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Ziua Europei este și ziua ta
Proiect de parteneriat național
« UNITATE ÎN DIVERSITATE »
ediţia a-VII-a
Concurs național 2016
Regulament de organizare și desfășurare
1. PREVEDERI GENERALE
,, Unitate în diversitate” este un proiect adresat elevilor din clasele de gimnaziu (clasele a VII
a și a- VIII a ) şi de liceu (IX-XII) din ţară .
2. SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul are drept scop educarea tinerilor în vederea cunoașterii istoriei, instituțiilor,
simbolurilor, politicilor economice si legislației Uniunii Europene.
3. GRUP ŢINTĂ: elevii de gimnaziu (clasele a-VII-a și a VIII a ) şi liceu (IX-XII) din şcolile
partenere şi din ţară
4. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI :
Concursul pe cele trei secțiuni :
Activitatea principală a concursului se va desfășura în data de 7 mai 2016 începând cu orele 1000 la
Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin” și va cuprinde trei secțiuni:
I) expoziție de picturi, colaje, grafică, desene tematice;
II) concurs pe echipaje: întrebări în limbile franceză și engleză pe teme privind U.E.
III) prezentare PowerPoint care trebuie să cuprindă următoarele teme obligatorii:
 istoricul U.E.;
 capitale europene;
 instituții europene.
 simbolurile U.E.
5. CALENDARUL PROIECTULUI
25 aprilie 2016 – data limită de trimitere a lucrărilor (desene, grafică, colaje, picturi
tematice, power-point-uri) participante la concurs.
Lucrările la secţiunile I şi III se vor trimite pe adresa Colegiului Tehnic “Alexe Marin” Slatina,
strada Cireașov, nr.10, Judeţul Olt cu menţiunea pentru concursul ,,Unitate în diversitate” .
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Înscrierea participanţilor se va face pe baza unei FIŞE DE ÎNSCRIERE, aflată în anexă, până la
data de 30 aprilie 2016 pentru secţiunea a -II- a, iar pentru celelalte doua secțiuni (I si III) până la
data de 25 aprilie 2016 data poştei când se vor şi trimite lucrările .
PERSOANĂ DE CONTACT: Răduţ Maria , maria_radut@yahoo.co.uk , 0762/142/399
6.CONDIŢII DE REDACTARE:
 fiecare lucrare va fi trimisă în folia protectoare, însoţită de fişa de înscriere;
 se admit maxim 3 lucrări de la fiecare îndrumător;
 se va pune foarte mult accent pe originalitate, şi nu vor fi luate în discuţie lucrările “ copiate” de
pe anumite pagini de internet;
 lucrările vor fi trimise prin poştă, la adresa menţionată mai sus, până la data de 25 aprilie 2016;
 pentru trimiterea diplomelor este nevoie de un plic timbrat şi autoadresat, plic pe care îl veţi
trimite odată cu lucrările, valoarea timbrului fiind de 3 lei (cei ce nu vor trimite plicuri
autoadresate însoțite de timbru cu valoarea cerută, nu vor primi diplomele) ;

 nu se percepe taxă ;





subiectele alese trebuie să se încadreze în tema generală a proiectului;
autorii pot alege titlul care li se pare potrivit pentru lucrările lor;
toti participanții (elevi și profesori ) vor primi diplome de participare;
pentru secţiunea power-point (III) numărul limită de slide - uri este 12, iar prezentarea va fi
realizată în limbile franceză sau engleză;
 se admite un singur Power-point prezentat de un elev pentru fiecare unitate școlară
participantă;(excepție : dacă unitatea școlară are și gimnaziu și liceu se pot prezenta două
power-point-uri, unul pentru gimnaziu și unul pentru liceu);
 la secţiunea a II-a fiecare unitate școlară poate participa cu o echipă formată din 2 elevi (unul
pentru fiecare limbă străină );(excepție : dacă unitatea școlară are și gimnaziu și liceu se pot
prezenta două echipaje, unul pentru gimnaziu și unul pentru liceu, fiecare echipaj având 2
elevi);
 jurizarea lucrărilor se va face de către o comisie de specialitate, pe categorii de vârstă, urmând ca
până la 15 iunie 2016, participanţii să primească diplomele ;
 pentru concursul de întrebări (secțiunea a-II-a ) se vor elabora subiecte în functie de profilul școlii
participante (subiecte pentru licee tehnologice/subiecte pentru licee teoretice/subiecte pentru
gimnaziu)
 lucrarile participante la concurs (ppt-uri, desene, grafica, pictura, colaje) nu se vor returna,
devenind proprietatea organizatorilor.
7. ÎNSCRIEREA SE POATE FACE PE BAZA FIŞEI DE ÎNSCRIERE ATAŞATĂ ÎN ANEXĂ
LA URMĂTOARELE ADRESE DE E-MAIL : maria_radut@yahoo.co.uk ,
vaduva_flori@yahoo.com.
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Notă:
 Pentru secţiunea power point – elevul care nu se încadrează în 12 slide –uri, și în
tematica concursului sau nu folosește limba franceză sau engleză este descalificat .
 Selecția power-point-ului participant precum și a echipajului pentru secțiunea a-II-a se
face la nivelul fiecărei școli participante.
 Rugăm să nu se trimită mai multe power-point-uri sau echipaje pentru o unitate
școlară (în afara excepțiilor menționate în regulament), deoarece organizatorul nu face
selecția de participare în concurs.
 Participarea la secțiunile a-II-a și a-III-a este directă.
 Dacă vor exista la secțiunea a –III-a (power-point) lucrari cu participare indirecta
acestea vor fi jurizate separat.
 Lucrările care nu vor întruni cel puțin 50 de puncte din 100 posibile nu vor putea fi
premiate.
 Conform ANEXEI 2 A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE A
CONCURSURILOR CUPRINSE IN CALENDARUL ACTIVITATILOR
EDUCATIVE, ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE , SECTIUNEA 4 –ARTICOLUL 17,
(4) -NUMARUL TOTAL DE PREMII NU POATE DEPĂȘI 25% DIN NUMĂRUL
DE PARTICIPANȚI.
 Repartizarea numărului premiilor pe secțiuni revine juriului in funcție de numărul de
lucrări înscrise in concurs pentru fiecare sectiune în parte și în limita procentului de
25% din numarul total de inscrieri.
 Concursul nu prevede contestații.
 Nu se acceptă lucrări după data limită de înscriere ( 25 aprilie 2016 pentru secțiunile I
și III și respectiv 30 aprilie 2016 pentru secțiunea a-II-a).
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Anexa

Proiect educativ

“ UNITATE IN DIVERSITATE ”
editia a-VII-a
FIŞA DE ÎNSCRIERE
ŞCOALA……………………………………………………………….................
CADRU DIDACTIC COORDONATOR…………………………………….......
NUMĂR ELEVI PARTICIPANŢI……………………………….....................
NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME ELEV

PROFESOR
SECŢIUNEA
COORDONATOR

Secțiunea 1.Grafica, pictura, desene, colaje.
Secțiunea 2.Concurs echipaj
Secțiunea 3. Power-point
Rugăm a se specifica în tabel numele secţiunii la care participaţi.

CLASA
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