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Concursul  interdisciplinar „ECO - SILVA”, ediția a V-a aflat în CALENDARUL 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE, nr. 31504/03.03.2015, 

pagina 53, poziția 1385 s-a desfășurat pe 7 aprilie 2015 la Colegiul de Silvicultură şi Protecţia 

Mediului, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea. 

Iniţiativa organizării acestui concurs a aparținut doamnelor profesoare Batâr Liliana și 

Manea-Scorțaru Rodica,  Asociaţiei ECO. B 2008 și Forestierul, cu sprijinul ISJ Vâlcea,  CCD 

Vâlcea, precum și conducerii școlii. 

Fiind un concurs interdisciplinar scopul concursuluieste complex: stimulareainteresului 

elevilor pentru activitățile de protecție a mediului, îmbogățirea cunoștințelor de ecologie, 

biologie vegetală șisilvicultură, exersarea și dezvoltarea abilităţilor sportive şi de orientare în 

teren.  

Concursul a avut două secțiuni: GIMNAZIU și LICEU și a constat în participarea elevilor 

organizați în echipaje de 4 însoțiți de un profesor.  

Probele concursului  au fost: 

 Proba teoretică – la care a participat unsingur elev/echipaj. A constat în testarea scrisă a 

cunoștințelor fundamentale de ecologie, biologie, silvicultură,  durata fiind de o oră. 

Subiectele testului au fost diferite pentru elevii gimnaziu față de cele pentru elevii de liceu, 

având în structură itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi 

 Proba ecologică –s-a desfășurat concomitent cu cea teoretică, la ea participând ceilalți 3 

elevi din echipaj și s-a organizat tot pe secțiuni. La secțiunea GIMNAZIU elevii trebuind 

săconfecţioneze din materiale reciclabile, refolosibile, un obiect funcțional, util și/sau artistic 

conform temei ”Între artă și utilitate!”, în timp ce la secțiunea LICEU  proba a constat în 

realizarea unui desen cu mesaj ecologic, conform temei ”Natura încotro?”  

 
 

 
Imagini cu produsele realizate la proba ecologică 

 

 Proba practică  a reunit toți cei 4 elevi din echipaj cărora li s-au testat abilităţile sportive şi 

de orientare în teren. Fiecare echipaj echipatcorespunzător a primit harta traseului, fişă cu 

cerințele pentru înregistrarea răspunsurilor. Timpul de parcurgere a traseului s-a înregistrat 

cu un cronometru şi s-a punctat conform baremului. 



 
Imagini de la startul echipajelorla proba practică 

 

La concurs au participat elevi din școlile: Școala Gimnazială Dăești, Școala Gimnazială Gura 

Văii, Școala Gimnazială ”Costea Marinoiu” Ocnele Mari, LiceulTehnologicJustinian Marina 

Băile Olănești, Liceul ”Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea Liceul Tehnologic ”Cristofor Nako” 

Sânnicolau Mare, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului RâmnicuVâlcea. 

 

 
Imagini de pe traseu – proba practică 

 

Cele mai bune rezultate în concurs au fost obținute la secțiunea GIMNAZIUde către 

echipajele școlilor gimnaziale Gura-Văii și Ocnele Mari, care au fost premiate cu locul I și 

respectiv locul al II-lea, iar la secțiunea LICEUde echipajele școlii gazdă și ale Liceului 

Tehnologic ”Cristifor Nako” din Sânnicolau Mare. 

 
 

 
Imagini de la premiere 


