REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI „ZIUA PĂMÂNTULUI”
22 aprilie 2016

“Doar după ce ultimul copac a fost doborât, doar după ce ultimul râu a fost otrăvit, doar
după ce ultimul peşte a fost prins, doar atunci veţi realiza că banii nu pot fi mâncaţi.”
(proverb indian)
Ziua Pământului este mai mult decât o singură zi - 22 aprilie. Înseamnă mai mult decât
participarea la o acţiune şi adoptarea unei poziţii. Înseamnă să vedem dincolo de acestă zi şi
să facem ca lucrurile să se întâmple.
Să plantăm mai mulţi copaci.
Să limităm utilizarea combustibili fosili şi să obţinem energie din surse regenerabile.
Pe cont propriu şi împreună, aceste iniţiative vor avea un impact semnificativ şi
măsurabil pe Pământ şi vor servi ca bază pentru o planeta mai curata, mai sănătoasă şi mai
durabilă pentru toţi.
Îndemnul la cumpătare, nevoia de a proteja ceea ce natura ne-a oferit este vitală,
deoarece pădurea nu înseamnă bani, pădurea înseamnă viaţă, iar viaţa este nepreţuită.
Plantează un copac!

Secţiunea 1. Realizarea unui poster/colaj
Grup ţintă: elevii claselor VII – XII
Elevii vor realiza un colaj cu tema "A fost odată o pădure" din materiale naturale,
rezistente, format A3. Fiecare lucrare va avea lipită pe verso o etichetă cu următoarele
informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, profesor coordonator.
Criterii de evaluare:
Adecvarea la temă: 30 puncte
Expresivitatea compoziţiei: 30 puncte
Originalitatea compoziţiei: 30 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Un elev poate participa cu un singur colaj. Concursul se va desfăşura pe secţiuni:
clasele VII – VIII şi IX – XII. Lucrările vor fi expediate pe adresa Colegiului Tehnic
“Mediensis” Mediaş până la 8 aprilie 2016 şi vor fi expuse în cadrul expoziţiei organizate la
Casa Gazelor Naturale Mediaş în data de 22 aprilie 2016. La fiecare secţiune se vor acorda
premiile I, II şi III. Toţi elevii şi profesori participanţi vor primi diplomă de participare.
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Secţiune 2. Concurs de pictură şi grafică
Grup ţintă: elevii claselor VII – XII
Elevii vor realiza lucrări cu tema "A fost odată o pădure". Se acceptă lucrări în format
A3 şi A4. Fiecare lucrare va avea lipită pe verso o etichetă cu următoarele informaţii: numele
şi prenumele elevului, clasa, şcoala, profesor coordonator.
Criterii de evaluare:
Adecvarea la temă: 30 puncte
Expresivitatea compoziţiei: 30 puncte
Originalitatea compoziţiei: 30 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Concursul se va desfăşura pe secţiuni: clasele VII – VIII şi IX – XII. Lucrările vor fi
expediate pe adresa Colegiului Tehnic “Mediensis” Mediaş până la 8 aprilie 2016 şi vor fi
expuse în cadrul expoziţiei organizate la Casa Gazelor Naturale Mediaş în data de 22 aprilie
2016. La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III. Toţi elevii şi profesori participanţi
vor primi diplomă de participare.

Secţiunea 3. Concurs de eseuri
Grup ţintă: elevii claselor VII – XII
Elevii vor realiza eseuri cu tema "Importanţa pădurilor pentru Terra". Lucrările vor fi
în format A4, 2-3 pagini, Times New Roman, font 12, cu diacritice, Microsoft Word (cu
extensia.doc) sau în format .pdf. Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala,
profesor coordonator.
Criterii de evaluare:
Adecvarea la temă: 30 puncte
Coerenţa ideilor: 30 puncte
Originalitatea compoziţiei: 30 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Un elev poate participa cu un eseu. Concursul se va desfăşura pe secţiuni: clasele VII
– VIII şi IX – XII. Lucrările vor fi expediate pe adresa Colegiului Tehnic “Mediensis” Mediaş
până la 3 aprilie 2015. La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III. Toţi elevii şi
profesori participanţi vor primi diplomă de participare.

Secţiunea 4. Concurs de prezentări PowerPoint
Grup ţintă: elevii claselor VII – XII
Elevii vor realiza prezentări PowerPoint cu tema "Importanţa pădurilor pentru Terra".
Prezentările vor cuprinde 10 – 15 slide-uri, acestea putând fiind însoţite de animaţie şi fond
sonor. Evaluarea va fi făcută ţinând cont de următoarele criterii:
Adecvarea la temă: 30 puncte
Originalitatea prezentării: 30 puncte
Calitatea prezentării: 30 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
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Important!
•
•
•

•
•

Un elev poate participa la mai multe secţiuni, dar cu o singură lucrare pe
secţiune.
Participanţii vor trimite fişa de înscriere completată şi lucrarea anexată la
aceasta.
Vor fi eliminate lucrările care constituie imitaţii ale altor lucrări, cele care sunt
preluate de pe internet sau alte baze de date specifice şi încalcă prevederile care
protejează drepturile de autor.
Nu se admit contestaţii.
Evaluarea se va face în perioada 11 – 21 aprilie 2016 de către specialişti ai
instituţiilor partenere şi organizatori.
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