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Concursul interdisciplinar-profesional ”Împreună pentru o dezvoltare durabilă!” 

 

Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi extracurriculare la care elevii pot  

lua parte opţional sau la recomandarea cadrului didactic. A participa la un concurs înseamnă a 

învăţa să accepţi că te poţi încadra într-una din cele două categorii: cei care pierd şi cei care câştigă. 

Pentru un adolescent, această lecţie poate fi mai uşoară sau mai grea, în funcţie de felul în care 

trăieşte această experienţă. 

Pentru creşterea motivaţiei elevilor de a se implica şi de a învăţa cât mai mult în 

timpul stagiilor de practică profesională, s-au organizat 3 concursuri interdisciplinare-profesionale 

în urma cărora cei mai buni elevi au fost premiați.  

Participanţii acestor concursuri, elevii clasei a XII-a C, au fost puşi într-o continuă 

competiţie, încercând atât să iasă în evidenţa în domeniul respectiv, cât şi să obţină "premiul cel 

mare" la toate secțiunile concursului ”Împreună pentru o dezvoltare durabilă!”.  

 Primul concurs a avut ca temă ”Misiune pentru spațiu verde” și a constat în rezolvarea 

unui  Quiz Test pe tema Gestionarea deșeurilor.  

 
 

În urma rezolvării testului sub forma unui Google Forms și 

a evaluării activității practice de la agenții economici, clasamentul 

final a fost:  

Oproiu Maria-Ester – Premiul I 

Grosu Florian Valeriu – Premiul al II-lea  

Vlad Anca – Premiul al III-lea  

 

 

 

 



Concursul ”Apa esența vieții” – a fost o altă provocare. Tematica de concurs a fost 

realizarea unor postere în care elevii să-și pună în valoare atât calitățile grafice, cât și cele literare. 

Concurenții au avut ocazia să-și exprime un volum mare de informații într-un timp relativ 

scurt. Prezentarea posterelor a fost o activitate interesantă pentru că fiecare echipă a explicat 

conceptul de la care s-a pornit și a emis idei creative despre rolul apei ca factor de mediu esențial.  

 Au fost apreciate corectitudinea științifică, design-ul paginii, reflecțiile personale la 

prezentare.  Toate posterele au fost expuse în holul școlii și pot fi admirate de către toți elevii. 

 

                    
Rezultatele finale în urma jurizării ale acestei etape  au fost:  

Buca Emanuela - Premiul I 

Firică Marcel Bogdan – Premiul al II-lea 

Rîpan Andreea – Premiul al III-lea  

 
La secțiunea a 3-a de videoclipuri ”Călător prin Dobrogea” – elevii s-au întrecut în 

prezentarea frumuseților ecosistemelor locale  



 
Concurenții ne-au purtat prin Munții Măcinului, Lacul Iacobdeal, Delta Dunării. 

Videoclipurile au fost postate la secțiunea special creată pe Google Classroom, iar cele mai 

frumoase lucrări au fost premiate astfel:  

 

Rodina Sebastian Gabriel – Premiul I  

Mihai Mircea Nicolae – Premiul al II-lea 

Giurgiuvanu Vlad- Ioan – Premiul al III-lea  

  
 

 

Toate aceste concursuri, indiferent de tematică sau de premiul oferit, au stimulat foarte mult 

imaginaţia şi gândirea, au oferit elevilor  motivaţia atât de necesară în procesul de învăţare şi au pus 

în valoare talentele, abilităţile practice şi cunoştințele dobândite atât în plan  profesional, cât şi 

personal.    
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