Concursurile naţionale „Europa de Mâine", „Creează-ţi mediul" și, ,,Concursul
naţional de proiecte de mediu" cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative finanţate de
Ministerul Educaţiei Naţionale 2017
1. CONCURSUL NAŢIONAL „EUROPA DE MÂINE"
Concursul are două secţiuni: gimnaziu şi liceu
a. Tema ediţiei 2017: promovarea toleranţei - eliminarea discursului instigator la ură
b. Condiţii de participare: la concurs participă echipaje de 4 elevi de gimnaziu și un
cadru didactic, respectiv 4 elevi de liceu și un cadru didactic.
c. Etapele concursului:
 Etapa judeţeană va fi organizată în data de 10 mai 2017 la sediul Inspectoratului Școlar
Județean Bihor. Echipajele clasate pe locul I la etapa judeţeană vor intra în etapa de preselecţie
naţională.
 Preselecţia pentru etapa naţională: la preselecţie participă echipajele clasate pe locul I
la etapa judeţeană. Pe baza punctajului obţinut în urma preselecţiei, la etapa naţională vor
participa primele 13 echipaje calificate la fiecare secţiune. Rezultatele preselecţiei vor fi
comunicate tuturor echipajelor înscrise până la data de 15 iunie 2017.
 Etapa naţională va fi organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu
Palatul Copiilor Cluj Napoca si Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, la Băişoara, în perioada 711 iulie 2017 (gimnaziu), respectiv 11 - 15 iulie 2017 (liceu).
d. Probele de concurs:
Etapa judeţeană
 gimnaziu: realizarea şi interpretarea de către fiecare echipaj a unui scenariu centrat pe
tema eliminării discursului instigator la ură şi promovarea toleranţei. Criteriile de evaluare a
scenariului sunt:
1. Relevanţa scenariului din punctul de vedere al relaţionării acestuia cu tema dată;
2. Identificarea şi selectarea informaţiilor relevante;
3. Abilităţi de interpretare;
4. Originalitate şi creativitate în realizarea scenariului.
Produsul anterior menţionat va constitui probă de concurs la etapa judeţeană, va contribui
la preselecţia pentru etapa naţională şi va fi prezentat în cadrul etapei naţionale. Acesta va
contribui în proporţie de 40% la evaluarea finală din cadrul etape i naţionale.



liceu: realizarea de către fiecare echipaj a unui clip video de maximum 3 minute
centrat pe tema eliminării discursului instigator la ură şi promovarea toleranţei.
Criteriile de evaluare a clipului sunt:
1. Relevanţa clipului din punctul de vedere al relaţionării acestuia cu tema dată;
2. Identificarea şi selectarea informaţiilor relevante;
3. Calitatea mesajului transmis;
4. Originalitate şi creativitate în realizarea clipului.
Produsul anterior menţionat va constitui probă de concurs la etapa judeţeană, va
contribui la preselecţia pentru etapa naţională şi va fi prezentat în cadrul etapei naţionale.
Acesta va contribui în proporţie de 40% la evaluarea finală din cadrul etapei naţionale.
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la preselecţia pentru etapa naţională, echipajele clasate pe locul I la etapa judeţeană
vor transmite un tabel cu componenţa echipajului cu date de contact ale profesorului
coordonator şi filmarea scenariului (gimnaziu), respectiv clipul (liceu) prin e -mail, doamnei
Cristina
Vasiliu,
profesor
la
Palatul
Naţional
al
Copiilor
Bucureşti
cristina.alina006@yahoo.com. În urma evaluării produsului vor fi selectate 13 echipaje la
fiecare secţiune, ce vor participa la etapa naţională.

Etapa naţională - fiecare echipaj va prezenta produsul realizat pentru înscrierea la
concurs şi va participa la o serie de ateliere şi probe specifice.
e. Date de contact organizare: profesor Cristina Vasiliu (cristina.alina006@yahoo.com
0788.174.300) .
1. CONCURSUL NAŢIONAL „CREEAZĂ-ŢI MEDIUL''
a. Tema ediţiei 2017: poluarea şi biodiversitatea
b. Condiţii de participare: la concurs participă echipaje de 5 elevi cu vârste între 9 şi 13
ani și un cadru didactic din unităţile de învăţământ preunivesitar.
c. Etapele concursului:
 Etapa judeţeană va fi organizată în data de 10 mai 2017 la sediul Inspectoratului Școlar
Județean Bihor. Echipajele clasate pe locul I la etapa judeţeană vor intra în etapa de preselecţie
naţională.
 Preselecţia pentru etapa naţională: la această etapă participă echipajele clasate pe locul I
la etapa judeţeană. Pe baza punctajului obţinut în urma preselecţiei, la etapa naţională vor
participa primele 15 echipaje calificate. Rezultatele preselecţiei vor fi comunicate tuturor
echipajelor înscrise până la data de 15 iunie 2017.
 Etapa naţională va fi organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu
Palatul Copiilor „Adrian Băran" Slatina si Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, în perioada 2-6
iulie 2017.
d. Probele de concurs:
 la etapa judeţeană - realizarea de către fiecare echipaj a unei machete a unui animal
acvatic, din materiale reciclabile. Criteriile de evaluare a machetei sunt:
1. Creativitate;
2. Originalitate;
3. Abilităţi de transmitere a mesajului legat de protecţia mediului;
4. Relaţionarea produsului cu subiectul dat şi relevanţa acestuia.
Macheta va constitui probă de concurs la etapa judeţeană, va contribui la preselecţia
pentru etapa naţională şi va fi prezentat în cadrul etapei naţionale. Aceasta va contribui în
proporţie de 40% la evaluarea finală din cadrul etapei naţionale.
 la preselecţia pentru etapa naţională, echipajele clasate pe locul I la etapa judeţeană vor
transmite un tabel cu componenţa echipajului, unitatea de învăţământ şi date de contact ale
profesorului coordonator, cel puţin 10 fotografii relevante ale machetei (inclusiv din timpul
procesului de realizare) şi 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
Naţional al Copiilor Bucureşti - cristina.alina006@yahoo.com în urma evaluării fotografiilor și
a eseului vor fi selectate 15 echipaje, ce vor participa la etapa naţională.
Criteriile de evaluare a eseului sunt:
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Buna cunoaştere şi argumentare a subiectului;
Originalitatea;
Exprimarea valorilor și a atitudinilor personale legate de tema eseului;
Relevanţa informaţiilor şi armonizarea ideilor;
Corectitudinea exprimării.
- la etapa naţională, fiecare echipaj va prezenta macheta realizată pentru înscrierea la
concurs şi va participa la o serie de ateliere şi probe specifice.
e. Date de contact organizare: profesor Cristina Vasiliu (cristina.alina006@yahoo.com,
0788174300)
1.
2.
3.
4.
5.

2.

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DE MEDIU
 faza judeţeană - se va organiza până la 17 mai 2017
 faza naţională va avea loc în perioada 21-26.07.2017, Tabăra Muncel, judeţul Iaşi

Inspector Școlar General,
Alin Florin NOVAC-IUHAS

Inspector Școlar,
Daniela SOPOTA
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