
1 

 

 
MINISTERUL  EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  AL  JUDEŢULUI  ARGEŞ 
COLEGIUL TEHNIC -  CÂMPULUNG 

Str. Calea Braşovului nr.1 Campulung jud.Arges, Tel. 0248 532705   Fax 0248 532705   

        

                                                                                                  AVIZAT DIRECTOR, 

PROF. NEDELCU ADRIANA 

 

  

STRUCTURA PROIECTULUI EDUCATIV CONCURS 

„NATURA TE ÎNVAŢĂ SĂ FII ECO” EDIŢIA  a IV- a 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI-TITLU 

a. Titlul proiectului: „Natura te învaţă să fii ECO”. 

b. Tipul de educaţie în care se încadrează:  altele – educaţie ecologică 

c.  Tipul de proiect: Proiect judeţean. 

    B. APLICANTUL 

Coordonate de contact: Colegiul Tehnic Câmpulung, Calea Braşovului nr.1       

Câmpulung, cod 115100, tel/fax: 0248532705,  Argeş, site: www.gstaro.muscel.ro 

e-mail: grupsctehnaro@yahoo.com. 

Scurtă prezentare a experienţei în domeniul proiectului: 

În domeniul proiectelor ecologice s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- proiectul internaţional “ECO-ŞCOALA” – derulat  în parteneriat cu Centrul Carpato Danibiano 

de Geoecologie şi obţinerea STEAGULUI VERDE  în timpul anului şcolar 2010-2011.Derularea în 

continuare a acestui proiect ecologic și reevaluarea în cadrul anului școlar 2012-2013. 

- proiectul “ECO FOTOGRAFIA ANULUI” – ediţia 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013 derulat  în parteneriat cu Centrul Carpato Danibiano de Geoecologie; 

- proiectul naţional “HARTA ŞCOLILOR VERZI” – ediţia  2009-2010 derulat  în parteneriat cu 

Centrul Ecologic Galaţi, unde s-a obţinut premiul special. 

- participarea la simpozionul judeţean “Chimie şi tehnologii curate” – desfăşurat la 

Universitatea de Ştiinţe  din Piteşti, unde s-a obţinut premiul II – pentru lucrarea “Formarea 

unui comportament responsabil prin derularea proiectelor ecologice”; 

- proiectul naţional “Let’s do it Romania” – ediţia  2009-2010 derulat  în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Câmpulung; 

http://www.gstaro.muscel.ro/
mailto:grupsctehnaro@yahoo.com
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- participarea la proiectul ecologic iniţiat de ECOTIC în parteneriat cu Hotnews şi obţinerea 

premiului II cu proiectul ,, NATURA NE ASEAMĂNĂ, EDUCAŢIA NE DEOSEBEŞTE ‘’. 

-  participarea la proiectul naţional ”Școli pentru un viitor verde” în anii 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014. 

-  participarea la Simpozionul naţional ”Educaţie pentru un mediu curat” – coordonat de 

Universitatea Politehnică București în anii 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.  

 

C. CONTEXTUL: 

Argumentarea proiectului propus: 

Puncte tari: - implicarea unui număr mare de elevi având calificare în domeniul ecologic, 

respectiv  tehnician ecolog; 

-   experienţa în domeniu atât a cadrelor didactice cât şi a elevilor în urma 

proiectelor şi simpozioanelor la care au  participat; 

-  dotare corespunzătoare (laborator de resurse naturale şi protecţia mediului şi 

laborator de ecologie ); 

-  mijloace şi materiale didactice moderne pentru desfăşurarea în condiţii  optime 

a activităţilor propuse. 

Oportunităţi: -  ecologia este o temă contemporană ce solicită implicarea şi tratarea cu respect 

a mediului înconjurător, aceste comportamente formându-se prin derularea 

activităţilor informative şi formative ; 

-   motivaţia  unui număr  mare de elevi în  de a participa la activităţi cu caracter 

ecologic ; 

-   atragerea de parteneri viabili prin implicarea acestora în procesul de informare 

şi formare a comportamentului ecologic; 

-   problemele de mediu existente la ora actuală impun desfăşurarea acestui gen 

de activităţi ce duc la formarea şi dezvoltarea competenţelor ecologice ca parte 

integrantă a educaţiei pentru viaţă. 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop – formarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător prin integrarea unor 

metode moderne şi interdisciplinare, cât şi încurajarea creativităţii participanţilor şi 

stimularea laturii cognitive a acestora. 
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Obiective: - formarea participanţilor pentru însuşirea unei atitudini conştiente şi                         

ecologice faţă de mediul înconjurător; 

- implicarea  elevilor în activităţi extraşcolare  care să dezvolte spiritul de 

responsabilitate faţă de mediu; 

- stimularea  iniţiativei de a lucra în echipă şi a  creativităţii participanţilor; 

- punerea în practică a coceptului de interdisciplinaritate  şi diseminarea acestuia 

în rândul elevilor şi a profesorilor participanţi; 

- dezvoltarea unor relaţii de colaborare prin schimbul de experienţă realizat între 

participanţi; 

Grup ţintă:  

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect vor fi  elevii care vor participa la realizarea 

materialelor (fotografii digitale, machete, postere, referate, colaje prezentări power point), prin 

implicare dezvoltându-şi conduita responsabilă faţă  de natură. 

Beneficiarii indirecţi vor fi ceilalţi elevi care, prin acţiunile lor, vor participa la 

organizarea şi promovarea activităţilor propuse, dar şi părinţii, cadrele didactice, comunitatea 

locală prin instituţiile sale, în acest mod asigurându-se o mai bună colaborare iar Colegiul Tehnic 

Câmpulung  va beneficia de o promovare eficientă în cadrul comunităţii locale. 

Durata:  

a) termen de înscriere 23 noiembrie -2 decembrie 2014 

b) desfăşurarea proiectului( primirea lucrărilor de diverse tipuri ) 5 decembrie 2014  

c)  sesiunea de comunicări ştiinţifice intitulată ,,PARTENERIATUL ȘTIINŢELOR ÎN EDUCAŢIA 

PENTRU VIAŢĂ‘’  şi concursul pe echipe  ,, ECOLOGIA O ȘTIINŢĂ A VIEŢII ȘI PENTRU VIAŢĂ‘’ 5 

decembrie 2014 , Colegiul Tehnic Câmpulung, Calea Braşovului nr.1,  Câmpulung , cod 115100, 

tel/fax: 0248532705 Argeş, e-mail: grupsctehnaro@yahoo.com 

Coordonatorii proiectului: 

- prof. Gheorghe Irina 

- prof. Duţan Mihaela 

- prof. Dogioiu Magdalena 

Conţinutul proiectului: 
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Fişă de înscriere 

Proiectul educativ-concurs: “Natura te învaţă să fii ECO”. 

Numele şi prenumele profesorului coordonator………………………………………… 

Denumirea unităţii de învăţământ: ………………………………………………………… 

Adresa unităţii de învăţământ: ……………………………………………………………. 

Date de contact (telefon, e-mail): ………………………………………………………….. 

Secţiunea: …………………………. 

Titlul lucrării: ……………………………………………….. 

Mijloacele necesare pentru prezentarea lucrării: ……………………………… 

 

Regulament de desfăşurare 

 Secţiunea 1. Organizator 

Organizatorul proiectului educativ concurs este Colegiul Tehnic Câmpulung. 

Regulamentul  întocmit va fi făcut public prin vizitarea site-ului  www.gstaro.muscel.ro 

 

Secţiunea 2. Zona de desfăşurare a proiectul educativ concurs: 

Proiectul educativ concurs este organizat şi desfăşurat la nivelul  Judeţului Argeş. 

 

Secţiunea 3. Durata proiectul educativ concurs: Proiectul educativ concurs va fi lansat în data de 

1 noiembrie2014 şi va dura până la data de 5 decembrie 2014.  

  

Secţiunea 4. Participanţi:  Elevii şcolilor şi liceelor din judeţ 

 

Secţiunea 5. Modul de desfăşurare a concursului: Pentru înscrierea la această manifestare, 

participanţii trebuie să completeze FIŞA DE ÎNSCRIERE ataşată  în secţiunea “Natura te învaţă să 

fii ECO”  de pe site-ul  www.gstaro.muscel.ro şi să o trimită în perioada 23 noiembrie – 2 

decembrie pe adresa de e-mail: irinagheorghe99@gmail.com  Numele fişierului ataşat, expediat 

pe adresa de e-mail menţionată trebuie să fie fişa de înscriere. Cadrele didactice 

coordonatoare trebuie să specifice în fişa de înscriere la care  secţiune participă elevii pe care îi 

coordonează în următorul mod : 

http://www.gstaro.muscel.ro/
http://www.gstaro.muscel.ro/
mailto:irinagheorghe99@gmail.com
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SECŢIUNEA 1 – fotografie digitală, postere şi colaje, machete. La secţiunea machete una din 

temele abordate poate fi : ”Cel mai ECO brad de Crăciun”. 

SECŢIUNEA 2- referate şi prezentări power point 

SECŢIUNEA 3- concurs de tip workshop la care participă echipe formate din 3 elevi . 

 

Participanţii sunt rugaţi să completeze această fişă de înscriere şi să precizeze 

materialele suport necesare prezentării. Elevii ce se înscriu la secţiunile 2 şi 3 vor participa 

direct în data de 5 decembrie 2014 la COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG la desfăşurarea acestor 

activităţi. 

 

Secţiunea 6. Prezentarea lucrărilor:  referatele vor fi redactate în Word, format A4, font normal 

12 Times New Roman, la un rând cu margini egale de 2 cm, titlul lucrării  Bold 14 Times New 

Roman, centrat, cu semne diacritice, număr minim de pagini 2, număr maxim admis 4. Se 

acceptă şi prezentări power point cu un număr de slide-uri cuprins între 10 şi 20. 

Persoanele  participante  vor expedia lucrarea integral în format electronic până la data 

de 24 noiembrie, prin e-mail persoanei de contact - irinagheoghe99@gmail.com 

Numele fişierului ataşat, expediat pe adresa de e-mail menţionată trebuie să fie Nume  

Prenume –Titlul lucrării şi Secţiunea - Instituţia. 

Posterele,colajele, machetele şi fotografiile pentru expoziţie trebuie trimise cel mai 

târziu până la data de 2 decembrie 2014, ora 12 la Biblioteca Colegiului Tehnic Câmpulung. 

 Secţiunea 5. Comitetul de jurizare 

Şcoală îşi va stabili un comitet de jurizare format din 4 cadre didactice pentru fiecare 

secţiune şi un reprezentant al agenţilor economici din zonă şi va juriza lucrările conform fişei de 

evaluare stabilite de organizatorii proiectului. 

 

 Secţiunea 6. Premiile acordate 

Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare. Se vor acorda diplome de 

premiere pentru locurile I, II, III și menţiuni pentru fiecare secţiune în parte. 

 

Criterii de evaluare: 

- secţiunea 1 (fotografii, postere, machete)- se vor puncta modalitatea şi 

mijloacele de realizare a lucrării, impactul vizual şi ştiinţific. 

mailto:irinagheoghe99@gmail.com
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- secţiunea 2 ( referate şi prezentări power point ) se vor puncta valoarea 

ştiinţifică a temei, modul de redactare a lucrării cât şi modul de susţinere. 

- secţiunea 3 (concurs pe echipe de tip workshop)- se vor puncta maniera de 

realizare a lucrării, acurateţea mesajului  transmis cât şi originalitatea lucrării; 

 

Standarde: dobândirea unor competenţe cognitive, afective şi psiho-motorii din domeniul 

educaţiei pentru mediu, acestea ducând la formarea unei conduite responsabile 

faţă de problemele ecologice. 

 

Calendarul activităţilor din proiect (secţiuni): 

1. expoziţie:    -    fotografie digitală; 

- machete realizate din materiale reciclabile; 

- postere şi colaje. 

2. referate şi prezentări power point la sesiunea de comunicări intitulată, ”PARTENERIATUL 

ȘTIINŢELOR ÎN EDUCAŢIA PENTRU VIAŢĂ”. 

3. concurs între  echipe cu tematica “ ECOLOGIA O ȘTIINŢĂ A VIEŢII ȘI PENTRU VIAŢĂ” 

Activităţile ce constau în susţinerea referatelor şi concursul pe echipe se vor desfăşura în 

data de 5 decembrie 2014, între orele 13 şi 18. 

Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare: 

- expunere; 

- susţinerea lucrărilor în Power Point; 

- dezbatere; 

- lucrul în echipă; 

- observarea diferitelor  aspecte din mediul înconjurător; 

- organizare individuală; 

- organizare frontală, pe grupe de elevi 

Rezultate:  

- realizarea de postere, machete, CD-uri şi fotografii digitale, materiale cu o 

importantă pondere informativă asupra grupului ţintă. 

- formarea  şi dezvoltarea unui comportament responsabil faţă de mediul 

înconjurător, prin implicarea laturilor cognitive, afective şi psiho-motorii într-un 

mod armonios,  în desfăşurarea activităţilor proiectului. 
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Parteneri: 

- Elevii şi cadrele didactice  de la şcolile şi liceele din judeţ; 

- Clubul Elevilor din Câmpulung Muscel; 

- Agenţii economici din zonă; 

- S.C EDILUL SA 

- Primăria Municipiului Câmpulung. 

 

D. EVALUARE:  

- aplicarea unui chestionar de opinii referitor la impactul derulării proiectului educativ concurs 

asupra participanţilor direcţi şi indirecţi. 

 

E. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: Proiectul se află la cea de-a IV-a ediţie, iar numărul mare 

de participanţi de la ediţiile anterioare (2010-2011: 260 elevi, 2012-2013: 247 elevi, 2013-

2014: 234 elevi) demonstrează că tema abordată este  de o stringentă actualitate și  de un 

real interes. Ne propunem dezvoltarea activităţilor la nivel judeţean, prin atragerea de noi 

parteneri şi sponsori preocupaţi de educaţia pentru mediu. 

 

 

 


