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,
Prof.Tudorache Tudor

Inspector Şcolar ISJ Dolj
Prof. Simona Chiriţă

ANEXA 2
Unitatea scolară …………………………….
Adresa ……………………………………….
Tel/Fax……………………………………….
Nr. ……… din ………………………………

CONFIRMARE DE PARTICIPARE
Nr.
crt

Numele şi prenumele
elevului

Titlul lucrării

Secţiunea

Cadru didactic
coordonator

Prof. coordonator,
………………………………………
(numele, prenumele şi semnătura)

Director,
……………………………………….

ANEXA 3
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu’’ Craiova
Nr……/……………..

………………………………………………
(unitatea şcolară )
Nr……./…………

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
în cadrul proiectului educaţional Biodiversitatea lumii vii
Concursul judeţean ,, PROTEJAM PENTRU VIITOR” - ediția a III-a
Încheiat azi,………………între următoarele instituţii :
APLICANT:
1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” cu sediul în localitatea Craiova, Str.
Caracal Nr.81, Tel: 0251 310112 /0351 801824 /0251 524675, Fax: 0251 310112 / 0351 801825,
reprezentată prin prof. Tudorache Tudor, în calitate de director şi profesorii: Furnică Mihaela,
Boldișor Viorica și Andreescu Anda, în calitate de coordonatori
şi
PARTENER:
2.
Unitatea ……………………………………………………………………….. cu sediul în
localitatea ………………………………………………………………………………………,
Tel./Fax……………… reprezentat prin prof. ……………………………… , în calitate de director ,
si ………………………………………………………………………………………………………
Prezentul parteneriat s-a convenit a fi încheiat având în vedere următoarele condiţii:
 Respectând Legea Învăţământului, Statutul personalului didactic şi Regulamentul de organizare al
instituţiilor implicate;
 Punând în practică recomandările M.E.C. (H.G.R nr. 609/1997) privind aplicarea programului de
parteneriat educaţional;
 Urmărind menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor de învăţământ implicate;
 Ținând cont de potenţialul educativ al învăţământului extraşcolar, informal sau de timp liber şi de
nevoile de a întări relaţiile dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară în scopul modelării
personalităţii elevilor şi eficientizării procesului instructiv-educativ.
Obiectivele acestui parteneriat educaţional sunt :
 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.
Durata parteneriatului: anul şcolar 2016-2017
În funcţie de rezultatele obţinute, prezentul contract de parteneriat educaţional poate fi prelungit prin
acordul comun exprimat în scris al ambelor părţi.
Drept care s-a încheiat prezentul contract câte un exemplar pentru fiecare în parte.
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu’’
Craiova
DIRECTOR,
prof. TUDORACHE TUDOR

(unitatea de învățământ)
DIRECTOR,
prof. ………………

