
 

 

 

 

REGULAMENT  - Concurs judeţean „SĂPTĂMÂNA PENTRU MEDIU” 

ediţia a III-a, 2 aprilie 2013 

Scop: 

- dezvoltarea atitudinii civice şi îmbunătăţirea nivelului de responsabilizare socială a 

elevilor cu vârste cuprinse între 7 şi 19 ani, precum şi a membrilor comunităţii ieşene, 

prin acţiuni de conştientizare şi sensibilizare cu privire la importanţa protejării şi 

conservării mediului înconjurător. 

Obiective: 

- Dezvoltarea competenţelor privind educaţia ecologică prin implementarea activităţilor 

practice; 

- Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor privind  competenţele de comunicare;  

- Promovarea creativităţii şi curiozităţii intelectuale, precum şi a gândirii critice şi 

sistematizate;  

- Dezvoltarea capacităţilor de colaborare şi interpersonale;  

- Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor;  

- Dezvoltarea responsabilităţii sociale; 

- Valorizarea importanţei promovării şi implementărilor activităţilor ecologice la nivelul 

judeţului Iaşi. 

 

a) Secţiunea Expoziţie – „Planeta are nevoie de noi – Reciclăm şi inventăm” – nivel primar, 

gimnazial 

CRITERII DE EVALUARE 
Punctaj 

maxim 

Titlul scurt, sugestiv şi în acord cu tema 10 

Tema 
potrivită vârstei, nivelului de înţelegere al elevului 10 

atractivă, respectă tematica: mediul înconjurător 20 

Mesajul claritatea şi corectitudinea mesajului transmis 10 

Informaţiile prezentate 
prezentarea unor soluţii inedite în rezolvarea problemelor din 

tema propusă exprimate în materialul realizat 
20 

Aspecte tehnice 
calitatea estetică a lucrării (calitatea imaginilor; creativitatea şi 

originalitatea lucrării) 
30 

Total 100 

 

a) Secţiunea Prezentări „Protejarea mediului înconjurător!” – nivel liceal 

 

CRITERII DE EVALUARE 
Punctaj 

maxim 

Titlul scurt, sugestiv şi în acord cu tema 5 

Tema 
potrivită vârstei, nivelului de înţelegere al elevului 5 

atractivă, respectă tematica: mediul înconjurător 10 



 

Mesajul 

folosirea limbii române literare 10 

corectitudinea şi exactitatea datelor prezentate (este 

relevant pentru tema propusă) 
10 

Informaţiile prezentate 

prezentarea unor soluţii inedite în rezolvarea 

problemelor din tema propusă exprimate în 

materialul realizat 

10 

creativitatea şi originalitatea lucrării prezentate 30 

Aspecte tehnice 

calitatea imaginilor şi a fundalului sonor 

tranziţia scenelor, echilibrul ca timp, culoare şi 

mişcare 

10 

Bibliografie 

informaţiile au fost obţinute din câteva surse de 

încredere; au fost menţionate sursele de informare 

folosite, se identifică participanţii; este respectată 

legea copywriter-ului 

10 

Total 100 

 

Condiţii de participare: 

a. Organizator: Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Clubul de ecologie si turism TURISTOR 

Iasi, Societatea Ecologica Aquaterra Iasi, Colegiul Tehnic de Transporturi Iasi 

b. Concursul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 7-19 ani din învăţământul 

gimnazial din judeţul Iaşi. 

c. Echipajele participante vor fi formate din 2 - 3 elevi şi 1 profesor coordonator (obs: pot fi 

înscrise mai mute echipaje din aceeaşi şcoală). 

d. Participanţii la concurs se vor înscrie în perioada 1 – 29 martie 2013 prin completarea 

fiselor de înscriere care vor fi trimise la adresa de e-mail: mculbec@yahoo.com 

e. Concursul va avea loc, la nivel judeţean, în data de 2 aprilie 2013, la Liceul Tehnologic 

Economic de Turism Iaşi, începând cu ora 9:00 

 

Se acordă următoarele premii, pentru fiecare secţiune: 

- LOCUL I – 1 echipaj 

- LOCUL II – 1 echipaj 

- LOCUL III – 1 echipaj 

- MENŢIUNI – 3 echipaje 

- DIPLOME DE PARTICIPARE – pentru restul echipajelor  

 

 

 

 

Director,        

 

Coordonatori proiect,  

Prof Dr. Iuliana Tugui       

 

 

Coordonatori, 

 

Prof. Rusu Mihaela – Loredana 

Prof. Culbec Magda 

     



 

    

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDEŢEAN „SĂPTĂMÂNA PENTRU MEDIU!”  

Ediţia a III-a (2 aprilie 2013) 

 

CONCURS ______________________________________________________________
1
 

 

Unitatea şcolară 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adresa unităţii (str., nr., localitate, judeţ, cod poştal) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Date de contact ale unităţii şcolare (nr. de telefon, fax, adresă e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Numele şi prenumele coordonatorului  

…………………………………………………………………………………………………… 

Date de contact ale cadrului didactic coordonator (nr. telefon, adresă e-mail) 

……………………………………………………………………………………………………... 

Echipaj elevi 

Nr. crt. Nume şi prenume elevi Titlul lucrării Clasa 

    

    

    

 

Data de înscriere ________________________ 
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1
 Concurs: 

a) Expoziţie „Planeta are nevoie de noi – Reciclăm şi Inventăm”  

b) Filme eco „Protejarea mediului înconjurător!”  
 
2
 Termen limită: 1 – 29 martie 2013 


