REGULAMENT DE PARTICIPARE/ORGANIZARE A CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN
”HEARTS UP! ♥ INIMILE SUS!”
ediția a II-a, CAERI 2017
poz.9, domeniul educație pentru sănătate
25 mai 2017, Iaşi
1.Secțiuni:
A. Eseuri - vor fi expediate în format electronic împreună cu fișa de înscriere. Sugestii pentru realizarea
lucrărilor: exprimarea opiniei privind modalități de abordare a unui stil de viaţă sănătos. Lucrările vor
avea minim 1 pagină, maxim două, redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice,
caracter 12, spațiere 1.5, iar titlul lucrării cu Times New Roman, font 14 bold. La un rând de titlu se va
scrie numele şi prenumele elevului, clasa, numele coordonatorului şi instituţia de învăţământ, font 12
bold.
B. Afişe sau postere - vor fi realizate într-o tehnică de lucru la alegere, pe suport de hârtie, format A3 şi
vor respecta tematica propusă. În partea dreaptă jos se va regăsi eticheta ce va cuprinde: numele şi
prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea,
judeţul. Pe afiş/poster, elevul va trece un slogan pro stil de viaţă sănătos.
2. Condiţii de participare:
La concursul ”HEARTS UP!” pot participa elevii claselor V - XII din reţeaua de învăţământ
preuniversitar.
Lucrările participante la secțiunea A a concursului și fișa de înscriere vor fi trimise în format electronic pe
adresa de e-mail a proiectului: inimasus@yahoo.ro
Lucrările participante la concurs și fișa de înscriere pentru ambele secțiuni pot fi depuse la secretariatul
liceului, la adresa: LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iaşi, cod.700198
cu mențiunea: Pentru Concurs – ”HEARTS UP!”
Participanții din alte județe care nu pot participa direct la concurs vor trimite lucrările pentru secțiunea B și
fișa de înscriere prin poștă, la adresa mai sus mentionată a școlii organizatoare.
Împreună cu lucrările se va trimite un plic mare, timbrat corespunzător (5 lei), cu adresa unde doriţi să
primiţi diplomele elevilor (diplome de participare, premii/mențiuni/premii speciale din partea organizatorilor sau a
partenerilor concursului), adeverințele de participare pentru cadrele didactice.
Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu cel mult 6 lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune.
Lucrările nu se restituie. Nu se admit contestaţii.
Data limită de trimitere a materialelor împreună cu fişa de înscriere, este 12.05.2017.
3. Criterii de evaluare/jurizare
 originalitate - 20 puncte
 gradul de complexitate și coerenţa lucrării - 20 puncte
 integrarea conceptelor interdisciplinare - 20 puncte
 acurateţea realizării creaţiilor - 20 puncte
 capacitatea de sinteză a informației transmise - 20 puncte
Comisia de jurizare este alcătuită din cadre didactice, parteneri şi sponsori ai proiectului ”HEARTS UP !”
4. Program
- Trimiterea materialelor în perioada 10.04.2017 - 12.05.2017;
- În perioada 15.05.2017 - 26.05.2017 vor fi evaluate lucrările;
- În perioada 29.05.2017 – 31.07.2017 se vor trimite participanților diplomele pentru premii şi menţiuni,
respectiv diplomele de participare, pe adresa specificată.
Se vor acorda 25 % premii (I, II, III)/mențiuni din numărul total de participanţi, conform regulamentelor
şcolare (diplome semnate de ISJ Iași).
Vor fi acordate premii speciale pentru originalitate.
Echipa de proiect
8

