
 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

”PROTḖGEZ LA NATURE”/”SĂ PROTEJĂM NATURA”  

ediţia a XI-a, 2017 

 

 

 Grupul de lucru : 

 Prezentul regulament este elaborat de prof. Adalcisa MITU – Fundația ” Pro Henri 

Coandă” și revizuit de: 

 Prof. Simona CAMEN – Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova 

 Lab. Aida ROȘIANU -  Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova 

 

Concursul Național ”Protégez la nature” este organizat de către Liceul Teoretic ”Henri 

Coandă” Craiova, în parteneriat cu Fundația ”PRO HENRI COANDĂ” și Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj. 

 

I. Scopul concursului este acela de a da ocazia elevilor să-şi exprime gândurile şi opiniile în 

ceea ce priveşte natura, având posibilitatea să demonstreze originalitate și creativitate în a 

reda, în forme și culori, într-o manieră artistică, modul în care își imaginează metode de a 

păstra echilibrul om-natură, dar și a modului în care ei percep distrugerea mediului. Lucrând 

pe grupe, ei vor putea crea un proiect – text şi imagini – ghidându-se după următoarele 

principii: 

1. Să nu rănim pământul 

2. Să devenim aliaţii grădinarului 

3. Să favorizăm schimbul între fiinţele umane 

4. Să ştim să economisim apa 

5. Să construim casa omului contemporan 

6. Să salvăm parcurile şi grădinile 

7. Să îngrijim pământul 

8. Să dăm naturii ce i se cuvine 

9. Să producem fără să epuizăm 

 

II. Secțiunile concursului: 

- Prezentare power-point  și film: gimnaziu/liceu; 

- Lucrare practică (desen, pictură, postere, machete, fotografie, etc.): gimnaziu/liceu. 

Lucrările vor fi bazate pe noţiunea de natură, aşa cum este trăită şi exprimată, visată şi 

dorită de ei înşişi. 

 

III. Condiţii de participare: 

1. Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și de liceu de pe întreg teritoriul României; 

2. Înscrierea la concurs se realizează prin completarea și transmiterea prin poștă a fișei de 

înscriere, însoțită de materialul care va participa la concurs, pe adresa Liceului Teoretic 

”Henri Coandă”, până la data de 10 noiembrie 2017; 



 

3. Elevii formează grupe de 2 maxim 4 persoane şi colaborează pentru crearea unei lucrări, 

alegând mijlocul artistic de prezentare şi materialele pe care le vor folosi; 

4. Fiecare grupă de elevi va fi coordonată de unul maxim 2 profesori ce-i vor ajuta pe elevi să 

găsească materialele necesare şi-i vor îndruma pe parcursul realizării lucrării; 

5. Fiecare grupă participă cu o singură lucrare; 

6. Un profesor poate coordona maxim 2 (două) lucrări pe secțiune; 

7. Fiecare lucrare trebuie să fie însoţită de un material scris în limba franceză și în limba 

română, care să o descrie, în proză sau versuri. Prin acesta elevii trebuie să-şi pună în valoare 

propriile idei de protejare a naturii; 

8. Pe spatele lucrării practice, în colțul din dreapta jos, se va lipi eticheta cu : titlul lucrării, 

numele și prenumele lucrării, clasa, numele și prenumele profesorului coordonator, școala, 

localitatea, județul; 

9. Prezentările power-point și film nu vor fi inscripționate cu datele de mai sus, acestea vor 

apărea doar pe fișa de înscriere; materialul va fi inscripționat pe CD/DVD sau stick într-un 

fișier denumit cu TITLUL LUCRĂRII;  

10. Materialul scris nu trebuie să depăşească 200 de cuvinte;  

11. Prezentările Microsoft PowerPoint vor avea maxim 15 slide-uri, cu fond muzical; 

12. Durata prezentărilor video nu trebuie să depăşească 5 minute; 

13.  Materialul scris sau audio va fi în limbile franceză şi română. 

14. Coletul va conţine: lucrarea, materialul scris ataşat acesteia, fişa de înscriere și un plic A4 

autoadresat (pe care vor nota atât adresa destinatarului, cât și a expeditorului), timbrat 

corespunzător (minim 4 lei). Acesta va fi folosit pentru expedierea diplomelor;  

15. Lucrările elevilor vor fi trimise la următoare adresă: Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Str. 

Henri Coandă, nr. 48, Craiova, Dolj. 

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE: 

1. Orice abatere de la condiţiile de mai sus atrage eliminarea din concurs. 

2. Vor fi eliminate din concurs toate materialele copiate de pe internet (picturi, 

fotografii, afișe, articole etc.). 

3. Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea deteriorării sau întârzierii lucrării 

datorită transportului. 

4. Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru lucrările/materialele în format 

electronic ce nu pot fi accesate. 

5. Participarea la concurs atrage după sine cedarea drepturilor de proiectare şi 

publicare a lucrărilor de către organizatori. Lucrările nu vor fi returnate după 

concurs. 

6. Vor fi acordate premii pentru fiecare secțiune pe ciclu de învățământ 

(gimnaziu/liceu). 

7. Vor fi acordate diplome de participare pentru toți concurenții. 

8. Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul liceului la data de 20.11.2017.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Jurizare 

Juriul va acorda premii (I, II, III, mențiune) pentru cele mai bune lucrări la nivel 

naţional. Pot fi acordate premii speciale de către alți parteneri implicați în organizarea și 

desfășurarea concursului. 

Juriul va ţine cont de exprimare şi de conţinut, de originalitate, imaginaţie, 

sensibilitatea de a pune în valoare noţiunea de natură şi reprezentarea sa în viziunea tinerilor. 

Se va aprecia în mod deosebit punerea în evidenţă a particularităţilor fiecărei zone, ca şi 

legătura între lucrare, imagine şi sunet.   

 Lucrarea trebuie să corespundă vârstei elevilor şi să fie rezultatul colaborării elevilor. 

 

Termene 

- 10 noiembrie 2017: data limită de primire a lucrărilor 

- 17-19 noiembrie 2017: convocarea juriului, jurizarea lucrărilor; 

- 20 noiembrie 2017: anunţarea rezultatelor pe site-ul liceului 

(http://www.henricoandacraiova.ro) 

- 15 februarie 2017 - data limită de expediere prin poştă a diplomelor de participare şi de 

premiere. 

 

Persoane de contact: 

Prof. Simona Camen, tel. 0761 875 273 

Lab. Aida Roșianu, tel. 0747 771 331 

Email-uri: simonne40@yahoo.fr, aidarosianu@gmail.com  
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Concurs național de creativitate 

”PROTḖGEZ LA NATURE”/”SĂ PROTEJĂM NATURA”  

ediţia a XI-a, 2017 

 

Fişă de înscriere 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR (cu diacritice): 

 

 

 

 

 

ȘCOALA/LICEUL: 

 

 

CLASA: _______________________ 

 

LOCALITATEA: ______________________________________________ 

JUDEȚUL: ___________________________________________________ 

 

TITLUL LUCRĂRII: 

 

 

NUME ȘI PRENUME PROFESORI COORDONATORI: 

 

 

 

SECȚIUNEA: 

o Prezentare Power-point și film  

o Gimnaziu 

o Liceu 

o Lucrare practică (desen, pictură, postere, machete, fotografie, etc) 

o Gimnaziu 

o Liceu 

ADRESA ȘCOLII/LICEULUI: 

 

 

TELEFON PROFESORI COORDONATORI: _______________________ 

_____________________________________________________________ 

 

E-MAIL PROFESORI: __________________________________________ 

______________________________________________________________ 


