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Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi reprezentat prin

- inspector şcolar general profesor Mioara Enache

- inspector școlar pentru activități extrașcolare profesor Octavian Pătraşcu

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Departamentul  de Acvacultură, Ştiinţa Mediului şi Cadastru reprezentată prin

Decan prof. univ. dr. ing. Petru Alexe

Conf.  Florea Luiza

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi reprezentată prin

Director Executiv Carmen Elena Sandu

Camelia Vârlan consilier

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluță" Galaţi reprezentat prin

Manager biolog Mădălin Șerban

Mariana Luca – referent Serviciul Relaţii Publice

Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi reprezentat prin

Preşedinte prof. Petruţa Moisi

Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” Galaţi reprezentat prin

Director prof. Corina Gavrilă

Director adj. prof. Anişoara Obreja
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ARGUMENT

Dintotdeauna omul caută odihnă la umbra copacului, răcoare în mijlocul pădurii sau în
apropierea apelor cristaline, căldură pe plajele însorite, frumuseţe şi echilibru în jurul său. Toate
acestea îi sunt dăruite cu generozitate de către Natură.

Dacă pentru generaţiile mature şi cele vârstnice schimbarea mentalităţii reprezintă un proces
îndelungat şi sinuos, o problemă educaţională de prim ordin este cea referitoare la percepţia
copiilor si adolescenţilor despre protecţia si conservarea mediului. Ei sunt agenţii acţiunii
sociale în secolul al XXI-lea, societatea în care vor trăi depinde în mare măsură de concepţia pe
care şi-o formează acum, în anii de şcoală despre ocrotirea şi păstrarea frumuseţilor naturale.

O societate viabilă este aceea care se fundamentează pe dezvoltarea durabilă: satisfacerea
nevoilor actualei generaţii fără a pune în pericol perspectivele generaţiilor viitoare.

Sensibilizarea populaţiei pentru ocrotirea mediului este imperios necesară cu atât mai mult
cu cât aceasta este legată de calitatea vieţii fiecăruia dintre noi.

Pentru conştientizarea responsabilităţii noastre, a tuturor, pentru o lume nealterată şi pentru a
creşte şansele de dezvoltare, considerăm că şi şcoala poate sprijini prin educaţie formarea şi
dezvoltarea unei conştiinţe ecologice.

Proiectul este conceput pentru a conştientiza cât mai multe persoane implicate de importanţa
înţelegerii şi protejării mediului înconjurător prin toate mijloacele de care dispunem.

SCOPUL MANIFESTĂRII
Simpozionul îşi propune să promoveze şi să popularizeze preocupările elevilor şi ale

cadrelor didactice în ceea ce priveşte educaţia ecologică în mediul preuniversitar.

OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI
- Popularizarea experienţei obţinute în urma derulării proiectelor de educaţie ecologică şi

prin promovarea exemplelor de bună practică
- Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimile acesteia prin implicarea

directă a elevilor şcolii, dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu
privire la problemele legate de mediu, atât în cadrul grupului şcolar, cât şi în cadrul comunităţii
locale;

- Promovarea educaţiei ecologice ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă - factor esenţial în
formarea personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrării sociale;

- Stimularea lucrului în echipă şi a unei strânse colaborări între membrii comunităţii şcolare,
între aceştia şi comunitatea locală.

- Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu privire la problemele
legate de mediu, atât în cadrul şcolii , cât şi în cadrul comunităţii locale;

- Realizarea de parteneriate cu alte instituţii în vederea schimbului de informaţii
- Stimularea creativităţii şi originalităţii, descoperirea şi promovarea talentelor artistice.

GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice şi elevi din învăţământul gimnazial, preuniversitar (liceal).

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

Mai 2015, la Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” Galaţi

Forma de organizare: indirectă (prin serviciul poştal şi electronic)
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MOD DE DESFĂŞURARE
Simpozionul  se va desfăşura pe trei secţiuni:

Secţiunea 1 ”Terra – casa noastră”- Concurs colaj / desen / poster / grafică, format
A3 sau A4, țiplat

Profesorii şi elevii interesaţi de natură îşi pot demonstra aptitudinile artistice în
cadrul acestei secţiuni. Participanţii sunt invitaţi să trimită colaje, postere, lucrări artistice,
fotoreportaje, instantanee, pe teme ecologice până la data fixată.
Este acceptată orice tehnică compoziţională. Tehnica de realizare a lucrărilor este la alegere.

Lucrările vor fi jurizate şi premiate de către o comisie constituită din reprezentanţii
instituţiilor partenere.

Secţiunea 1.1     pentru elevi de gimnaziu
Secţiunea 1.2     pentru elevi de liceu

Secţiunea 2 “Natura şi viaţa“ prezentări tip ”power point”, referate,
exemple de bună practică pe teme ecologice

Această secţiune este destinată elevilor şi profesorilor cu scopul de a conştientiza, în măsură
cât mai mare, importanţa înţelegerii şi protejării mediului înconjurător prin toate mijloacele de
care dispunem.

Lucrările trimise se vor referi la exemple de bună practică privind educaţia ecologică,
activităţi de ecologizare, acţiuni de voluntariat în domeniul ecologic, proiecte derulate sau în
curs de desfăşurare.

Toate lucrările vor respecta condiţiile de redactare specificate în regulament.
Responsabilitatea pentru originalitatea şi ideile asumate în lucrări aparţine exclusiv autorilor

acestora.
Secţiunea 2.1     pentru elevi de gimnaziu
Secţiunea 2.2     pentru elevi de liceu

Secţiunea 3 Concurs de fotografii pe teme ecologice
Această secţiune este destinată elevilor şi profesorilor în calitatea acestora de prieteni ai

mediului, pasionaţi de fotografie. Participanţii sunt invitaţi să trimită, pe suport de hârtie, fotografii
originale care ilustrează aspecte inedite inspirate din natură, însoțite de o scurtă prezentare a
motivului alegerii respectivei fotografii.

Fotografiile printate trebuie să aibă dimensiunea minimă 15x21. Sunt acceptate atât lucrări
alb/negru cât şi color. (țiplate)

Lucrările vor fi jurizate şi premiate de către o comisie constituită din reprezentanţii instituţiilor
partenere.

Secţiunea 3.1     pentru elevi de gimnaziu
Secţiunea 3.2     pentru elevi de liceu

Lucrările vor avea specificat pe verso:
- numele şi prenumele elevului/elevilor (scrise cu majuscule şi diacritice),
- clasa, şcoala
- numele şi prenumele profesorului coordonator (scrise cu majuscule şi diacritice),
- lucrările vor fi însoţite de un scurt comentariu referitor la subiectul ilustrat.
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Regulamentul de desfăşurare a simpozionului

 Înscrierea participanților se va face până la data de 24 aprilie 2015;
 Lucrările vor fi trimise până la data de 24 aprilie 2015, data poştei.
 Lucrările corespunzătoare celor 3 secţiuni vor fi însoţite de:

- plic timbrat, autoadresat pentru corespondenţă, (protocol de colaborare, diploma de
participare, DVD);

- DVD pentru inscripționarea materialelor din cadrul simpozionului;
- Fişa de înscriere; pentru lucrările care se trimit prin poştă, fişa se trimite în plicul cu

lucrarea, iar pentru cele trimise electronic Fişa de înscriere se va trimite într-o arhivă
împreună cu lucrarea.

 Rezultatele jurizării lucrărilor vor fi postate pe site-ul liceului
http://colegiuldumitrumotoc.ro/ secțiunea proiecte, în luna iunie 2015.
Lucrările corespunzătore secţiunilor 1 şi 3 vor fi trimise recomandat pe adresa:

Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism “Dumitru Moţoc” Galaţi, str. Milcov, nr. 15, cod
poştal 800514.
Pe plic se va menţiona: ,,Pentru Simpozionul “La mulţi ani, Terra!”, specificându-se şi numele
secţiunii la care participaţi.

Lucrările corespunzătore secţiunii 2 vor fi trimise în format electronic pe adresa:
lamultianiterra2013@yahoo.com

Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor.

Evaluarea se va face de către Colectivul de coordonare şi organizare din care vor face parte
reprezentanţi ai instituţiilor partenere.

Selectarea de către juriu şi ierarhizarea celor mai bune lucrări va ţine cont, atât de valoarea
ştiinţifică a temei, de modul de redactare al lucrării cât şi de aspectul general al acesteia.
Aprecierea se va face pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori:

- Încadrarea în tematică - 10p
- Rigoarea ştiinţifică a conţinutului – 20p
- Modul de redactare–originalitate, structurare logică, interpretare a fenomenelor, bibliografie

minimală – 30p
- Prezentarea şi argumentarea – limbaj de specialitate, capacitate de sinteză,
- argumentare -10p
- Abordarea personală (gândire, analiză critică şi creativitate) -20p
- Metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate -10p

Participanţii sunt rugaţi să completeze şi formularul de parteneriat ataşat. Acesta va fi
trimis în plicul cu lucrările sau în format electronic scanat, după ce a fost în prealabil semnat şi
ştampilat, un exemplar va fi returnat expeditorului.

 la fiecare lucrare pot fi maximum doi autori;
 nu se percepe taxă de participare;
 simpozionul se va finaliza cu editarea unui DVD cu ISSN şi va cuprinde toate lucrările

trimise electronic precum şi imagini de la expoziţia organizată  cu lucrările de la secţiunile 1 şi 3.
 participanţii vor primi prin poştă DVD-ul cu ISSN şi diplomele,  în termen de 30 zile de

la desfăşurarea evenimentului;
 organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru adresele scrise greşit în fişele de înscriere.
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Lucrările vor fi premiate fiind incluse într-un sistem de premiere pe secţiuni.

Cerinţe de realizare a lucrărilor Secţiunii 2 ”Natura şi viaţa”:

Prezentările PowerPoint pot fi realizate cu oricare dintre versiunile pachetului Microsoft
Office 2003/2007/2010/2013,

Lucrările redactate în Microsoft Word 2003/2007/2010/2013, vor avea următoarele condiţii
de formatare:

 minimum 2 pagini (fără imagini) – maximum 5 pagini (cu imagini);

 setări de pagină: format A4, margini de 2 cm;

 titlul lucrării se va scrie folosind Times New Roman, 14 pt, bold, centrat;

 numele autorului şi şcoala de provenienţă: dreapta, Times New Roman, 12 pt, sub titlul
lucrării;

 textul lucrării se va scrie folosind Times New Roman, 12 pt, distanţă între rânduri 1,5
justified, cu diacritice;

 Nu folosiţi setări pentru antet şi subsol!

 Numele fişierului să fie acelaşi cu titlul lucrării sau parte din titlul lucrării;

 Reguli minime de tehnoredactare: înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două
puncte, trei puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va
pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze;

 bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării;

 responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului/autorilor lucrărilor publicate.

Pentru detalii:
e-mail: lamultianiterra2013@yahoo.com

Persoane de contact

prof. Grecu Mihaela telefon 0741923710, e-mail: grecu_mihaela2000@yahoo.com

prof. Ivaşc Marilena,  telefon 0743625690, e-mail: marivasc1967@yahoo.com

prof. Strînbei Mihaela, telefon 0770486699, e-mail: mihaela_strinbei@yahoo.com
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FIŞA DE ÎNSCRIERE

Simpozion “La mulţi ani Terra”
An şcolar 2014-2015

DATE PARTICIPANȚI :

Realizator(i) (Numele și prenumele elev(i)/profesor).........................................

Instituţia…………………………………………………………..………………

Profesor coordonator (dacă este cazul)...............................................................

Secţiunea: …………………………………………………

Titlul lucrării:...................................................................

Adresa pentru expedierea corespondenţei: ........................…………...……………

E-mail pentru corespondenţă:………………………………………

Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism “Dumitru Moţoc” Galaţi
Adresa : Str.Milcov Nr. 15, Galaţi

Tel./Fax: 0236/316924
e-mail : dumitru_motoc@yahoo.com
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Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru
Moţoc”

Str. Milcov  Nr. 15, Galaţi
Tel/Fax: 0236/316924 Tel:0236/316927

E-mail dumitru_motoc@yahoo.com

Nr. Nr.

ACORD DE  PARTENERIAT

Încheiat între:
1. COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM   „DUMITRU MOŢOC” GALAŢI, Strada
Milcov, nr. 15, loc. Galaţi, jud. Galaţi, organizator al SIMPOZIONULUI „LA MULŢI ANI TERRA” –
reprezentat de prof. GAVRILĂ CORINA în calitate de Director şi

2. ________________________________________________________, din _________ _____, reprezentat
prin prof. ________________________________ în calitate de Director şi de
____________________________ participant/coordonator lucrări ale elevilor.

3. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea SIMPOZIONULUI „LA MULŢI ANI TERRA”, din anul
școlar 2014-2015 de către Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism Dumitru Moţoc, Galați în calitate de
organizator în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Agenţia Regională pentru Protecţia
Mediului Galaţi,Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi, în
beneficiul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, elevilor şi preşcolarilor.
Se va promova imaginea pozitivă şi serviciile educaţionale a tuturor instituţiilor partenere.
4. OBIECTIVE:
- Popularizarea experienţei obţinute în urma derulării proiectelor de educaţie ecologică;
Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimile acesteia prin implicarea directă a elevilor şcolii,
- Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu privire la problemele legate de
mediu, atât în cadrul grupului şcolar, cât şi în cadrul comunităţii locale;
- Promovarea educaţiei ecologice, ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă - factor esenţial în formarea
personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrării sociale;
- Stimularea lucrului în echipă şi a unei strânse colaborări între membrii comunităţii şcolare, între aceştia şi
comunitatea locală
- Schimbul de experienţă între participanţi;
- Realizarea de parteneriate cu alte instituţii în vederea schimbului de informaţii;
- Dezvoltarea capacităţilor de colaborare interumană;
- Stimularea înțelegerii corecte a interrelaţiei Om-Mediu;
- Stimularea creativităţii şi originalităţii, descoperirea şi promovarea talentelor artistice.
5. GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice şi elevi din învăţământul preuniversitar (gimnaziu, liceu).
6. ACTIVITĂŢI: Prezentare de lucrări realizate prin elaborarea sau prelucrarea informaţiei.
7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A. COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM „DUMITRU MOŢOC” GALAŢI:
- colegiul va dispune organizarea simpozionului  în locaţia stabilită în invitaţie şi va avea în vedere
respectarea datelor precizate.
- colegiul va facilita prezentarea şi promovarea serviciilor educaţionale a instituţilor partenere;
- va emite şi va distribui diplomele pentru elevii premianţi şi cadrele didactice coordonatoare;
- va  returna parteneriatele înregistrate, semnate şi ştampilate.
b. PARTENERUL - se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze simpozionul în măsura posibilităţilor.
- să distribuie diplomele de la simpozion cadrelor didactice.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi 10 martie 2015 în 2 exemplare cu putere de original pentru
fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.

Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism
„Dumitru Moţoc” Galaţi

Director,
Prof. Corina Gavrilă


