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AVIZAT,
INSPECTOR GENERAL AL I.Ș.J.GALATI,
Prof. Gina BRÎNZAN
APROBAT,
DIRECTOR,
Prof. ing. Silviana CIUPERCĂ

CONCURSUL JUDEȚEAN
„ECO - Creativitate”
ediția a I-a, 2021-2022

A. INFORMAȚII DESPRE INSTITUȚIA ORGANIZATOARE
1. Instituția de învățământ organizatoare: LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL VLAICU”
2. Date de contact: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Tel/fax: 0236 463740
3. Echipa de organizare și coordonare a activității:
› Dir. prof. ing. Silviana Ciupercă
› Prof. ing. Maricica Neghină
› Prof. ing. Oana Georgiana Varlan
4. Persoane de contact, membri ai echipei coordonatoare:
› Prof. ing. Maricica Neghină, 0747 042 076, maricicaneghina35@gmail.com
› Prof. ing. Oana Georgiana Varlan, 0740 553 411, varlanoana79@yahoo.com
B. INFORMAȚII GENERALE DESPRE CONCURS
1. Titlul: ECO - Creativitate
2. Tipul de activitate: Concurs online protecția mediului
Secțiunea I: „ECO-artă”
• Fotografie: “Culorile lumii”
• Eseu: “De veghe în lanul verde”
Secțiunea II: Ştiinţe şi tehnologii: „Gândeşte verde!”
• Machetă funcțională
• Film, videoclipuri
3. Categoria: Ateliere de lucru
4. Numărul estimat de cadre didactice participante: 10
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5. Parteneri:
› Primăria Municipiului Galați
› Garda Națională de Mediu Galați
6. Locația desfășurării:
› Platforma electronică a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”
7. Data desfășurării: Concursul se va desfășura pe 20 mai 2022
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
1. ARGUMENT
Mediul natural este cel în care trăim şi care ne influenţează calitatea vieţii, sănătatea şi evoluţia.
Este necesar un efort comun pentru transmitere către generațiile viitoare a unui mediu curat și sănătos,
cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, ecologică și socială.
2. OBIECTIVUL GENERAL AL CONCURSULUI
Conservarea resurselor naturale și protecția mediului înconjurător.
3. SCOPUL CONCURSULUI
Dezvoltarea în rândul elevilor a spiritului de inițiativă, a comunicării, a creativității, a
schimbului de bune practici în vederea formării unei educații ecologice, demne de un cetățean
european și formarea unei atitudini conștiente și responsabile față de mediu.
De asemenea, se urmărește creșterea responsabilizării elevilor, profesorilor și părinților față de
mediu, prin educare, implicare și generarea unui angajament comun al tuturor: școală, familie și
comunitate.
4. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CONCURSULUI
› Identificarea materialelor reciclabile;
› Prevenirea formării deşeurilor prin colectarea selectivă;
› Identificarea oportunităţilor de reutilizare şi reciclare;
› Valorificarea deşeurilor prin reutilizare;
› Protecția mediului înconjurător.
5. GRUPUL - ȚINTĂ
Grupul țintă va fi compus din elevi pe categorii de vârstă:
› elevi cu vârste între 11 - 14 ani din învăţământul gimnazial, coordonați de unul sau mai
multe cadre didactice;
› elevi cu vârste între 15 -19 ani din învăţământul liceal coordonați de unul sau mai multe
cadre didactice;
6. DURATA: 15.03.2022 - 20.05.2022
7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR
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Secțiunea I: „ECO-artă”
1. Fotografie: “Culorile lumii”
Concurenții vor participa cu 5 fotografii din arhiva personală, în care să fie imortalizate plante
sau animale, prin intermediul cărora să transmită mesajul că este necesar să luăm măsuri urgente
pentru protejarea și restaurarea habitatelor naturale ale speciilor, utilizarea resurselor naturale într-o
manieră mai durabilă și păstrarea mediului înconjurător.
2. Eseu: “De veghe în lanul verde”
Elevii pot participa cu un eseu liber despre viziunea lor cu privire la protejarea mediului, care
este de o importanță extrem de mare în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la noi, cât şi la nevoile
viitoarelor generaţii. Pentru că acum avem posibilitatea de a schimba modul în care utilizăm resursele
naturale, este momentul să ne punem cu toții întrebarea: „Ce putem face pentru a proteja mediul
înconjurător?”

Secțiunea II: Ştiinţe şi tehnologii: „Gândeşte verde!”
1. Machetă funcțională
Elevii din grupul țintă vor desfășura activități de colectare și valorificare a deșeurilor,
transformându-le în machete funcționale. Toate activitățile desfășurate se surprind în fotografii sau
videoclipuri și vor fi trimise către organizatori, pentru jurizare. Pentru transparența jurizării, lucrările
și etapele derulate pentru confecționarea lor, vor fi expuse pe site-ul concursului de către organizatori.
2. Film, videoclipuri
Concurenții vor realiza filme sau videoclipuri, cu mesaje de conștientizare despre poluarea
mediului care ne afectează viața zi de zi și măsuri care pot fi întreprinse pentru protecția mediului
înconjurător.
Toate lucrările concurenților vor cuprinde următoarele informaţii: Secțiunea/Titlul
lucrării/Numele şi prenumele elevului/Şcoala de proveniență.
NOTĂ: Activitățile vor fi evaluate separat, în conformitate cu criteriile de evaluare specifice
categoriei de vârstă a elevilor.
8. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE:
› Înscriere: 15.03.2022 - 15.05.2022
1. Elevii vor fi înscriși prin intermediul unui profesor îndrumător, conform fişei de înscriere
(Anexa 1), pe adresa de e-mail a concursului: ltav_concurs.mediu@yahoo.com. Un profesor
îndrumător poate coordona maximum trei elevi pe secțiune.
2. Participarea la concurs este online.
3. Materialele vor fi trimise pe adresa de e-mail a concursului: ltav_concurs.mediu@yahoo.com
până la data de 15.05.2022.
4. Toti participanţii vor primi diplome de participare.
5. Înscrierea în concurs NU implică nicio taxă de participare.
› Jurizare: 16.05.2022 - 19.05.2022
Lucrările vor fi evaluate de comisia de evaluare, cu ajutorul grilei de evaluare și notare (Anexa
2). Se vor acorda diplome cu premii (I, II, III, mențiune și premii speciale), pentru cel mult
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30% din lucrările evaluate și ierarhizate în ordine descrescătoare conform punctajului obținut,
diplome de participare și adeverințe de voluntariat.
› Validare și anunț câștigători: 20.05.2022
Se anunță câștigătorii pe pagina de lucru a concursului, ECO-LTAV.
Diplomele vor fi expediate după concurs, în cel mult 30 zile.
8. REZULTATUL AȘTEPTAT
Creșterea conștientizării problemelor de mediu, dar și soluții privind rezolvarea lor.

COORDONATORI,
prof. ing. Neghină Maricica
prof. ing. Varlan Oana Georgiana

