METODOLOGIE DE ORGANIZARE A CONCURSULUI NAȚIONAL DE JURNALISM
„TINERI, PROMOVĂM COMUNITATEA!”

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modalitatea de organizare, înscriere, selecție, jurizare și
premiere a tinerilor cu vârsta între 14 și 35 de ani care participă cu articole proprii la concursului național
de jurnalism on-line „Tineri, promovăm comunitatea!” desfășurat în cadrul proiectului ”Tineri la
START, comunități la RE-START!”, proiect de tineret implementat de Asociația ”Centrul de Resurse
Re-Start” și finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului.
Art. 2. Informații despre proiect:

(1) Tematica concursului: Concursul național de jurnalism on-line are ca tematică promovarea
voluntariatului în comunitate și a poveștilor de succes în rândul tinerilor prin realizarea unui material
jurnalistic;
(2) Scopul concursului: Încurajarea tinerilor de a transmite comunității exemple de succes din
comunitatea lor, sau modele de succes în carieră, de viață, cu scopul de a încuraja și promova spiritul
civic, de a stimula implicarea tinerilor în comunitate.
(3) Obiectivele concursului:
a) Incurajarea de noi modalităţi de interacţiune la nivel social, în comunitate;
b) Educarea tinerilor în spiritul iniţiativei jurnalistice şi dezvoltarea respectului pentru cuvântul scris;
c) Dezvoltarea spiritului de iniţiativă în rândul tinerilor cu vârste între 14 și 35 de ani;
d) Asumarea de responsabilităţi în comunitatea din care fac parte;
e) Selectarea/Exersarea unor tehnici adecvate de documentare, de cercetare a unei teme şi de intervenție
jurnalistică;
f) Exersarea noţiunilor de artă şi tehnică fotografică pentru realizarea unor fotografii originale,
expresive, de impact, incluse în articole;

(4) Grupul-țintă: tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani, din România;

(5) Desfășurare: mediul on-line, la nivel național;

(6) Perioada de desfășurare: 18.09.2017 – 10.10.2017

Art. 3. Participarea tinerilor în cadrul concursului este gratuită, nu se percep taxe de înscriere.

CAP. II. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Art.4. Context
În contextul actual, al încercării de a păstra nealterată identitatea națională, concursul urmărește
formarea și cultivarea unei identități locale prin creșterea gradului de implicare a tinerilor în viața
comunitații.
Tinerii trebuie să-și asume cu mândrie apartenența la comunitatea natală, devenind, în același timp,
conștienți de realitățile comunităților din care fac parte, fie că provin din mediul urban sau din cel rural.

Art. 5. Condiţii de participare:

(1) În vederea participării la concursul național de jurnalism on-line se pot înscrie tinerii cu vârsta
cuprinsă între 14 și 35 de ani, din România sau cu cetățenie română.
(2) Încurajăm, participarea următoarelor categorii:





tineri cu dizabilități;
tineri de etnie rromă;
tineri șomeri;
tineri NEETS (tinerilor din categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani care nu
urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă);
 tineri proveniți din mediu rural;
 tineri cu venituri reduse.
(3) Candidatura pentru participarea la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) Copie/Scan/Poză după C.I., pentru a face dovada criteriilor de vârstă și cetățenie;
b) Fișa de înscriere, disponibilă la adresa www.re-start.ro, în secțiunea dedicată proiectului;
c) Materialul jurnalistic, conform cerințelor din metodologia de concurs.

Materialele vor fi trimise electronic pe adresa: office@re-start.ro
Termenul pentru trimiterea materialelor: 10 octombrie 2017.
MENȚIUNI: Candidaturile incomplete, nu vor fi luate în considerate.

Art.6. Criterii de eligibilitate a materialelor și cerințe specifice:
a) Conținutul materialului:
Materialul pentru concurs constă într-un articol scris de participant care să urmărească respectarea
tematicii concursului: promovarea voluntariatului în comunitate și a poveștilor de succes în rândul
tinerilor.
Materialele pot fi articole, investigații, reportaje, testimoniale, mărturii sau orice altă formă de produs
editorial. Un concurent poate participa cu unul sau mai multe materiale, înscrise individual în cadrul
concursului.
b) Condiții de redactare:
- Articol de 2, maxim 3 pagini;
- Font: Times New Roman, 12;
- Aliniere: Justify;
- Spațiere: 1,5;

Art.7. Calendarul desfășurării concursului:
Perioada de înscriere, evaluare aplicaţii, afişare rezultate şi afişare rezultate finale se va face astfel:
(1) Perioada de înscriere articole/materiale: 18.09.2017 – 10.10.2017, ora 23:59;
(2) Evaluare aplicaţii: 11.10.2017 – 12.10.2017;
(3) Afişare rezultate concurs: 12.10.2017, după ora 20.00;
(4) publicarea articolelor câștigătoare pe site-ul www.re-start.ro, în secțiunea dedicată proiectului:
12.10.2017;
(5) contactare și premiere câștigători (transmiterea prin poștă a premiilor): 13.10.2017- 14.10.2017.

Precizări: Nu se vor lua în considerare candidaturile care depășesc perioada de desfășurare a
calendarului concursului.

Art. 8. Evaluarea aplicațiilor, jurizarea și desemnarea câștigătorilor:
(1) Materialele transmise de tineri în perioada de înscriere a concursului vor fi analizate de către o
comisie de evaluare alcătuită din 3 membri.
(2) Criteriile care stau la baza evaluării lucrărilor
În evaluarea lucrarilor inscrise in concurs, se urmăresc aspecte precum:











valoarea de informaţie pentru subiectele abordate;
armonia dintre titlu, text şi concluzii;
stabilirea corectă a temei, a scopului, a unghiului de abordare;
surprinderea aspectelor esenţiale ale temei abordate şi sistematizarea informaţiilor conform
regulilor jurnalistice;
corectitudinea, claritatea şi concizia exprimării;
originalitatea şi expresivitatea limbajului, utilizând stilul jurnalistic;
credibilitatea mesajului şi capacitatea lui de a emoţiona/sensibiliza;
existenţa unor intertitluri concise, precise, pertinente;
textul este susţinut de fotografii care au un titlu explicativ (legenda);
încadrarea în 2-3 pagini, format A4, font Times New Roman 12, spaţiere la 1,5.

(3) Fondul de premiere este asigurat din bugetul proiectului ”Tineri la START, comunități la RESTART!”, proiect de tineret finanțat de MTS.

(4) Criteriile de jurizare care vor sta la baza evaluării sunt:
1.

acuratețea informației și obiectivitatea abordării - 25 puncte;

2.

originalitate în tratarea subiectului - 25 puncte;

3.

capacitatea de a oferi informație și, simultan, de a genera dezbatere - 25 puncte;

4.
accesibilitatea limbajului și relevanța pentru comunitate și pentru tematica concursului - 25
puncte.
(5) Desemnarea și premierea câștigătorilor

a) În cadrul concursului se vor oferi 3 premii (locul I, II și III), care vor fi trimise către câștigători prin
intermediul curieratului.
b) Premiile sunt reprezentate de 3 kituri, alcătuite din: trofeu, memory stick și diplomă.

c) În urma jurizării, rezultatele concursului, respectiv numele câștigătorilor, articolul și descrierea
autorului vor fi publicate pe site-ul asociației în secțiunea specială dedicată proiectului, alături de
materialele/articolele câștigătoare cât și pe pagina de Facebook dedicată proiectului.

CAP III: DISPOZIȚI FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 9. Alte precizări:
(1) Subiectele lucrărilor sunt la alegere cu încadrarea în tematica concursului.
(2) Fişa de înscriere va fi ataşată în corpul emailului prin intermediul căruia se trimite materialul pentru
concurs.
(3) Nu se percep taxe pentru înscrierea în cadrul concursului.

Alte informaţii în legătură cu acest proiect puteţi obţine de la organizatori.

Date de contact: Mădălina - Simona Ciurescu, Manager Proiect, office@re-start.ro.

