Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007–2013 - ’Investeşte în oameni!’

APROB,
MANAGER DE PROIECT,
VALERIA GHERGHE
…………………………………..

CONCURSUL INTERDISCIPLINAR
„Pentru Planeta mea”
Etapa zonală, 21noiembrie 2015
Proba practică
Ciclul liceal
A. Clasele a IX-a și a X-a
Tema lucrării



VertTerra – proiect pentru viitor

Cuvinte cheie
1. biodiversitate
2. drepturi
3. șanse
4. patrimoniu
5. ecosistem
6. habitat
7. echilibru
8. explozie
9. voluntariat
10. curcubeu

B. Clasele a XI-a și a XII-a / Clasele terminale
Tema lucrării

e_casa mea! (Sunt responsabil pentru viitorul
meu!)

Cuvinte cheie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hazarduri
electricitate
specie
management
globalizare
dezvoltare durabilă
nutriție
eroziune
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9. demografie
10. gravitație
NOTĂ:
Lucrările vor fi elaborate în conformitate cu prevederile articolului 10 din
Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului interdisciplinar „Pentru
Planeta mea”, nr. 11075 / 23.10.2015.
CONDIȚII DE PREDARE A LUCRĂRILOR
1. Lucrările vor fi predate comisiei de organizare a concursului în data desfășurării probei
scrise, conform calendarului din anexa 2 la Regulamentul specific.
2. Fiecare lucrare va avea datele de indentificare, după cum urmează :
a.
b.
c.
d.

tema lucrării;
numele și prenumele elevului;
unitatea de învățământ de proveniență;
clasa.

IMPORTANT !
În cazul lucrărilor pe suport de hârtie, datele de identificare se menționează pe verso. În cazul
lucrărilor pe suport electronic (CD / DVD), datele de identificare se menționează pe o etichetă
atașată suportului respectiv.
3. Fiecare lucrare va fi predată într-un plic A4, sigilat, pe care vor fi menționate datele de
identificare, după cum urmează :
a.
b.
c.
d.

tema lucrării;
numele și prenumele elevului;
unitatea de învățământ de proveniență;
clasa.

4. La predarea către comisia de organizare, fiecare lucrare este înregistrată într-un
registru de evidență specific.
Coordonator evaluare și concursuri școlare,
Alexandra Negrea
Experți evaluare și concursuri școlare:
Cătălina Simona Bălașa
Ion Fărcășanu
Sorin Gabriel Ilie
Narciza Florentina Nițu
Alina Florina Ogrinja

Silvia Păun
Eliza Marinela Sotirescu
Ligia Estera Stancu
Mariana Mirela Stănescu
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