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Secţiunea
,,Estetica şi îngrijirea corpului omenesc”
REGULAMENT DE CONCURS

Această secţiune va cuprinde următoarea activitate, cu participare indirectă:
•

Concurs de coafat ,,Stil și eleganță”. Tema de lucru în concurs va fi realizarea
unei coafuri texturate, modernă și rapidă

La acest concurs, fiecare unitate școlară participantă poate înscrie 3 grupe a câte doi
elevi (un elev va fi stilistul iar celălalt va fi subiectul de lucru) . Concurenții vor desfășura
proba de concurs în propria unitate școlară, respectiv în salonul de estetică al școlii respective.
Activitatea de realizare a temei de concurs va fi transpusă intr-un film de maxim 5
minute, în format mp4, film care va surprinde momentele importante în realizarea coafurii
cerute de tema de concurs, cum ar fi: pregătirea locului de muncă, pregătirea clientului,
realizarea lucrării impuse, finisarea lucrării, prezentarea rezultatului final al lucrării realizate.
În vederea respectării regulilor impuse de situația determinată de pandemie, sala
de concurs va fi pregătită conform cerințelor de igienă , adaptate acestei situații speciale.
Înscrierea în concurs se face până în data de 26 martie 2022, utilizând link-ul
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1plFQ0KCxDdHcRp4R8v2d2eQcPlZqHrw1cwKhUFGxWI/edit?usp=sharing
Trimiterea lucrărilor (în format electronic/mp4) se va face până în 14 aprilie 2022 la adresa
festivalapopa@gmail.com . Pentru fișierele ce depășesc 25 Mb, se va menționa link-ul de unde
urmează a se descărca documentul.
Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 2 – 6 mai 2022.
Comunicarea rezultatelor finale se va face în 9 mai 2022.
Evaluarea lucrărilor se va face cu puncte de la 0 la 100, pe baza grilei prezentate în
Anexa nr.1.
La secțiunea „Estetica şi îngrijirea corpului omenesc” nu se admit contestaţii.
Confirmarea participării este obligatorie.
Toţi elevii participanţi şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare.
Relaţii suplimentare pot fi obținute prin contactarea următoarelor cadre didactice:
Bozdog Adriana, profesor biologie, tel. 0751044697
Simedru Carmen,maistru estetică, tel. 0740234275
Chivu Szuszana, maistru estetică, tel. 0741558398
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Anexa nr. 1

Festivalul Regional
„ADRIANA POPA” 2021
SECȚIUNEA ,,Estetica şi îngrijirea corpului omenesc”
Criterii de evaluare a lucrărilor realizate de elevi

I. Evaluarea lucrării:
1. Sugestivitatea lucrării
2. Gradul de complexitate al lucrării
3. Imaginația și talentul demonstrate de elev în lucrarea realizată
4. Materialele folosite pentru realizarea lucrării
5. Calitatea filmului realizat

II. Criterii generale
1. Originalitate, creativitate
2. Abilitate practică
3. Adaptarea la tendințele modei
4. Estetica lucrării

Din oficiu

10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
Total 50 puncte

10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
Total 40 puncte

10 puncte
Total general: 100 puncte
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