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REGULAMENT DE ORGANIZARE  

CONCURS „Viitorul in verde” 
  15-17  octombrie 2020, Arad 

 

        Argument 

  

 Sub ”umbrela” Erasmus+, în perioada 15-

17.10.2020, in care are loc in toată Europa 

evenimentul #ErasmusDays, în cadrul școlii 

noastre va avea loc concursul de creații/prezentări 

”Viitorul in verde” . Acesta se adresează tuturor 

elevilor școlii și va aborda  teme precum 

”Digitalizarea” și ”Responsabilitate și 

sustenabilitate în protecția mediului”, tematici 

actuale și de interes care reprezintă standardele de 

calitate propuse de Comisa europeană în cadrul 

programului Erasmus+. A trăi sustenabil înseamnă 

dezvoltarea care "satisface nevoile prezentului fără a compromite șansele generațiilor viitoare de 

a-și satisface propriile nevoi". De asemenea, sunt invitați să ne împărtășească experiența lor prin 

intermediul unor prezentări toți elevii care au fost implicați in proiecte cu finanțare europeană. 

 

#ErasmusDays 2020 vorbește despre impactul proiectelor europene asupra societății, pentru 

a le face mult mai vizibile întregii comunități. Prin intermediul acestui concurs, instituția noastră va 

fi vizibilă pe harta europeană #erasmusdays. 

      

       Scop: 

- Creșterea vizibilității proiectelor europene prin organizarea de evenimente online 

- Promovarea valorilor europene și a tematicilor globale de interes: ecologie, digitalizare și 

învățare online 

- Creșterea calității actului instructiv – educativ 

- Dezvoltarea personală a elevilor prin creșterea increderii in sine și dezvoltarea abilităților de 

realizare a unei prezentări 

 

        Secțiuni:  

1. ”Digitalizare și învățare online” și ” Responsabilitate și sustenabilitate în protecția 

mediului”: prezentări PPT 

2. ”Experiența mea Erasmus+”: postere, colaje  sau prezentări PPT ale elevilor care au 

participat în proiecte Erasmus+. 

      

        Grup ţintă: Elevi ai Liceului Tehnologic de Industrie Alimentara Arad. 
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Obiective specifice: 

1. Conștientizarea elevilor asupra importanței participării și implicării in protecția mediului și 

în dezvoltarea sustenabilă. 

2. Valorificarea experienței pozitive a elevilor care au participat la mobilități în cadrul 

proiectelor europene. 

3. Dezvoltarea personală a elevilor implicați prin dezvoltarea abilităților de lucru in echipă, 

comunicare, asumarea de responsabilități. 

4. Diseminarea rezultatelor proiectelor europene. 

 

  Organizator: Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Arad. 

   

         Comisia de organizare:   

- prof. Dobîndă Monica Daniela - director,                       

- prof. Pop Lavinia Diana- director adjunct 

- prof. Țolea Florina - consilier educativ 

- prof. Sauliuc Anda, responsabil comisia proiecte internaționale 

- prof. Ghinga Olga Iulia, membru CA 

- prof. Simedru Viorela, responsabil aria curriculară Tehnologii 

- bibliotecar- Mortasifu Ioana; 

      

   Regulament de participare: 

 Concursul se adresează elevilor din clasele liceale, dar şi cadrelor didactice care îi îndrumă 

în realizarea lucrărilor; 

 Elevii pot realiza lucrări in echipe de maximum 4 persoane; 

 Participarea este fi directă, online (trimiterea unor prezentări PPT, colaje sau postere în 

format electronic)  pe adresa de e-mail indicată; 

 Fiecare lucrare va conţine : numele şi prenumele elevului/elevilor implicați, clasa, cadrul 

didactic îndrumător şi titlul lucrării, secțiunea din care face parte; 

 Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 3 lucrări. 

 

 

Cerințe de realizare a lucrărilor 

1. Prezentări PPT – participare online.  

 

2. Colaje, fotografii, postere   - participare online 

 

Compoziţiile vor fi conține obligatoriu următoarele: 

 

 Identitatea vizuală #ErasmusDays 2020: aceasta poate fi descarcata aici 

https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1772. Logo-ul va fi anexat 

si prezentului regulament.  

 numele și prenumele elevului 

 clasa; 

 titlul lucrării; 

 cadrul didactic coordonator;  

 secțiunea din concurs, 

 

  Criterii de evaluare  

- aspectul și prezentarea lucrării; 

- creativitate; 

- originalitate, claritate, expresivitate 

https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1772
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- respectarea cerințelor 

 

   Evaluarea concursului: toți elevii și profesorii îndrumători vor primi diplome de 

participare. Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni.  

 

           Mediatizarea concursului se va face prin: 

 Portofoliul concursului; 

 Postări pe site-ul școlii: www.indalimarad.ro, www.erasmusdays.eu, pagina de 

facebook a unității școlare,  

 Evenimentul va fi promovat sub numele de marcă #erasmusdays 

 

 

MENȚIUNI : 

- Fiecare participant va primi în format electronic : 

- Diploma de participare atât elevii cât și cadrele didactice ; 

- Diplomă cu premiul acordat atât elevilor cât și cadrelor didactice ; 

           

 

 
 Prin E-MAIL: la adresa anda@indalimarad.ro   
Termen de predare a lucrărilor: 17.10.2020 
   

 

 Persoană de contact:  prof. Sauliuc Anda, telefon 0726099933  

 

 

 

          Coordonatori  proiect, 

prof. Dobîndă Monica Daniela 

prof. Pop Lavinia Diana 

prof. Sauliuc Anda 

prof. Țolea Florina 

   

http://www.indalimarad.ro/
http://www.erasmusdays.eu/

