MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARGEŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OPREA IORGULESCU"
CÂMPULUNG , JUDEȚUL ARGEȘ

Invitație
Vineri , 03.04.2020, ora 1000, sunteţi invitați să participaţi la
Ediția I a Proiectului educativ – concurs judeţean

care se va desfăşura la Școala Gimnazială "Oprea Iorgulescu "
CÂMPULUNG
Proiectul îşi propune creşterea nivelului de educaţie privind
cauzele şi efectele schimbărilor climatice în lume și în România. Prin
intermediul proiectului “Schimbările climatice - o provocare globală”
vom putea învăţa cât mai mulţi copii cum să prevină sau să găsească
metode de adaptare la schimbările climatice. Acest lucru le va fi util şi
în viitor, în vederea identificării unor noi profesii caracteristice
economiei verzi sau economiei circulare, care sunt noile modele de
dezvoltare europeană.
Proiectul "Schimbările climatice - o provocare globală " are
scopul de a dezvolta competenţe privind schimbările climatice unui
număr mare de profesori şi elevi din zonă şi din întreg judeţul Argeş.
Proiectul concurs se adresează următoarelor domenii de studiu:
fizică, biologie, chimie,educație tehnologică,alte discipline de
învăţământ.

Vă așteptăm!
Profesori coordonatori,
ȘUȚA ANIȘOARA
BANU GABRIELA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARGEŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OPREA IORGULESCU" CÂMPULUNG
Str. General Poșoiu nr.1, Campulung jud.Arges, Tel. 0248 512050 Fax 0248 512050

PROIECT EDUCATIV – CONCURS JUDEȚEAN
“SCHIMBĂRILE CLIMATICE – O PROVOCARE GLOBALĂ”
Ediția I

Profesori coordonatori,
Anișoara Șuța
Banu Gabriela

Regulament de desfăşurare
Secţiunea 1. Organizator
Organizatorul proiectului educativ concurs este Școala Gimnazială "Oprea Iorgulescu"
Câmpulung . Regulamentul întocmit va fi făcut public prin vizitarea site-ului
http://opreaiorgulescu.scoli.edu.ro/ . Concursul este cuprins în Calendarul Activităților educative
extrașcolare județene pe semestrul al II-lea, anul școlar 2019-2020 la poziția 92.
Secţiunea 2. Zona de desfăşurare a proiectul educativ concurs:
Proiectul educativ concurs este organizat şi desfăşurat la nivelul Judeţului Argeş.
Secţiunea 3. Durata proiectului educativ concurs:
Proiectul educativ concurs va fi lansat în februarie 2020 şi va dura până în iunie 2020.
Secţiunea 4. Participanţi:
Elevi și cadre didactice din şcolile gimnaziale din judeţ.
Secţiunea 5. Modul de desfăşurare a concursului:
Pentru înscrierea la această manifestare, participanţii trebuie să completeze FIŞA DE ÎNSCRIERE
ataşată prezentului regulament și să o trimită în perioada 10 martie - 31 martie 2020 la adresa de
e-mail sclimatice@gmail.com
Cadrele didactice coordonatoare trebuie să specifice în fişa de înscriere la care secţiune
participă elevii pe care îi coordonează în următorul mod:
SECŢIUNEA I : Creaţie literară, eseu ( participare indirectă )
SECŢIUNEA II : Desene, Afişe, Postere, Colaje ( participare indirectă )
SECŢIUNEA III : Concurs de prezentări Power Point ( participare directă)
Elevii, cadrele didactice vor participa direct la desfăşurarea activităţilor –secțiunea a III-a ,
în data de 3 aprilie 2020 , ora 10:00, la Școala Gimnazială "Oprea Iorgulescu" CÂMPULUNG–str.
General Poșoiu , nr. 1.
Acordul de parteneriat va fi completat în două exemplare semnate, ștampilate și
înregistrate la școala de proveniență (un exemplar va reveni participantului cu ocazia participării la
desfășurarea proiectului).
Temele propuse de organizatori în realizarea lucrărilor de la oricare din cele trei secțiuni
sunt :
a) Schimbările climatice - o provocare globală (cauze, efecte , prevenire, adaptare ) .
b) Utilizarea resurselor regenerabile de energie ( panouri solare , eoliene etc .) în vederea
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ( GES) ;
c) Eficienţa energetică : măsură de reducere a GES (în şcoală, acasă, în localitate),
Secţiunea I : Eseurile vor fi redactate respectând următoarele cerințe:
- lucrarea va conţine maximum 2 pagini scrise în format Word (Times New Roman 12, la 1
rând, marginile de 2 cm, format A4, pe o singură faţă);
- titlul lucrării editat cu Times New Roman 14 Bold, centrat;
- la 2 rânduri de titlu în partea dreaptă: autorii (maximum 2 elevi) numele şi prenumele,
clasa, unitatea de învăţământ, cadru didactic coordonator, localitatea;
- textul propriu -zis la două rânduri sub datele de identificare;
- scrierea se va face cu caractere româneşti (obligatoriu folosirea diacriticelor);
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, autor,
prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul;
Acestea vor fi transmise numai în format electronic pe adresa de e-mail împreună cu fişa de
sclimatice@gmail.com înscriere.

Secțiunea II :
Pentru această secţiune se vor utiliza tehnici de lucru la alegere, pe hârtie sau carton format
A4. Se va urmări respectarea temei propuse, acurateţea şi originalitatea lucrărilor.
Lucrările vor avea pe verso în colţul din dreapta jos etichetă cu numele şi prenumele elevului,
clasa, şcoala, profesorul îndrumător şi adresa de e-mail a acestuia. Lucrările se trimit în plic
împreună cu fişa de înscriere, acordul de parteneriat in dublu exemplar , semnat şi ştampilat de
directorul școlii participante (Anexa 2) şi un plic timbrat autoadresat necesar pentru transmiterea
diplomelor.
Colajele vor fi realizate pe carton A4 sau pe suport textil folosind materiale reciclabile.
Se va urmări respectarea temei propuse, acurateţea şi originalitatea lucrărilor.
Secțiunea III : Prezentările Power Point vor avea un număr de diapozitive cuprins între 15 şi 20 .
Cerinţe de redactare:
1. scrierea se va face cu caractere româneşti (obligatoriu folosirea diacriticelor);
2. diapozitivul titlu va fi editat cu majuscule şi va conţine numele lucrării, autorul/autorii (maxim
2 elevi), profesorul coordonator, instituţia, localitatea;
3. următoarele diapozitive sunt destinate conţinutului propriu-zis al lucrării;
4. bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume autor,
prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul;
5. durata prezentării Power Point - maxim 10 min;
Acestea vor fi transmise și în format electronic pe adresa de e-mail sclimatice@gmail.com
împreună cu fişa de înscriere.
NOTĂ:Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparţine exclusiv autorilor acestora.
Numele fişierului ataşat, expediat pe adresa de e-mail menţionată trebuie să fie:
Nume_prenume elev_titlu lucrare, iar subiectul e-mail-ului va fi Înscriere
concurs_Unitatea școlară. Se vor trimite în același e-mail fișa de înscriere și lucrarea/lucrările.
Secţiunea 7. Comitetul de jurizare
Şcoala va stabili un comitet de jurizare format din 3 cadre didactice și un elev pentru
fiecare secţiune. Lucrările vor fi jurizate conform fişei de evaluare stabilite de organizatorii
proiectului.
Secţiunea 8. Premiile acordate
Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare, în care vor fi specificate numele
elevilor, instituţia şi coordonatorul. Se vor acorda diplome de premiere pentru locurile I, II, III şi
menţiuni pentru fiecare secţiune. Cadrele didactice vor primi adeverințe de participare ca
profesori îndrumători ai elevilor participanți . Numărul de premii I, II, III şi menţiuni va fi de 15 %
din numărul de concurenţi – se va acorda doar un singur premiu I, un singur premiu II şi un singur
premiu III, iar restul până la 15% se va completa cu menţiuni . Nu se percepe taxă de
participare!
Ierarhizarea celor mai bune lucrări se va face de către juriu, care va ţine cont atât de
valoarea ştiinţifică a temei, de modul de redactare a lucrării, cât şi de modul de susţinere.

FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEVI
PROIECT EDUCATIV – CONCURS JUDEȚEAN
“SCHIMBĂRILE CLIMATICE- O PROVOCARE GLOBALĂ”
- Abordări transdisciplinare – fizică, chimie,biologie,geografie,educație tehnologică, limba română
Ediţia a I , Școala Gimnazială "Oprea Iorgulescu ", Câmpulung, 3 aprilie 2020

Numele şi prenumele cadrului didactic:
Unitatea şcolară:
Localitatea:
Telefon fix/mobil:
E-mail:
Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Secțiunea(I ,II sau III )

Titlul lucrării

Clasa

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentare:
Videoproiector
Calculator
Alte mijloace(precizaţi)
Data,

Semnătura,

SECŢIUNEA I - eseuri
SECȚIUNEA II - : Desene, Afişe, Postere, Colaje
SECŢIUNEA III - prezentări PowerPoint
Fişa de înscriere se va trimite prin e-mail la adresa sclimatice@gmail.com până la data de 31
martie 2020 , însoțită de lucrările participante, în format electronic.
Elevii participanți la secțiunea III ,vor fi prezenţi la ora 10:00, însoțiți de cadrele didactice
coordonatoare.

ANEXA 3
PROGRAMUL PROIECTULUI EDUCATIV – CONCURS JUDEŢEAN
“SCHIMBĂRILE CLIMATICE – O PROVOCARE GLOBALĂ ”
Ediția I

10:00

* PRIMIREA INVITAȚILOR

10:30 - 11:30

* DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE PREZENTĂRI PPT

12:00 – 14 :00 * JURIZAREA LUCRĂRILOR
14:30

* PREMIEREA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “OPREA IORGULESCU”

ŞCOALA -------------------------------------

CÂMPULUNG, ARGEŞ
NR. ………../………..

NR………………/…………………..
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, _______________ , între şcolile :

1.Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, Câmpulung - judeţul Argeş, reprezentată prin prof.
Ghinescu Gheorghe, în calitate de director şi prof. Şuţa Anişoara, Banu Gabriela în calitate de
profesori coordonatori al proiectului judeţean „Schimbările climatice - o provocare globală ”
şi
Şcoala_______________________________________________________________,
reprezentată prin ___________________________________, în calitate de director şi
_________________________________________________ în calitate de colaborator .
2. Grup ţintă: elevi din învăţământul gimnazial.
3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
• să informeze şcolile despre organizarea concursului;
• să distribuie regulamentul concursului instituţiilor de învăţământ participante;
• să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
• să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;
• să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi şi cadrelor didactice îndrumătoare
adeverinţe de participare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
• să mediatizeze concursul în şcoală;
• să pregătească elevii pentru activitate;
• să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
• să distribuie copiilor participanţi diplomele cuvenite.
4 . Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
derulării proiectului.
5 . Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toata perioada desfăşurării concursului pentru ca acesta
să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră
în vigoare de la data semnării.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Oprea Iorgulescu”
DIRECTOR,
Prof. Ghinescu Gheorghe

ŞCOALA------------------------------------DIRECTOR,

