
REGULAMENT - CĂLĂTOR ÎN EUROPA - ediţia a IV-a

 Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic va fi completat şi trimis odată cu lucrările 
copiilor 
Concursul se va desfăşura pe 3 secţiuni:

Secţiunea I –  Mesaj pentru Europa - adresată elevilor claselor I – VIII
• desene – bloc de desen A4 sau A3 – maxim 2 desene / elev / desenele se realizează manual - 

pictate – nu în creion colorat sau carioca
• colaje – maxim 2 colaje / cadru didactic coordonator

Secţiunea II – Portofoliu „Mai aproape de Europa” – adresată elevilor  din clasele V-XII constituiţi 
în echipaje mixte (fete-băieti) a câte 4 membri, coordonati de către un cadru didactic;
Fiecare echipaj va pregati un portofoliu care sa cuprindă materiale pentru următoarele categorii:
1. Creaţie literară 

• un eseu de maximum 2 pagini 
• cerinţe de redactare: font-Times New Roman, size:12, normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 2 

cm, text aliniat Justify, nu se acceptă lucrări fără diacritice
• titlul - centrat, îngroşat, mărimea de 14
• numele elevului,  clasa, numele prof. coordonator - se vor scrie imediat sub titlu, aliniate la 

dreapta, Times New Roman, cursiv, mărime de 12
• lucrarea va fi salvată în Word 2003 / 2007

2. Mini ghid turistic:
o lucrarea va conţine date, fotografii despre maxim 4 obiective culturale
o lucrările vor fi redactate cu Times New Roman, mărimea 12, spaţierea între rânduri 1,5, margini 

egale de 2 cm, cu diacritice, scrierea pe două coloane (gen coloane de ziar)
o titlul - centrat, îngroşat, mărimea de 14
o numărul de pagini: minim 2 şi maxim 5 pagini
o numele elevului,  clasa, numele prof. coordonator - se vor scrie imediat sub titlu, aliniate la 

dreapta, Times New Roman, cursiv, mărime de 12
o lucrarea va fi salvată în Word 2003 / 2007

 Portofoliul echipajelor se vor pune în dosare de plastic cu şină.
 Prima  pagină  va  conţine  în  mod  obligatoriu:  tema,  componenţa  echipajului,  şcoala,  profesorul 

coordonator.

Secţiunea III - Europa – trecut, prezent şi viitor 
 filme, scurt  metraj  despre ţara /  zona preferată – 1 film /  elev sau 2 filme /  cadru didactic 

coordonator
- formatul pentru filme poate avea extensia: mpg, mpeg, avi
- timpul de rulare al filmului – maxim 5 minute

Premii
 Premiile se acorda pe secţiuni

Se acorda trei premii: 
• un premiul I, un premiu al II-lea, un premiu al III –lea, menţiuni si premii speciale 
• Toti elevii si profesorii primesc diplome de participare



Premierea si expozitia cu lucrarile incluse în portofolii va avea loc în data de 09 mai 2014 la sediul  
C.N.”Vasile Goldiş”,  Arad

 în  perioada  de  jurizare,  portofoliile  în  format  PDF  vor  fi  postate  pe  blogul  concursului 
(http://econcurseuropaed4.blogspot.com/)  si  vor  putea  fi  votate  de toti  participantii  la 
concurs în vederea acordarii premiilor speciale.

 participantii  vor  putea  vota  celelalte  lucrări  prin  email.  Emailul  se  va  trimite  la  adresa 
econcurseuropa@yahoo.com.  Mesajul  trebuie  să  contină  datele  echipajului,  numele 
participantului care votează si numarul lucrării votate. Fiecare elev din fiecare echipa poate vota 
o singura data si un singur portofoliu. Nu se pot vota portofoliile proprii. Votarea se deschide în 
03.05.2014 si se incheie in 07.05.2014. In urma votarii se va acorda un premiu special pentru 
popularitate.

 Nu se admit contestaţii.  Nu se restituie lucrările elevilor  participanţi.  Vor fi  luate în 
considerare lucrări efectuate doar de elevi.

- Taxa de participare este de 25 lei/ profesor coordonator – pentru a acoperi cheltuielile legate 
de pregătirea mapelor, a programului, a diplomelor de participare şi pentru realizarea unui 
CD cu ISSN, unde vor figura toate lucrările înscrise; suma va fi depusă în contul RO55 BTRL 
0020 1201 4342 58XX  (prof. Ioja Petronela Angela) deschis la Banca Transilvania.

 Cadrele didactice participante vor trimite plicul, recomandat, cu lucrările elevilor, un 
plic A4 autoadresat şi timbrat, precum şi copia chitanţei cu care au achitat taxa până la data de 
30 aprilie 2014 (data poştei) pe adresa: 

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”, Calea Victoriei nr. 1 – 3, Localitate Arad, Judeţ Arad
cu menţiunea: pentru Concursul „Călător în Europa”

 Lucrările elevilor pot fi predate şi personal cadrelor didactice organizatoare
 ATENŢIE: portofoliul de la Secţiunea II se trimite atât în format electronic, cât şi listat. 

Criterii de evaluare
 concordanta dintre mesajul transmis si tematica propusa
 respectarea condiţiilor impuse prin regulament referitoare la scop, conţinut şi formă 
 autenticitatea şi varietatea  materialelor 
 calitatea documentării/indicarea corectă a surselor 
 originalitatea  (la  nivel  tematic,  structural,  alegerea  titlurilor,  inserarea  imaginilor, 

tehnoredactarea etc.) 
 expresivitatea şi corectitudinea limbajului. 


În raport cu aceste criterii se vor constitui grile de punctaj, pe scara 10-100, prin care se vor evalua 
echipajele din concurs.

Precizare
Portofoliile propuse trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

 să fie creaţii personale ale celor care le-au trimis
 să aibă legătură cu tema dată

Persoane de contact
• prof. Petronela Ioja, 0744-392228

http://econcurseuropaed4.blogspot.com/
mailto:econcurseuropa@yahoo.com


• prof. Simona Savulov, 0743163528

FIŞA DE ÎNSCRIERE - CĂLĂTOR ÎN EUROPA – editia a IV-a

(se completează câte o fişă pentru fiecare cadru didactic îndrumător)

COORDONATOR (functie, nume, prenume): _________________________________________
UNITATEA DE INVATAMANT: ____________________________________________________
Str. _______________________, Nr. ____, Loc. __________, E-mail: ________________________

SECŢIUNEA I: Mesaj pentru Europa (desene, colaje)
Nr. 
Crt.

Nume şi prenume
elev

Clasa Categorie (desene, 
colaje

Titlul lucrării

1.
2.
3.
4.

SECŢIUNEA A II-A: Portofoliu „Mai aproape de Europa”
Nr. 
Crt.

Nume şi prenume
elev

Clasa Titlul lucrării

1.
2.
3.
4.

SECŢIUNEA A III-A: Europa - trecut, prezent şi viitor (film)
Nr. 
Crt.

Nume şi prenume
elev 

Clasa Titlul filmului

1.
2.
3.
4.

INFORMATII SI ADRESA PERSONALA A COORDONATORULUI: 
        

Nume si prenume: ________________________________________________________ 

Str. _____________________________, Nr. ____, Bl.  ____, Sc. ____, Et. ____, Ap. ___, 

Loc. _________________________, Jud. __________________________, Sector _____, 

Cod postal ____________________, TELEFON  (obligatoriu) ______________________ 

E-MAIL (obligatoriu): ______________________________________________________


