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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atentia directorului 1 consilierului educativ 
' 

EDUCAŢIEI 

NATIONALE 
' 

Vă transmitem alăturat Regulamentul Concursului naţional "Creează-ţi mediul" activitate 
cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative 2013 , A 1, poziţia 22. 

IMPORTANT! 

V' Etapa Judeţeană se va organiza în data 22 mai 2013 ora 12°0 Ia Liceul Tehnologic "George 
Bibescu" Craiova 

Confirmarea de participare se va face până în data de 20 mai 2013, ora 16°0 la adresa de email 

simonachirita72"zahoo.com 

V' Etapa Naţională se va desfăşura în perioada 11-14 iulie 2013 Ia Slatina judeţul Olt. 

Inspector şcolar de specialitate, 



.. 

MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETĂRII 
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 
Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucureşti 

Regulamentul 
Concursului Naţional 
"Creează-ţi mediul!" 

1. Tema concursului: POLUAREA SI BIODIVERSITATEA! 

2. Argument 
Realităţile zilelor noastre arată că trăim în perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale 

civilizaţiei, dar şi a celor mai complexe şi, uneori, cu cele mai nebănuite efecte asupra vieţii. 
În contextul strategiei de redimensionare a învatamântului românesc pentru deschiderea şi 

actualizarea acestuia conform cerînţelor de dezvoltare ale societăţii a fost elaborat proiectul Creează-ti mediul!. 
Concursul naţional "Creeaza-ti mediul!' constituie un răspuns oportun şi necesar al demersului 

de formare a viitorului cetăţean responsabil pentru creşterea calităţii vieţii. 

3. Scop 
Considerând educaţia ca agent cheie al schimbării, concursul "Creează-ţi mediu!.'' îşi propune să 

valorizeze cunoştinţele acumulate de elevi si să creeze cadtul de exersare a competenţelor pro-ecologice: 
identificarea şi discriminarea diverselor informaţii despre mediul înconjurător si poluare; utilizarea 
informaţiilor şi structurarea lor în sisteme complexe; crearea de mesaje pro-ecologice; responsabilizarea 
socială si manifestarea unui comportament pro-ecologic. 

4. Obiective 
Concursul urmăreşte dezvoltarea unor abilităţi de bază şi specifice, ca: 

abilităţi cognitive; 
abilităţi participative, de cooperare şi relaţionale; 
abilităţi comunicative multiple; 
abilităţi de mediere; 
abilităţi argumentative şi critice; 
abilităţi productive şi creative; 
abilităţi de evaluare. 

De asemenea, atelierele de lucru destinate elevilor urmăresc: 
+ identificare şi utilizarea informaţiei ştiinţifice; 
+crearea de mesaje pro-ecologice; 
+aderarea la principiile pro-ecologice; 
+formarea unui comportament ecologic responsabil. 

5. Condiţii de participare 
Elevii participanţi trebuie să cunoasca curriculum-ul şcolar pentru disciplina opţională "Creează-ţi 
mediul!" 
Fiecare unitate de învăţământ participantă va fi reprezentată printr-un echipaj. 



6. Categorii de vârstă admise 
Concursul este destinat tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă intre 9-13 ani din sistemul de învăţământ 
preuniversitar. 

La faza naţională vor participa echipajele unităţilor de invăţământ implicate in etapa de pilotate a 
proiectului. Echipajul este format din 5 elevi. 

Echipajele unităţilor de invăţământ vor primi avizul de la ISJ/ISMB. 

7. Desfă§urarea concursului 
La etapa natională. fiecare echipaj va prezenta portofoliu! proiectului/ produsul realizat pentru inscrierea 
la concurs. 
a) Proba de concurs pentru elevii claselor III - IV constă in realizarea din materiale reciclabile unui 
animal sau a unei plante afectate de poluare 

ANEXA 1 . CRITERII DE EVALUARE ARTISTICO-PLASTICĂ (produs artistic) 

1. Creativitatea - exprimarea plastică originală; 

2. Bogăţia limbajului vizual plastic 
3. Creativitatea in conceperea unui mesaj centrat pe temele studiate; 
4. Capacitatea de stilizare - transformare in semn artistic amesajului; 
5. Originalitate in crearea produsului artistic 
6. Relaţionarea mesajului cu subiectul dat şi relevanţa acestuia. 

b) Proba de concurs pentru echipajul elevilor claselor V- VII constă în: realizarea uneui set de 
materiale de campanie de lobby pentru stoparea poluarii in vederea protejarii biodiversitatii 

ANEXA 2 CRITERII DE EVALUARE A MATERIALELOR DE CAMP ANlE 
l> Relaţionarea mesajului cu subiectul dat şi relevanţa acestuia; 
l> Relevanţa materialelor din punctul de vedere al temei; 
l> Originalitate; 
l> Impact şi importanţă; 
l> Aplicabilitate. 

8. Stabilirea clasamentului §i premiile: 
Comisia de jurizare a concursului va fi numită de parteneri pentru faza naţională şi de către Inspectoratul 
Şcolar Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti pentru faza judeţeană şi va avea 
următoarea componenţă: 

preşedinte- inspector cu activitatea educativă; 
secretar; 
cinci membri - 2 profesori coordonatori de proiecte şi programe educative, 3 reprezentanţi ai 

partenerilor proiectului (Fundaţia CONCEPT, HOLCIM România). 
Echipajelor participante li se vor acorda diplome, iar celor clasate pe locurile I, II, III premii. 
Departajarea se va realiza pe baza criteriilor prezentate în anexa 1 şi 2. 
Se va acorda un singur premiu I, II, III/ echipaj, restul participanţilor primind diplome. 

DISPOZIŢII FINALE 
Faza judeţeană a concursului se va desfăşura până la 31 mai 2013, iar faza naţională se va desfăşura 

în perioada 11-14 iulie 2013. 
Pentru faza naţională, fiecare judeţ va prezenta un tabel nominal cu componenţa echipajului, clasa, 

şcoala, cadrul însoţitor, localitatea, judeţul. 
Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a fazei naţionale vor fi suportate de către Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului in parteneriat cu Fundaţia CONCEPT şi HOLCIM România. 


