Şcoala cu Clasele I-VIII Horia
Str. Alexandru Cel Bun nr.1,Horia,cod.617245,Neamţ,România
Telefon/fax: 0233747309
E-mail: scoalahoria_neamt@yahoo.com
WEB: ecoscoalahoria.webgarden.ro

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
AN ŞCOLAR 2011 - 2012
“ CARTEA VERDE ”
EDIŢIA A-III-A, HORIA-NEAMŢ
CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢII LITERARE PE TEME ECO

INSTITUŢII PARTENERE:
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE, BUCUREŞTI
AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI NEAMŢ
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII HORIA-NEAMŢ
PRIMĂRIA HORIA
ŞCOLI DIN ROMÂNIA

Şcoala cu Clasele I-VIII Horia
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E-mail: scoalahoria_neamt@yahoo.com
WEB: ecoscoalahoria.webgarden.ro

APLICANTUL: Şcoala cu Clasele I-VIII Horia
COORDONATORI:
Gheorghe BRÂNZEI, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Nelu DUMBRAVĂ, profesor înv. pr. Şcoala cu Clasele I-VIII Horia
Emilia CIOMÂRTAN, director Şcoala cu Clasele I-VIII Horia
Ramona MARIA MUNTEANU, profesor Şcoala cu Clasele I-VIII Horia
Rodica PÂRVU, învăţătoare Şcoala cu Clasele I-VIII Horia
Tatiana GÎRBEA, profesor înv. pr. Şcoala cu Clasele I-VIII Horia
SLOGAN
„Natura a ştiut să facă şi din ciulini o capodoperă”
(Vasile Ghica)
SCOPUL PROIECTULUI:
 promovarea standardelor Uniunii Europene privitoare la protejarea mediului;
 stimularea potenţialului creator al elevilor;
 crearea unor materiale auxiliare care să vilnă în sprijinul orelor de educaţie
ecologică;
 dezvoltarea educaţiei durabile şi a comportamentului ecologic;
 realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice cu preocupări în
domeniul educaţiei ecologice a tinerei generaţii.
GRUP ŢINTĂ:
1. elevii din ciclurile de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal;
2. cadrele didactice care agrează proiectul.
PRODUSUL FINAL:
o volum cu ISBN în format electronic conţinând lucrările participante la concurs.
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REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. Concursul este structurat pe trei cicluri de învăţământ:
a) Elevi, ciclul primar;
b) Elevi, ciclul gimnazial;
c) Elevi, ciclul liceal.
2. Pentru a participa la concurs, elevii vor elabora o compoziţie literară pe o temă eco(natura, plantele,
animalele, câmpia, pădurea, apa, planeta, etc.).
Lucrările vor fi redactate în Word, pe maximum 2 pagini format A4, cu margini de 1,5 cm, şi
vor conţine în ordine:
a) Titlul ( majuscule, bold, Times New Roman, 12 p, aliniat pe dreapta);
b) Prenumele şi numele autorului, instituţia de învăţământ (majuscule, italic, Times New
Roman, 11 pp, aliniat dreapta );
c) Prenumele şinumele profesorului/învăţătorului coordonator, precum şi adresa de contact a
acestuia ( e-mail, telefon ) – majuscule, italic, Times New Roman, 11 pp, aliniat dreapta.
Calendarul proiectului:
1. 1-31 octombrie 2011
 Iniţierea şi tehnoredactarea proiectului
 Obţinerea acordurilor de parteneriat
 Depunerea formularului de aplicaţie spre avizare la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
2. 1 decembrie 2011 – 31 ianuarie 2012
 Diseminarea proiectului cu ajutorul mass-media locale, a site-urilor: www.ccdg.ro,
www.isjneamt.ro, www. ecoscoalahoria.webgarden.ro, www.didactic.ro
 Redactarea de articole, pliante, anunţuri la posturile de televiziune locale
3. 1 – 28 februarie 2012
 Redactarea lucrărilor de către participanţii la proiect
4. 15 martie 2012 (debutul Lunii Pădurii) -22 aprilie 2012 (Ziua Pământului)
 Primirea şi înregistrarea lucrărilor
 Constiturea echipei de jurizare
5. 22 aprilie – 5 iunie 2012
 Jurizarea lucrărilor
 Editarea volumului „CARTEA VERDE” în format electronic
 Redactarea diplomelor şi a certificatelor de participare
6. 8 iunie 2012 (Ziua Mondială a Oceanelor)
 Lansarea oficială a produsului final al proiectului, volumul „CARTEA VERDE” în
format electronic
7. 9 iunie – 17 iunie 2012 (Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării)
 Expedierea volumelor, diplomelor şi a certificatelor de participare în format electronic
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Procedura de expediere:
Lucrările vor fi redactate numai pe suport electronic şi vor fi expediate pe adresa:
carteaverde2012@yahoo.com
Precizări:
o Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni;
o Fiecare participant va expedia o singură lucrare;
o Se vor acorda adeverinţe de participare, în format electronic, tuturor cadrelor didactice
coordonatoare,
o Autorii lucrărilor premiate vor primi diplome şi volumul „CARTEA VERDE”, ediţia
a-III-a, cu ISBN, în format electronic;
o Odată cu lucrarea se va expedia la aceeaşi adresă de e-mail acordul de parteneriat.
Menţiune:
Juriul îşi rezervă dreptul de a elimina din concurs lucrările considerate a fi realizate de adulţi,
cele plagiate sau copiate.
Fiecare unitate şcolară va trimite, în format electronic, acordul de parteneriat, înregistrat şi
semnat, anexă a prezentului proiect.
Taxa de participare:
Fără taxă de participare.
Jurizare:
Evaluarea lucrărilor va fi realizată de un juriu format din reprezentanţi ai agenţiilor de
protecţie a mediului din judeţele Neamţ, Bacău şi Iaşi.
Termen de expediere a lucrărilor:
Data limită de expediere a lucrărilor este 22 aprilie 2012.

