REGULAMENT GENERAL
COMPETIŢIA SOCIAL INNOVATION RELAY (EDIȚIA 2018-2019)
I. Scurtă prezentare
Competiția de idei de inovare socială este parte a proiectului educațional Social Innovation Relay (SIR),
care include mai multe componente (quiz online, studii de caz pe tema antreprenoriatului și inovării
sociale, competiție) și este organizată în România și la nivel internațional.
Proiectul SIR le oferă elevilor de liceu (15-19 ani) accesul la experienţă practică și expertiză
antreprenorială, pentru a-i pregăti să concureze cu succes pe piaţa forţei de muncă a secolului 21.
Competiția îi provoacă pe elevi să gândească în echipă și să formuleze soluţii viabile pentru rezolvarea
unor probleme sociale reale identificate de ei în comunitate, într-unul dintre domeniile educaţie,
sănătate, incluziune socială, dezvoltarea nivelului de trai sau sustenabilitate.
Utilizând cea mai modernă tehnologie de comunicare şi resurse online pe tema antreprenoriatului și
inovării sociale, participanţii la SIR vor colabora cu consultanţi voluntari din partea NN pentru a-și
argumenta și îmbunătăți soluţiile și ideile de proiecte de inovare socială.
Finala internaţională a competiţiei va implica echipe din toate cele 13 ţări participante: Belgia, Bulgaria,
Cehia, Grecia, Japonia, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Singapore, Spania, Turcia și Ungaria.
II. Premii
Faza naţională: membrii echipei câştigătoare (locul I) – elevii şi profesorul coordonator vor primi premii
în produse tehnologice, iar cei din echipele de pe locurile II și III în cărți pe tema antreprenoriatului.
Primii trei profesori cu cei mai mulți elevi înscriși în echipe în competiție (cu idei încărcate pe platforma
SIR) vor primi un premiu constând într-un produs tehnologic.
III. Desfăşurarea competiţiei
Social Innovation Relay (SIR) este un concurs pentru echipe de elevi de liceu şi se va desfăşura online,
prin portalul internaţional (http://jayeapps.com/se360/), iar contul echipei necesită în mod obligatoriu
înscrierea a 2-4 elevi și 1 profesor coordonator.
IV. Criterii de eligibilitate
În cadrul competiţiei poate participa ca membru într-o echipă, orice elev de liceu (15-19 ani), rezident în
România care îndeplineşte următoarele condiţii:
• a completat online quiz-ul pentru obţinerea Certificatului de recunoaştere a cunoştinţelor în
domeniul inovării sociale;
• este înmatriculat într-o formă de învăţământ de nivel liceal în anul şcolar 2018 – 2019;
• are cunoştinţe de limba engleză suficiente pentru participarea în competiţie.
V. Calendarul competiţiei
Paşii de înscriere:
Termen-limită
• deschiderea contului de echipă pe platformă: http://jayeapps.com/se360/
înscrieri echipe și
• fiecare elev din echipă rezolvă individual quiz-ul SIR;
idei:
• desemnarea unui responsabil elev care să înscrie în contul echipei de pe platforma SIR
25 ianuarie 2019
o scurtă descriere a soluţiei (modelul de pe plaformă).
Se recomandă participarea la webinariile organizate de JA România, în cadrul cărora se vor
prezenta studii de caz relevante pe teme de antreprenoriat social.
Prima jumătate a

Evaluarea soluțiilor înscrise de echipe pe platformă de către echipa JA România și anunţarea

lunii februarie 2019

celor 20 de echipe selectate pentru semifinala naţională.

februarie - martie
2019

Cele 20 de echipe selectate încarcă pe platformă în contul lor propuneri extinse, în limba
engleză, pentru rezolvarea problemelor sociale identificate. Echipele colaborează, în cadrul
sesiunilor de mentorat online, cu voluntarii NN România la îmbunătăţirea propunerilor lor.

Până la jumătatea
lunii aprilie 2019

Evaluarea celor 20 de propuneri extinse ale echipelor de către membrii juriului şi anunțarea
celor 10 echipe selectate pentru finala națională.

Prima jumătate a
lunii mai 2019

Finala naţională (TBC dată): Cele 10 echipe finaliste prezintă online, în limba engleză, în fața
juriului propunerile. Anunţarea și premierea echipei câştigătoare.

iunie 2019
(TBC dată)

Echipa câştigătoare se pregăteşte, cu ajutorul consultanţilor voluntari NN România, pentru
finala globală online Social Innovation Relay.

VI. Jurizare (semifinala și finala naţională)
Juriul va fi format din reprezentanţi ai Junior Achievement România și NN România. În cadrul procesului
de jurizare a ideilor prezentate se va ţine cont de:
• identificarea unor probleme sociale relevante atât la nivel local, cât şi global;
• originalitatea soluţiei prezentate;
• fezabilitatea şi eficacitatea soluţiei prezentate și posibilitatea de replicare în alte regiuni;
• modul de prezentare a soluţiei (argumentare structurată, prezentare profesionistă).
VII. Instrucţiuni pentru înscriere
Pentru înscrierea online și crearea profilului echipei vor fi necesare:
• datele de contact ale celor 2-4 membri ai echipei și ale profesorului coordonator;
• un elev desemnat ca persoană de contact (email-ul va fi introdus în câmpul Team Email).
După introducerea datelor, administratorul va aproba contul echipei. Toţi elevii din echipă trebuie să
completeze quiz-ul, pentru ca apoi ideea să poată fi încărcată pe platformă pentru evaluare.
VIII. Dispoziţii generale
Competiția se va derula sub prezentul Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin
participare, elevii și profesorii confirmă acceptarea totală şi necondiţionată a tuturor prevederilor
prezentului Regulament şi, de asemenea, se obligă la respectarea acestora.
Prezentul Regulament este la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat
gratuit pe site-ul sir.jaromania.org sau poate fi obţinut printr-o solicitare scrisă trimisă organizatorilor.
În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţii la competiție, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă.
Orice nerespectare sau încercare de fraudare a Regulamentului, precum şi plagiatul duc la anularea
dreptului de participare, descalificarea sau anularea automată a premiului câştigat, după caz.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, sub condiţia de a afişa respectivele
modificări pe site-ul competiției. Modificarea îşi produce efectele de la data afişării acesteia.
PERSOANĂ DE CONTACT
Alice Duțu
Senior Manager - Junior Achievement România
E-mail: alice.dutu@jaromania.org; Telefon: 0730 330 880

