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LICEUL TEHNOLOGIC „Constantin BRÂNCUŞI” Piteşti 
Str. Pătraşcu Vodă, nr. 2, Loc. Piteşti, jud. Argeş  
e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com 

 

 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR „EGO ECO SUM” 
EDIŢIA a III a, 2013-2014 

 
Mesaj:       „SALVAŢI NATURA! 

Opriţi poluarea aerului, a apei şi a tot ceea ce există! Anual, mii sau chiar sute de 

milioane de animale şi plante mor din cauza ignoranţei omului care NU păstrează natura 

curată, aşa cum ar trebui!” 

Slogan:  
         „ Mamei natură, cu dragoste!” 

 
b. Tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţia mediului, prin activităţi interdisciplinare  
c. Tipul de proiect (municipal, interjudeţean, naţional, internaţional): judeţean 
 

APLICANTUL: LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Piteşti 
• coordonate de contact (fax, email, adresa): Fax: 0248/206037; e-mail: 

licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com; adresa: Str. Pătraşcu Vodă, nr. 2 , loc. Piteşti, jud. Argeş  
• RESPONSABILITĂŢI:  
a. Fotografii pe teme de ecologie – profesori Elena Ionescu şi Paula Florescu 
b.  Postere/colaje pe teme de ecologie- profesori Mioara Ruscea şi Mihaela Bîzgă 
c.   Realizare obiecte din materiale reciclabile – profesor inginer Odeta Manolache şi   
     profesor Dana Ovejanu 
d.  Realizare scurt metraj/ppt.- profesor Ruxandra Ciucă 
e.  Concurs de cultură generală „Codul bunelor maniere faţă de mediul înconjurător” 
     profesori Florina Oprina şi Iuliana Tulbureanu 

 
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Argument: 
Proiectul vizează dezvoltarea competenţelor dobândite de elevi în cadrul orelor de curs, în 

domeniile Resurse Naturale şi Protecţia Mediului, Fabricarea Produselor din Lemn şi Mecanică şi 
Electronică. Se urmăreşte inducerea, la elevi, a unui comportament ce presupune o bună cunoaştere a 
mediului şi dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi noi, prin disciplinele de studiu: ecologie, biologie, 
chimie, fizică şi module de specialitate, precum şi formarea unei atitudini active  privind  protejarea 
mediului înconjurător. 

Continuarea acestui proiect este şi o oportunitate de promovare a noii denumiri şi a ofertei 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

 
 
 
 

 
B-ul Eroilor nr. 4-6                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28-30 
Pitesti, Jud. Argeş                                                                                                           Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel: +40(0)248218319                                                                                                    Tel: +40(0)214055706 
Fax: +40(0)248219743                                                                                                   Fax: +40(0)213103205 
www.isjarges.ro                                                                                                              www.edu.ro 
 

2

educaţionale a liceului. Pornind de la un set de valori cunoscute pe care ne dorim să le asociem cu altele 
noi, invităm elevii, părinţii, cadrele didactice şi comunitatea locală să ne cunoască, să devenim parteneri, 
să împărtăşim experienţe educaţionale comune şi împreună să reuşim să creăm punţi de comunicare 
solide între suflete şi între generaţii. 

 
Scop: Formarea şi dezvoltarea la elevi a unui comportament de ocrotire a naturii, în concordanţă cu 
conceptul de dezvoltare durabilă. 

 
Obiective: 

� Formarea unei atitudini active  faţă de protejarea mediului înconjurător 
� Implicarea elevilor în activităţi şcolare şi extraşcolare cât mai variate prin stimularea 

potenţialului lor creativ  
� Promovarea imaginii liceului  
� Însuşirea unor norme de comportament necesare pentru a asigura echilibrul dintre sănătatea 

individului şi sănătatea mediului  
� Stimularea la elevi a unei atitudini de competitivitate, bazate pe respect, înţelegere şi cooperare 
� Promovarea şi încurajarea unor principii democratice în relaţiile cu ceilalţi 
� Încurajarea relaţiei şcoală - comunitate 
 

Grup ţintă (direct, indirect, secţiuni pe grupe de vârstă, gen etc.): 
- 100 de elevi de la clasele VII-XII din şcolile şi liceele din Argeş, interesate de acest proiect 
- 40 Cadre didactice 
- 10 Părinţi  
- 2 reprezentanţi din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş 
- 2 reprezentanţi ai Palatului Copiilor Piteşti 
- 1 reprezentant Primăria Municipiului Piteşti 
- 1 reprezentant din partea Muzeului Judeţean Argeş 
 

Durata:  
An şcolar 2013 – 2014 
Perioada de înscriere la Concursul Judeţean „EGO ECO SUM” este 01 – 28 martie 2014 , la adresa 

de e-mail licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. 
Data desfăşurării concursului (participare directă): 5 aprilie 2014, începând cu ora 9, la Liceul 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti, în funcţie de numărul de participanţi la fiecare secţiune, de 
condiţiile meteo şi de distanţa de parcurs a participanţilor înscrişi. Detaliile vor fi publicate pe site-ul 
liceului, http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro în perioada 1-28 martie 2014. 

Afişarea rezultatelor: 5 aprilie 2014 
Acest concurs interdisciplinar se desfăşoară anual, în cadrul Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuşi” Piteşti, pentru elevii din învăţământul preuniversitar din Judeţul Argeş.  
Participarea este directă.  
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        Concursul se va desfăşura pe cinci secţiuni: 
a. Fotografii pe teme de ecologie 
b.  Postere/colaje pe teme de ecologie 
c.   Realizare obiecte din materiale reciclabile 
d.  Realizare de scurt metraj/ppt. 
e.  Concurs de cultură generală „Codul bunelor maniere faţă de mediul înconjurător” 

 
Premiile se acordă pentru fiecare secţiune în parte şi pe grupele de ani de studiu: clasele 

VII – IX şi clasele X-XII. 
Se admit maximum 2 profesori coordonatori pentru fiecare participare la o secţiune. 
Profesorii coordonatori vor expedia fişele de înscriere pe secţiuni, pentru fiecare 

participare cu o lucrare/ echipaj, câte o fişă. 
În perioada 7– 11 aprilie 2014, în cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti se va 

organiza o expoziţie cu lucrările participante la concurs. 
 
 
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  JUDEŢEAN „EGO ECO SUM”, 
EDIŢIA a III a, 2013-2014 

 
a. SECŢIUNEA REALIZARE FOTOGRAFII  PE TEME DE ECOLOGIE 

Realizare fotografii pe teme de ecologie 
• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile 

şcolare din judeţ (clasele VII-XII). 
• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data-limitǎ pentru primirea fişei de înscriere: 28 martie 2014, la Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com; adresa: Str. 
Pătraşcu Vodă, nr. 2 , loc. Piteşti, jud. Argeş. 

• Jurizarea va avea loc pe 5 aprilie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări, pe anii de studiu VII-VIII 

şi IX- XII (premii I, II, III, menţiuni şi premiu special, conform deciziei comisiei de jurizare). 
• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 

Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti timp de cel puţin un an de zile. 
• Profesorii coordonatori (maxim doi pentru o lucrare) vor expedia fişele de înscriere, câte 

una pentru fiecare fotografie. Pe fişa de înscriere şi pe spatele fotografiei se notează un moto al 
fotografiei. 

• Echipajele, formate din maxim 2 elevi vor prezenta, în maxim 5 minute, mesajul 
fotografiei. 
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b. SECŢIUNEA REALIZARE POSTERE/COLAJE PE TEME DE ECOLOGIE 
Realizare postere/colaje pe teme de ecologie 

• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile 
şcolare din judeţ (clasele VII-XII). 

• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data-limitǎ pentru primirea fişei de înscriere: 28 martie 2014, la Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com; adresa: Str. 
Pătraşcu Vodă, nr. 2 , loc. Piteşti, jud. Argeş. 

• Jurizarea va avea loc pe 5 aprilie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări, pe anii de studiu VII-VIII 

şi IX- XII (premii I, II, III, menţiuni şi premiu special, conform deciziei comisiei de jurizare). 
• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 

Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti timp de cel puţin un an de zile. 
• Profesorii coordonatori (maxim doi pentru o lucrare) vor expedia fişele de înscriere, câte 

una pentru fiecare poster/colaj.  
• Echipajele, formate din 1-3 elevi vor prezenta, în maxim 5 minute, mesajul 

posterului/colajului. 
 

c. SECŢIUNEA REALIZARE OBIECTE DIN MATERIALE RECICLABILE 
Realizare obiecte din materiale reciclabile 

• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile 
şcolare din judeţ (clasele VII-XII). 

• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data-limitǎ pentru primirea fişei de înscriere: 28 martie 2014, la Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com; adresa: Str. 
Pătraşcu Vodă, nr. 2 , loc. Piteşti, jud. Argeş. 

• Jurizarea va avea loc pe 5 aprilie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări pe anii de studiu VII-VIII şi 

IX- XII (premii I, II, III, menţiuni şi premiu special, conform deciziei comisiei de jurizare). 
• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 

Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti timp de cel puţin un an de zile. 
• Profesorii coordonatori (maxim doi pentru o lucrare) vor expedia fişele de înscriere, câte 

una pentru fiecare obiect prezentat la această secţiune. 
• Obiectele din materiale reciclabile, realizate în prealabil vor fi prezentate juriului de către cei 

1-2 elevi ai echipajului participant la această probă. Materialele se vor prezenta comisiei, atât din punct 
de vedere tehnic, cât şi din perspectiva creaţiei. Durata prezentării – maxim 10 minute. 
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d. SECŢIUNEA SCURT METRAJ / PPT. 
  Realizare  scurt metraj/ppt. cu tematică de ecologie  

• În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate unităţile 
şcolare din judeţ (clasele VII-XII). 

• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data-limitǎ pentru primirea fişei de înscriere: 28 martie 2014, la Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com; adresa: Str. 
Pătraşcu Vodă, nr. 2 , loc. Piteşti, jud. Argeş. 

• Jurizarea va avea loc pe 5 aprilie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul lucrărilor din concurs se vor premia cele mai bune lucrări, pe anii de studiu VII-VIII 

şi IX- XII (premii I, II, III, menţiuni şi premiu special, conform deciziei comisiei de jurizare). 
• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 

Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 
• Materialele participante în competiţie nu se returneazǎ, ci vor rămâne în arhiva Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti timp de cel puţin un an de zile. 
• Profesorii coordonatori (maxim doi pentru o lucrare) vor expedia fişele de înscriere, câte 

una pentru fiecare scurt metraj/ppt.  prezentat la această secţiune. 
• În ceea ce priveşte realizarea filmului, se recomandă evitarea materialelor copiate sau descărcate 

de pe internet, un punctaj consistent fiind acordat originalităţii şi creativităţii. Filmul, realizat în 
prealabil, va fi prezentat comisiei de către cei 1-2 elevi ce vor alcătui echipajul. Se vor prezenta filmele 
(format suportat de playere obişnuite) comisiei, atât din punct de vedere tehnic, cât şi din perspectiva 
creaţiei. Durata prezentării – maxim 10 minute.  

 
 

e. SECŢIUNEA CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ „CODUL BUNELOR 
MANIERE FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR” 

  Concurs de cultură generală „Codul bunelor maniere faţă de mediul înconjurător” 
În cadrul acestei secţiuni pot participa elevi din ciclul gimnazial şi liceal de la toate 

unităţile şcolare din judeţ (clasele VII-XII). 
• Nu se percepe taxă de participare.  
• Data-limitǎ pentru primirea fişei de înscriere: 28 martie 2014, la Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuşi” Piteşti, Fax: 0248/206037; e-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com; adresa: Str. 
Pătraşcu Vodă, nr. 2 , loc. Piteşti, jud. Argeş. 

• Jurizarea va avea loc pe 5 aprilie 2014, ziua competiţiei directe.  
• Din totalul participărilor la concurs se vor premia cele mai bune rezultate ale echipajelor, pe anii 

de studiu VII-VIII şi IX- XII (premii I, II, III, menţiuni şi premiu special, conform deciziei comisiei de 
jurizare). 

• Juriul va fi compus din profesori coordonatori ai elevilor, reprezentanţi ai ISJ Argeş, ai Palatului 
Copiilor şi ai Muzeului Judeţean Argeş. 

Atenţie!!! Bibliografia, care va fi postată pe site-ul liceului în perioada 01-28.03.2014, vizează 
comportarea ecologică, civilizată, responsabilă faţă de mediul înconjurător.  
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Rugăm profesorii coordonatori să trimită până la data de 28 martie 2014 şi un set de 20 de  
întrebări-grilă (patru variante de răspuns - a, b, c, d - dintre care una singură corectă), conform 
modelului anexat pe site-ul liceului în perioada 01-28.03.2014, şi lista cu răspunsuri la întrebările 
formulate de aceştia în vederea utilizării lor la concurs.  

Itemii primiţi de la fiecare unitate şcolară participantă vor fi postaţi pe site-ul liceului nostru, web: 
http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro, în ordinea primirii acestora. 

• Profesorii coordonatori (maxim doi pentru un echipaj) vor expedia fişele de înscriere, 
câte una pentru fiecare echipaj  prezent la această secţiune. 

• Profesorii coordonatori (maxim doi pentru un echipaj) vor expedia fişele de înscriere pe 
mail-ul liceului: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com. De la fiecare unitate şcolară pot participa 
echipaje de câte 4 elevi. 

• Proba se va desfăşura pe baza completării de către fiecare echipaj participant a unui 
chestionar cu 20 de întrebări – grilă (patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă). 
Elevii vor avea la dispoziţie 15 minute timp de lucru, după care lucrările vor fi evaluate de către un 
juriu format din cadre didactice implicate în proiect, reprezentanţi parteneri, ISJ Argeş. 

• În cazul echipajelor cu acelaşi punctaj, se va aplica o probă de baraj pentru departajare, 
în vederea acordării premiilor. 
 
CRITERII DE EVALUARE 

DESENE, POSTERE/COLAJE, FILM, OBIECTE: respectarea temei propuse; creativitate; 
originalitate; imaginaţie; varietatea tehnicilor de realizare; unitatea compoziţională; expresivitate. 

CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ: numărul de răspunsuri corecte la chestionarul cu 20 
de întrebări – grilă (patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă). 

 
 
 
 
Director,                                                                                       Director adjunct, 
Prof. Adriana Carmen Moraru                                                Prof. ing. Odeta Manolache 

 
 


