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PROIECTUL: 

” SĂ IUBIM NATURA!” 

 

 

PROIECT JUDEŢEAN/CONCURS 

SIMPOZION 
 

 
 

DOMENIUL ȘTIINȚIFIC: ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI 

EDIȚIA II-a  

 

 

INSTITUȚIA COORDONATOARE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU”, PITEȘTI 

 

PERIOADA  DESFĂȘURĂRII: Noiembrie 2022-martie 2023 

Data concursului: 21.01.2023 

 

 

 

COORDONATORI 

 PROF. CRIVAC MAGDALENA IULIA 

 PROF. IONESCU FLORICA 

 PROF. BALTAC SORINA 

 PROF. NECULA ROXANA DANIELA 
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1. TITLUL PROIECTULUI: „SĂ IUBIM NATURA!”    

PROIECT JUDEŢEAN/CONCURS, SIMPOZION   

 (Ediţia I-a) 

 

2. DOMENIUL ȘTIINȚIFIC: ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

3. PERIOADA: an școlar 2022-2023 

 

4. INSTITUȚIA COORDONATOARE:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” PITEȘTI 

 

 

5. PARTENERI/COLABORATORI:  

 COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU”, PITEȘTI 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU ,,BRADU” 

6. GRUP ȚINTĂ:  

 elevii claselor V –VIII, elevii claselor IX-XII ( inclusiv elevi cu C.E.S.) 

 cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

1) Dezvoltarea aptitudinilor speciale şi formarea competenţelor cheie prevăzute de 

curriculumul şcolar; 

2) Stimularea imaginaţiei şi a gândirii critice şcolarilor; 

3) Creşterea stimei de sine şi a încrederii în  propriile forţe; 

4) Dezvoltarea spiritului de observaţie şi a abilităţilor rezolutive în situaţii specifice; 

5) Formarea cadrelor didactice care predau în învăţământul gimnazial privind 

abordarea interdisciplinară a  elementelor de mediu; 

6) Crearea unui cadru de promovare a exemplelor de bună practică înregistrate în 

şcoală şi a celor identificate în şcolile partenere.  
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       ACTIVITĂȚI: CONCURS CU PATRU SECȚIUNI 

     (Concursul se desfăşoară prin participare directă și fără taxă de participare) 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR-CONCURS PE SECȚIUNI 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activității/ 

secțiunii 

Mijloc de 

realizare 
Obiective urmărite 

Data limită 

de înscriere 

Data 

concursului 

1. 
Secțiunea 

„FOTOGRAFII” 

 

Hârtie 

fotografică 

A5 

- să surprindă prin imagini 

activități practice de protecție 

a mediului; 

- să surprindă prin imagini 

efectele  unor surse de 

poluare. 

16.01.2023 21.01.2023 

2.  

Secțiunea 

„AFIȘE,  

POSTERE, 

PLIANTE” 

Carton  

A4 

- să aplice/exprime norme de 

comportament specifice 

asigurării sănătății și 

protecției omului și a naturii; 

 

16.01.2023 

 

21.01.2023 

 

3. 

Secțiunea 

„DECORAȚIUNI 

INTERIOARE, 

DECORAȚIUNI  

DE CRĂCIUN” 

Materiale 

reciclabile: 

hârtie, 

paie, 

plastic, 

lemn, 

metal, 

pânză, fire, 

fibre  

natural 

(bumbac, 

lână, in 

cânepă ) 

etc. 

- să conștientizeze necesitatea 

economisirii și reciclării 

- să folosească tehnicile de 

prelucrare și refolosire a 

materialelor într-un mod 

estetic cât mai atractiv 

 

16.01.2023 

 

21.01.2023 

 

 

4.  

 

 

Secțiunea 

„SIMPOZION-

REFERATE” 

 

 

Prezentări  

ppt 

- să conștientizeze importanța 

protecției și conservării 

mediului; 

- să utilizeze mijloacele TIC în 

realizarea și expunerea 

lucrărilor; 

- să folosească limbajul 

științific adecvat temelor date. 

 

 

 

16.01.2023 

 

 

21.01.2023 
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o Criterii  de evaluare: 

1. Secțiunea „Fotografii” (20p) 

 încadrarea în tema concursului (5p) 

 originalitate, creativitate (5p) 

 relevanța mesajului (5p) 

 prezentarea fotografiei (5p) 

 

2. Secțiunea „Afișe, postere, pliante” (20p) 

 încadrarea în tema concursului (5p) 

 respectarea dimensiunii impuse - A4 (5p) 

 modul de realizare, originalitate, creativitate; (5p) 

 prezentarea lucrării (5p) 

 

3. Secțiunea „Decorațiuni interioare; Decorațiuni de Crăciun” (20p) 

 încadrarea în tema concursului (5p) 

 utilizarea materialelor reciclabile, naturale folosite şi îmbinarea lor (5p) 

 originalitate, creativitate, calitatea artistică (5p) 

 modul de prezentare (5p)  

 

4. Secțiunea „Simpozion referate” (20p) 

 încadrarea în tema concursului (5p) 

 modalitatea de prezentare, originalitatea, creativitatea, încadrarea în timp (5p) 

 relevanța mesajului (5p) 

 corectitudinea, coerența, textelor (5p) 

 

SISTEMUL DE PREMIERE 

 

Premiile acordate vor consta în diplome și vor fi următoarele: 

- Premiul I pentru fiecare nivel de clasă 

- Premiul al II-lea pentru fiecare nivel de clasă 

- Premiul al III-lea pentru fiecare nivel de clasă 

- Menţiune pentru fiecare nivel de clasă  
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      Acordarea acestora se va face în funcție de puncatajele obținute, în ordinea 

descrescătoare a acestora, în limita a 25% dintre participanți, pentru fiecare nivel de 

clasa. În cazul punctajelor egale, se vor acorda premii egale. 

      Profesorii vor primi adeverință/diplome pentru coordonare elevi și vor semna și 

Acordul de parteneriat. 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

Înscrierea participanților și participarea directă la concurs: 

 

- Înscrierea se va face prin completarea formularului de înscriere și trimiterea 

acestuia la una din următoarele adrese de email: flori_ionescu73@yahoo.com;    

baltacsorina@yahoo.com; roxana_90@yahoo.com. Termen limită: 16.01.2023 

- Un elev poate participa cu maxim trei lucrări, indiferent de secțiunea la care se 

înscrie; 

- Un coordonator poate coordona maxim 3 elevi. 

 

 

Participarea la concurs: 

 Pe 21 ianuarie se va desfășura concursul propriu-zis la Școala Gimnazială Tudor 

Vladimirescu, str. Călugăreni, Nr. 3, Cartier Tudor Vladimirescu, Pitești, unde 

lucrările vor fi jurizate de comisia de evaluare, conform grilei de evaluare 

specifică fiecărei secțiuni. 

 Lucrările elevilor vor fi însoțite de o prezentare relevantă (1-3 minute) și de o 

scurtă descriere plasată pe spatele lucrării/ pe verso (acolo unde este cazul-

exemplu: fotografii, postere). 

 Elevii participanți la concurs vor fi însoțiți de cadre didactice coordonatoare. 

 

        SECȚIUNI: 

 

 SECȚIUNEA „FOTOGRAFII”   

o cu tema protecția și conservarea mediului 

o cu tema poluare 

Fotografiile tebuie să fie realizate  pe hârtie fotografică cu dimenensiunea de A5 

mailto:flori_ionescu73@yahoo.com
mailto:roxana_90@yahoo.com
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 SECȚIUNEA „AFIȘE, POSTERE, PLIANTE” – cu tema conservarea și 

protecția mediului cu dimensiunera A4 

 

 SECȚIUNEA „DECORAȚIUNI  INTERIOARE, DECORAȚIUNI DE 

CRĂCIUN”–din materiale reciclabile, dimensiuni A4 

 

 SECȚIUNEA „SIMPOZION-REFERATE” pe teme ecologice, prezentări ppt. 

(maxim 10 slides) 

 

PERSOANE DE CONTACT: 

 PROF. BALTAC SORINA,  TELEFON:  0720033187, email: baltacsorina@yahoo.com 

 PROF. IONESCU FLORICA, TELEFON: 0763625842, email: flori_ionescu73@yahoo.com 

 PROF. NECULA ROXANA DANIELA, TELEFON: 0769871996,  

email: roxana_90@yahoo.com 

 

 

Nu se percepe taxă de participare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flori_ionescu73@yahoo.com
mailto:roxana_90@yahoo.com
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE în cadrul 

 proiectului concurs  ”SĂ IUBIM NATURA !”  

Ediția I, cuprins în CAEJ 2022-2023 

 

Concursul va avea loc cu participare directă în 21.01.2023 

 

 

 Unitatea de învățământ:..........................................................................  

 

Numele și prenumele elevului:................................................................ 

 

Numele și prenumele profesorului coordonator:................................................................ 

 

Clasa:................  

 

Doresc să particip la activitățile proiectului, la următoarele secțiuni:  

 

   Secțiunea „FOTOGRAFII” 

1. cu tema protecția și conservarea mediului 

2. cu tema poluare 

 

 Secțiunea „AFIȘE, POSTERE, PLIANTE”   

 Secțiunea „DECORAȚIUNI INTERIOARE, DECORAȚIUNI DE CRĂCIUN” 

 Secțiunea „SIMPOZION-REFERATE” 

 

 

 

Termen limită de trimitere a lucrărilor: 16.01.2023 (data poștei electronice) 
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Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”                           Școala............................................ 

Loc. Pitești, jud. Argeș                                                            Loc..................., Jud..................... 

Telefon: 0248214608                                                               Telefon.......................................... 

e-mail. scoala20secretariat@yahoo.com                                    E-mail........................................... 

Nr.  ................... din ............................                                    Nr.....................din....................... 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

CONCURS JUDEŢEAN „SĂ IUBIM NATURA!” 
Ediția I, 21 ianuarie 2023 

 

 

 

 

Încheiat astăzi, ............................... între:  

 

        • Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”, cu sediul în Pitești, str. Călugăreni, Nr.3, 

jud. Argeș, telefon/fax (+40 248) 214608, e-mail: scoala20secretariat@yahoo.com, 

reprezentată de prof. Crivac Magdalena Iulia, în calitate de director și prof. Ionescu 

Florica, prof. Baltac Sorina și prof. Necula Roxana Daniela, în calitate de coordonatori ai 

proiectului județean „Să iubim natura!”, ediția I, ianuarie 2023-martie 2023 
 

• Școala..................................................................................................................................., 

cu sediul în ..................................., str. ......................................................................, nr.............., 

jud. ........................, telefon/fax ........................, e-mail ............................................................, 

reprezentată de prof. …….............................................. în calitate de director şi prof. 

………….............................................. în calitate de participant la Proiectul Concurs 

Județean „Să iubim natura!”, ediția  I, 21 ianuarie 2023.  

 

  Durata: noiembrie – martie 2023. 

 

  Școala coordonatoare se obligă:  

 

 • Să distribuie regulamentul proiectului școlilor partenere;  

• Să colecteze lucrările realizate de către școlile partenere şi să mijlocească prezentarea;  

• Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;  

• Să trimită tuturor participanților diplome în termenul stabilit;  

• Să facă cunoscute rezultatele proiectului. 

 

mailto:scoala20secretariat@yahoo.com
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 Școala participantă se obligă:  

   

• Să mediatizeze proiectul/concursul și să înscrie elevii la secțiunile corespunzătoare, prin 

trimiterea formularului de înscriere în termenul prevăzut în regulament la una din adresele 

de email menționate;  

• Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor și să-i însoțească în ziua concursului în locația 

stabilită de regulament; 

• Să prezintă elevilor participanți rezultatele concursului și să disemineze informațiile 

primite în cadrul școlii, în rândul profesorilor, părinților și elevilor. 

 

 

 

  Prezentul Protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se 

deruleze conform planului stabilit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Pitești                       Școala ........................................................ 

Director,                                                                                           Director, 

prof. Crivac Magdalena Iulia                                                         ................................................................... 

 

         L.Ș. L.Ș. 


