INSPECȚORAȚUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
BRAȘOV

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Programul ERASMUS +
Acţiunea Cheie 1 - proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brașov (lider de consorțiu)
Titlul proiectului: „Găsește plăcerea în învățare”
Contract de finanțare: 2020-1-RO01-KA101-079351
Aprobat,
Coordonator proiect,
Inspector școlar general,
Prof. Ovidiu Florin Tripșa

REGULAMENT CONCURS
- Logo proiect Inspectoratul Școlar Județean Brașov, în consorțiu cu Palatul Copiilor Brașov, Clubul Copiilor
Codlea, Clubul Copiilor Făgăraș, Clubul Copiilor Râșnov și Clubul Copiilor Victoria,
implementează, în perioada 01.11.2020 – 31.08.2022, proiectul „Găsește plăcerea în învățare”, 20201-RO01-KA101-079351, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului
Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 - proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare.
Scopul proiectului: creșterea gradului de satisfacție a elevilor, părinților și profesorilor, în urma
participării la activități extrașcolare nonformale, adaptate nevoilor și pasiunilor lor.
Obiectivele proiectului:
O1: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din consorțiu de a utiliza metode moderne de
predare, în context nonformal, care să conducă la mutarea accentului de pe transmiterea de
informație pe dezvoltarea de competențe pentru viață, adecvate nevoilor de dezvoltare personală a
elevilor.
O2: Creșterea calității ofertei educaționale a Palatului și Cluburilor elevilor, asigurându-se
respectarea principiilor incluziunii și egalitătii de șanse.
În acest context, lansăm un concurs are ca scop selectarea unui logo al proiectului, urmând ca
reprezentarea grafică să fie folosită pe documentele și materialele de promovare ale proiectului.
Competiția se desfășoară online și nu implică nici un fel de taxă.
I.

PARTICIPAREA LA CONCURS:

Grupul țintă: elevii din clasele 0-XII, Palatul/Cluburile Copiilor din județul Brașov.
Fiecare palat/club îşi desemnează participanţii în urma unei selecţii interne de tip concurs pe
grupe/instituție de învăţământ.
Un elev poate înscrie în concurs mai multe logo-uri, fie că participă în mod individual, fie că
participă ca membru într-o echipă de maximum 2 elevi.
Înscrierea în concurs se realizează pe baza fişei de înscriere (Anexa 1), care se trimite alături
de lucrările elevilor pe adresa de e-mail: proiectbrasov.ro@gmail.com, până: joi, 17 februarie
2022.
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II.

PERIOADA CONCURSULUI: 22 martie – 31 martie 2022 (vot online)

III.

DESCRIEREA PROBEI

Tema lucrării: Logo Găsește plăcerea în învățare
Logo-ul va consta într-un ansamblu de semne grafice, litere sau imagini, care va reda
proiectul și va ține cont de scopul său principal, acela de a fi un vector principal în comunicarea
vizuală.
Un logo îmbracă în formă grafică inițialele organizației/proiectului; trebuie să fie simplu și
lizibil; trebuie să vină cu un concept unic, care să-l diferențieze de altele.
Precizăm că titlul proiectului KA1 este: „Găsește plăcerea în învățare“
Logo-ul poate fi executat în orice tehnică (desen/schiță pe hârtie, grafică digitală), importantă
fiind ideea. Indiferent de varianta aleasă, lucrarea se trimite în format jpg, png sau bmp.
Logo-urile, precum şi orice materiale ale participanților trebuie:
 să nu conțină injurii;
 să nu conțină sau să nu sugereze orice formă de violență/cruzime;
 să nu conțină materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare,
defăimătoare, rasiste sau xenofobe și/sau discriminarea de orice fel;
 să nu poată aduce prejudicii vreunei persoane;
 să fie originale; fără elemente preluate de pe internet;
 să nu conțină mărci ale unor terțe părți.
IV.

TRANSMITEREA LUCRĂRILOR

 Fișa de înscriere și lucrările concurenților se trimit pe adresa de e-mail:
proiectbrasov.ro@gmail.com
 Lucrările se denumesc astfel: nume_prenume elev_cls_instituție (ex: Dinca_Sanda_cls
IV_CCSacele).
 Termen limită de trimitere a lucrărilor: joi, 17 februarie 2022
V.

SELECTAREA PROPUNERII CÂȘTIGĂTOARE

Toate lucrările grafice înscrise în concurs vor fi postate pe pagina de facebook a proiectului:
Găsește plăcerea în învățare, fără a conține numele sau instituția de proveniență a autorilor.
În stabilirea câștigătorului se iau în calcul like-urile primite de fiecare lucrare (proporție de
20%) și punctajul acordat de un juriu de specialitate (proporție de 80%).
Juriul este format din reprezentanți ai ISJ Brașov și profesori de specialitate din cadrul
palatului și fiecărui club al copiilor din județ. Analiza şi punctajul juriului au în vedere următoarele
criterii:
1) relevanţă pentru tema concursului;
2) actualitate - propunerea să reflecte tendințele actuale de design;
3) originalitate - propunerea grafică să fie autentică;
4) funcţionalitate (propunerea să fie vizibilă, lizibilă și uşor recognoscibilă)
În situația în care juriul nu va considera potrivită niciuna dintre propuneri, concursul se poate
încheia și fără a fi declarat un câștigător.
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VI.
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CALENDARUL CONCURSULUI
Desfășurarea concursului respectă următoarele termene:
28 ianuarie 2022 - lansarea concursului și publicarea/transmiterea regulamentului;
28 ianuarie - 17 februarie 2022 - înscrierea participanților și transmiterea lucrărilor;
22 – 31 martie 2022– postarea pe paginea de fb a proiectului și votul;
1 – 8 aprilie– jurizarea;
11 – 14 aprilie – premierea câștigătorilor.

Rezultatul final al concursului va fi publicat pe pagina de facebook a proiectului: Găsește
plăcerea în învățare, cât și pe cele ale unităților de învățământ participante.
VII.

PREMII
Se vor acorda premii pentru locurile I, II, III și diplome de participare.
Cadrele didactice coordonatoare vor primi adeverințe ce le atestă participarea ca îndrumători.

VIII. CLAUZE FINALE
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica anumite date din calendarul concursului, în
funcțe de condițiile pandemice și/sau a condițiilor de vot online, fără să solicite acordul
participanţilor.
Participarea la concurs implică acordul cu regulamentul de desfăşurare.
Nu se admit contestații.
Lucrarea câștigătoare devine proprietatea ISJ Brașov.
Câștigătorul va avea obligația de a cesiona integral drepturile de autor pentru propunerea
grafică deoarece logo-ul va fi folosit, în digital și în print, pentru documentele proiectului, materiale
personalizate etc.
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Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs - Logo Găsește plăcerea în învățare ianuarie/aprilie 2022

Instituţia de învăţământ (Palatul / Clubul Copiilor):
………………………………………………………………………………………………
Adresa: str. ………….......………., nr. .....…, localitatea: ………….., cod poştal: …………..
Telefon/fax instituție:…………...........….………
E-mail instituție: …………………….............….
Profesor coordonator: ……………..............…..
Telefon profesor:…………............………..……
E-mail profesor: …………….................………..
Tabel nominal cu elevii participanți
Nr. crt.

Nume/prenume elev

Clasa

1.
2.
3.
....
Am luat la cunoștință Regulamentul concursului.
Declar pe proprie răspundere că logo-urile înscrise în concurs sunt creații proprii ale elevilor
și nu sunt copiate din alte surse.
Toți participanții sunt de acord cu publicarea lucrărilor lor pe internet.
În cazul câștigării concursului lucrarea devine proprietatea ISJ Brașov. Prin semnarea acestei
fișe de înscriere toți concurenții își exprimă acordul de a cesiona integral drepturile de autor cu
privire la propunerea grafică.
Prof. coordonator,
.................................................
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