Concursul international `STEPS TO MY FUTURE`
REGULAMENT
1. INTRODUCERE
Elevii coordonati de fiecare partener, in cooperare cu staff-ul pentru training si consiliere,
realizeaza un produs precum un video sau animatie pentru descrierea unei profesii dintr-un anumit
domeniu , folosind arta vizuala ca mod de exprimare, creand materiale inovative care vor fi
utilizate in activitatile de consiliere ale partenerilor.
2. CONTINUT
Elevii isi exprima propriile preferinte pentru joburile viitoare prin intermediul artelor vizuale
3. TERMEN LIMITA
Elevii trebuie sa incheie elaborarea produselor pana in 31 martie 2015
4. ELIGIBILITATE
Aceste conditii sunt obligatorii pentru a considera produsul eligibil
Fiecare produs trebuie sa aiba logo-ul programului LLP, logo-ul proiectului si logo-ul
scolii/partenerilor; gasiti linkul la: : http://www.goodguidance.eu/img/logos_50.zip
Fiecare produs trebuie sa aiba o descriere a jobului in limba materna si in engleza
Fiecare produs trebuie facut de catre un grup de elevi
Durata fiecarui produs trebuie sa fie de maximum 3 minute
Fiecare produs trebuie sa aiba o coloana muzicala nou creata sau una care nu se supune
drepturilor de autor
Fiecare produs trebuie sa fie in engleza sau sa aiba subtitrare in engleza pentru a fi inteleasa de
toti cetatenii Europei. Dacă produsul este în limba engleză este necesar pentru a avea subtitrare în
limba maternă.
Prezentarea trebuie să conţină în mod obligatoriu disclaimer-ul ]n limba engleza a;a cum este
prezentat mai jos:
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5. EVALUARE/CRITERII DE PREMIERE
Fiecare criteriu de evaluare va avea un sistem de notare de 1 la 5, aplicat de catre juriu
5.1 criterii de evaluare pentru scoala
a. motivatie
b. participare
5.2 criterii pentru evaluarea la nivel international a concursului
c. continutul produsului; se potriveste descrierea jobului real?
d. claritatea mesajului; este el inteles?
e. interesul publicului pentru produs
f. creativitate
g. aspectul estetic
h. transferabilitatea în alte contexte, diferite grup țintă, în alte țări, evenimente
i. descriere non-discriminatorie; fara stereotipuri

6. VOTAREA
Suma punctelor de la fiecare criteriu da totalul punctelor acumulate de fiecare produs. Produsul care
a intrunit cele mai multe puncte va fi declarat castigator.

7. JURIUL
Selectia castigatorilor de la concursul (inter)national va fi facuta de un juriu (inter)national din stafful pentru training (cel putin 3 persoane implicate in proiect) si elevi (cel putin 2 elevi care nu au fost
implicati in concurs) ai fiecarui partener. Juriul trebuie sa fie alcatuit dintr-un numar impar de
membri. In cazul in care 2 produse sunt la fel, juriul complet va vota din nou unul dintre aceste doua
produse. Vor fi 1 sau 2 castigatori din partea fiecarui partener si 1 sau 2 castigatori nationali si 1 sau
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2 castigatori internationali pe an ( un premiu va fi pentru un participant cu nevoi speciale, iar un altul
va fi din randul celorlalti elevi).

8. PREMII
Fiecare elev castigator va primi un Certificat Good Guidance. Va exista un premiu pentru elevii
cu nevoi speciale si un alt premiu pentru un elev din invatamantul de masa
Castigatorii concursului national vor primi urmatoarele premii:
Olanda: o zi libera de la scoala cu vizitarea unei companii importante in pregatirea VET a elevlui,
finalizata cu cina si vizionare de film
Italia: o zi de la scoala cu vizitarea unei companii ce prezinta interes in educatia VET

9. REGULI PENTRU PUBLICARE
Puneti produsul pe canalul `goodguidance` de pe You Tube


numele jobului si titlul produsului in engleza ( de exemplu : `Gradinar; da nastere unei minuni
in gradina`)



descrierea jobului in maximum 30 de cuvinte in limba materna-romana- si engleza



descrierea va trebui, de asemenea, sa contina urmatoarea propozitie ( ale carei cuvinte nu se
numara in limita de 30 invocata la punctul j): Acest video a fost facuta de elevi, in cadrul
proiectului Leonardo da Vinci Transfer de inovatie, `Co Building a Good Guidance`.
-

Logo-ul proiectului şi al CE pentru programul de învăţare pe tot parcursul vieţii si logo-ul
scolii/partenerilor

-
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Un subtitlu in limba engleza daca descrierea s-a facut in engleza.

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine

