
  
 

 

Dragi elevi, 

 

Liceul Tehnologic Economic de Turism anunță lansarea concursului de creație a 

logo-ului proiectului Erasmus + „Be Clean, Be Green! Promoting the Sustainable 

Development of Our Community”.   

Concursul se adresează elevilor din școlile partenere în acest proiect:  

 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași , România 

 Liceo Statale „Terenzio Mamiani”, Roma, Italia 

 Technisch Heilig-Hartinstituut, Tessenderlo, Belgia 

 Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº 3, Portugalia 

Logo-ul, ce poate fi realizat utilizând tehnici diferite (desen pe calculator, desen pe 

hârtie, grafică, acuarelă etc.), trebuie să reflecte scopul proiectului care are în 

vedere implicarea tinerilor în dezvoltarea durabilă a comunității locale prin 

cultivarea sentimentului de respect pentru mediu.  

Perioada de desfășurare: 2 noiembrie-18 decembrie 2020 

Concursul va avea 2 etape de selecție: 

1. La nivel de școală parteneră: 2 noiembrie– 4 decembrie 2020 – vor fi alese 2 

logo-uri. Rezultatele etapei la nivel de școală vor fi anunțate pe site-ul și pagina de 

Facebook a fiecărei școli partenere. 

2. La nivel de proiect: 7-18 decembrie 2020 – vor intra în competiție logo-urile 

câștigătoare la nivel de școală și va fi ales logo-ul proiectului. Va fi declarat 

câștigător logo-ul care va primi cele mai multe aprecieri din partea publicului. 

Rezultatul final al concursului va fi anunțat pe site-ul și pagina de Facebook a 

proiectului. 

Elevii Liceului Tehnologic Economic de Turism care doresc să participe la concurs 

vor trimite propunerile până la data de 26 noiembrie 2020 la următoarea adresă 

de e-mail: albastroius@yahoo.com 



Pe data de 27 noiembrie propunerile vor fi postate pe pagina de Facebook a liceului. 

În perioada 27 noiembrie - 4 decembrie elevii, părinții, profesorii și alți utilizatori 

vor putea vota propunerile intrate în concurs. 

Vor fi declarate câștigătoare primele 2 propuneri cu cele mai mute aprecieri din 

partea utilizatorilor. 

Variantele câștigătoare la nivel de școală vor intra în concursul final, între școlile 

partenere. 

 

Mult succes! 

 

 


