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CONCURS
“LOGO, SITE şi SLOGAN pentru A P 150 CNILC - COLEGIUL
NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE” PLOIEŞTI”
În perioada 23 februarie – 08 martie 2015, Asociaţia Părinţilor „AP 150 CNILC” în curs de
constituire, lansează concursul pentru stabilirea LOGO-ului , înfinnţarea SITE-ului şi a SLOGANULUI
Asociaţiei.
Scopul Asociaţiei „AP 150 CNILC” este de a sprijini Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ploieşti, în
următoarele domenii de activitate: educarea, instruirea, formarea, îndrumarea şi consilierea elevilor şcolii,
întreţinerea, îmbunătăţirea şi modernizarea bazei materiale.
Pentru realizarea scopului său, Asociaţia „AP 150 CNILC” îşi propune următoarele obiective:
 sprijinirea parteneriatelor educaţionale ale Colegiului Naţional „I.L.Caragiale” Ploieşti pe plan
naţional şi internaţional;
 organizarea în parteneriat cu Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ploieşti, a programului „ŞCOALA
DUPĂ ŞCOALĂ”, sprijinirea financiară a acestui program pentru învăţământul primar şi extinderea
pentru învăţământul gimnazial;
 implicarea în activităţile organizate la orele incluse în curriculumului la decizia şcolii avandu-se în
vedere nevoile umane şi financiare pentru desfăşurarea acestora;
 sprijinirea conducerii şcolii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi
consiliere pentru părinţi;
 sprijinirea şcolii în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor de premiere şi a altor evenimente;
 sprijinirea financiară a şcolii în vederea asigurării siguranţei elevilor pe teritoriul unităţii şcolare;
 implicarea directă în întreţinerea, îmbunătăţirea şi modernizarea bazei materiale a Colegiului
Naţional „I.L.Caragiale” Ploieşti;
 sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor elevilor;
 implicarea în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi având caracter social, sportiv;
 acordarea de sprijin material sau financiar elevilor care provin din familii defavorizate financiar;
 derularea unor programe educative privind consumul de droguri, violenţa în familie, ocrotirea
minorilor;
 iniţierea şi/sau susţinerea în parteneriat public - privat a unor concursuri literare, artistice, ştiintifice,
sportive adresate elevilor;
 premierea elevilor pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile naţionale sau internaţionale;
 acordarea de distincţii sau medalii;
 gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii, donaţii sau alte surse potrivit legislatiei în vigoare.
Pentru realizarea scopului său, Asociaţia „AP 150 CNILC” îşi propune următoarele activităţi:
 organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, concursuri tematice, pentru
creşterea calităţii actului educaţional;
 realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe
informatice şi alte materiale informative;
 sprijinirea financiară, în limita posibilităţilor, a participării elevilor la concursuri specifice;
 sprijinirea financiară, în limita posibilităţilor, a elevilor cu situaţie financiară precară;
 sprijinirea financiară, în limita posibilităţilor, a şcolii pentru dezvoltarea bazei materiale;
 sprijinirea financiară, în limita posibilităţilor, a programului „Şcoală după şcoală”;
 colaborarea cu instituţii similare din alte judeţe, cu instituţii din ţară sau străinătate;
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dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi
străinătate;
recompensarea activității de performanţă a elevilor din şcoală prin acordarea de diplome,
premii;
organizarea de excursii/tabere tematice, expoziții, stand de prezentare la diverse activități de
promovare educațională.

Caracteristicile LOGO-ului:
- element grafic folosit pentru identificarea Asociaţiei, să surprindă Triada educaţională- părinte-elevprofesor;
- poate fi compus din una sau mai multe litere, o imagine sau o combinație a acestor elemente;
- trebuie să fie ușor de recunoscut și să se identifice cu o caracteristică unitară;
Acest lucru poate fi realizat printr-un simbol grafic și/sau al unui scris selectat, atât prin desen direct
sau la calculator.
Caracteristicile SLOGANULUI:
Mesaj concis si frapant, referitor la relaţia părinte-elev-profesor - format, de regulă, dintr-un grup
de cuvinte sugestive, o propoziție sau o frază (5-8 cuvinte), ușor de reținut, spirituală etc - menit să
semnaleze și să reamintească factorii implicați. Adesea, sloganul ia forma unui joc de cuvinte care rimează.
SLOGANURILE vor fi scrise lizibil.
Atât pentru LOGO, cât și pentru SLOGAN, trebuie să fie aplicată formula „KISS” (Keep It Short
(and) Simple), ceea ce înseamnă — ce este simplu se memorează ușor.
Caracteristici SITE:
-

interfaţa site-ului să fie logică ( să fie folositor, practic, design placut);
să prezinte scopul, obiectivele si activităţile Asociatiei;
să contină elemente de contact

Lucrările, realizate în format A4, scanate vor purta pe verso numele și prenumele elevului/ elevilor,
clasa şi vor fi transmise pe adresa de e-mail : apcnilc150@gmail.

Lucrările pot fi realizate in echipa ( max.4 membri).
Toți participanții vor primi diplomă de participare, pe care va fi specificat numele
realizatorului, clasa.
Câștigătorul concursului va fi recompensat cu un premiu de 500 RON.
Fondatorii Asociatiei de Părinţi - „A P 150 CNILC - COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE”
PLOIEŞTI”

