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ABSTRACT
Școala Gimnazială I. L. Caragiale, Baia
Mare, Maramureș, vă invită să
participați la proiectul educațional
județean Ecologia la firul ierbii, adresat
tuturor
cadrelor
didactice
din
învățământul preuniversitar, precum și
preșcoalrilor
și
școlarilor
mici.
Regulamentul acestuia este prezentat în
continuare
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Proiectul educațional se adresează cadrelor didactice, preșcolarilor și scolarilor mici din
învăţământul de masă sau special, de stat sau privat, preuniversitar.
Manifestările vor fi organizate pe două mari secțiuni
SECŢIUNILE PROIECTULUI:
•
•

Secţiunea I: Referate şi comunicări ştiinţifice adresat cadrelor didactice și consilierilor
școlari cu tema: Educația ecolorgică la vârste fragede
Secțiunea II: Concurs adresat preșcolarilor și școlarilor mici cu tema: Ziua Mondială a
apei

Coordonator proiect: Hogye Cristina
Parteneri:
1.
2.
3.
4.

Inspectoratul Școlar Județean, Maramureș
Casa Corpului Didactic, Maramureș
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Baia Mare
American International School of Transylvania

Organizatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Școala Gimnazială I. L. Caragiale
Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”
Grădinița cu program prelungit nr 25
Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”
Grădinița cu program prelungit nr. 9
Școala Gimnazială Recea- Grădinița cu program prelungit Mocira

Scopul proiectului:
Educarea unui număr de 500 de copii/elevi şi adulţi în spiritul promovării unei atitudini
prietenoase față de mediul înconjurător, prin cultivarea respectului faţă de natură și
resursele naturale
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Un număr de 500 elevi și preșcolari vor identifica 10 reguli de protejare a mediului
înconjurător, în perioada martie- aprilie 2022;
2. Realizarea unui număr de 500 de lucrări (creații literare, creații plastice) respectând
criteriile stabilite în Regulamentul Concursului în perioada februarie – aprilie 2022;
3. Realizarea primului număr al revistei ECOLOGIA LA FIRUL IERBII până la data de
31 iulie 2022;
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Grupul țintă:
•
•
•

cadre didactice/consilieri şcolari;
preşcolari;
elevi din ciclul primar.

Referate și comunicări științifice realizate de educatori/învățători/ psihologi școlari care să aibă
legătură cu tema: Educația ecologică la vărste fragede. Acestea pot fi:
•
•
•
•
•
•
•
•

articole/ referate/ comunicări științifice;
exemple de abordări integrate a curriculum-ului, prin PROIECTE TEMATICE;
exemple de reprezentare grafică a planificării UNITĂŢII TEMATICE;
modele panouri informare părinți;
tipuri de centre de activităţi şi materiale specifice;
exemple de jocuri specifice temei simpozionului;
exemple de practici pozitive de comunicare cu copilul;
modele de activități/fișe de dezvoltare personală specifice învățământului preșcolar și
primar.
POT FI MAXIM 2 AUTORI / LUCARE!

Lucrările realizate de elevi din ciclul primar și preșcolar pe tema Ziua Mondială a apei pot fi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desene
picturi
colaje
fotografii
lucrări de artă plastică (realizate din hârtie, plastelină, lut, materiale neconvenționale de
orice tip etc)
poezii
compuneri
povești/povestiri
relatări de orice tip
infografice
scurte filmulețe (max 2 minute)
artă digitală
POT FI MAXIM 3 AUTORI/ LUCARE!

•
•

Lucrările realizate pe suport de hârtie vor fi trimise ca atare la adresa Școlii Gimnaziale I.
L. Caragiale, Baia Mare, bd Traian 26A,
Lucrările de artă plastică vor fi fotografiate și trimise astfel prin email.
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Regulament de desfășurare
Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor la cele două secțiuni:
1. până la data de 1.05.2022 (data limită), prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu,
pentru fiecare participant) şi trimiterea prin e-mail, ca fişier separat de cel al lucrării, pe
adresa: ecologialafirulierbii@gmail.com
2. lucrarea și fișa de înscriere se vor trimite ca fișiere separate, în același email la adresa mai
sus mentionată. Acestea vor fi salvate cu următoarele denumiri
a. fișa de înscriere: fisadeinscriere_numeprenume_scoala_localitatea (exemplu:
fisadeinscriere_popanca_scoalanr1_baiamare)
b. lucrarea:
titlullucrarii_numeprenume_scoala_localitatea
(exemplu:
EducatiaEcologicaLaVarsteFragede_popanca_scoalanr1_baiamare)
3. redactarea lucrărilor:
a. se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat
Justify);
b. titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
c. la două rânduri de titlu, se va scrie autorul şi instituţia de învăţământ (Times New
Roman, 12, Bold);
d. la două rânduri, sub numele autorului, se va scrie textul lucrării (Times New
Roman,12);
e. bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume,
prenume autor, anul, titlul, editura;
f. este necesar să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! (lucrările
care nu corespund NU VOR FI PUBLICATE );
g. în redactarea lucrării, vă rugăm să nu numerotaţi paginile;
4. lucrarea va conţine 2-3 pagini –exceptie fac proiectele didactice, pentru care numărul de
pagini nu este limitat;
5. lucrările primite, care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior, se vor constitui
într-un volum cu titlul simpozionului;
Pentru publicare, vă rugăm să respectaţi criteriile menţionate
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund, de aceea
pentru admiterea lucrării, vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului şi să respectaţi
condiţiile de tehnoredactare.
Ca urmare a participării la acest proiect educațional fiecărui participant i se va acorda:
•
•

Adeverință de organizator concurs (la nivel de unitate, doar dacă există mai mulți
participanți dintr-o unitate școlară);
Diplomă de Merit pentru cadrele didactice care participă cu cel puțin două resurse
educaționale;
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•
•
•

Diplomă de participare la Proiectul Educaţional Județean Ecologia La Firul Ierbii
Adeverință publicare resurse educaționale în revista/volumul cu ISSN: Ecologia La Firul
Ierbii – resurse educaționale pentru preșcolari și școlari mici.
Revista/volumul cu ISSN în format electronic: Ecologia La Firul Ierbii – resurse
educaționale pentru preșcolari și școlari mici.

*Notă: Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităţii didactice şi aşteaptă
lucrări originale!

Director,

Coordonatori,
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CADRE DIDACTICE/ CONSILIERI ȘCOLARI

Proiectul Educaţional Județean
Ecologia La Firul Ierbii Ediția I
Numele şi prenumele: ____________________________________________________________
Adresa: _______________________________________________________________________
Telefon/ adresa de e-mail: _________________________________________________________
Unitatea şcolară ________________________________________________________________
Localitatea ________________________
Judeţul ________________________________________
Titlul lucrării ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Secţiunea _____________________________________________________________________
Fişa de înscriere şi lucrarea, în format electronic, se trimit pe adresa de mail:
ecologialafirulierbii@gmail.com
NOTĂ: Declar pe propria răspundere că materialul prezentat îmi aparţine în întregime si că toate
sursele folosite au fost menţionate în bibliografie, respectând legea dreptului de autor.

Semnătura
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
ELEVI/ PREȘCOLARI

Proiectul Educaţional Județean
Ecologia La Firul Ierbii Ediția I
Numele şi prenumele: ____________________________________________________________
Adresa: _______________________________________________________________________
Telefon/ adresa de e-mail: _________________________________________________________
Unitatea şcolară ________________________________________________________________
Localitatea ____________________________________________________________________
Judeţul _______________________________________________________________________
Titlul lucrării ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Cadrul didactic coordonator _______________________________________________________
Secţiunea _____________________________________________________________________
Fişa de înscriere şi lucrarea, în format electronic, se trimit pe adresa de mail:
ecologialafirulierbii@gmail.com

Semnătura cadrului dadactic coordonator:

