Judetul Teleorman
Consiliul Local

Anexa la
H.C.L. nr. 6/ 30 ianuarie 2019

Regulamentul concursului
,,ALEXANDRIA RECICLEAZA”

Concursul este destinat unitatilor de invatamant din municipiul Alexandria si are drept scop
conştientizarea elevilor cu privire la importanţa colectării selective a deşeurilor, dar şi creşterea
gradului de colectare selectivă la sursă a materialelor reciclabile, in municipiul Alexandria.
Obiective :
- Conștientizarea elevilor în ceea ce priveşte importanţa colectării selective a deşeurilor
- Creşterea gradului de colectare selectivă a materialelor reciclabile
- Reducerea cantităţii de deşeuri menajere de la punctele de colectare va conduce la o reducere
a costurilor de operare la fluxul de menajer;
- Reducerea cantităţii de deşeuri menajere va conduce la reducerea sau eliminarea cheltuielilor
generate de taxa pe tona de deşeu depozitat;
- Creşterea cantităţilor de materiale reciclabile colectate va determina reducerea cantităţii de
deşeuri depozitate şi implicit reducerea sau eliminarea taxei anuale plătită de Primăria
municipiului Alexandria la fondul de mediu.
DURATA: februarie 2019 – decembrie 2019
Mod de desfasurare :
Concursul se desfasoara pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de invatamant si
categoria de varsta formate din maxim 20 de elevi pe categorie de varsta si unitate de invatamant si
maxim 4 coordonatori:
- clasele 0-IV:
- clasele V-VIII:
- licee.
Inscrierea echipelor in concurs se va face pana cel tarziu la data de 15.02.2019 pe baza de fisa
de inscriere(pusa la dispozitie de catre organizator) care contine un tabel nominal cu membrii
echipei.
Selectia echipei reprezentative pe unitatea de invatamant revine in sarcina conducerii unitatii
de invatamant. Pe durata desfasurarii concursului nu este permisa schimbarea componentei echipei,
decat in situatii temeinic justificate. Din echipa reprezentativa formata din maxim 20 de elevi,
acestia vor participa in functie de cerintele specifice ale fiecarei etape, la unul sau mai multe
concursuri.
Concursul se desfasoara sub forma de 5 etape punctate individual al caror punctaj se
cumuleaza pe echipa si se va publica dupa fiecare etapa in parte.
Jurizarea se va face de catre un juriu format din persoane cu pregatire de specialitate in
domeniul in care se organizeaza concursul.
ETAPA I – februarie 2019

Concurs de eseuri.
TEMA - AJUTA PLANETA – RESURSELE SUNT LIMITATE
Se va participa cu 3 lucrari pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 3 participanti
facand parte din echipa reprezentativa pentru categoria de varsta respectiva.
1. Participanții se pot înscrie cu un singur eseu în cadrul concursului.
2. Eseurile vor respecta tema.
3. Pagina pe care este redactat eseul trebuie să conțină următoarele elemente: Nume, Prenume,
Unitate de invatamant, Categorie de varsta.
4. Eseul va fi scris in format olograf și va avea maxim 3 pagini pentru categoria 0-IV si maxim 5
pagini pentru categoriile V-VIII si licee.
5. Se pot folosi surse de informare si documentare cu conditia ca acestea sa fie mentionate.
La jurizare se va tine cont de :
- Respectarea temei cerute
- Sinteza
- Vocabular
- Originalitate
- Logica argumentului
- Caligrafie
ETAPA II – matie 2019
Pictura
TEMA - SI DE TINE DEPINDE – VIITORUL CU SAU FARA POLUARE
Se va participa cu 3 lucrari pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant ce vor fi
reprentative temei date. Cei 3 participanti facand parte din echipa reprezentativa pentru categoria
de varsta respectiva.
Lucrarile vor fi facute pe coala de desen format A3 pentru toate categoriile de varsta si se
poate folosi tehnica la alegere ( exclus coputerizata), pe plansa vor fi reprezentate ambele aspecte
(cu poluare si fara poluare).
Pe verso fiecarei lucrari trebuie notat : Nume, Prenume, Unitate de invatamant, Categorie de
varsta.
La jurizare se va tine cont de :
- Respectarea temei cerute
- Stapanirea tehnicii alese
- Creativitate
ETAPA III – aprilie 2019
Teatru
TEMA – LA ALEGERE
Piesele de teatru ce vor fi puse în scenă de fiecare echipă vor folosi decoruri si costume realizate
preponderent din cat mai multe tipuri de materiale reciclabile.
Durata unui spectacol pentru clasele 0- IV şi V-VIII se va încadra în minim 10 min. – maxim 15
min, iar pentru clasele IX- XII se va încadra în min. 15 min - max. 25 min.
Numărul maxim de elevi într-o echipă este de 10 elevi.
Criterii de jurizare
- respectarea conditiilor impuse referitor la costume si decor
- omogenitatea trupei;

- existenţa principiilor de bază ale interpretarii scenice (ascultarea partenerului, întelegerea
textului, naturaleţe în exprimare, existenţa şi asumarea scopurilor, naturaleţe în mişcare, existenţa
procesualităţii – preluare, prelucrare, opţiune, acţiune);
- distribuirea plauzibila a interpretilor pe roluri;
- armonizarea interpretarii actorilor;
- punerea accentului pe procesul de invatare si mai putin pe conceptii regizorale imprimate de
coordonator.
ETAPA IV – mai 2019
Street Art – RECICLARE CREATIVA
Se poate participa cu toti ce 20 de elevi care fac parte din echipa reprezentativa pentru
categoria de varsta/unitate de invatamant.
Expunerea lucrarilor se va face in Parc Padurea Vedea si vor fi confenctionate exclusiv din
materiale reciclabile.
In cadrul acestei etape se va pune accentul pe importanța reutilizării într-un mod creativ a
obiectelor care și-au pierdut valoarea și urmează să devină deșeuri, astfel încurajăm prelungirea
duratei de viață a obiectelor aparent nefolositoare.
La jurizare se va tine cont de :
- Respectarea folosirii materialelor reciclabile si diversitatea acestotra;
- Prezentarea succinta a lucrarii – maxim 5 minute;
- Creativitate.
ETAPA V – iunie 2018
Cultura Generala
Se va participa cu 3 elevi pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 3 participanti
facand parte din echipa reprezentativa pentru categoria de varsta respectiva.
Domeniile concursului:
1. Literatura
4. Geografia Romaniei
5. Cunoasterea Mediului/ Ecologie
Fiecare domeniu va avea câte 10 întrebări, iar competiția va parcurge succesiv fiecare domeniu.
Concurenții vor primi întrebarea, se vor consulta în cadrul echipei timp de maxim 1 minut și vor
da un singur răspuns colectiv.
Răspunsurile corecte se vor puncta cu câte 1 punct.
După ce vor fi parcurse cele 10 întrebări dintr-un domeniu se va trece la domeniul următor.
Întrebările și răspunsurile sunt întocmite și gestionate de Inspectoratul Școlar Judetean
Teleorman.
Se vor organiza intalniri cu coordonatorii, cu minim o luna inainte de fiecare etapa si se vor
clarifica ( supune la vot, daca va fi cazul ) eventualele nelamuriri. Posibilele nelamuriri ridicate pe
parcursul concursurilor si nediscutate la aceste intaniri nu vor fi luate in consideratie.
PREMII:
Se va acorda marele premiu pentru fiecare categorie de varsta constand intr-o excursie in vacanta
de vara, vizita si accesul la diferite obiective culturale si turistice din zona. Se acorda diplome si premii
de participare pentru fiecare etapa a concursului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova înainte de desfăşurarea concursului, în timpul şi
după finalizarea acestuia, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune în scopuri
necomerciale evenimentul şi participanţii
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