
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN  NEAMŢ 

CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE BUCUREŞTI 
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ŞCOALA CU CLASELE I-VIII HORIA, JUDEŢUL NEAMŢ 

  

 

Şcoala cu clasele I-VIII Horia, 

 

Vă invită să participaţi la  Concursul „ECO-ART” din  cadrul Proiectului ”Continuarea tradiţiei prin reciclare-creatoare” 

 

 

 

Concursul se adresează elevilor creativi din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 

 

Obiectivele concursului: 

 însuşirea noţiunilor de ”deşeuri” şi ”materiale refolosibile”; 

 crearea unui sistem integrat de colectare selectivă, gestionare şi valorificare a deşeurilor refolosibile, eficient din 

punct de vedere ecologic şi profitabil  economic; 

 valorificarea materialelor refolosibile în cadrul orelor de ”Abilităti practice” şi ”Educatie tehnologică” în ciclul 

primar; 

 creşterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu; 

 dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a sprijini natura; 

 stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor; 

 stimularea activitătii de cercetare privind istoricul, tradiţiile şi legenda mărţişorului; 

 stimularea interesului elevilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de sosirea primăverii şi de tradiţia 

mărţişorului; 

 antrenarea activă a colectivului didactic al şcolii noastre  şi a altor unităti şcolare pentru conjugarea eforturilor 

îndreptate în vederea implicării omului în rezolvarea problemelor de mediu. 

 

REGULAMENT : 

 

             Concursul ”ECO- ART” este structurat pe trei secţiuni: 

 

a) mărtişor ; 

b) felicitare de Mărtişor sau de Ziua femeii ; 

c) produse de artizanat. 

 

Pentru toate secţiunile mărţişor , felicitare, produse de artizanat lucrările vor fi confecţionate exclusiv din materiale 

refolosibile.   

Premierea lucrărilor Concursului „ ECO- ART ” se va realiza pentru ciclurile de învăţământ: preşcolar, primar, 

gimnazial. 

Taxa de participare la concurs este de 10 lei pentru fiecare lucrare trimisă. Suma va fi folosită pentru premierea 

câştigătorilor, editarea diplomelor, amenajarea expoziţiei,  inscripţionarea CD-urilor, expedierea premiilor. 

Pentru certitudinea primirii diplomelor, premiilor, adeverinţelor sunteţi rugaţi să ne trimiteţi, odată cu lucrarea, 

un plic autoadresant, format A5. 

Lucrările şi mandatele poştale vor fi expediate pe adresa:  

 

Georgeta Tăriţă 

Şcoala cu clasele I-VIII Horia 

Str. Alexandru cel Bun Nr.1 

Cod  617245 HORIA 

Judeţul Neamţ 

 

Participă la concurs numai lucrările ai căror autori vor achita această taxă. 

 

Data limită de primire a lucrărilor: 1 martie 2009 

Fiecare participant la concurs va primi o adeveriţă  de participare şi un CD pe care vor fi inscripţionate fotografii 

ale tuturor lucrărilor participante la concurs. Ocupanţii locurilor I, II, III la cele trei secţiuni vor primi diplome şi 

premii. 

Pentru informatii suplimentare vă punem la dispoziţie următoarele numere de telefon: 

0727662738 – Nelu DUMBRAVĂ 

0743264375 – Emilia CIOMÂRTAN 

 

   

 


