
Precizări legate de desfășurarea 

Concursului Județean 

 „Reciclăm creativ!”, 

 Ediția a V-a, 2020-2021 
Vă invităm să participați la derularea Concursului Județean „Reciclăm 

creativ!”, Ediția a V-a, 2020-2021, organizat de Școala Gimnazială „Grigore 

Moisil” Năvodari. Puteți vizita site-ul concursului accesând următorul link: 

 https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire , 

măcar și numai din curiozitate. Pentru accesul la site vă rugăm să vă asigurați că 

folosiți un cont Google și o adresă de gmail.  

Veți găsi aici toate informațiile pentru participarea la cele trei secțiuni ale 

concursului: 

1. Secţiunea I: ECO-ARTĂ – Concurs de colaje realizate din materiale 

reciclate - adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă) 

2. Secțiunea II: „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” - Concurs de desene pe teme 

ecologice, adresat copiilor cu CES din învățământul special sau integrați în 

învățământul de masă, clasele P-IV (participare indirectă) 

3. Secţiunea III: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ - Concurs pe teme 

ecologice - adresat elevilor din clasele II-IV (participare on-line) 

Precizări legate de derularea proiectului: 

● Acordul de parteneriat se va putea descărca de pe site-ul concursului sau 

accesând următorul link:  

https://drive.google.com/file/d/1MXz7vT6UlMgtASxjBbWTLrFNPaIZ8TYd/v

iew 

● După completarea acestuia cu datele școlii se va trimite, scanat,  pe adresa de     

e-mail: georgeta_muscoi@yahoo.com 

 

● pentru secțiunea I „ECO-ARTĂ” - înscrierea în concurs se va face în perioada   

1 martie – 21 aprilie 2021 pe baza Formularului de înscriere roz (on-line), 

accesând următorul link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxxU_G02-

Evy9jiu7STPO5hCQvDdKY_w5H2mwj5otxwfEgzA/viewform?resourcekey?

%3D%7B%7Bresourcekey%7D%7D 
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 Se va  completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii 

ale lucrărilor copiilor, care vor fi denumite cu numele copilului înscris în 

concurs. Numărul maxim de elevi înscriși - 3/fiecare cadru didactic. 

● pe fiecare lucrare se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură: 

 
Numele şi prenumele elevului: …………………………………….. 

Clasa ……………… 

Şcoala ………………………………………………………………… 

Cadrul didactic îndrumător: ………………………………………. 

 

● pentru secțiunea II  „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” - înscrierea în concurs se va 

face în perioada 1 martie – 21 aprilie 2021 pe baza Formularului de înscriere 

albastru (on-line), accesând următorul link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzm7SM4LoYsslnlc8PR0S5K63

kXr8F301c53R54Vvfvnq_cg/viewform 

 Se va  completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii 

ale lucrărilor copiilor, care vor fi denumite cu numele copilului înscris în concurs. 

Numărul maxim de elevi înscriși -  3/fiecare cadru didactic. 

● pe fiecare lucrare se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură: 

 
Numele şi prenumele elevului: …………………………………….. 

Clasa ……………… 

Şcoala ………………………………………………………………… 

Cadrul didactic îndrumător: ………………………………………. 

 

● pentru secțiunea III: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ  - înscrierea în concurs 

se va face în perioada 1 martie – 21 aprilie 2021 pe baza Formularului de 

înscriere mov (on-line), accesând următorul link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCu2yqei8roTuH2IXFiHHP73df

BPjdY9ZUCriNIfyqZriGtQ/viewform 

Se va  completa formularul cu datele cerute. Numărul maxim de elevi înscriși 

-  3/fiecare cadru didactic. 

● Programa de concurs poate fi accesată pe site-ul concursului sau la următorul 

link: 

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-

pornire/programa-de-concurs 

 Tot aici puteți viziona materiale ajutătoare pentru învățare: 

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/bibliotec%C4%83-

materiale 
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Vă mulțumim pentru interesul acordat proiectului de 

suflet al școlii noastre și așteptăm cu interes colaborarea 

cu dumneavoastră!  

Educația ecologică este, cu 

adevărat, provocarea zilelor 

noastre! 

„Hai mai verde să trăim și mai 

sănătoși să fim!” 
                                                                                               Echipa de proiect 

 

 

 

 

 


