PODIȘUL COPIILOR
Regulamentul Concursului ”Cercetători de Podiș”

Concursul ”Cercetător de Podiș” începe în 22 mai 2019, Ziua Internațională a Biodiversitații și
se derulează în perioada 22 mai – 03 iunie 2019 pentru elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal
din cele 20 de localități pe al căror teritoriu administrativ se află ariile naturale protejate din Podișul
Nord Dobrogean, și anume comunele Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova,
Dorobanțu, Dăeni, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi,
Slava Cercheză, Stejaru, Topolog și orașul Babadag, în cadrul proiectului Managementul Integrat al
Podișului Nord Dobrogean (MIPoNoDo), Cod SMIS 116964, finanțat prin Programul Operațional
Infrastructură Mare, Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric și
implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA în parteneriat cu Societatea ”Progresul
Silvic”.

I. DESPRE CONCURS
Perioada de derulare: 22 mai – 03 iunie 2019
Participanți: elevii (fără discriminare de gen, naționalitate, rasă, religie) din învățământul primar,
gimnazial și liceal din cele 20 de localități pe al căror teritoriu administrativ se află ariile naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean, și anume comunele Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos,
Cerna, Ciucurova, Dorobanțu, Dăeni, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov,
Peceneaga, Sarichioi, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog și orașul Babadag.
Scopul: stimularea pasiunii elevilor din comunitățile locale pe al căror teritoriu administrativ se află ariile
naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean pentru conservarea biodiversitații și de a testa impactul
pe care campania online îl are asupra copiilor
II. TERMENI ȘI CONDIȚII
Tema din 2019: Impactul schimbărilor climatice asupra speciilor și habitatelor de interes
conservativ din ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean
Subiect: participarea la concurs se va face prin eseuri concepute și redactate de elevi. Eseurile trebuie să
răspundă la întrebarea:
”Cum poate biodiversitatea din Podișul Nord Dobrogean să contribuie la lupta cu schimbările
climatice?”
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Surse documentare
În situl Administrației Podișului Nord Dobrogean - http://www.apnd.ro, la secțiunea Podișul Copiilor –
Cercetător de Podiș sunt oferite o serie de resurse și recomandări, dar pot fi folosite orice alte surse care
au legătură cu subiectul.
Elemente de identificare
Numele elevului, clasa și numele școlii de care aparține, vor fi trecute pe verso fiecărei lucrări. Informațiile
de identificare a autorilor nu vor fi accesibile publicului, ci numai organizatorilor concursului.
Numele/titlul lucrării va fi menționat pe fața acesteia.
Elemente de prezentare
Eseurile vor avea un conținut de maxim 500 de cuvinte, pe o singură foaie, indiferent de format. Eseurile
pot fi scrise de mână.
Eseul poate conține și ilustrații, sub formă de diagrame, desene și imagini, realizate de autori, sau din
alte surse, și doar dacă sunt necesare.
În cazul în care se folosesc în eseu imagini, desene, diagrame, texte ale altor autori, se vor menționa
autorii lucrărilor de specialitate, sursele documentare utilizate.
Eseurile vor fi conține numele autorului, cu menționarea școlii și localității, lizibil dar astfel încât să
poată fi mascate informațiile. Administrația Podișului Nord Dobrogean va ascunde aceste elemente de
identificare, ele nu vor fi cunoscute nici de public, nici de membrii juriului.
Juriul va elimina din competiție eseurile care includ scheme, diagrame, desene, imagini, paragrafe sau
combinații de paragrafe, fără a se menționa sursa de unde au fost preluate (cărți, lucrări de specialitate,
etc.) și dacă este folosită citarea fără ghilimele.
Un elev se poate înscrie cu o singură lucrare.

Transmiterea eseului pentru înscrierea la concurs înseamnă implicit acceptarea Regulamentului
prezent, cedarea dreptului de autor și transferarea acestuia către Asociația pentru Dezvoltare
Durabilă DAKIA, asumarea calității de autor/autoare a lucrării și acordul de folosire a datelor
personale pentru jurizare și premiere, conform modelului atașat
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Etapele concursului Cercetător de Podiș
Lansare. Concursul va fi lansat pe 22 mai 2019, de Ziua Internațională a Biodiversității.
Înscrieri în concurs. În perioada 22 mai - 3 iunie 2019 elevii participanți la concurs vor elabora eseurile și
le vor preda, prin intermediul dirigintelui sau învățătorului, la directorul sau coordonatorul de proiecte și
programe educative din cadrul unității de învățământ. Pentru eseurile predate, la fiecare școală se va realiza
un centralizator cu lucrările primite, care va însoți eseurile ce vor fi predate la Asociația pentru Dezvoltare
Durabilă DAKIA.
Nu se acceptă lucrări colective!

Colectare eseuri. Eseurile vor fi colectate de reprezentanții Asociației pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA,
în 4 iunie 2019, de la școlile din Podișul Nord Dobrogean.
Publicare eseuri. Eseurile vor fi publicate în data de 10 iunie 2019 adresa internet https://www.apnd.ro
Votul publicului. În perioada 10 iunie - 10 iulie 2019 publicul va vota online lucrările publicate la adresa
internet https://www.apnd.ro
Evaluare. Tot în perioada 10 iunie - 10 iulie 2019 lucrările vor fi evaluate și de un juriu ce include experții
cheie din proiect și expertul comunicare și relații publice.
Câștigători. La data de 12 iulie 2019 se va publica lista finală a câștigătorilor.
Formalități. Între 12-15 iulie 2019 căștigătorii vor fi contactați și efectuate formalitățile administrative
menționate la Formalitățile de atribuire a premiilor.
Perioadă tabără. Tabăra “Cercetător de Podiș” pentru cei 20 de copii selectați va avea loc în perioada 2228 iulie 2019.
Procedura de selecție a câștigătorilor
1. Eseurile vor fi publicate pe site-ul web https://www.apnd.ro și vor fi votate de public, timp de 1 lună, în
perioada 10 iunie-10 iulie 2019. În funcție de numărul de voturi primite din partea publicului, se vor aloca
puncte, astfel că eseul cu cele mai multe voturi va primi 10 puncte, celelalte fiind punctate descrescător.
2. Pentru fiecare comună/oraș se va face o primă clasificare a lucrărilor în funcție de numărul de voturi
primite de la public. Primele 10 lucrări din fiecare comună/oraș vor fi punctate de la 1 la 10, nota 10 primind
lucrarea cu numărul maxim de voturi primite. La restul lucrărilor se va considera că votul publicului este 0.
3. Un juriu format din experții cheie din proiect și expertul comunicare și relații publice, tot în perioada 10
iunie - 10 iulie 2019 vor evalua lucrările, notând de la 1 la 10, fiecare eseu. Jurizarea se va face ținând cont
de următoarele criterii: 50% originalitate, 50% argumentație.
4. Pentru fiecare eseu se va face media între punctajul rezultat din votul publicului și cel acordat de membrii
juriului, câștigătoare fiind eseurile care au obținut punctajul cel mai mare.
Premiere
Din fiecare comună/oraș va fi selectat 1 câștigător, în total 20 de câștigători. Câștigătorii vor fi premiați
cu participarea gratuită la tabăra educațională ”Cercetător de Podiș”, care se va desfășura în perioada 223
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28 iulie 2019. Participanții la tabără vor deveni Cercetători de Podiș, având posibilitatea, pe parcursul celor
7 zile, împreună cu experții din proiect, să își aprofundeze cunoștințele despre biodiversitate - jocuri
tematice, drumeții, concursuri educative, numeroase activități practice de studiu și conservare a
biodiversității. Programul educațional al taberei va fi organizat pe baza unor suporturi de curs tematice,
pregătite și predate de experții cu atribuții din echipa proiectului.
În tabără gratuită ”Cercetător de Podiș” se vor asigura 3 mese pe zi, 2 gustări, cazare și acces la facilități
de cazare conforme, supraveghere cu cadru didactic, animator, acces la asistența medicală.
Premiul acordat în cadrul proiectului, participarea gratuită la tabăra ”Cercetător de Podiș”, nu se
compensează financiar sau material. În situația în care un câștigător/câștigătoare renunță la premiu,
respectiv la participarea la tabără, exprimată în mod explicit printr-o declarație scrisă de mână și semnată
de copilul câștigător și unul din părinți/tutore, se va proceda la selectarea următorului câștigător clasat pe
listă, din localitatea respectivă.

Comunele nu concurează între ele!
Școlile din cadrul unei comune concurează între ele!

Formalitățile de atribuire a premiilor
Sunt necesare cel puțin următoarele documente, ce vor fi furnizate în perioada 12-15 iulie 2019 pentru
formalități privind participarea la tabăra ”Cercetător de Podiș”: acordul părinților/tutorilor elevilor
câștigători, printr-o declarație semnată privind acceptul/refuzul utilizării anumitor date cu caracter personal
despre câștigător (necesare justificării cheltuielilor din surse publice); o declarație privind acceptarea
participării elevului câștigător la tabără; adeverință de la medicul de familie că participantul la tabără este
clinic sănătos.

Toate lucrările primite vor intra în proprietatea organizatorilor și nu se returnează.
Câștigătorii și lucrările cu care au câștigat vor fi postate pe www.apnd.ro și promovate de
Administrația Podișului Nord Dobrogean, cu acceptul părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal al
elevului.

Contact: Cazacioc Tiberiu, Expert comunicare și relații publice
la tel.: 0766 243 944 sau la adresa de e-mail comunicare@dakia.ro
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Proces verbal de predare primire a eseurilor
Încheiat astăzi ......................................................................................................................................,
între ................................................................................................................................., în calitate de
director/directoare/profesor coordonator al școlii/liceului……………….........................................din
comuna/orașul.........................................................., satul ....................................................................
și
................................. ....................................................., din partea Asociației pentru Dezvoltare
Durabilă DAKIA
Eseurile predate:
Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului

Clasa

Numele și prenumele
părintelui/tutorelui

Datele de contact
ale părintelui/tutorelui
(telefon)

1.
2.
.....

Director/profesor coordonator
Nume și semnătură

Reprezentant A.D.D. DAKIA
Nume și semnătură
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