PROIECTUL EDUCATIV JUDEȚEAN
„PROMOVAREA TURISMULUI DURABIL”
ediţia a IV-a
ANUL ȘCOLAR 2017-2018

REGULAMENTUL EXPOZIŢIEI
“PROMOVAREA TURISMULUI DURABIL”
nivel gimnazial/liceal

SCOP:
- îmbunătăţirea gradului de cunoaştere în rândul elevilor din clasele V-XII (11-19 ani) a
celor mai importante evenimente cultural – artistice, tradiții și obiceiuri românești.
OBIECTIVE:
Expoziţia „Promovarea turismului durabil” îşi propune următoarele obiective:
a) Dezvoltarea competenţelor în domeniul turismului privind patrimoniul turistic;
b) Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare secolului XXI:
 competenţe de comunicare;
 creativitate şi curiozitate intelectuală;
 gândire critică şi sistematizată;
 informaţii şi abilităţi media;
 capacităţi de colaborare şi interpersonale;
 identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor;
 auto-formare;
 responsabilitate socială.
c) Valorizarea importanţei promovării şi dezvoltării obiceiurilor și tradițiilor
românești.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
-

-

Organizatori:
 Inspectoratul Şcolar Județean, Iaşi
 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iaşi
Concursul se adresează elevilor între 11-19 ani din învăţământul gimnazial și liceal
din judeţul Iaşi.
Echipajele participante vor fi formate din 2 elevi şi 1 profesor coordonator (obs.: pot
fi înscrise mai mute echipaje din aceeaşi şcoală).
Participanţii la concurs se vor înscrie în perioada 12.02.2018 – 30.03.2018.
Concursul va avea loc, la nivel judeţean, în data de 16 aprilie 2018.

CRITERII DE EVALUARE:
-

Juriul va puncta:
 Originalitatea lucrării;
 Conţinutul ştiinţific din materialele promoţionale;
 Modul de prezentare al standului;
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-

Ideile sustenabile privind turismul durabil care se regăsesc în materiale;
Promovarea obiectivelor turistice naturale şi antropice din judeţul Iaşi.

Comisia de evaluare judeţeană va stabili modul de premiere a câştigătorilor şi a
participanţilor.
Lucrările ale căror rezultate nu sunt foarte clare, dar care par promiţătoare vor fi de
asemenea încurajate de juriu.
Ocupanţii primelor locuri vor participa la excursia „Turul orașului Iaşi” care va avea
loc în data de 14.05.2018.

JURIZARE:
Comisia de jurizare este formată din:
 Director adj., Prof. Georgeta Ciobanu
 Coordonator Centrul de Informare Turistică, Anca Zota
 Prof. Carmen Cumpăratu
 Prof. Leonte Mihaela
PREMII:

-

Se acordă următoarele premii:
LOCUL I – 1 echipaj
LOCUL II – 1 echipaj
LOCUL III – 1 echipaj
MENŢIUNI – 3 echipaje
DIPLOME DE PARTICIPARE – pentru restul echipajelor

DATE DE CONTACT:
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM
Director, Prof. Dr. Iuliana Ţugui
Adresă: str. Milcov nr. 11, Iaşi, cod poştal: 700580
Nr. tel /fax: 0232/245778
Site: http://gsetis.ro
E-mail: economic.turism@yahoo.com
Persoana de contact:
Prof. Leonte Mihaela
mihaelaleonte80@yahoo.com
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