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Proiect ERASMUS + „ERASMUS FOR FUTURE- Young Europeans facing climate change as
common challenge”,
Nr. de referință: 2020-1-DE03-ka229-077300_2
2020-2022
Nr. 2/9.11.2020
Regulamentul concursului de selecție a logo-ului local
Art. 1. Scopul concursului
Concursul urmăreşte crearea logo-ului local al proiectului Erasmus+, „ERASMUS FOR FUTUREYoung Europeans facing climate change as common challenge”(2020-1-DE03-ka229-077300_2).
Scopul proiectului este, pe de o parte, să readucă în prim-plan conștientizarea elevilor și a
comunităților noastre cu privire la climă și la schimbarea condițiilor climatice actuale, inclusiv
accentuarea dorinței de implicare la nivel politic și personal.
Pe de altă parte, dorim ca elevii participanți să descopere diversitatea europeană și, foarte important,
relevanța cooperării europene cu privire la provocările aduse de schimbările climatice, deoarece
acestea pot fi abordate doar prin colaborare internațională.
Scurt rezumat al proiectului:
https://drive.google.com/file/d/1HJIy4AVzygpAmvr47L_SZ2yKtzmaPUkM/view?usp=sharing
Parteneriatul este realizat între următoarele şcoli Europene:
Hannah-Arendt-Gesamtschule Soest, Soest, Germania (coordonator);
IES Inca, Inca, Spania;
Sevim Cuhadaroglu Secondary School, Istanbul, Turcia;
Spjald Skole, Spjald, Danemarca
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, Sibiu, România
În cadrul activității de elaborare a logo-ului proiectului, fiecare țară va organiza propriul concurs,
rezultatul fiind un logo/școală. Logo-ul câştigător/școală va participa la selecţia finală a logo-ului
oficial al proiectului, care va avea loc on-line, în luna decembrie. După selectarea la nivel
internațional, fiecare țară va folosi acest logo pe toate materialele elaborate în cadrul proiectului.
Logo-ul proiectului va deveni proprietatea parteneriatului şi nu va putea fi folosit în alte competiţii
sau activităţi similare.
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Art. 2. Grup ţintă
Concursul de idei/desene este rezervat elevilor din şcolile partenere. Elevii din grupul ţintă (elevi ai
claselor a IX-a – a X-a, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani) pot participa individual sau în echipe de
maximum 3 membri. Participanţii trebuie sa trimită logo-ul la adresa şi termenul stabilite de articolul
4 al acestui regulament.
Art. 3. Caracteristici grafice ale logo-ului
Subiectul logo-ului trebuie să ţină cont de următoarele elemente reprezentative:
• schimbările climatice;
• elemente caracteristice ale fiecărei țări partenere/ ţările partenere (trebuie să reprezinte cele cinci
țări participante la proiect);
• cel puțin un element care să trimită la ideea de colaborare Europeană/ platformă colaborativă.
Logo-ul se va realiza:
- în culori (creioane colorate, acuarele, tempera, culori în ulei);
- cu programe de grafică de calculator sau în totalitate manual;
- scanat sau fotografiat în cazul construcţiilor/ creaţiilor manuale;
- dacă e realizat digital, să fie format PNG sau JPEG;
- să nu fi fost deja publicat şi să nu fie compus din imagini care să lezeze bunele maniere, regulile de
viaţă privată, să nu violeze reguli de drept de autor sau proprietate exclusivă ale unor terţe părţi.
Atentie! soluţiile mixte (calculator şi manual) nu sunt permise!
Art. 4 Termen limită şi livrarea logo-urilor
Logo-ul (realizat în format digital sau scanat în cazul realizării manuale) trebuie trimis de participanţi
pe adresa de e-mail ioana.muntean@cnandreisaguna.ro până la data de 24 noiembrie 2020. Subiectul
emailului va fi: Concurs logo Erasmus LOCALS, iar conținutul e-mail-ului va cuprinde: numele,
prenumele, clasa și școala de apartenenţă a creatorilor logo-ului.
ex: Către: ioana.muntean@cnandreisaguna.ro
Subiect: Concurs logo Erasmus LOCALS
Conținut: Popescu Andrei, clasa a IX-a A, Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”
Art.5 Comisia de jurizare
Lucrările trimise vor fi verificate de o comisie de selecție a implementării proiectului care va include
și un membru al catedrei de arte plastice. Lucrările care respectă toate criteriile de participare, vor fi
ierarhizate în format online, de către elevi, profesori dar și părinți pe pagina de web a școlii, secțiunea
ERASMUS+ .
Art. 6. Alegerea logo-ului şi premierea acestuia
Logo-ul câştigător va fi ales dintre propunerile trimise de elevi şi va participa la selecţia finală a
logo-ului proiectului la nivel internațional.
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Dacă logo-ul câştigător nu a fost deja creat folosind softuri de grafică, comisia de evaluare a
proiectului poate decide convertirea acestuia cu ajutorul unui program potrivit.
Toţi participanţii la concurs vor primi diplomă de participare.

Erasmus LOCAL Logo selection contest within the Erasmus+ project „ERASMUS FOR FUTUREYoung Europeans facing climate change as common challenge”(2020-1-DE03-ka229-077300_2).
Art. 1. Purpose of the competition
The competition aims to create the logo of the Erasmus + „ERASMUS FOR FUTURE- Young
Europeans facing climate change as common challenge”(2020-1-DE03-ka229-077300_2).
The project’s goal is, on one hand, to sharpen our students and our communities’ awareness
concerning climate change including the rise of the willingness to get involved on a political and
personal level. On the other hand, we want to show our participating students the European diversity,
and more important, the relevance of European and global co-operation as this challenge can be
tackled only by common international collaboration.
Summary of the project
https://drive.google.com/file/d/16tfGz49wxRqi6RqrwfkoVhJmnsnK7KNU/view?usp=sharing
The partnership is made between the following schools:
Hannah-Arendt-Gesamtschule Soest, Soest, Germany (coordinator);
IES Inca, Inca, Spain;
Sevim Cuhadaroglu Secondary School, Istanbul, Turkey;
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Spjald Skole, Spjald, Denmark
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, Sibiu, Romania.

Within the project logo design activity, each country will organise its own contest, resulting a local
project logo. The winning local logo will participate to an international final logo selection which
will be on-line. After the international logo selection, each country will use the official project logo
on every document elaborated for the project.
The project logo will become the property of the partnership and may not be used in other
competitions or similar activities.
Art. 2. Target group
The logo competition is reserved to the students from partner schools, aged between 14 and 16 ( 9th
graders and 10th graders) who can participate individually or in teams of up to 3 members.
Participants must send the logo to the address and deadline set by Article 4 of this document.
Art. 3. Graphic features of the logo
The subject of the logo must take into account the following representative elements:
• climate change;
• Specific elements of the five european countries and / or the partner countries ( it has to represent
all five countries);
• the idea of an European collaboration;
The logo must:
- be in colours;
- be made by computer graphics programs or alternatively hand-made;
- mixed solutions (digital and hand-made) are not permited;
- in case of hand-made logos, they must be scanned or photographed;
- digital files must be saved as PNG or JPEG;
- the logos should not have been already published and must not be composed of images that harm
the good manners, the rules of privacy, nor violate the rules of copyright or exclusive property of
third parties.

Art. 4 Deadline and delivery of logos
The logo in digital format, as described in article 3, must be sent by the participants to the e-mail
address ioana.muntean@cnandreisaguna.ro by 24th November, 2020.
The subject of the email will be: contest Erasmus LOCALS logo and the body of the email will
contain the name, surname, class and school of the creators of the logo.
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ex: To: ioana.muntean@cnandreisaguna.ro
Subject: Concurs logo Erasmus LOCALS
Body: Popescu Andrei, clasa a IX-a A, Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”
Art.5 The jury commission
The submitted works will first be selected by the professoral project team and then be judged in
online format, by students, teachers but also parents on the web page of the school, throught a poll.
Art. 6. Choosing the logo and awarding it
The winning logo will be chosen from the proposals submitted by the students and will participate in
the final international selection.
If the winning logo has not already been created using graphics software, the jury may decide to
convert it using a suitable software.
All participants in the contest will receive a certificate.
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ANEXA 1

PROCES VERBAL SELECȚIE LOGO-URI LOCALE „ERASMUS FOR FUTURE”

Încheiat astăzi,
cu ocazia selecţiei logo-urilor elevilor care doresc să participe la
concursul local organizat în cadrul proiectului „ERASMUS FOR FUTURE- Young
Europeans facing climate change as common challenge”cu nr. de referință:
2020-1-DE03-ka229-077300_2, finanţat de Uniunea Europeană.
Au fost analizate un număr de
logo-uri ale candidaţilor. Punctajele obţinute de
candidaţi sunt prezentate în tabelul următor.
Nr.
Numele candidatului
Punctaj
Rezultat
crt.
Se vor trece candidaţii în ordine
alfabetică
1
2

COMISIA DE SELECŢIE:
Responsabil proiect :
(numele)
(semnătura)
Membru,
(numele)

(semnătura)

Conform fișei
de evaluare

Admis/Respins
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Secretar,
(numele)

(semnătura)

Director,
(numele)

(semnătura)

ANEXA 2
FIȘĂ DE EVALUARE- LOGO LOCAL
Nr.
crt.

Criterii de selecție

Nr. maxim de puncte

Subiect

1.

- ține cont de tema proiectului :
„ERASMUS FOR FUTURE- Young
Europeans facing climate change as
common challenge”

20p

2.

- reprezintă cele cinci țări partenere

20p

3.

- conține cel puțin un element care duce
la idea colaborării

10p

4.

- este colorat

10p

5.

- digital/ manual

10p

6.

- format digital PNG/ JPEG;
- format manual ( scanat/ fotografiat)

10p

Grafică

Nr. puncte acordat de comisia de
evaluare
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7.

8.

- informația este vizibilă indifferent
modificărilor ulterioare privind dimensiunea
imaginii
- să nu fi fost deja publicat şi să nu fie
compus din imagini care să lezeze
bunele maniere, regulile de viaţă
privată, să nu violeze reguli de drept de
autor sau proprietate exclusivă ale unor
terţe părţi.

10p

10p

TOTAL

ANEXA 3
ETAPELE DE SELECȚIE
ETAPE

TERMEN

Informarea elevilor și trimiterea lucrărilor la adresa 17 noiembrie- 24 noiembrie 2020
menționată
Selecția logo-urilor pentru „public-poll” și realizarea 25- 26 noiembrie
ierarhiei prin vot public de către elevi, profesori și părinți

Afișarea logo-ului local câștigător

27 noiembrie
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Primirea diplomelor de participare

2- 4 decembrie

