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ARGUMENT 

           MOTTO : “ Dacă te gândeşti la anul care urmează, ară pământul! 
 Dacă te gândeşti la următorii 10 ani, plantează arbori! 

                                       Dacă te gândeşti la următorii 100 de ani, educă copiii !!!” 

                                     Proverb chinezesc  

Protecţia naturii devine tot mai mult una dintre cele mai importante preocupări ale societăţii 

contemporane şi comportă trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului, acţiuni de 

depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri reparatorii şi păstrarea sau 

întreţinerea zonelor depoluate. 

 Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. In plus, 

comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârsta cât mai fragedă sunt cele care se păstrează 

cel mai bine toată viaţa. De aceea, am pornit de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, 

pentru ceea ce reprezintă, în general, natura pentru ei. Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un 

comportament ecologic, s-o ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. 

Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine!Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre? Oare puteţi 

să vă imaginaţi o natură fără iarbă, fără frunze, fără arbori şi păsări? 

 Viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, propunându-ne cu toţii să asigurăm o 

lume mai curată, în care copilul să ştie că fiecare gest contează, atât al său, personal, cât şi ca parte a 

unui grup în cadrul comunităţii. 

 În epoca contemporană, o problemă  de stringentă  actualitate  este formarea  şi educarea  

elevilor în spiritul unor responsabilităţi  umane ce vizează protecţia  mediului  înconjurător. Educaţia  

pentru ocrotirea mediului constituie parte integrantă a unei educaţii de bază. Absenţa  sau ignorarea   

măsurilor  imperios  necesare  de apărare  a mediului  poate  declanşa  o criză ecologică  cu consecinţe  

majore   pentru  omenire. Formarea  conştiinţei  şi conduitei  ecologice  devine  o cerinţă  deosebit  de 

importantă  pentru  orice  demers  educativ, atât   şcolar,  cât   şi extraşcolar şi prin orice tip de 

educaţie, fie ea formală, informală sau nonformală. Şcoala  este chemată  să determine  nu numai  

sentimente  de admiraţie   faţă de frumuseţile  naturii, ci şi convingeri  şi  deprinderi  de protejare  a 

mediului  înconjurător. Prin  diferitele  discipline incluse în procesul de învăţământ avem datoria 

morală de a implanta în spiritul fiecărui elev  necesitatea apărării  mediului  înconjurător împotriva 

poluării şi de a forma  conduita  ecologică modernă. Nu este suficient însă, de aceea orice demers 

extracurricular este binevenit. 

 Pledoaria pentru bune practici în viaţa cotidiană, creşte gradul de aplicabilitate al conţinuturilor 

şi oferă elevilor posibilitatea implicării efective în efortul de protejare a mediului. Activităţile propuse 

în acest proiect îmbină diverse arte, încercând ca, într-o manieră agreată de elevi, să le dezvolte 

totodată şi spiritul ecologic. Se valorizează creativitatea, imaginaţia, spiritul de echipă, competiţia, 

oferindu-le elevilor oportunitatea de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi în comunitate, de a oferi soluţii 

viabile pentru păstrarea unui mediu de viaţă optim.     

             Proiectul Educaţional regional „Ecologie si arta”/ Concurs regional de creatie din 

materiale ecologice „Copiii- prietenii naturii” dorim sa contribuie la educarea elevilor în spiritul 

responsabilităţii faţă de natură şi viată, dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor în cadrul 

activităţilor extracurriculare care solicită munca în echipă, promovarea  toleranţei, a cooperarii şi 

întrajutorării. 

  Obiectivul general /scopul 

            Dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii elevilor faţă de mediu şi 

problemele sale, vizând în egală măsură asimilarea de cunostinţe, formarea de atitudini şi 

comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, printr-un demers practic atractiv şi eficient. 
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    Obiectivele specifice ale concursului: 

- identificarea formelor de manifestare a poluării mediului înconjurător şi a impactului acestora asupra 

organismului; 

-identificarea de soluţii optime pentru prevenirea şi ameliorarea manifestărilor de degradare a mediului; 

- conştientizarea rolulului fiecăruia dintre noi în realizarea unei lumi mai bune şi a unui mediu mai 

sănătos; 

– implicarea părinţilor şi a comunităţii în activităţile şcolare privind protectia mediului înconjurător; 

–stimularea motivaţiei şi a responsabilităţii elevilor în ceea ce priveşte protecţia mediului prin activitati 

artistice atractive; 

-promovarea prieteniei şi cooperării între copii prin realizarea de activităţi artistico-plastice, educative 

între membrii instituţiilor partenere; 

-dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor artistice în vederea comunicării prin artă ; 

- cultivarea gustului pentru frumos, a sensibilitatii estetice. 

           Grupul ţintă căruia i se adresează concursul:  
Concursul se adresează copiilor preşcolari şi şcolari  din judet  si din judetele limitrofe şi este structurat 

pe  categorii de vârstă, astfel: 

1. preşcolari 

2. clasa pregatitoare, I , a II-a   

3. clasa a III-a, a IV-a   

4. gimnaziu   

             Resurse: 

●UMANE: 

-responsabili de proiect la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ ; 

- elevi din ciclul  prescolar si primar ; 

- cadre didactice ;  

- părinţii copiilor ; 

- profesori specialişti. 

●MATERIALE : 

- materiale de lucru: acuarele, creioane colorate, carioci, hârtie glasată, hârtie         

creponată, , materiale din natură etc. 

- calculator, imprimantă, aparat foto, afişe, pliante,diplome 

- spaţii şcolare amenajate pentru expoziţii. 

●FINANCIARE-extrabugetare 

PERIOADA DERULĂRII: februarie 2018- aprilie 2018 

 

DESFĂŞURARE: 

- lansarea concursului        

- primirea lucrărilor, a fişelor de înscriere;  

- realizarea expoziţiei; 

- jurizarea lucrărilor; 

- trimiterea diplomelor. 

         

Secţiuni de concurs:  

 A – desen, pictură, colaje (format A4);    

 B – creatie literara(versuri sau proza, scris cu diacritice); 

 C  - costume ecologice (fotografii in format electronic); 

            D – muzica, dans, teatru (format electronic: fotografii, ppt-uri, scurte filme). 
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           REGULAMENT DE PARTICIPARE 
Înscrierile se fac prin expedierea Fişei de inscriere si a Acordului de parteneriat, semnat si 

stampilat, in doua exemplare, impreuna cu lucrarile elevilor prin colet poştal/pe e-mail. 

Fiecare cadru didactic coordonator va înscrie în concurs cel mult 3 lucrări ale copiilor. 

Nu se percepe taxa de participare. 

  În colţul din dreapta, jos, pe fata, se vor scrie : titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, 

clasa/grupa, şcoala/gradinita, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul. 

            Trimiterea lucrărilor se face până la data de 20 martie 2018, data poştei. 

             

            Lucrările de la sectiunea A se vor trimite pe adresa:  

 PIP  Hazu Mona-Ionela 

Scoala Gimnaziala ,, Stroe S. Belloescu” 

Str. I.C.Bratianu nr 20 

Barlad/Vaslui sau direct la unitatea scolara. 

            Lucrarile de la sectiunile B, C si D se vor trimite insotite de datele de identificare, fisa de 

inscriere si acordul de parteneriat(optional) in format electronic, la adresa de e-mail 

mona_hazu@yahoo.com . 

            Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

      Organizatorul va înfiinţa o Comisie de organizare şi evaluare a activităţii, înaintată  spre avizare 

inspectorului responsabil cu activitatea educativă înainte de desfǎşurarea  Concursului care va 

urmǎri desfǎsurarea corectǎ  a concursului şi aplicarea  Regulamentului. Juriul va fi compus din 

specialişti ai instituţiilor partenere. 

   Jurizarea va fi realizată pe baza criteriilor detaliate, iar notele vor fi înregistrate în 

borderourile puse la dispoziţie comisiei de organizator. Baremele de evaluare sunt stabilite de către 

comisia de jurizare, formatã din profesori de specialitate. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni 

pentru fiecare nivel, la fiecare secţiune în procent de maxim 25% din numǎrul total de participanţi şi 

diplome de participare tuturor elevilor participanţi. Diplomele vor avea înscrise numele elevului şi 

al cadrului didactic coordonator. 

 Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor la Şcoala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” 

Bârlad, jud. Vaslui. 

Expedierea diplomelor se va realiza în format electronic în perioada1 aprilie-10mai 2018. 

Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii. 

 

     Persoana de contact: PIP   Hazu Mona, tel. 0766793623 sau e-mail: mona_hazu@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mona_hazu@yahoo.com
mailto:mona_hazu@yahoo.com
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURS REGIONAL” Copiii- prietenii naturii” 

Ediţia a IV-a, Bârlad, 2018 

 

 

 

NUMELE..................................................PRENUMELE ................................... 

 

SPECIALITATEA ................................................................................................ 

 

ADRESA DE DOMICILIU .................................................................................. 

JUDEŢ.................................................................................................................... 

 

TELEFON Fix / Mobil ........................................................................................... 

 

E-MAIL ................................................................................................................. 

 

ŞCOALA................................................................................................................ 

 

LOCALITATEA ................................................................................................... 

 

 

                                                                Participanţi: 

 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele 

prescolarului/ elevului 

Titlul lucrarii 

 

Secţiunea 

 

Clasa 

1   

 

 

 

 

 

2   

 

 

 

 

 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PREZENŢA DUMNEAVOASTRĂ NE ONOREAZĂ ! 

VĂ AŞTEPTĂM CU MULT INTERES ! 
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Şcoala  Gimnaziala ,,Stroe S. Belloescu”               Şcoala/Gradinita................ ……………… 
Loc.Barlad, Judeţul Vaslui                                         Loc..................     Judetul……… 

Nr….. …….din…………                                          Nr….. …….din………… 

 

ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI                                                                                                             

EDUCAŢIONAL REGIONAL –  „ECOLOGIE SI ARTA” 

CONCURS REGIONAL DE CREATIE  ECOLOGICA „Copiii-prietenii naturii” 

Ediţia a IV-a, 2018 

1. Părţile: 

        A) Şcoala Gimnaziala Stroe S. Belloescu, reprezentată prin director, Prof. Fumuz Valeriu 

si coordonator proiect PIP Hazu Mona 

         B)Şcoala…………………………………………..,Judeţul………………….   reprezentată 

prin director………………………………………… si coordonator 

proiect…............................................................ 

2. Obiectul acordului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea în vederea organizării şi 

desfăşurării Concursului regional de creatie ecologica „Copiii-prietenii naturii”. 

Obiectivul general:  

            Dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii elevilor faţă de mediu şi 

problemele sale, vizând în egală măsură asimilarea de cunostinţe, formarea de atitudini şi 

comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, printr-un demers practic atractiv şi eficient. 

Obiective specifice: 

 - identificarea formelor de manifestare a poluării mediului înconjurător şi a impactului acestora asupra 

organismului; 

-identificarea de soluţii optime pentru prevenirea şi ameliorarea manifestărilor de degradare a mediului; 

- conştientizarea rolulului fiecăruia dintre noi în realizarea a unui mediu mai sănătos; 

–stimularea motivaţiei şi a responsabilităţii elevilor în ceea ce priveşte protecţia mediului prin activitati 

artistice atractive; 

-promovarea prieteniei şi cooperării între copii prin realizarea de activităţi artistico-plastice, educative 

între membrii instituţiilor partenere; 

-dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor artistice în vederea comunicării prin artă ; 

- cultivarea gustului pentru frumos, a sensibilitatii estetice 

             Şcoala Gimnaziala “Stroe S. Belloescu”  se obligă: 

-să desfăşoare activitati care sa contribuie la stimularea motivaţiei şi a responsabilităţii elevilor în ceea 

ce priveşte protecţia mediului; 

- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

 - să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

 - să acorde premii si diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

              Şcolile partenere  se obligă: 

 -să desfăşoare activitati care sa contribuie la stimularea motivaţiei şi a responsabilităţii elevilor în ceea 

ce priveşte protecţia mediului; 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să realizeze lucrări cu elevii; 

- să selecteze lucrările elevilor pentru participarea la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului.  

           Durata acordului:    anul  2018 

           Prezentul  acord se incheie in două exemplare, câte unul pentru fiecare şcoală. 

           Director,   

Prof. Frumuz Valeriu                                                             Director, 


