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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN PENTRU CLASELE I-VIII 
„ PĂMÂNTUL  ÎN OCHI DE COPIL ” Ediţia a III-a 

organizat de   LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN  DODA” CORP  B CARANSEBEŞ în colaborare cu 
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE ROMÂNIA 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN, 
CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN, 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  CARAŞ-SEVERIN 
 
 Acest concurs se desfăşoară sub egida Seminarului Didactica International şi are ca temă: ocrotirea  şi protejarea mediului 
înconjurător, dezvoltarea dragostei pentru natură, pentru ceea ce înseamnă „viaţa pe Pământ”. Copiii sunt un public important pentru 
educaţia mediului înconjurător, deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor planetei pe care locuim. Pornim în 
lansarea  acestui concurs având motto-ul lui Romulus Vulpescu, pentru a conştientiza importanţa cunoaşterii, protejării şi exprimării 
propriilor opinii legate de  protejarea vieţii pe Pământ:« În fiecare zi ne batem joc/De păsări, de iubire şi de mare 

                                                                     Si nu băgăm de seamă că în loc/Apare un deşert de disperare. » 
      OBIECTIVELE URMĂRITE: 

-intensificarea colaborării între şcoli, cu celelalte instituţii cu profil educativ, dar şi cu instituţiile abilitate să protejeze omul şi 
mediul înconjurător; 

-promovare,  prin creaţii literare şi desene, a unei politici ecologice educaţionale;  
                -angajarea elevilor,  tuturor şcolilor,  în efortul de a ridica educaţia cetăţeanului  la nivelul unei mentalităţi europene în 
ecologizarea mediului; 

-cultivarea disponibilităţilor artistice prin activităţi extraşcolare prin care îşi vor dezvolta potenţialul artistic. 
SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

Tematica concursului are două secţiuni: 
1. CREAŢII LITERARE „Glasul Pământului”; 
2. PICTURĂ „Pământul  în culoare”. 

PERIOADA  ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE: 
Concursul se va derula în perioada 01.04.2009 - 31.05.2009.  
             SECŢIUNEA:  CREAŢII LITERARE: „Glasul Pământului” 
         Redactarea lucrărilor se va face în format electronic şi A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale de 2 cm, text aliniat 
„justifield”.Titlul va fi scris cu majuscule(Times New Roman,14, Bold).La două rânduri de titlu se vor scrie: numele şi prenumele 
elevului, clasa( Times New Roman, 12, Bold). La două rânduri de numele autorului se va scrie conţinutul lucrării (Times New Roman, 12, 
Bold). Numele învăţătorului/profesorului, şcoala, adresa şcolii, localitatea se vor consemna la sfârşitul lucrării(obligatoriu).Persoană de 
contact-instit. Elena Lepădat, tel.0723488002, 0255513091, e-mail: elena.lepadat@yahoo.com. 
             SECŢIUNEA:  CONCURSUL DE DESENE „Pământul  în culoare” 
         Lucrările  vor respecta  tematica, vor fi executate în tehnica culorilor de apă, pe format A4. Lucrările, în folie de plastic, vor fi 
semnate pe verso(nume şi prenume elevului, clasa, şcoala, localitatea, numele învăţătorului/profesorului(obligatoriu). Persoană de contact-
instit.Nicoleta  Valuşescu, tel.0720003010, 0255513091, e-mail :nicoleta_valusescu@yahoo.com. Lucrările nu se returnează, organizatorii 
îşi rezervă dreptul de a folosi materialele pentru a fi publicate într-un volum. 
           Pentru buna organizare a concursului (diplome, cheltuieli organizare, etc.), suntem nevoiţi să impunem o taxă de participare de 5 
lei (RON) pentru fiecare lucrare. Pentru certitudinea primirii diplomelor, sunteţi rugaţi să trimiteţi, odată cu lucrările, un plic autoadresant, 
format A5. In cazul nerespectării condiţiilor de participare, lucrările nu vor intra în concurs. 
          Lucrările, formatul electronic şi mandatele poştale vor fi expediate pe adresa:  Lepadat Elena, Str. Racovitei, Bl. A2, Sc. D, Ap. 3, 
Loc. Caransebes, Jud. Caras-Severin, Cod. 325400 sau Nicoleta Valusescu, Strada Cetăţii Nr. 4, Loc Caransebes, Jud.Caras-Severin, 
Cod.325400   până în data de 25 .05. 2009 cu specificarea pentru concursul „ PĂMÂNTUL  ÎN OCHI DE COPIL ”(banii pot fi puşi şi 
alături de lucrari). Lucrările vor fi selectate de către un juriu stabilit, format din reprezentanţi ai I.S.J. Caraş-Severin,C.C.D. Caraş -
Severin,  Agenţia pentru Protectia Mediului  Caraş-Severin  şi profesori de specialitate.  
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