LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTIȚA
Vă invită să participaţi la
CONCURSUL REGIONAL DE ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI ” ARBORI PENTRU VIITOR”!
( Domeniul ecologie şi protecţia mediului)

EDIȚIA a VII-a
Proiect cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene
2019, domeniul ecologie și protecția mediului, poziţia 350
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1.Curs de inițiere - PROIECTE DE SERVICE LEARNING- în cadrul Concursului REGIONAL DE
ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ” ARBORI PENTRU VIITOR”!

Proiect cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene
2019, domeniul ecologie și protecția mediului, poziţia 350
•
•
•
•

•
•

Data/perioada de desfăşurare: 12-13 aprilie 2019;(12.04.2019,ora 1400 și 13.04.2019 ,ora
900)
Locul desfăşurării – Liceul Tehnologic Agricol Bistrița;
Participanţi: elevii clasele IX-XII, cadre didactice îndrumătoare;(2-3 elevi insoțiți de un
cadru didactic )
Descrierea activității:pe parcursul a două zile vom organiza un curs de scriere proiecte în
folosul comunității,sustinut de formatorul Cristian Țetcu, partener în acest proiect .La acest
curs vor putea participa elevi de liceu însoțiți de un cadru didactic care intentionează să
implementeze și să înscrie în Concursul Regional ”Arbori pentru viitor ”o propunere de
proiect Service learning.
Pentru participarea la această activitate cadrele didactice îndrumătoare vor completa fișa
de înscriere Anexa 2
Fişele de inscriere vor fi trimise până la data de 7 aprilie 2019 pe adresa
arboripentruviitor@yahoo.com

2.CONCURSUL ”ARBORI PENTRU VIITOR”
Concursul cuprinde următoarele secţiuni:

•

SECŢIUNEA I: Sesiune de comunicări (studii de caz)- Clasele IX- XII -Tema
secțiunii : „IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR ANTROPICE ASUPRA MEDIULUI ”
(cu referire la zona de proveniență a participanților)
• SECŢIUNEA II:“Propuneri proiecte de învăţare prin servicii aduse comunităţii” clasele IX - XII
• SECŢIUNEA III : Expoziţie/concurs de machete, materiale promoţionale şi jucării
ecologice cu tema: „TINERI ANTREPRENORI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI
LOCAL” –clasele V-VIII
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE: 30 mai 2019, LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

REGULAMENT ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
•
•
•

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!!
SE ADMITE DOAR PARTICIPARE DIRECTA!
INSCRIEREA LA CONCURS SE FACE PRIN TRIMITEREA FISEI DE
ÎNSCRIERE PÂNA LA DATA DE 26 MAI 2019
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Secțiunile concursului :
Secţiunea 1

•

Tema sectiunii: „ Sesiune de comunicări (studii de caz)- Clasele IX- XII -Tema
secțiunii : „IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR ANTROPICE ASUPRA MEDIULUI ”
(cu referire la zona de proveniență a participanților)

Clasele IX- XII
Detalii de desfăşurare a sesiunii de referate :

•
•

Studiile de caz vor fi prezentate individual sau echipe de 2 elevi ;
Elevii prezintă oral în faţa comisiei, cele mai importante aspecte ale lucrării propuse, timp
de max. 5 min;
prezentarea se poate face cu ajutorul calculatorului utilizându-se şi suport audio- video
pregătit în acest scop;
lucrarea nu trebuie sa depaşească 4 pagini, font Times New Roman, mărime 12, la un
rând.
lucrarea va avea pe pagina de prezentare şi numele autorului, clasa, profesorul coordonator
si şcoala de provenienţă.
Participarea directă este obligatorie.
Data limită de trimitere a lucrărilor în format electronic, în vederea selecţiei, se face cu o
săptămână înaintea datei de desfaşurare a concursului pentru toţi participanţii;
Notele bibliografice trebuie menţionate;

•
•
•
•
•
•

Secţiunea 2 Proiecte de Service Learning -propuneri de proiecte - clasele IX - XII

•
•

•
•
•
•

acestă secţiune oferă posibilitatea de a înscrie o idee de proiect de serviciu în folosul
comunității.
în scrierea proiectului trebuie urmărite câteva aspecte importante :în ce fel servește
proiectul comunitatea, aduce el beneficii pentru turiști; ce problemă doriţi să rezolvaţi şi
care este soluţia găsită?; ce acțiuni aveți de făcut pentru a realiza proiectul; ce va rămâne
în urma acţiunilor voastre?
Propunerile de proiecte vor fi prezentate individual sau echipe de 5 elevi ;
Elevii prezintă oral în faţa comisiei, cele mai importante aspecte ale proiectului propus,
timp de max. 5 min;
prezentarea se poate face cu ajutorul calculatorului utilizându-se şi suport audio- video
pregătit în acest scop;
propunerile vor fi evaluate de o echipă formată din elevi si cadre didactice de la Liceul
Tehnologic Agricol Bistriţa cu experienţă în acest domeniu

Secţiunea 3 –Expoziţie/ concurs de machete, materiale promoţionale şi jucării ecologice
Tema secţiunii: “TINERI ANTREPRENORI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI
LOCAL” –Clasele V-VIII
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-

fiecare profesor poate participa cu maxim 3 lucrări la fiecare subsecţiune; elevii pot
participa individual sau în echipe de maxim trei elevi;

a. Machete
• Se vor realiza machete ce reprezintă case de vacanţa, specifice zonei în care locuiesc tinerii,
construite de preferinţă din materiale ecologice;
• propuneri de amenajare a unor spaţii/zone de agrement;
• lucrările vor fi trimise cu cel puţin o săptămână înaintea desfășurării concursului pe adresa
liceului în vederea organizării expoziţiei. Pentru lucrări de dimensiuni mari se acceptă
fotografia lucrării împreună cu autorul/autorii.
b. Materiale promoţionale/Jucării ecologice

• Se vor realiza materiale menite să promoveze valorile şi specificul zonei. Exemplu: obiecte
sculptate specifice zonei, obiecte realizate din lut, ouă încondeiate, magneţi, etc.
• Jucăriile vor fi realizate din lemn, hârtie, materiale textile, materiale reciclabile, etc
• Se apreciază în mod deosebit originalitatea şi calitatea realizării lucrărilor;
• lucrările vor fi trimise cu cel puţin o săptămână înaintea desfășurării concursului pe adresa
concursului arboripentruviitor@yahoo.com, în vederea organizării expoziţiei.
Se acordă premii şi menţiuni menţiuni pentru fiecare nivel de clasă, pentru fiecare
secţiune în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012. Toţi participanţii vor primi diplome de
participare.

•
•
•
•
•

Alte aspecte organizatorice:
La acest concurs nu se admit contestaţii. Lucrările premiate vor fi păstrate timp de un an în
arhiva scolii.
Lucrările nu se înapoiază participanţilor la concurs;
Cei care doresc pot participa la toate cele trei secţiuni;
Participarea directă este obligatorie.
Fişele de inscriere vor fi trimise pâna în data de 26 Mai 2019 pe adresa concursului
arboripentruviitor@yahoo.com
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Anexa 1
ŞCOALA………………..
ADRESA……………….

FIŞA DE ÎNSCRIERE
la CONCURSUL REGIONAL DE ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ” ARBORI
PENTRU VIITOR”!
Ediţia a VII-a 2019

Numele si prenumele cadrului didactic coordonator ……………………………………… ................................
Unitatea şcolară…………………………………………………………………………….. ................................................
Adresa de corespondenţă…………………………………………………………………… ............................................
Localitatea…………………………………Judeţul……………………………………….. ..............................................
Adresa de e-mail …………………………………….. Telefon ………………………….............................................

Elevi participanţi:
Nr.
crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Director,

Secțiunea Titlul lucrării

Profesor coordonator,
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Anexa 2
ŞCOALA………………..
ADRESA……………….

FIŞA DE ÎNSCRIERE
Curs inițiere -PROIECTE DE SERVICE LEARNING

Profesor coordonator........................................................................................................................
Unitatea şcolară…………………………………………………………………………….. ................................................
Localitatea…………………………………Judeţul……………………………………….. ..............................................
Adresa de e-mail …………………………………….. Telefon ………………………….............................................

Elevi participanţi:
Nr.
crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Director,

Denumire echipaj

Profesor coordonator,
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