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CAEJ Hunedoara 2017
Regulament Concurs Be Smart
1. Înscrierea
La concurs pot participa elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal din școlile din
județ. Înscrierea se face in perioada 25.01-10.02 2017. Fiecare lucrare va fi însoțită
de o eticheta cu numele elevului, clasa, școala și numele îndrumătorului.
Nu se percepe taxa de participare.
2 Condiții de participare
a) Secțiunea I- Concurs de creație plastica The Little Artist (participare indirecta)

Creațiile (măști, costume, colaje, mărțișoare, decorațiuni) vor fi alcătuite din
materiale reciclabile sau naturale ( frunze, crenguțe, fructe, plante) pe coli A4 și
vor respecta tema concursului. Un cadru didactic poate coordona un număr de
maxim 4 lucrări. Concursul se va desfășura pe secțiuni de vârstă, respectiv clasele
1-2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, urmând ca lucrările să fie expuse în cadrul unor
expoziții tematice. Lucrarile vor fi trimise pe adresa: Str. 1 Decembrie 1918 Nr.73
Petrosani 2675.
Responsabil: Maier Anca (maierancaelena@yahoo.com)
Luciana Raica (luciana.raica@yahoo.com)
Jurizare
Incadrare în temă
30 puncte
Originalitate
30 puncte
Estetică , inovație,
40 puncte
b) Secțiunea a II-a- Concurs interactiv BE SMART (participare directa)


Concursul se va structura în doua etape: etapa pe școală și etapa finală,
care va avea loc la Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani. La etapa
finala vor participa grupurile de elevi selectate la faza pe scoala. Acestia
vor trimite la adresa de email: maierancaelena@yahoo.com o filmare a
momentului artistic.



Înscrierile se fac în perioada 20.01-1.02 2017.
Desfășurare- 20.02-5.03.2017(Faza pe școală, etapa finală)



Elevii care depășesc 70 de puncte vor trece în etapa finală.



Concursul se va desfășura pe secțiuni de vârstă, respectiv clasele a 3-a, a
4-a, 5-6, 7-8, 9-10, fiind posibilă acordarea unui singur premiu I, II, III la
fiecare categorie de vârsta, precum și a mențiunilor.



Elevii vor avea de răspuns la întrebări tematice din sfera obiceiurilor și
tradițiilor interculturale, (Valentine Day, Dragobete, Ziua Recunoștinței,
Mardi Gras, Mărțișor) atât în limba română cât și engleză, precum și
interpretarea unui scurt moment artistic (sceneta, cantec, monolog,
poezie).



Jurizarea se face de către profesorii școlii organizatoare.
Responsabil: Maier Anca (maierancaelena@yahoo.com)
Luciana Raica (luciana.raica@yahoo.com)

