominată de bărbaţi. Ar putea fi un tabel. O diagramă de relaţii cauză-efect
(asta implică asta care mai departe implică asta). Aşa, enumerarea biografiei este monoton şi
nu permite să arate că aţi înţeles bine despre ce este vorba.

8. Aspectul ştiinţific! Trebuie să arătaţi că înţelegeţi aspectul ştiinţific şi că îl puteţi explica pe
scurt. Foarte mulţi v-aţi mulţumit doar la a menţiona descoperirea, fără să arătaţi că o înţelegeţi.
De exemplu, mulţi au scris despre Marie Curie şi că a descoperit radiul, care este folosit în
medicină pentru radioterapie şi atât. Nimeni nu a explicat cum se face că radiaţia poate distruge
celule în general şi celule canceroase în special. Nimeni nu a spus că de fapt nu radiul se
foloseşte în medicină, ci alte substanţe, dar tot radioactive. În schimb, prezentările de la locul I
au avut şi explicaţii de fizică pe inţelesul colegilor lor de clasă. Pe scurt! Nu era un concurs de
biografie! Asta o poate lua oricine de pe Wikipedia, iar unii din ei chiar au luat cu copy paste,
plagiind! Era un concurs de făcut sinteză, de înţeles şi explicat colegilor voştri!

9. Respectă regulile! Când spunem că trebuie o sinteză de 100 de cuvinte, atunci 100 de
cuvinte este. Nu 250 de cuvinte cum au făcut mulţi. Şi nu lipsă, cum au uitat să pună alţii! Când
spunem că este un concurs pe echipe, este pe echipe, nu de o singură persoană! Dacă erau
două creiere, poate că ar fi fost respectate mai bine regulile, ar fi ieşit conţinut şi aspect grafic
mai bun!

Felicitări câştigătorilor! Totuşi, nu toţi câştigătorii au respectat toate regulile. Absolut toate
prezentările pot fi îmbunătăţite, conform celor de mai sus. Desigur, prezentările de la premiul I
sunt cele mai aproape de acesta.

Barem poster

Poster (aspect vizual) 5 puncte

Sinteza (aspect ştiinţific şi sinteza de 100 de cuvinte) 4 puncte
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Bibliografie 0,5 puncte

Autori 0,5 puncte

Comentarii despre poster

Când am propus un poster la concurs, m-am gândit la acele postere care se prezintă la
conferinţe de ştiinţă. La o conferinţă poţi prezenta o prezentare Powerpoint (prezetare orală)
sau poster. Ei bine, posterul conţine aceeaşi informaţie ca o prezentare. Adică conţine
introducere, argumente, concluzia, autorii, bibliografia. Este format aşadar din mai multe bucăţi,
este aerisit, dar are şi text şi diagrame si este tipărit aşa mare cât o tablă şi omul stă în faţa lui
şi prezintă celor ce îl vizitează la standulu lui. Un exemplu de astfel de poster reallizat de mine
pentru cercetare (căutarea bozonul Higgs) poate fi văzut aici.
Un astfel de
poster se poate construi direct în Powerpoint, după cum poate fi văzut aici.
Practic, este o prezentare de un singur slide căruia îi poţi pune tu ce dimensiuni doreşti, apoi
faci zoom mult. Eu la aceasta m-am gândit. Dar ....

Dar a ieşit altceva. Absolut toţi concurenţii au făcut afişe. Cu o imagine, un titlu, eventual nişte
ani, un citat. Au ieşit bine. Poate că un poster era peste nivelul elevilor. Afişele au ieşit bine şi
nu am depunctat. Dar este bine să înţelegi diferenţa între poster de conferinţă (precum mai sus)
şi afiş.

Felicitări profesorilor coordonatori!

Nu putem încheia fără să mulţumim profesorilor coorodonatori că au motivat elevii să participe
la concursul nostru. După cum vedem, după acest concurs şi citind aceste comentarii, elevii vor
învăţa cum se face o prezentare, un poster, ce este plagiatul şi faptul că au existat numeroase
femei cu rezultate excepţionale în ştiinţă. Rugâmintea noastră este ca dumneavoastră să vă
asiguraţi că elevii ştiu ce este plagiatul şi să verificaţi referatele lor de la şcoală, dacă le daţi.
Plagiatul este un flagel ce loveşte tot mai mult România. 40% plagiat este foarte foarte grav.
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La mulţi tuturor femeilor şi mamelor!

Astăzi este 8 martie, ziua înternaţională a femeii şi mamei. Special pentru această zi am
organizat şi noi acest concurs. Pentru ca elevii să conştientize că femeile pot fi şi mame, şi soţii,
dar şi femei de ştiinţă. Tot astăzi ia startul campania "Ea este astronom" din cadrul Anului
Internaţional al Astronomiei.

Şi tot astăzi vă atragem atenţia că în echipa de voluntari Stiinta Azi există mai multe voluntare
fete decât voluntari băieţi!
Haideţi să facem încât să fie aşa
şi în laboratoarele de cercetare, şi în parlament sau la laureaţii premiilor Nobel pentru ştiinţă!

La mulţi Ani!

Articol scris pentru www.StiintaAzi.ro de Adrian Buzatu. Concursul a fost organizat de întreaga
echipă Stiinta Azi!
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