
REGULAMENTUL  

CONCURSULUI JUDEŢEAN  

DESFĂȘURAT CU OCAZIA ZILEI BIODIVERSITĂȚII 

,,PROTEJĂM PENTRU VIITOR” - ediția a III-a 

 

Concurs înscris în CAEJ Dolj 2016-2017, poziția65, domeniul Ecologie și protecția 

mediului 

 
1. Condiţii generale 

  Concursul se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar pasionaţi de 

cunoașterea speciilor de plante și animale protejate de lege, pe cale de dispariție, dornici de a-

și exprima sentimentele prin artă.  

2. Obiectivele concursului 

 Formarea si dezvoltarea simţului estetic la copii; 

 Cunoașterea tipurilor de materiale care pot fi reciclate și utilizarea lor în scop artistic; 

 Stimularea creativității prin redarea frumuseţii naturii, a plantelor și animalelor, prin 

diferite tehnici artistice (desen, colaj); 

 Dezvoltarea spiritului de colaborare dintre elevi, prin lucrul în echipă. 

3. Grup ţintă 
 Elevi şi cadre didactice din școlile înscrise în programul EcoȘcoala din învăţământul 

preuniversitar, ciclul preprimar, primar, gimnazial și liceal. 

4. Resurse: 

    a) UMANE 

- preșcolari și elevi dornici de participare în acest concurs; 

- cadrele didactice implicate în organizarea proiectului; 

    b) INFORMAŢIONALE 

- proiectul depus pentru aprobare; 

- site-ul școlii; 

- portofoliul proiectului; 

- diplomele acordate. 

5. Condiţii de participare:  

Concursul se adresează tuturor copiilor pasionaţi de natură și artă, de cunoașterea și 

protejarea speciilor amenințate cu dispariția; 

În concurs participă numai lucrări originale care nu au mai fost prezentate în alte 

concursuri; secțiunile sunt: 

Secţiunea I –  expoziţie pictură, desen, colaj 

Secţiunea II –  expoziţie de lucrări realizate cu materiale reciclabile 

Fiecare echipaj va fi format din 2-4 elevi și va realiza o lucrare care va fi prezentată. 

Lucrările se vor realiza în ziua concursului pe coli A2.  

Lucrările vor fi etichetate astfel : 

 Denumirea lucrării 

 Numele şi prenumele elevului, clasa 

 Unitatea şcolară 

 Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator 

Proiectul va avea  următoarele etape de realizare: 

 Realizarea documentației și depunerea spre aprobare la ISJ Dolj – noiembrie 2016 

 Anuntarea temei expozitiei, concursului şi a regulamentului pe site-ul școlii -  

aprilie 2017 

6. Realizarea si jurizarea lucrărilor  vor avea loc la școala organizatoare, corpul B,   



23.05.2017, ora 14. 

Diseminarea rezultatelor proiectului - 07.06.2017 

 

7.Jurizarea va fi realizată de o comisie formată din profesori din ciclul primar și gimnazial. 

Premii: Pentru fiecare secţiune propusă se vor acorda Premii I, II , III, Menţiune și Premiu 

special, pe cicluri de învațamânt. 

 

8.Dispoziţii finale 

  Înscrierea la concurs se va face pe baza unui tabel nominal, vizat de conducerea 

unităţii şcolare participante conform ANEXEI 2. 

  Acordul de parteneriat va fi completat în dublu exemplar (ANEXA 3). Tabelul cu 

elevii participanți și acordul de parteneriat se vor aduce în ziua concursului.  

 Lucrările vor rămâne la școala organizatoare, iar diplomele se vor trimite în maxim 60 

de zile. 

    Persoane de contact : 

- Furnică Mihaela, profesor ciclu primar, tel. 0728968739, 

mihaela_furnica@yahoo.com 

- Boldișor Viorica, profesor biologie, tel. 0729034341, vioboldisor@yahoo.com  

 

 
 

Director,      Inspector Şcolar  ISJ Dolj  

Prof.Tudorache Tudor                           Prof. Simona Chiriţă 
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