INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT
COLEGIUL TEHNIC „ALEXE MARIN” SLATINA
PROIECT DE PARTENERIAT REGIONAL
“SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI”
Ianuarie - Iunie 2015
EDIȚIA a III-a
Titlul activităţii: „CHIMIA VERDE – CHIMIA DURABILĂ”
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:
„Chimia verde - chimia durabilă” este o activitate dedicată elevilor de gimnaziu şi elevilor
de liceu, precum şi cadrelor didactice care lucrează cu ei.
Activitatea se desfăşoară pe două secţiuni:

Secţiunea I ( pentru elevi). Concurs pentru:
Cateoria A) Prezentări Power-Point - - cu tema „CHIMIA VERDE – CHIMIA DURABILĂ”.
Exemple: prevenirea poluării; obţinerea de produse chimice lipsite de toxicitate pentru om şi mediu;
utilizarea de materii prime organice regenerabile; reducerea, reciclarea sau eliminarea totală a
deşeurilor şi a substanţelor toxice cu impact asupra mediului şi a vieţii; surse de „energie verde”
(biomasa , hidroenergia, energia solară, eoliană şi geotermală);
Categoria B) Postere referitoare la acţiuni care respectă şi susţin natura.
Categoria C) Fotomontaj (în format Power-Point )- cu exemple de bună practică în care au fost
implicaţi elevii unei şcoli, privind importanţa protecţiei mediului pentru creşterea calităţii vieţii.
Secţiunea II (pentru cadre didactice). Referate - cu tema „CHIMIA VERDE – CHIMIA
DURABILĂ”.
Regulamentul de participare pentru elevi:
♣ La acest concurs au dreptul să se înscrie elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, urmând ca
jurizarea să se realizeze pe categorii de vârstă.
♣ Un poster va avea un singur autor şi se va trimite electronic ca imagine jpg;
♣ Tehnica de lucru rămâne la latitudinea elevului cu condiţia să fie originală;
♣ O prezentare Power-Point poate avea 1 sau maxim 2 autori şi va cuprinde 10-20 de slide-uri;
♣ Criteriile de evaluare vizează: respectarea tematicii, fluenţa ideilor, relevanţa imaginilor inserate,
originalitatea, creativitatea, munca elevilor oglindită în lucrări, modul în care stăpânesc şi utilizează
tehnica de prezentare.
♣ Jurizarea se va face de către specialişti ai instituţiilor implicate în proiect. Se vor acorda premii şi
menţiuni pentru fiecare categorie de vârstă şi diplome de participare tuturor concurenţilor. Pe
diplome se va preciza şi numele cadrului didactic îndrumător. Se vor elibera adeverinţe de
participare la concurs pentru toate cadrele didactice îndrumătoare.
♣ Înscrierea participanţilor se va face în perioada 1-25 martie 2015;
♣ Fişele de înscriere (Anexa 1) şi lucrările elevilor se vor trimite pe adresa de e-mail a profesorului
de chimie BĂDOI MARIA: draghicimaria2008@yahoo.com, menţionând modul de participare –
direct sau indirect;
♣ Dacă nu folosiţi adresa de e-mail mai sus menţionată, puteţi trimite lucrările inscripţionate pe CD,
în plic, la adresa:
Prof. BĂDOI MARIA,
Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”
Str. Cireaşovului Nr. 10, Cod 230070, Slatina, Jud. Olt
Regulamentul de participare pentru cadre didactice:

● Activitatea se adresează profesorilor care sunt interesaţi şi pasionaţi de tema propusă;
● O lucrare va avea un singur autor;
● Fişele de înscriere (Anexa 2) şi referatele cadrelor didactice se vor trimite pe adresa de e-mail a
profesorului de chimie BĂDOI MARIA: draghicimaria2008@yahoo.com , în perioada 1- 25 martie
2015, precizând modul de participare la activitate - direct sau indirect.
● Condiții de redactare:
Times New Roman 12, spaţiere normală la 1 rând;
margini de 20 mm, sus, jos, stânga, dreapta;
Times New Roman 14;

aşi cu titlul lucrării;
●Se vor acorda diplome de participare, iar lucrările vor fi trecute pe un DVD, înregistrat cu ISSN.
(PROIECT DE PARTENERIAT REGIONAL “SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI”, Ianuarie Iunie 2015, EDIȚIA a III-a)
● Dacă nu folosiţi adresa de e-mail mai sus menţionată, puteţi trimite lucrările în plic, atât
imprimate, cât şi pe suport electronic, pe adresa:
Prof. BĂDOI MARIA,
Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”
Str. Cireaşovului Nr. 10, Cod 230070, Slatina, Jud. Olt
Loc de desfăşurare: Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”, Slatina, Judeţul Olt
Data de desfăşurare: miercuri, 8 aprilie 2015, în săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare
şi extraşcolare, din cadrul programului „Şcoala altfel”: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
Coordonator:
Prof de chimie BĂDOI MARIA
Grup ţintă
-elevi din învăţământul gimnazial şi liceal
-cadre didactice din învăţământul preuniversitar
-specialişti din domenii adiacente învăţământului, implicaţi în instruirea şi educaţia elevilor.
Beneficiari
a) direcţi: elevii şi profesorii participanţi
b) indirecţi: ceilalţi elevi şi profesori din şcoala noastră; părinţii elevilor

Anexa 1
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT
COLEGIUL TEHNIC „ALEXE MARIN” SLATINA
PROIECT DE PARTENERIAT REGIONAL
“SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI”
Ianuarie - Iunie 2015
EDIȚIA a III-a
Activitatea: „CHIMIA VERDE – CHIMIA DURABILĂ”
8 aprilie 2015
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI
Numele şi prenumele elevului (elevilor) : ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Clasa: ________________________________________________________________________
Numele şi prenumele profesorului îndrumător: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefon (prof. Îndrumător): _______________________________________________________
Şcoala: _______________________________________________________________________
Localitatea: ____________________________ Judeţul: ________________________________
Adresa şcolii : __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefon (şcoală): _________________________________________________________________
Titlul lucrării :
Secţiunea şi categoria în care se încadrează____________________________________________
______________________________________________________________________________
Modul de participare: direct / indirect prin trimiterea lucrării

Data: __________________

(subliniaţi varianta aleasă).
Semnătura__________________

Anexa 2
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT
COLEGIUL TEHNIC „ALEXE MARIN” SLATINA
PROIECT DE PARTENERIAT REGIONAL
“SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI”
Ianuarie - Iunie 2015
EDIȚIA a III-a
Activitatea: „CHIMIA VERDE – CHIMIA DURABILĂ”
8 aprilie 2015
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE
Numele şi prenumele cadrului didactic: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Specialitatea: __________________________________________________________________
Adresa personală: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefon: ______________________ E-mail: _________________________________________
Şcoala: _______________________________________________________________________
Localitatea: __________________________ Judeţul: __________________________________
Adresa şcolii : _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefon (şcoală): _______________________________________________________________
Titlul lucrării :
Secţiunea în care se încadrează_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Modul de participare: direct / indirect prin trimiterea lucrării
Data: __________________

(subliniaţi varianta aleasă).
Semnătura__________________

