REGULAMENT

COMPETIȚIE ON-LINE PENTRU CADRE DIDACTICE

”Azi, la școala online, vorbim despre Europa!”
Date despre Organizator:
Organizatorul prezentului concurs este Centrul Europe Direct Regiunea Centru, printr-un proiect derulat
de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, care are sediul în Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12 și
susținut de către Comisia Europeană.
Detalii concurs:
Obiectivul acestei activități este de a susține cadrele didactice din Regiunea Centru în procesul de predare a
cursurilor în mediul online. Competiția include susținerea unei ore de predare on-line pe tematică europeană.
”Azi, la școala online, vorbim despre Europa!” este o activitate online, dedicată cadrelor didactice din Regiunea Centru, propusă de Centrul Europe Direct Regiunea Centru, alături de structura gazdă, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru. Vorbind despre Europa, prin acest proiect finanțat de Uniunea Europeană,
Centrul Europe Direct Regiunea Centru urmărește să susțină cadrele didactice și elevii, prin acordarea unor
premii ce constau în echipamente IT sau vouchere valorice, prin care lecțiile online să fie mult mai ușor de
abordat și care să ajute o mai bună vizibilitate a informațiilor predate la cursuri. Activitatea este dedicată
cadrelor didactice din unitățile de învățământ din Regiunea Centru și, în subsidiar, vor beneficia de informațiile și resursele puse la dispoziție, elevii sau studenții din toate cele șase județe ale Regiunii.
Pentru învățământul românesc, predarea on-line impusă de aceste vremuri pandemice, a venit cu foarte
multe provocări. Sunt cerințe de adaptare a lecțiilor pentru un mediu unde nu se mai poate capta și coordona prea ușor atenția copiilor, de adaptare a timpului și resurselor logistice ale părinților la cerințele școlii, de
adaptare a copiilor la clase și acomodarea cu prezența virtuală, de adaptare la informații văzute pe un ecran,
în lipsa totală a interacțiunii din clasă. Practic, acum toată lumea vorbește în fața unui ecran, iar imaginea,
conexiunea la internet, sunetul, sunt resurse foarte importante, calitatea lor putând altera informațiile, afecta atenția și întregul proces de predare-educare-învățare. Atât profesorii, cât și elevii și părinții, au nevoie de
reguli clare, de suport din partea autorităților și solidaritate socială dar, mai ales, de voința și dorința de
schimbare a celor implicați, pentru a putea desfășura ore online cu un fond consistent în noțiuni transmise și
dobândite.
Cine și cum se poate înscrie în concurs:
Pasul 1:
Pe adresa de e-mail europedirect@adrcentru.ro cadrele didactice care doresc să se înscrie vor transmite o
notificare cu nume, clasa la care predau, data programată pentru lecția pe teme europene, precum și,
dacă consideră necesar, solicitarea de participare a reprezentanților centrului.
Pasul 2:
Profesorii trebuie să susțină o lecție pe teme europene, pornind de la informațiile puse la dispoziție de
Centrul Europe Direct Regiunea Centru. Dacă doresc să participe și reprezentanții organizatorului, vor
preciza într-un e-mail, transmis cu informațiile necesare, precizate mai jos. La finalul orei elevii vor primi
Reţeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea
cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia la nivel local. În România reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei
Europene în România şi are 25 de Centre de Informare Europe Direct.
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un link pentru un chestionar la care să răspundă, pe câteva noțiuni despre UE, dar și un feed-back despre
școala online.
Pasul 3:
Pentru a se înscrie în competiție, profesorii transmit un link, un scurt video sau două trei imagini cu elevii
din cadrul orei respective, precum și o scurtă descriere a principalelor subiecte dezbătute (se va sublinia
metoda de presare, conținut, resursele interactive utilizate, e sarcini de lucru acasă, conținut imagini etc),
precum și reacțiile copiilor.
Chestionarul va fi online și anonim și reflectă numărul de elevi implicați, gradul de cunoștințe dobândite și
un feed-back pentru școala online. Acesta va fi primit după înscriere, prin reply, de către cadrul didactic.
Din materialele trimise de cadrele didactice se vor folosi informațiile din descriere, precum și imaginile, cu
acordul lor.
Condiţii de participare:
Competiția online este dedicată cadrelor didactice, indiferent de forma de învățământ.
Localizarea participanților: Regiunea Centru, adică din județele Alba Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și
Sibiu. La concurs nu pot participa persoane care fac parte din rețeaua Centrelor de informare Europe Direct sau rudele acestora.
Condiții înscriere:
- înscrierile trebuie să reflecte tema abordată,
- abordarea lecțiilor trebuie să fie respectuoasă, să nu lezeze normele morale, să fie un mesaj european
pozitiv,
- înscrierile se vor face de către un cadru didactic, ce va preciza localizarea și unitatea de învățământ la
care predă, clasa care va fi implicată, numărul de elevi și datele de contact (e-mail, nume, prenume și nr
de telefon, adresă), solicitarea de sprijin a echipei organizatorului - dacă este cazul
- se vor transmite doua e-mailuri, primul cu programarea orei și elementele de mai sus, și al doilea cu rezultatele orei, conform mențiunilor de la secțiunea ”Cum vă puteți înscris în concurs”,
- propunerile se transmit exclusiv pe e-mail, pe adresa europedirect@adrcentru.ro. Dacă fișierele transmise sunt mai mari de 5Mb se va utiliza platforma gratuită de filesharing, WeTransfer.
Derularea concursului:
Înscriere proiecte: 28 octombrie – 2 decembrie
Constituire juriu și evaluare (dacă este cazul): 4 decembrie
Publicare rezultate: 5 decembrie.
Premiere: cel târziu până în 20 decembrie 2020.
Temele concursului:
Tematica europeană poate să se refere la modul de funcționare al UE, instituțiile europene, modul de
implicare al cetățenilor în inițiativele legislative, prioritățile Comisiei Europene și modul de sprijinire al
economiilor naționale în această perioadă.
Online-ul este un mediu nou, mai ales pentru profesori, iar studiul individual și implicarea la cursuri este o
provocare pentru tineri. Se pare că a venit vremea ca profesorii să fie învățați de elevi, cum să utilizeze
aplicațiile, pentru a putea utiliza corespunzător noile mijloace tehnologice, folosite la predarea lecțiilor.
Mediul online impune trecerea de la predarea prin expunere, sau, mai rău, dictare, la adaptarea informațiilor prin utilizarea de aplicații. Astfel, exercițiile cu manualele clasice se transformă în prezentarea de informații succinte, care trebuie să aibă esență atrăgătoare. Pentru un format interactiv al lecțiilor, care să
fie plăcute și interesante pentru copii, devine esențială utilizarea echipamentelor IT. În același timp, nu se
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poate preda și învăța online fără abilități tehnologice, adică abilități informatice de bază, fără abilitatea de
a lucra cu aplicații software, sau abilitatea de căutare pe internet, respectiv fără competențe pentru predarea asincron/sincron. Nu în ultimul rând, sunt foarte importante competențele de comunicare online: familiarizare cu platformele de comunicare și respectarea regulilor de comunicare online, pentru a se
asigura legătura cu toți beneficiarii și partenerii actului educațional. Centrul Europe Direct Regiunea Centru vine în sprijinul profesorilor, în primul rând prin oferirea de materiale informative și prin suport de
specialitate, dacă au nevoie. Iar acest concurs permite și oferirea unor instrumente utile: tablete simple
sau grafice, camere video și microfoane, în funcție de nevoile lor.
Acum, online-ul impune păstrarea unui echilibru. Copiii au nevoie să fie în contact cu cineva și profesorul/dascălul își asumă acest rol pe parcursul predării online, dând astfel dovadă și de solidaritate și empatie. Sarcinile de lucru, proiectele individuale sau în grupuri, concursurile și jocurile sunt metode care acum
susțin o mai bună înțelegere a noțiunilor predate și o implicare mai mare a elevilor.
Derulare concurs:
1. Alegeți o temă europeană pe care să o dezvoltați. Puteți folosi resursele de documentare din Anexa 1 a articolului publicat pe site-ul ww.europedirect-adrcentru.ro
2. Selectați modul în care doriți să realizați ora: singur, alături de reprezentanții Centrului, utilizând
materialele video și jocurile din resursele de documentare, eventualele sarcini/proiecte de lucru individual
3. Transmiteți pe e-mail europedirect@adrcentru.ro intenția de participa la competiție, tema, data
programată și conținutul orei, chestionarul ce va fi completat.
4. Înregistrați video cel puțin 10 minute, sau realizați două fotografii ale clasei, pe parcursul derulării,
transmiteți link-ul cu chestionar elevilor
5. Transmiteți e-mail către organizator cu link sau video/imagini atașate, precizați in conținut datele
de contact, numărul de elevi prezenți, reacțiile elevilor
6. Toate propunerile primite vor fi triate de către echipa Centrului Europe Direct Regiunea Centru,
pentru a se verifica dacă sunt relevante pentru tema menționată.
7. Dacă sunt mai mult de 10 înscrieri se va constitui un juriu.
8. Juriul va puncta propunerile primite, în funcție de materialele folosite, de numărul de persoane
implicate în activitate, ingeniozitate propunerii și gradul estetic al propunerii.
Desemnarea câștigătorului va fi realizată astfel:
!!! În cazul în care vor fi mai mult de 10 cadre didactice înscrise se va constitui un juriu care va decide
câștigătorii, în funcție de conținutul descrierii și conținutul imaginilor, numărul de elevi implicați și feedback-ul lor.
100 % din punctaj va fi reprezentat de nota acordată de către juriul organizat de ADR Centru din reprezentanți ai societății civile și membri rețelei Europe Direct. Acest juriu va fi format din 3 persoane: un cadru
didactic, un reprezentant al societății civile și un reprezentant al structurii gazdă (ADR Centru), care vor
selecta cele mai bune propuneri, în funcție de:
Criteriile de punctare pentru departajarea propunerilor de către juriu sunt următoarele:
1. Conținutul descrierii (originalitatea și creativitatea prezentării temei selectate, resurse interactive
utilizate, conținut imagini) (max. 50p)
2. Număr de elevi implicați, timp alocat pentru realizare, orice alte elemente tehnice (max. 25p),
3. Feed-back-ul elevilor implicați (max. 25p)
Premii și acordarea lor:
Fondul de premiere total este de: 7.000 lei, constând în tablete (opțional vouchere) și obiecte promoționale.
Acesta este defalcat în:
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 10 tablete fiecare cu o valoare de cca 650 lei. În cazul în care premianții doresc, pot opta pentru acordarea de vouchere cu contravaloarea menționată.
 Toți participanții primesc din partea organizatorilor obiecte promoționale.
 Diplomă de participare, pentru cei ce doresc.
Obiectele promoționale și Diplomele vor fi trimise prin Poștă.
Voucherele se vor putea cheltui pe platforme/magazine online de cumpărături, iar produsele achiziționate
pot fi din gama de produse electronice și IT&C, cărți, aplicații. Valabilitatea voucherului va fi de minim 6 luni.
Atenţie!
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru conținutul materialelor transmise de participanții la
concurs și nici pentru litigiile privind drepturile de autor în care participanții sunt implicați sau care
pot deriva din participarea acestora la prezentul concurs.
 Materialele înscrise în concurs, conțin implicit drepturi de autor asupra materialelor ale persoanei
care înscrie proiectul.
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru propunerile transmise de participanții în concurs pe altă
adresă de e-mail decât cea comunicată în acest Regulament sau în afara perioadei de transmitere comunicată în regulament.
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru nicio cheltuială a participanților la concurs și nici pentru
posibilele cheltuieli rezultate în vederea primirii premiilor de către câștigătorilor. Un participant este responsabil pentru orice costuri, taxe, sau prelevări suportate ca urmare a participării sau a câștigării competiției. În plus, participantul este de acord prin prezenta și acceptă că, prin câștigarea concursului, poate
suporta taxe, impozite sau alte prelevări inclusiv pentru ridicarea premiului.
 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant suspectat de înșelăciune sub orice formă și de a elimina intrările lor din concurs. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu
a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al concursului, îşi rezervă
dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin acestui câştigător, fără alte despăgubiri sau
plăţi din partea organizatorului. Decizia organizatorului în această chestiune va fi definitivă.
 Prin înscrierea la concurs, participanții îşi exprimă acordul ca numele şi proiectele lor să fie făcute
publice. Participanții și câștigătorii sunt de acord că prin înscrierea în concurs au obligația de a lua parte la
publicitate sau alte activități de promovare, inclusiv să participe la o festivitate de premiere, dacă este
cazul. fără nici un alt acord sau plată ulterioară determinată de organizator. O astfel de publicitate poate
include numele lor, imagini și / sau orice alte contribuții. Participantul acordă toate drepturile necesare
pentru distribuția și publicarea, afișarea oricărui text transmis, imagine sau alt drept de proprietate intelectuală care poate apărea din participarea la acest concurs, fără limitarea utilizării, editării, distribuirii,
traducerii sau afișării publice.
 Premiile sunt stabilite, nu sunt transferabile și nu pot fi schimbate.
 Organizatorul decide, în cazul în care nu se atribuie toate premiile/voucherele, dacă acestea se vor
redistribui.
 Prin participarea la concurs, competitorii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Declaraţie de Confidenţialitate

Datele personale vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare pentru acţiunile
ulterioare legate de participarea la acest concurs.

Datele sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.

Informațiile sunt înregistrate şi stocate atâta timp cât sunt necesare acţiuni suplimentare legate
de participarea la concurs.
Pentru mai multe detalii, puteți contacta reprezentanții Centrului de informare Europe Direct Regiunea
Centru, Str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia, Tel. 0258 818 616, int. 122, www.europedirect-adrcentru.ro, email: europedirect@adrcentru.ro.
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