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- Regulament - 

 CONCURSUL NAȚIONAL „CREEAZĂ-ȚI MEDIUL!” 

 

Concursul Național „Creează-ți mediul!” este cuprins în C.A.E.N. finanțate de  M.E.N./2018, 

(poziția 19) și se adresează elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar.  

 

a. Tema ediției 2018: eco-artă 

b. Argument 

Realitățile zilelor noastre arată că trăim în perioada celor mai mari descoperiri și transformări ale 

civilizației, dar și a celor mai complexe și, uneori, cu cele mai nebănuite efecte asupra vieții. 

În contextul strategiei de redimensionare a învățământului românesc pentru deschiderea și 

actualizarea acestuia conform cerințelor de dezvoltare ale societății a fost elaborat proiectul  

Creează-ti mediul!. 

Concursul național “Creează-ți mediul!” constituie un răspuns oportun și necesar al demersului de 

formare a viitorului cetățean  responsabil pentru creșterea calității vieții.  

c. Scop 

Considerând educația ca agent cheie al schimbării, concursul “Creează-ți mediul!” își propune să 

valorizeze cunoștințele acumulate de elevi si să creeze cadrul de exersare a competențelor pro-

ecologice: identificarea și discriminarea diverselor informații despre mediul înconjurător si poluare; 

utilizarea informațiilor și structurarea lor în sisteme complexe; crearea de mesaje pro-ecologice; 

responsabilizarea socială si manifestarea unui comportament pro-ecologic. 

d. Obiective 

Concursul urmărește dezvoltarea unor abilități de bază și specifice, ca: 

- abilități cognitive; 
- abilități participative, de cooperare și relaționale; 
- abilități comunicative multiple; 
- abilități de mediere; 
- abilități argumentative și critice; 
- abilități productive și creative; 
- abilități de evaluare. 

De asemenea, atelierele de lucru destinate elevilor urmăresc: 

- identificare și utilizarea informației științifice; 
- crearea de mesaje pro-ecologice; 
- aderarea la principiile pro-ecologice; 
- formarea unui comportament ecologic responsabil. 

e. Condiții de participare: la concurs participă echipaje de 5 elevi cu vârste între 9 și 13 ani + un 

cadru didactic din unitățile de învățământ preuniversitar. 

f. Etapele concursului:  

- Etapa județeană/a mun. București va fi organizată de inspectoratul școlar până la data de 15 
mai 2018. Echipajele clasate pe locul I la etapa județeană vor intra în etapa de preselecție națională.  
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- Preselecția pentru etapa națională: la această etapă participă echipajele clasate pe locul I la 
etapa județeană. Pe baza punctajului obținut în urma preselecției, la etapa națională vor participa 
primele 15 echipaje calificate. Rezultatele preselecției vor fi comunicate tuturor echipajelor înscrise 
până la data de 15 iunie 2018. 

- Etapa națională va fi organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Palatul 
Copiilor „Adrian Băran” Slatina si Inspectoratul Școlar Județean Olt, în iulie 2018. 

g. Probele de concurs: 
- la etapa județeană – realizarea de către fiecare echipaj a unei machete cu tema „Rolul 

pădurilor”, din materiale reciclabile. Criteriile de evaluare a machetei sunt:    
1. Creativitate; 
2. Originalitate; 
3. Abilități de transmitere a  mesajului legat de protecția mediului; 
4. Relaționarea produsului cu subiectul dat și relevanța acestuia. 
Macheta va constitui probă de concurs la etapa județeană, va contribui la preselecția pentru 

etapa națională și va fi prezentat în cadrul etapei naționale. Aceasta va contribui în proporție de 40% 
la evaluarea finală din cadrul etapei naționale. 

- la preselecția pentru etapa națională, echipajele clasate pe locul I la etapa județeană vor 
transmite un tabel cu componența echipajului, unitatea de învățământ și date de contact ale 
profesorului coordonator, cel puțin 10 fotografii relevante ale machetei (inclusiv din timpul 
procesului de realizare) și un eseu de maximum 1 pagină (font: Times New Roman – 12, paragraf 1,5), 
care să cuprindă mesajul machetei, realizat de cei 5 elevi din echipaj. Acestea vor fi transmise prin e-
mail, doamnei Cristina Vasiliu, profesor la Palatul Național al Copiilor București – 
cristina.alina006@yahoo.com. În urma evaluării fotografiilor si a eseului vor fi selectate          15 
echipaje, ce vor participa la etapa națională. 

Criteriile de evaluare a eseului sunt: 

1. Buna cunoaștere și argumentare a subiectului; 
2. Originalitatea; 
3. Exprimarea valorilor si a atitudinilor personale legate de tema eseului; 
4. Relevanța informațiilor și armonizarea ideilor; 
5. Corectitudinea exprimării. 
- la etapa națională, fiecare echipaj va prezenta macheta realizată pentru înscrierea la concurs și va 

participa la o serie de ateliere și probe specifice. 

- Date de contact organizare: profesor Cristina Vasiliu (cristina.alina006@yahoo.com 
0788.174.300).  

h. Desfășurarea etapei județene a concursului 

 Data limită pentru trimiterea fișelor de înscriere pentru etapa județeană: 4 mai 2018.  

  Înscrierea participanților se va face prin transmiterea în format electronic a fișei de 

înscriere (semnată și  ștampilată de către directorul unității) la adresa de e-mail: 

educativtl@gmail.com. 

 Macheta va fi prezentată în ziua jurizării. Data va fi transmisă în timp util. 

 

i. Stabilirea clasamentului și premiile:  Se va acorda un singur premiu I, II, III/ echipaj, 

restul participanților primind diplome de participare. 

 

mailto:educativtl@gmail.com
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL “CREEAZĂ-ŢI MEDIUL!” - 2018 

 

 

1. Date despre profesorul îndrumător:  

 

Numele și prenumele:................................................................................................................... 

Telefon:..........................................................................................................................................  

Adresa de e-mail:...........................................................................................................................  

Profesor la disciplina:....................................................................................................................  

Unitatea de învăţământ:...............................................................................................................  

Adresa:........................................................................................................................................... 

Judeţul:..........................................................................................................................................   

Telefon:.......................................................................................................................................... 

 

2. Date despre elevii participanți: 

 

 

Nr.crt Numele si prenumele elevului 
Clasa 

 
Titlul prezentării 

1. 
 

 
  

2. 
 

 

  

3. 
 

 

  

4. 
 

 

  

5. 
 

 

  

 

 Profesor coordonator,      Director, 


