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Ciitre TOATE UNIT A TILE DE INvATAMANT DE STAT $I PARTICULARE 

iN ATENTIA CONSILIERILOR EDUCATIVI 

Va transmitem alaturat Regulamentul concursului ,ECO!impiada elevilor" Clasele a III-a ~i a a IV -a, 
Concursul ,ECO!impiada elevilor" face parte din proiectul de promovare a manualului didactic Eco-Rom 
Ambalaje 

IN~;.f~~~~<;;.t ,._,~u GENERAL, 

'"''-'-"'1\.-FLOREA Inspector ~colar de specialitate 

pentru educatie permanenta, 



Regulamentul concursului ,ECOlimpiada elevilor" 
Clasele a III-a !ji a a IV-a 

Concursul,. ECO/impiada e/evilor "face parte din proiectul de promovare a manualului didactic 
Eco-Rom Ambalaje 

1. Argument 
Respectarea naturii ~i a mediului inconjurator trebuie sa fie un principiu esential al vietii fieciirui 
om. Actiunile iresponsabile ~i !ipsa unei educatii in sensu! protejiirii planetei au dus, in timp, la o 
degradare care pare acum ireparabila. Astfel, generatiile prezente ~i viitoare trebuie sa 
con~tientizeze aceasta problema ~i sa dezvolte un simt al responsabilitatii vizavi de mediu. Acest 
lucru poate fi obtinut doar prin educatie ~i prin asigurarea unor practici ulterioare corecte din 
partea celor mici. Ace~tia trebuie sa inteleaga importanta contributiei personale la asigurarea 
sanatatii mediului, dar au nevoie de sprijinul mentorilor lor: piirin}ii ~i cadrele didactice. 
2. Scopul concursului: 
Concursul urmiire~te familiarizarea ~i con~tientizarea copiilor cu privire la procesul de colectare 
selectiva ~i reciclare de ambalaje. 
3. Conditii de participare 
Proiectul este realizat in parteneriat cu Ministrul Educa}iei, Cercetiirii, Tineretului ~i Sportului, in 
unita}ile de invatamilnt selectionate, din urmatoarele ora~e: Bucure~ti, Pite~ti, Ploie~ti, Slobozia, 
Constanta, Tulcea, Foc~ani, Ia~i, Roman, Bacau, Sfilntu Gheorghe, Bra~ov, Targu Mure§, Media§, 
Cluj Napoca, Zalau, Baia Mare, Satu Mare, Arad, Deva, Targu Jiu, Craiova, Alexandria. 

Pentru a participa in concurs, invatatorii trebuie sa solicite pachetul educational Eco-Rom 
Ambalaje. Acesta contine un manual didactic, un ghid al invatatorului ~i o scrisoare pentru piirinti. 
Solicitarea acestui pachet inseanma ~i asumarea unor responsabilitati, dupa cum urmeaza: 

• inscrierea invatatorului pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro pentru a solicita pachetul 
• fncredintarea scrisorilor dedicate piirinfilor prin intermedin! elevilor 
• Parcurgerea manualului impreuna cu elevii, astfel incat cele ~ase lectii sa fie predate 

integral 
• Verificarea cuno~tintelor asumate de catre fiecare elev in parte, printr-o tema constand intr

o compunere de o pagina, in care elevii sa descrie ce le-a placut mai multi ce anume li s-a 
parut eel mai interesant, dupa parcurgerea manualului 

• Alegerea de catre invatator a celei mai bune compuneri din clasa ( cu nota cea mai mare) §i 
inscrierea acesteia in concursul ,ECO!impiada elevilor" pe site-ul 
www.colecteazaselectiv.ro 

• fnscrierea (upload) unei fi~e cu notele obtinute de toti copiii din clasa la compunerile pe 
care le-au realizat (notele sunt date de clitre invlitlitorul fieclirei clase) 

5. Participare 
Con cursu! este dedi cat elevilor de clasele a III -a §i a IV -a ~i invatatorilor lor din unitatile de 
invatamilnt participante in proiect. 
6. Desfli§urarea concursului 
Compunerile trebuie sa fie scrise de elevi §i sa descrie temalsubiectul care i-a interesat eel mai 
mult. Fiecare clasa/invatator trebuie sa inscrie o siugurli compunere in concurs, in urma evaluiirii 
tuturor compunerilor. 



1. 
2. 
3. 

Cerinte pentru redactarea compunerilor: 
Sa aiba un titlu 
Sa aiba structura conventionala a unei compuneri: introducere, cuprins ~i incheiere 
Sa faca referire !a o tema/subiect din manual 

4. Sa reprezinte o concluzie/morala pe care copiii au desprins-o din manual 
7. Transmiterea materialelor: 
Compunerile selectate din fiecare clasa vor fi incarcate in format electronic !a adresa 
www.colecteazaselectiv.ro, !a sectiunea ECOiimpiada elevilor 
Compunerea va fi incarcata (upload) pe site de catre invatator. 
Tipuri de fi~iere acceptate: 

• Text: .doc, .pdf, .txt (dimensiune acceptata-maximum 500kb); 
• Foto: jpeg, .png, ( dimensiune acceptata- maximum 1MB). 

In situatii exceptionale, cadrul didactic poate trimite compunerea !a adresa: str. Jules Michelet nr. 
18, sector 1, Bucure~ti, McCann Erickson Group, in atentia drei Maria Pepin e. 
Toate materialele fnscrise de :jcolile participante Ia proiectul educa[ional 2012-2013 intra fn 
proprietatea Eco-Rom Ambalaje ~i vor putea ji folosite pentru ilustrafii grajice iji fn materiale 
educafionale destinate promovarii proiectului educational; 
8. Calendarul concursului 
Inscrierea pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro pentru a solicita pachetul: 24.09.2012- 19.10.2012 
Trimiterea pachetului catre ~coli, in functie de solicitari: 22.10.2012-28.10.2012 
Predarea manualului !a clasa: 05.11.2012 - 17.12.2012 
Realizarea compunerilor de catre elevi (tema vacanta): 18.12.2012- 14.01.2013 
Seleqie cea mai buna compunere din clasa: 15.01.2013- 25.01.2013 
Inscriere cea mai buna compunere pe site: 15.01.2013- 25.01.2013 
Perioada de votare a compunerilor pe site: 28.01.2013- 08.02.2013 
Evaluarea ~ijurizarea compunerilor: 11.02.2013-14.02.2013 
Afi~area rezultatelor: 15.02.2013 
9. Evaluarea concursului 

Evaluarea concursului se va realiza in doua etape: 
• votul publicului; 
• punctajul oferit de comisia de jurizare 

Votul publicului: 
Dupa perioada trimiterii compunerilor, acestea vor fi vizibile, intr-o sectiune separata, pentru toti 
vizitatorii site-ului, care pot vota compunerea preferata. 

Voturile pentru fiecare compunere se vor aduna ~i, a!aturi de punctajul oferit de comisia de 
jurizare (alcatuita din: un reprezentant a! Eco-Rom Ambalaje, un reprezentant a! MECTS ~i 
ambasadorul proiectului Cristian China Birta) vor forma punctajul final pe care il va obtine fiecare 
compunere. 
Voturile publicului vor reprezenta 20% din calculul final al punctajului pentru fiecare 
compunere. 
Punctajul oferit de comisia de jurizare: 

Comisia de jurizare va fi formata din reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului ~i Sportului, din reprezentanti ai companiei Eco-Rom Ambalaje ~i de ambasadorul 
proiectul, Cristian China Birta. 



Punctajul oferit de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tiueretului ~i Sportului va reprezenta 
30% din calculul final a! punctajului. 
Punctajul oferit de reprezentantii compauiei Eco-Rom Ambalaje va reprezenta 30% din calculul 
final a! punctajului. 
Punctajul oferit de ambasadorul proiectului (Cristian China Birta) va reprezenta 30% din calculul 
final a! punctajului. 
Pentru calcularea ca~tigatorilor se va folosi aceasta formula de calcul: 
30% *(punctajul oferit de Eco-Rom Ambalaje, normat !a 10) + 30%*(punctajul oferit de MECTS, 
normat !a 1 0) + 20% *(punctajul oferit de ambasadorul proiectului, normat !a 1 0) + 20% *(numarul 
de voturi, normat !a 10 in functie de eel mai mare numar de voturi primit). 
Reguli de votare: 
Voturile se fac pe baza de IP. Astfel, o compunere poate primi un singur vot pe zi de !a un IP unic. 
Un IP poate vota insa mai multe compuneri in aceea~i zi. 
10. Criteriile de jurizare 
Materialele vor fi jurizate in conformitate cu urmatoarele criterii de evaluare: 
Criterii de jurizare: 
l> relevanta mesajului: 
l> originalitatea ~i creativitatea interpretarii subiectului: 
l> relationarea mesajului cu subiectul: 
l> scriere co recta (gramatical ~i ortografic ): 
Punctaje: 
1. Sa aiba un titlu (0-1 0 puncte) 
2. Sa aiba structura conventionala a unei compuneri: introducere, cuprins ~i incheiere (0-1 0 puncte) 
3. Sa faca referire !a o tema/subiect din manual (0-10 puncte) 
4. Sa reprezinte o concluzie/morala pe care copiii au desprins-o din manual (0-20 puncte) 
Numarul maxim de puncte care poate fi obtinut este de 50 puncte. 
11. Premiile: 
Locul 1: primii cinci elevi cii~tigatori ( cele mai mari cinci punctaje obtinute in urma votului ~i 
jurizarii) vor primi ciite o tableta; 
Locul a! 11-Iea: urmatorii zece cii~tigatori ( dupa locul I), in ordiuea descrescatoare a punctajelor 
din clasament, vor primi ciite un aparat foto digital; 
Locul a! Ill-lea: urmatorii zece cii~tigatori (dupa locul a! II-lea), in ordinea descrescatoare a 
punctajelor din clasament, vor primi cate un MP4 
Elevii claselor din care provin cii~tigatorii locurilor I-III vor primi produse pentru ~coala din partea 
Eco-Rom Ambalaje ~ numar estimat 20 elevi/clasa. 
Invatatorii claselor din care provin elevii cii~tigatori ai locurilor I-III vor primi ciite o rama foto 
digital a 
12. Diverse 
Acest concurs este organizat de Eco-Rom Ambalaje, in cadrul proiectului de promovare a 
manualului didactic Eco-Rom Ambalaje, cu sprijinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului ~i Sportului ~~ implementat prin intermedin! agentiei SC McCann Professional 
Communication SRL. 

Regulamentul prezentului concurs este disponibil in mod gratuit pe site-ul 
www.colecteazaselectiv.ro 

Persoana de contact este Maria Pepine: maria pepine@mccannpr.ro, 0734 526 233 


