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Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” – Giurgiu  

Director: Prof. Frîncu Predica Ioana Marilena 

Adresa: str. Nicolae Iorga, Nr. 34, Giurgiu, jud. Giurgiu 

Telefon: 0246/216488, fax: 0246/216488 

E-mail:scoala2_gr@yahoo.com 

 

COORDONATORI  PROIECT 

 Profesor pentru învățământul primar LOLOIU VERONICA                                                             

 Profesor pentru învățământul primar PUFLEA GAROFIȚA 

 Profesor pentru învățământul primar ȚĂRANU CRISTINA 

 Profesor pentru învățământul primar CARACONCEA CRISTINA 

 Profesor pentru învățământul primar MILITARU DANIELA 

 Profesor DRAGOMIR NICOLETA  

 Educatoare BONTEANU NORICA 

 

MONITORIZARE PROIECT 

 Prof. GIGI OPRIȘAN, Inspector Școlar General, I.S.J. Giurgiu 

 Prof. ILDIKO ANDRAȘ, Inspector Educație Permanentă, I.S.J. Giurgiu 

 Prof. DANA MIHAELA CIOBANU, Inspector Învățământ Primar, I.S.J. 

Giurgiu 

 Prof. DUMITRA BĂLAN, Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Prof. IOANA MARILENA FRÎNCU PREDICA, Director Școala Gimnazială 

„Mircea cel Bătrân” Giurgiu  

 IOANA POPESCU, Director Agenția Pentru Protecția Mediului Giurgiu 

 DAN DUMITRESCU, Șef  Ocolul Silvic Giurgiu 

 

ORGANIZATORUL PROIECTULUI 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Giurgiu  

 

scoala2_gr@yahoo.com


 

PARTENERI 

 Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 

 Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Agenția Pentru Protecția Mediului Giurgiu 

 Ocolul Silvic Giurgiu 

 

 DOMENIUL PROIECTULUI: Cultural-artistic, arte vizuale 

 

TIPUL PROIECTULUI:Județean 

 

PARTICIPARE indirectă, online (pentru secțiunea I) 

PARTICIPARE directă, indirectă (pentru secțiunea II) 

 

TERMEN DE DERULARE: Martie-Iunie 2017 

 

 

 

ARGUMENT 

 

  

SCRISOAREA PĂMÂNTULUI CĂTRE COPII 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dragi copii, 

 Sunt foarte bolnav. Mă amenință din ce în ce mai multe 

pericole. Mi se risipesc bogățiile. Îmi mor animalele. Îmi 

dispar plantele. Oamenii se îmbolnăvesc sau suferă de 

foame. Stratul de aer care mă apără de razele soarelui se 

subțiază. Mă acoperă gunoaiele. Este atât de murdar în jur!!!! 

Ajutați-mă!!!!!                                           



 

 Este strigătul de durere al Planetei Pământ! Aceasta are nevoie de ajutorul 

nostru! Trebuie să înțelegem că politicile de până acum au împins Pământul într-o 

boală gravă. Acest lucru va înceta numai în măsura în care vom găsi mijloacele de a 

convinge cât mai mulți oameni că distrugerea Planetei Pământ înseamnă distrugerea 

noastră, a oamenilor. Acest lucru trebuie să înceteze acum!!!!! 

 Cine salvează un pom, salvează un om. Cine salvează pădurea, salvează 

omenirea. Dacă Pământul moare, murim și noi odată cu el. Dacă salvăm Pământul, ne 

salvăm pe noi. Să salvăm viața pe Pământ!!! 

 Încă de la apariția omului pe Pământ, el a influențat mediul natural în care 

trăia. La început impactul a fost neglijabil, dar odată cu creșterea numărului de 

oameni pe glob s-a intensificat poluarea, degradând mediul natural. 

 Degradarea mediului înconjurător este o problemă, de multe ori ignorată, 

uitată. Chiar dacă nu ne place să recunoaștem, cu toții dăm „o mână de ajutor” 

degradării mediului înconjurător. Efectele pe termen lung ale poluării mediului sunt 

diverse: efectul de seră, ploile acide și degradarea stratului de ozon. 

 Stă în puterea noastră ca prin activitățile și orele de explorarea mediului, să-i 

„înarmăm” pe copii cu informații despre importanța protejării mediu: diminuarea 

defrișării terenurilor, construirea de vehicule cât mai puțin poluante, producerea 

energiei prin procedee nepoluante etc. 

 

 SCOPUL PROIECTULUI: 

 Însușirea cunoștințelor și formarea de abilități comportamentale necesare 

pentru menținerea și îmbunătățirea calității mediului, astfel încât să se 

prevină degradarea mediului, degradarea Pământului 

 

OBIECTIVE  SPECIFICE  ALE  PROIECTULUI 

 Realizarea de creații plastice și literare legate de tema proiectului 

 Informarea elevilor cu privire la activitățile de prevenire a degradării mediului 

 Implicare elevilor în activități ecologice de reciclare a materialelor 

refolosibile și transformarea acestora în obiecte utile 

 Conștientizarea faptului că fiecare dintre noi este direct responsabil de 

sănătatea Planetei Pământ 

 Promovarea imaginii școlii în comunitate 

 

GRUPUL ȚINTĂ 

 Elevi din ciclul preșcolar 

 Elevi din ciclul primar 

 Cadre didactice 

 



 

 

 RESURSE MATERIALE 

 Umane: 

 Coordonatori de proiect                             

 Preșcolari și școlari 

 Membrii ai comunității 

 Părinți  

 Materiale: 

 Spații de lucru pentru desfășurarea activităților, materiale specifice 

pentru realizarea lucrărilor, panouri pentru expoziție 

 Financiare: fără taxă de participare 

 Informaționale:  

 Proiectul elaborat 

 Evidența participanților din cadrul proiectului 

 Site-uri pe internet 

 Diplome 

  

 MEDIATIZAREA PROIECTULUI 

 Prezentarea în cadrul comisiilor metodice 

 Publicarea proiectului pe site-ul http://ccdgiurgiu.ro/, http://isjgiurgiu.ro/jcms/, 

www.didactic.ro, pe cel al Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” 

Giurgiu/pagini de socializare 

 Prezentarea proiectului în presa locală 

 

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI 

 Lansarea oficială a proiectului în cadrul comisiilor metodice, februarie 2017 

 Postarea proiectului pe diverse site-uri, februarie-martie 2017 

 Derularea activităților pentru realizarea lucrărilor artistico-plastice, literare și 

lucrărilor științifice, martie 2017  

 Încheierea acordurilor de parteneriat între unități (opțională) 

 Organizarea unei expoziții cu lucrările participante la concurs, aprilie 2017  

 Realizarea unei reviste a proiectului cu  ISSN 

 Desemnarea lucrărilor premiate, aprilie 2017  

 Expedierea diplomelor mai-iunie 2017  

 Evaluarea proiectului în cadrul următorului cerc pedagogic 

 

PARTICIPARE INDIRECTĂ, ONLINE (pentru secțiunea I) 

PARTICIPARE DIRECTĂ, INDIRECTĂ (pentru secțiunea II) 

 

http://ccdgiurgiu.ro/
http://isjgiurgiu.ro/jcms/
http://www.didactic.ro/


 

FINALITĂȚI AȘTEPTATE 

 Privind copiii participanți: formarea de abilități comportamentale care să 

prevină degradarea mediului înconjurător, cultivarea respectului față de mediul 

înconjurător 

 Privind cadrele didactice: conștientizarea rolului pe care îl au cadrele didactice 

în formarea la elevi a comportamentelor care să prevină degradarea  mediului 

înconjurător 

 Privind părinții și comunitatea: creșterea implicării părinților și a comunității 

locale în activitățile de prevenire a poluării mediului 

 Privind finalizarea proiectului: realizarea unei reviste cu ISSN, cu lucrările 

incluse în proiect 

 

SECȚIUNI 

 I – EXPOZIȚIE – CONCURS  JUDEȚEAN:„Copiii salvează Pământul” 

(tema și tehnicile de lucru-la alegere) 

 Lucrări artistico-plastice: desen/pictură, colaj (de preferat materiale 

reciclabile) 

 Creații literare (poezii, compuneri, eseuri) în limba română 

 II – SIMPOZION JUDEȚEAN: „Un mediu curat - o viață sănătoasă”, 

(referate, lucrări științifice, eseuri, proiecte, exemple de bune practici, auxiliare 

pe această temă) 

 

 

 

REGULAMNENT DE PARTICIPARE 

SECȚIUNEA I 

EXPOZIȚIE-CONCURS 

  

 Lucrările artistico-plastice și creațiile literare respectând domeniul specificat, 

se vor expedia la adresa: 

 

 

 

 

 

 

 Termenul limită de trimitere a lucrărilor este de 7 aprilie  2017 ( data poștei). 

Nu se percepe taxă de participare. Un cadru didactic poate participa cu maxim 

3 lucrări. Lucrările elevilor trebuie să respecte tema dată, utilizând tehnici de 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” 

Str. Nicolae Iorga, Nr. 34 

Localitatea Giurgiu, județul Giurgiu 

Cod poștal 080324 

Concursul „Copiii salvează Pământul” 



 

realizare variate, la alegere. Aceste lucrări nu se restituie. Pe fiecare lucrare, în 

colțul din dreapta jos, va fi o etichetă ce va cuprinde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 În plicul cu lucrările copiilor se va pune fișa de înscriere și acordul de 

parteneriat, un exemplar, opțional. Acest acord de parteneriat, semnat de 

directorii ambelor unități școlare va fi trimis prin e-mail, împreună cu 

diplomele elevilor și ale cadrelor didactice îndrumătoare. Jurizarea se va face 

pe ciclu de învățământ, pentru secțiunea I. Se va urmări originalitatea 

lucrărilor, imaginația copiilor și acuratețea lucrărilor.  

 Se vor acorda premii I, II, III și mențiune. 

  Informații suplimentare se pot obține de la coordonatorii proiectului: LOLOIU 

VERONICA NICOLETA – 0766687249, 0726599377,  PUFLEA GAROFIȚA 

–0731731442, ȚĂRANU CRISTINA–0766231475, CARACONCEA 

CRISTINA–0766669751,  MILITARU DANIELA – 0726302571 sau la adresa 

de email copiiisalveazapamantul@yahoo.com.  

 

VALORIFICAREA  PROIECTULUI 

 Diseminarea informațiilor în rândul cadrelor didactice, a elevilor, a părinților și 

a oficialităților locale și județene 

 Crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul lucrării.............................................. 

Numele și prenumele elevului.................... 

Grupa/Clasa................................................ 

Grădinița/Școala..........................................

..................................................................... 

Localitatea .................................................. 

Nume și prenume cadru didactic 

coordonator................................................ 

mailto:copiiisalveazapamantul@yahoo.com


 

 

REGULAMNENT DE PARTICIPARE 

SECȚIUNEA II 

  SIMPOZION JUDEȚEAN  

„UN MEDIU CURAT – O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” 

EDIȚIA I 

Martie – Iunie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data și locul desfășurării: 21 aprilie 2017, Școala Gimnazială „Mircea cel 

Bătrân” Giurgiu 

 Înscrierea participanților: 1 martie – 15 aprilie 2017  

 Trimiterea lucrărilor: până la 15 aprilie 2017 

 Participă cadrele didactice din învățământul preprimar, primar și gimnazial 

direct sau indirect 

 Informații suplimentare le aflați de la coordonatorii proiectului sau la adresa de 

email copiiisalveazapamantul@yahoo.com 

 Condiții de redactare a lucrărilor: tehnoredactarea se face pe format A4, la un 

rând, Times New Roman, 12, cu diacritice, margini egale de 20 mm. Titlul va 

fi scris cu majuscule, TNR, 14, bold, centrat. La două rânduri de titlu se va 

scrie autorul sau autorii și instituția, TNR 12, bold. Se vor folosi diacritice, iar 

alineatele vor fi evidențiate cu TAB. Lucrarea se va încadra în 1-3 pagini. 

Bibliografia și anexele se vor consemna la sfârșitul lucrării, în următoarea 

ordine: numele și prenumele autorului, titlul lucrării, editura, orașul, anul 

apariției. Lucrările trebuie să conțină contribuții personale și să respecte 

drepturile de autor. Lucrarea științifică participantă la simpozion va fi trimisă 

pe adresa copiiisalveazapamantul@yahoo.com, însoțită de fișa de înscriere, 

până la data de 15 aprilie 2017. Numele fișierului atașat trimis va fi Nume și 

mailto:copiiisalveazapamantul@yahoo.com
mailto:copiiisalveazapamantul@yahoo.com


 

prenume _Titlul lucrării. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru 

conținutul lucrărilor și pentru cele care nu respectă condițiile de redactare. 

Dacă după trimiterea documentului, în termen de 2 zile nu primiți confirmarea 

primirii materialului scris, vă rugăm să contactați organizatorii. Nu se acceptă 

lucrări fără diacritice. Lucrările ce nu respectă tematica nu vor fi incluse în 

simpozion. O lucrare poate avea cel mult 2 autori.  

 Fișa de înscriere la simpozion va fi trimisă odată cu lucrarea la adresa de email 

copiiisalveazapamantul@yahoo.com. Dacă doriți și acord de parteneriat, acesta 

va fi trimis și el odată cu lucrarea. Îl veți primi avizat odată cu diploma.  

 Toate lucrările vor apărea în revista online a simpozionului, având ISSN. 

Această revistă o veți primi prin email alături de diploma de participare. 

 Programul de desfășurare a simpozionului, 21 aprilie 2017  

 9°°– 9³°– Primirea participanților și a invitaților 

 9³°– 10°° – Alocuțiuni din partea invitaților 

 10°° – 14°° – Prezentarea materialelor 

 14°° – 14³°– Concluzii și impresii 

 

EVALUARE 

 Diplome, revista proiectului 

 DISEMINARE 

 Prezentarea simpozionului în cadrul comisiilor metodice și în presa locală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:copiiisalveazapamantul@yahoo.com


 

  

 

 

                                      FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

                                        SIMPOZION JUDEȚEAN  

  „UN MEDIU CURAT – O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” 

EDIȚIA I, GIURGIU, 2017 

 

 

Numele și prenumele cadrului/cadrelor didactice.......................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Grădinița/Școala..............................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Localitatea..................................................................................................................... 

Funcția........................................................................................................................... 

Telefon.......................................................................................................................... 

E-mail............................................................................................................................ 

Titlul lucrării................................................................................................................. 

Participare:  

 Directă 

 Indirectă  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                  FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDEȚEAN  

  COPIII SALVEAZĂ PĂMÂNTUL 

EDIȚIA I, GIURGIU, 2017 

 

 

Unitatea de învățământ................................................................................................... 

Adresa completă, telefonul și e-mailul instituției........................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător........................................................ 

......................................................................................................................................... 

Funcția ............................................................................................................................ 

Adresa de e-mail a cadrului didactic unde se dorește trimiterea documentelor ( scrisă 

corect și lizibil)................................................................................................................... 

Telefon ............................................................................................................................ 

 

 

                                                                             Semnătură cadru didactic îndrumător, 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Grupa/ 

clasa 

Creație plastică Creație literară 

1.      

2.      

3.      



 

 
       Școala Gimnazială                                                                   Grădinița/Școala Gimnazială 

„Mircea cel Bătrân”, Giurgiu                                            ..................................................................... 

            Director,                                                                                             Director, 

Prof. Frîncu Predica Ioana   Marilena                               .................................................................... 

            

 

 

Nr............./..............................                                      Nr............./..............................                                           

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 
Părțile contractului : 

 Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Giurgiu, reprezentată de prof. Ioana Marilena 

Frîncu Predica în calitate de director și prof. înv. primar Loloiu Veronica, Puflea Garofița, 

Țăranu Cristina, Caraconcea Cristina, Militaru Daniela, Dragomir Nicoleta și Bonteanu 

Norica în calitate de coordonatori ai proiectului județean  „COPIII SALVEAZĂ 

PĂMÂNTUL”. 

 

și 

 

 Grădinița / Școala Gimnazială ……......................……………………………………………. 

localitatea……….............………..județul….....…………………….reprezentată prin    

.….................................................................................................…. în calitate de director și 

………………………………….....................……………………….. în calitate de partener.  

 

Obligațiile părților: 

 

 Aplicantul se obligă : 

 să informeze şcolile despre organizarea concursuluisă adune lucrările realizate de către 

parteneri 

 să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor 

 să respecte termenele de desfăşurare a concursului 

 să  asigure jurizarea lucrărilor 

 să distribuie diplomele de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare 

 să mediatizeze rezultatele concursului 

 

 Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții : 

 să mediatizeze concursul în şcoală; 

 să pregătească elevii pentru activitate; 

 să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

 să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului; 

 să distribuie copiilor participanti diplomele si premiile cuvenite 

  

Durata parteneriatului: Acordul încheiat în 2 exemplare intră în vigoare la data semnării de către 

părți și este valabil pe perioada semestrului II al anului școlar  2016-2017. 


