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prof. Daniela Muntean
REGULAMENTUL
Concursului judetean „Natura si omul” 27 martie 2020,
Ediţia a I-a ,Liceul Teoretic Axente Sever MEDIAŞ

DETALII ORGANIZATORICE :
Inscrierea participantilor: se realizeaza incepand cu data de 17 .02. – 29. 02 2020 pe adersa de email:
naturasiomul@gmail.com prin completarea fisei de inscriere.
● 1-15 martie 2020 perioada pentru trimiterea acordului de parteneriat ştampilat în plic; de asemenea, în plicul cu
lucrări trebuie pus un alt plic A4, autoadresat şi timbrat corespunzător necesar expedierii diplomelor; lucrările vor fi
însoţite obligatoriu de fişa de înscriere ; daca nu se trimite plic autoadresat şi timbrat diplomele se vor trimite
scanate pe adresa de e-mail comunicată de participanţi, lucrarile trebuie trimise trebuie sa aiba data postei 15
martie 2020.
●fiecare cadru didactic poate trimite în competiţie maximum 4 (patru) lucrări în total, indiferent de categoria de
vârstă / secţiunile / subsecţiunile alese;
● Nu se percepe taxă de participare!
● Jurizarea se va face pe fiecare ciclu de învăţământ (gimnazial şi liceal), pe nivel de clase şi pe secţiunile
precizate. Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni, maxim 25% din totalul lucrărilor evaluate şi diplomă de participare
pentru elevi.
●juriul va fi compus din profesori de specialitate, cu experienţă în domeniile vizate;
●materialele trimise nu se returneazǎ, ele vor rămâne în arhiva Liceului Teoretic Axente Sever Mediaş; nu se
acceptă materiale copiate sau descărcate de pe internet.
●materialele care nu îndeplinesc cerinţele prezentului regulament vor fi descalificate
● Nu se admit contestaţii!
 29 mai 2020 termen limită de trimitere a diplomelor către participanţi
● Informaţii suplimentare puteţi obţine la adresa de email: naturasiomul@gmail.com

Regulament de desfăşurare a secţiunii
„Noi si Mediul”
Expoziţie-concurs de postere , fotografie si desen-pictură adresat elevilor din clasele V-XII
Data : 27. 03. 2020, Liceul Teoretic Axente Sever Mediaş
Secţiuni:
♦ gimnaziu
♦ liceu
Cerinţe :
● lucrările vor fi realizate individual ;
● dimensiunea desenului-picturii, posterului să fie minim format A4, maxim format A3;
● lucrările pot fi realizate în orice tehnică
 Fotografiile înscrise la această secţiune vor surprinde în imagini frumusetile naturale zonale sau acţiunile
întreprinse de elevi în vederea protejării mediului înconjurător.
● Fotografiile vor fi alb negru sau color, de dimensiune A4, imprimate pe hârtie fotografică, date de identificare
pe verso
Detalii organizatorice:
● toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.
● în colţul dreapta jos va rugăm să lipiţi o etichetă cu titlul lucrării.
Vă rugăm să nu treceţi pe faţa lucrării numele elevilor, al cadrului didactic coordonator, sau instituţia de
provenienţă. Datele de identificare se trec pe verso!
● pentru o bună desfăşurare a activităţilor, lucrările participante la aceasta secţiune, vor fi aduse pentru realizarea
expoziţiei, până în data de 15 martie 2020, ora 14, la Liceul Teoretic Axente Sever Mediaş, sau pot fi trimise până în
data poştei, 15 martie 2020 cu menţiunea: pentru concursul „Natura si Omul” , pe adresa: Liceul Teoretic Axente
Sever :Str. Avram Iancu Nr. 18, Loc. Mediaş, Jud. Sibiu, Cod 551058.
Regulament de desfăşurare a secţiunii
„3 R ”
Concurs de prezentări power point sau filme care surprind realizarea din materiale reciclabile a unor obiecte de decor
elevi din învăţământul gimnazial şi liceal.
Data : 27 martie 2020, Liceul Teoretic Axente Sever Mediaş
Secţiuni:
♦ prezentare power point
♦ film
Cerinţe:
● prezentările power point să fie de maxim 15 slideuri.

● prezentările power point să conţină titlul sugestiv al obiectului, instituţia de provenienţă, numele
elevului/elevilor( maxim 2 elevi/lucrare) precum şi a profesorului coordonator
● etapele realizări obiectelor trebuie să fie redate în imagini, însoţite de suportul scris care să cuprindă: scopul
obiectului, materiale folosite, mod de lucru, observaţii şi concluzii.
● durata filmelor să fie maxim 5 min .
● filmele trebuie să conţină: titlul sugestiv , instituţia de provenienţă, numele elevului/elevilor precum şi a
profesorului coordonator, scopul obiectului, materiale folosite, mod de lucru, observaţii şi concluzii.
● Fiecare film şi ppt trebuie sa fie însoţite de rezumatul scris al lucrării(maxim 1 pagină) care să cuprindă: scopul
obiectului, materiale folosite, modul de lucru, observaţii şi concluzii.
Detalii organizatorice:
● participarea la această secţiune este indirectă, prin e-mail
● toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.
● toate materialele se vor trimite pe adresa naturasiomul@gmail.com până la data de 15 martie 2020.
Regulament de desfăşurare a secţiunii
„ L’homme et la forêt”
Concurs de eseu în limba franceză realizate de elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.
Data : 27 martie 2020, Liceul Teoretic Axente Sever Mediaş
Secţiuni
♦ învăţământ gimnazial
♦ învăţământ liceal
Cerinţe:
 Lucrările înscrise la această secţiune trebuie să fie tehnoredactate în limba franceză și sa se incadreze în tema
sectiuni: L’homme et la forêt
● Eseurile vor fii salvate în format PDF trebuie să aibă maxim o pagina pentru gimnaziu și maxim 2 pagini pentru
liceu , pentru tehnoredactare se vor utilize caractere Times New Roman 12 spatiere la 1,5 rânduri.
Eseurile trebuie să conțină titlul, instituţia de provenienţă, numele elevului precum şi a profesorului coordonator.
 Se vor puncta în vederea evaluării eseurilor: originalitatea eseului, titlul,
limbajului folosit.
Detalii organizatorice:

creativitatea și corectitudinea

● Participarea la această secţiune este indirectă, prin e-mail
● Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.
● toate materialele se vor trimite pe adresa naturasiomul@gmail.com până la data de 15 martie 2020
Vă asteptăm cu drag la concursul nostru!
Profesorii coordonatori: Agirbiceanu Ana Maria, Duma Delia, Moldovan Lenuța , Hategan Alina
Director prof. Agirbiceanu Ana Maria

Liceul Teoretic “Axente Sever”
Str. Avram Iancu nr. 18
tel/fax. 0269841662
e-mail: axente.sever@yahoo.com
Nr.______din____________________

UNITATEA_________________________
Str.___________nr.___
tel/fax.__________
e-mail_____________________________
Nr._____din__________________________

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Încheiat între Liceul Teoretic “Axente Sever”, din MEDIAŞ reprezentat de director prof.Agirbiceanu Ana
Maria şi de profesorii coordonatori:
Duma Delia, Moldovan Lenuta , Hategan Alina si Unitatea
___________________________________reprezentată de director prof. ______________________ şi de
prof.________________________________________________________în calitate de parteneri în cadrul
Concursului Judetean „Natura si Omul”
1.

Aplicantul, se obligă:
 Să trimită şcolilor participante documentaţia completă a parteneriatului;
 Să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 Să trimită diplome elevilor şi cadrelor didactice care participă la concurs.

2.

Partenerul, se obligă:
 Să trimită organizatorilor acordul de parteneriat completat şi avizat pe e-mal:
naturasiomul@gmail.com
 Să trimită organizatorilor pe email: fişa de înscriere şi naturasiomul@gmail.com lucrările
înscrise în concurs;
 Să respecte calendarul activităţilor;
 Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

3.
Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în anul şcolar 2019-2020 pe
parcursul derulării concursului, cu posibilitatea de prelungire cu acordul scris al părţilor şi în anul şcolar următor.
4.

Se vor evita toate situaţiile care pot aduce prejudicii de imagine / prestigiu instituţiilor partenere.

Prezentul acord de parteneriat se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.
Aplicant,
Liceul Teoretic “Axente Sever”
Director,
prof. Agirbiceanu Ana Maria

Partener,
Unitatea……………….
Director,
prof.____________________

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concursul Județean „Natura și Omul”
Ediţia a I a ,Liceul Teoretic Axente Sever Mediaș

NR.
CRT.

NUME ŞI
PRENUME
ELEV/ELEVI

CLASA

INSTITUŢIA
DE
PROVENIENŢĂ

ORAŞ/

SECŢIUNEA/

JUDEŢ

Subsecţiune

TITLUL
LUCRĂRII

PROFESOR
COORDONATOR

OBSERVAŢII

REZULTATE
OBŢINUTE(se

1.
2.

3.

4.

Date contact profesor coordonator (adresa, telefon, mail).............................................................................................................................................

completează de
către
organizatori)

Profesorii coordonatori sunt rugaţi să trimită tabelul de mai sus completat( în format doc.) în perioada 17. 02 – 29.02 2020 pe adresa naturasiomul@gmail.com

