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Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare, județul Maramureș  invită cadrele 

didactice şi elevii din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial și liceal să participe la  

 

SIMPOZIONUL  ȘI  CONCURSUL JUDEȚEAN 

"MAI MULTE SPECII, UN SINGUR MEDIU, UN SINGUR VIITO R" , ediţia a I -a 

din cadrul proiectului "V.V.V. pentru P ământ (Viață, Verde, Viitor)" - 9 ne pasă! 

Avizat în CAEJ 2015 – 2016 de Inspectoratul  Şcolar Judeţean Maramureş 
 

Parteneri implicaţi în proiect:  
♦ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMURE Ș 
♦ DIRECȚIA SILVIC Ă MARAMURE Ș 
♦ AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMURE Ş 
♦ ASOCIAȚIA HEIDENROSLEIN 
♦ SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN (S.P.A.U.) BAIA MAR E 
♦ REMAT S.A. BAIA MARE 
♦ UZINA DE APĂ BAIA MARE 

Simpozionul și concursul se adresează tuturor cadrelor didactice și elevilor din 
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial și liceal care sunt interesați de cunoașterea 
importanței protejării și conservării unor specii de floră, faună și a problemelor legate de 
starea ariilor protejate. 

   Data şi locul desfăşurării: 06.06.2016  începând cu ora 12, în amfiteatrul  
Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare. 

Participarea: directă şi indirectă 
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE 
Data limită de trimitere a lucrărilor: 31.05.2016 
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SECTIUNEA I  – SIMPOZION "MAI MULTE SPECII, UN SINGUR 

MEDIU, UN SINGUR VIITOR"  - CADRE DIDACTICE / ELEVI  
Conţinutul lucrărilor în format PowerPoint,  trebuie să vizeze aspecte cu un grad 

de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să fie de maxim 
15 slide-uri. 

Lucrările vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va 
completa și formularul de înscriere on-line. 

Participarea: Pentru participanţii din Baia Mare prezenţa este obligatorie. 
Se vor acorda diplome de participare trimise în format electronic, tuturor elevilor 

şi cadrelor didactice participante la această secţiune pe adresa de e-mail indicată în fișa 
de înscriere. 

Data limită de trimitere a lucrărilor: 31.05.2016 
 
 

SECTIUNEA II  – CONCURS "MAI MULTE SPECII, UN SINGUR 
MEDIU, UN SINGUR VIITOR" - ELEVI 

Concursul de creaţii artistice (desen pliante, planșe) se adresează tuturor 
elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare din învăţământul preşcolar, primar, 
gimnazial și liceal. 
Lucr ările vor respecta următoarele cerințe: 

► tehnica: la alegere, format A4, A3, A1(hârtie de tip flipchart); 
► se va urmări tematica propusă; 
► se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi; 
► fiecare lucrare va avea în colţul din dreapta jos (nu pe verso), o etichetă care 
va conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului/preşcolarului, 
clasa/grupa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului 
didactic îndrumător;  

 (Atenţie! Nu se va scrie direct pe lucrare, ci pe o etichetă care va fi lipită!!!)  
► fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 (trei) lucrări ale elevilor. 
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 
Comisia de evaluare a lucrărilor  este hotărâtă de către coordonatorii proiectului. 
Criteriile de evaluare vor fi stabilite de către coordonatorii de proiect. Se vor 

avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea, impresia artistică. 
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni, pentru fiecare secţiune: desen, 

pliante, plașe, precum şi diplome de participare trimise în format electronic, tuturor 
elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

Nu se admit contestaţii. 
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Lucrările vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va 

completa și formularul de înscriere on-line sau aduse persomal la Colegiul Tehnic 
"Transilvania" Baia Mare. 

Data limită de trimitere a lucrărilor: 31.05.2016 
 

Persoane de contact: 
Dumitra șcu Doina - consilier educativ, telefon: 0746969254 
Baban Iuliana - membru comisie proiecte, telefon: 0740935075 
Nagy Laura - membru comisie proiecte, telefon: 0740015651 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


