
SIMPOZION-CONCURS 

,,MEDIUL – PREZENT ȘI PERSPECTIVE PENTRU UN VIITOR ECOLOGIC,, 

Ediția a X-a – 31 martie-1 aprilie 2017 

 

Vineri, 31 martie 2017, la ora 12.00 va avea loc festivitatea de 

deschidere a simpozionului la care vor participa reprezentanți ai unor ONG-

uri și instituții publice precum Primăria Municipilui Iași, APM Iași, Salubris, 

Muzeul de Istorie Naturală Iași. 

În deschiderea activității va avea loc o dezbatere pe teme de mediu la 

care vor participa elevii Clubului DEBATE, profesori coordonatori Stanciu 

Adriana și Isai Elena și vor fi prezentate exemple de bune practici în educația 

pentru mediu de către eleva Chisăliță Andra de la Clubul Impact. 

 

 

În ziua de sâmbătă, 1 aprilie 2017, începând cu ora 9.00 se vor 

desfășura următoarele ateliere de lucru la care elevii se pot înscrie până la 

data de 28 martie 2017: 

 

Atelierul nr. 1 ,,Să reciclăm creativ!,, - confecționarea de obiecte din 

materiale reciclabile. Inscrieri la adresa de mail: antalirina@yahoo.com 

 

Atelierul nr. 2 ,,Mediul în armonie și culoare,, - realizarea de desene 

artistice în diferite tehnici, pe diferite suporturi (pietre, cojă de copac, bucăți 

de pânză etc.) și pe calculator. Înscrieri la adresa de mail: 

violetagales@yahoo.com 

 

Atelierul nr. 3 ,,Mirajul hârtiei,, - deprinderea tehnicii de 

transformare a hârtiei în obiecte de decor. Înscrieri la adresa de mail: 

eliisai@yahoo.com 

 

NOTĂ:  

 Fiecare elev participant va veni cu materiale necesare 

confecționării/realizării produselor finale. 

 Pot participa elevi de gimnaziu și liceu, atât individual, cât și în echipe de 

2 până la 4 elevi. 

 La atelierul nr.1 se pot înscrie două echipaje dintr-o școală. 

 Desenele și obiectele confecționate au ca temă ,,ÎN DELTĂ,, . 

 Activitatea în cadrul atelierelor se va desfășura sub formă de concurs. 

 Timp de o oră elevii vor realiza lucrările care vor fi jurizate.  

 Se vor acorda premii și diplome de participare. 
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Sâmbătă, 1 aprilie 2017, la ora 9.00 va avea loc și prezentarea 

lucrărilor înscrise la simpozion de către  elevii îndrumați de profesori. Pentru 

simpozion lucrările vor fi înscrise pe secțiuni la  adresa de mail 

anticiadina@yahoo.com: 

1. Cercetări fundamentale 

2.Relieful, aerul, apa, vieţuitoarele, solul şi protecţia mediului înconjurător 

3. Natura în literatură şi artă  

  

Selectarea lucrărilor 

Lucrările vor fi tehnoredactate cu diacritice precizând: 

- Titlul lucrării scris cu front Times New Roman 14, Bold, centrat; numele 

şi prenumele  fiecărui autor și/sau coordonator, cu precizarea titulaturii  şi a 

instituţiei din care provine, cu front Times New Roman 12, Bold, la un 

rând de titlu, în stânga; redactarea lucrărilor se va face în format A4, 

Times New Roman 12, normal, margini 2 cm; mărimea lucrării va fi de 1-

4 pagini; 

- O lucrare poate avea 1-2 autori.  

- Lucrările vor fi trimise pe e-mail, însoţite de o minimă bibliografie  

- Toate persoanele care vor participa la simpozion vor primi, pe e-mail, 

diplomele de participare şi volumul, cu ISSN,  în format electronic. 

Data limită: 28 martie  2017.  
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