Competiția Catch a Star este un concurs inițiat și desfășurat în colaborare cu Asociația Europeană pentru
Educație Astronomică (EAAE) și Observatorul European de Sud (ESO)

Premiile ediției anterioare:

Premiul 1

Premiul 2

Premiul 3

Premiul 4

Premiul 5
Premiul 1 https://www.eso.org/public/shop/product/mounted_0196
Premiul 2 https://www.eso.org/public/shop/product/mounted_0139
Premiul 3 https://www.eso.org/public/shop/product/mounted_0033
Premiul 4 https://www.eso.org/public/shop/product/mounted_0039
Premiul 5 https://www.eso.org/public/shop/product/mounted_0119

Ce trebuie să faci?
1. Alegeți echipa formată dintr-un grup de maximum 4 participanți: un lider și cel mult trei elevi, liderul
trebuie să fie un profesor nu elev;
2. Alegeți un subiect original, care poate fi despre; un obiect astronomic, fenomen, problemă științifică,
teorie etc
3. Dezvoltă un proiect! Proiectele se pot concentra pe:

Lecții-observații (efectuate în timp real sau obținute de la un observator virtual);

O parte importantă a fiecărui proiect este crearea unei activități practice cum ar fi propriile
voastre observații sau experimente.

Cerințe tehnice și reguli pentru proiectele voastre:

Va avea un echivalent de maxim zece pagini standard tipizate (A4)/ fără a depăși 5000 de
cuvinte, în format PDF și va fi redactat în limba engleză;

Va include o bibliografie cu referințe pentru documentele sursă și imaginile pe care le-ați folosit

Va fi corect din punct de vedere științific, va utiliza un limbaj clar și va avea un design
corespunzător fără a neglija elementele privind dactilografierea și punctuația corecte;

Va fi propria voastră lucrare. Nu este suficient doar să copiați texte din alte articole.

Va fi trimis prin e-mail în format PDF la adresa astro.edu@gmail.com și adresa
astro.edu@grigorecerchez.ro, precizând categoria participanților(Unitate școlară, localitate, nivel/clasă,
elev/profesor);

Termenul limită pentru toate înregistrările a fost 23h59 CET pe 23 decembrie 2020.
Evaluarea se va face de către un juriu desemnat a EAAE pe baza următoarelor criterii:









Credibilitatea științifică;
Stilul de prezentare: prezentare clară, accesibilă a informațiilor;
Abordare responsabilă și creativă a prezentării / soluționării unei probleme date;
Originalitatea ideii;
Păstrarea pe termen lung a cunoștințelor (calitatea metodei de testare a cunoștințelor);
Literatură de specialitate utilizată în mod adecvat;
Evaluarea abordării pedagogice a profesorului.
Numărul maxim de puncte acordat pentru fiecare criteriu este de 6.

Clasament final: proiectele sunt clasificate în două categorii:



Principal: primul loc, al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea loc.
Secundar: toate proiectele după locul al cincilea vor fi clasate pe locul șase ex-aequo.

Proiectele, în care se identifcă texte plagiate, sunt descalificate și nu participă la concurs.
Dispoziții finale

Deciziile juriului sunt definitive și nu pot face obiectul niciunei proceduri judiciare.

Participanții sunt responsabili și se vor se asigura că au permisiunile necesare pentru a utiliza
fotografii, imagini sau alte material, în proiectele lor.

Prin participarea la competiția Catch a Star, sunteți de accord ca toate toate textele, fotografiile,
imaginile și alte materiale, să fie disponibile pentru acces public, să fie descărcate pe site-ul EAAE și
utilizate pentru scopuri educaționale sau necomerciale, cu condiția ca EAAE și programul Catch a Star
să le recunoască.

Prin participarea competiția Catch a Star,, sunteți de acord ca numele dvs. (prenume și nume),
numele și adresa școlii dvs., țara dvs. și titlul proiectului dvs. să fie postate pe site-ul EAAE și la alte
informații privind competiția Catch a Star.

Echipa de proiect vă dorește success!

