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CONCURS NAŢIONAL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

„O LUME MAI CURATĂ, O LUME MAI BUNĂ”  

Fălticeni,  2014 

 

R E G U L A M E N T 
Argument 

  Mediul este un domeniu prioritar în procesul de postaderare a României la Uniunea Europeană, o 

problematică ce începe să devină din ce în ce mai stringentă, după ce ani la rândul nu a existat interes faţă 

de acest subiect, în România. Protecţia mediului nu trebuie să fie doar o preocupare a marilor actori 

sociali, ci trebuie “exercitată” de către fiecare individ, încă de la vârste timpurii.  

Societăţile moderne încep să realizeze că sunt pe cale nu numai de a-şi distruge mediul 

înconjurãtor, chiar de a-şi submina propriul viitor. O societate viabilă este aceea care îşi satisface nevoile 

fără a pune în pericol perspectivele generaţiilor viitoare. Aceastã definiţie presupune responsabilitatea 

fiecărei generaţii faţă de asigurarea posibilităţii ca următoarea generaţie sã beneficieze de o zestre 

naturală şi economicã nediminuată.  

Plecând de la problemele locale privind degradarea mediulu precum poluarea aerului, apei, solului 

şi ajungând la ameninţarea la nivel panetar determinate de încălzirea globală, reducerea suprafeţelor 

forestiere, lipsa hranei ca urmare a degradării terenurilor, evidenţiază că aceste societăţi sunt departe de a 

fi durabile, ele pregãtindu-şi cu rapiditate propria lor distrugere. In mod evident, o economie ce provoacă 

schimbarea rapidă a climei - de care depinde capacitatea sa de producere a hranei nu poate fi viabilă, ca şi 

aceea care conduce la tăierea masivă a pădurilor ce asigură combustibilul, materia primă şi nu în ultimul 

rând oxigenul necesar vieţii. 

În şcolile din România, nu există încă materii de sine stătătoare precum: protecţia mediului, 

ecologie sau dezvoltare durabilă. Materiile existente includ secvenţial informaţii care să vizeze protecţia 

mediului înconjurător. Acest gol poate fi umplut prin programe de tip “Eco - Şcoala”, sau în cadrul 

cercurilor de ecologie, protecţia mediului înfiinţate în şcoli sau în cluburile şi palatele din fiecare judeţ. 

 

SCOP 

Concursul urmăreşte conştientizarea importanţei cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor naturale 

care constituie factori de risc şi stabilirea influenţei activităţii antropice asupra minimizării sau 

maximizării efectelor manifestării acestora. 

 

OBIECTIVE 

Concursul naţional „O lume mai curată, o lume mai bună” îşi propune următoarele obiective: 

- conservarea şi protejarea mediului înconjurător; 

- conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului înconjurător; 

- formarea unor abilităţi de protejare a mediului, a propriei sănătăţi şi a celor din jur; 

- adoptarea iniţiativei individuale şi de grup precum şi dezvoltarea creativităţii; 

- încurajarea elevilor în găsirea unor soluţii de rezolvare a problemelor legate de mediu la nivel 

local, regional şi naţional; 

- reducerea dezechilibrelor produse de om, naturii; 

- ameliorarea daunelor făcute mediului. 

 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

 04 – 05 iunie 2014 

 

 

http://www.ccfalticeni.ro/
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LOC DE DESFĂŞURARE 

Concursul se va desfăşura la Clubul Copiilor Fălticeni, judeţul Suceava . 

 

GRUP ŢINTĂ 

Concursul vizează participarea elevilor din Palatele şi Cluburile copiilor, elevi din şcoli şi licee din 

clasele V – XII.   

-  

TEMATICA DE CONCURS 

- Protecţia pădurii; Ecologie forestieră; Monitoring forestier; 

- Poluarea atmosferei terestre şi procesele legate de acest fenomen;   

- Poluarea apei şi procesele legate de acest fenomen; exploatarea raţională a surselor de apă; 

- Poluarea solului şi procesele legate de acest fenomen; amenajarea terenurilor degradate; 

- Conservarea biodiversităţii; 

- Conservarea ecosistemelor; 

- Utilizarea ecologică a biotehnologiilor; 

- Tratamentul ecologic al deşeurilor; 

- Exploatarea surselor neconvenţinale de energie; 

- Promovarea unei agriculturi ecologice. 

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Desfăşurarea concursului „O lume mai curată, o lume mai bună”, pleacă de la ideea că interesul 

umanităţii trebuie să fie în conformitate cu legile naturii şi că numai astfel se poate asigura o continuitate 

sănătoasă a vieţii pe Terra. 

Protecţia mediului se poate realiza deplin prin asocierea măsurilor de ordin legislativ şi 

administrativ cu cele de ordin educaţional  

Proiectul va cuprinde următoarele module (activităţi): 

Modulul 1. Pe baza experienţei acumulate în anii precedenţi se informează prin medodele de diseminare 

prevăzute în proiect, cadrele didactice din palatele şi cluburile copiilor despre intenţia desfăşurării acestui 

proiect precizându – se scopul, obiectivele şi modalitatea de implementare a acestuia.  

Modulul 2. Se transmite participaţilor ghidul practic ce conţine metode de cercetare a mediului 

înconjurător. Pe baza acestuia cadrele didactice colaboratoare la proiect  transmit elevilor participanţi 

(grupaţi în echipaje), scopul , tematica, metodologia de cercetare, modul de realizare a evaluării.   

Instruirea elevilor din instituţiile de învăţământ participante cu privire la derularea proiectului. 

Modulul 3. Pe baza metodologiei de cercetare se realizează fise de lucru în vederea monitorizării calităţii 

mediului în arealele supuse observaţiilor. Pe baza acestora se realizează rapoarte lunare ce vor sta la baza 

elaborării de referate, portofolii şi proiecte ce vor fi susţinute în fazele finale ale derulării proiectului.  
Modulul 4. Realizarea unui portofoliu , lucrare de sinteză, poster, privind activitatea desfăşurată. 

Modulul 5. Desfăşurarea unui concurs pe categorii de vârstă (clasele I – IV; V – VIII, IX - XII)   în care 

să fie prezentate rezultatele activităţilor desfăşurate; 

Lucrările vor fi prezentate sub formă de referate, proiecte, eseuri sub formă scrisă însoţite de 

imagini/fotografii, în conformitate cu tematica prezentată iar prezentarea se va face în format power 

point.  

Redactarea proiectelor se va face utilizând programul Word, respectându-se formatul A4. Elaborarea  

proiectelor trebuie să respecte structura indicată de MEN. 

Proiectele pot fi  însoţite şi de desene, afişe cu aceiaşi tematică, care vor fi jurizate separat. 

În aprecierea lucrărilor se va ţine cont de: 

- forma şi metodologia de întocmire: 20 puncte 

- conţinutul ştiinţific: 30 puncte 

- aplicabilitate, coerenţă, logică; 20 puncte 

- originalitate: 10 puncte 

- modul de prezentare: 10 puncte 

Juriul va fi format din: 

- inspector de specialitate; 

- profesori cu experienţă în domeniu; 

- director Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” – Fălticeni. 



Se vor acorda după jurizare locurile I, II, III, menţiuni pe grupe de vârstă. 

Toţi participanţii vor primi prin poştă diplome de participare.  

Se va încerca realizarea unei broşuri cu lucrările participante. 

Modulul 6. Organizarea unei aplicaţii practice în care vor fie evaluate aptitudinile, abilităţile şi 

competenţele acumulate în domeniul protecţiei şi conservării mediului.  

 

 

În cazul în care nu vom dispune de fonduri suficiente concursul „O lume mai curată, o lume mai 

bună” se va desfăşura prin corespondenţă pe două grupe de vârstă: gimnaziu şi liceu. 

Lucrările vor fi prezentate sub formă de referate, proiecte, eseuri sub formă scrisă însoţite de 

imagini/fotografii, în conformitate cu tematica prezentată.  

Redactarea proiectelor se va face utilizând programul Word, respectându-se formatul A4. Elaborarea  

proiectelor trebuie să respecte structura indicată de MEN.  

Proiectele vor fi prezentate într-un exemplar şi în format digital (dischetă, CD) sau mail. 

Proiectele pot fi  însoţite şi de desene, afişe cu aceiaşi tematică, care vor fi jurizate separat. 

În aprecierea lucrărilor se va ţine cont de: 

- forma şi metodologia de întocmire: 20 puncte 

- conţinutul ştiinţific: 30 puncte 

- aplicabilitate, coerenţă, logică; 20 puncte 

- originalitate: 10 puncte 

- modul de prezentare: 10 puncte 

 

Juriul va fi format din: 

- inspector de specialitate; 

- reprezentant Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava; 

- profesori cu experienţă în domeniu; 

- director Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” – Fălticeni. 

 

Se vor acorda după jurizare locurile I, II, III, menţiuni pe grupe de vârstă. 

Toţi participanţii vor primi diplome de participare.  

Se va realiza un CD şi a unei  broşuri cu lucrările participante. 

Lucrările nu vor fi returnate. 

 

Lucrările vor fi trimise prin poştă la adresa: Clubul Copiilor Fălticeni, str. Aleea Căminului nr. 2, 

Fălticeni, jud. Suceava, sau prin  mail: porofmarcel@yahoo.com, până la data de: 1 iunie 2014 (data 

poştei). 

 

COORDONATE DE CONTACT 

Clubul Copiilor Fălticeni 

Tel /fax 0230542472 

Persoană de contact 

Prof. dr. Porof Marcel  

Tel 0751227868 

E-mail : porofmarcel@yahoo.com 

 

Inspector General,          Inspector educaţie non-formală: 

      Prof. Gheorghe Lazăr                                 prof.    Tatiana Vântur 

                                                   

 

                               

Organizator 

Clubul Copiilor şi Elevilor Fălticeni 

Director, 

prof. dr. Porof Marcel 
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Antet 

 

 

FIŞĂ ÎNSCRIERE – PARTICIPARE 

LA CONCURSUL NAŢIONAL 

 „O LUME MAI CURATĂ, O LUME MAI BUNĂ” 

EDIŢIA A  VII- A, FĂLTICENI  - 2014 

 

 

 

 

 

 Prin prezenta, unitatea şcolară …………………………………………………...., confirmă 

participarea la Concursul interjudeţean „O lume mai curată, o lume mai bună”, organizat de Clubul 

Copiilor Fălticeni, în perioada 04 – 05 iunie 2014 cu următoarele lucrări: 

 

1. ………………………………………………………………………………….. 

        2. …………………………………………………………………………… 

       3. ……………………………………………………………………………….. 

 

Menţionez că am primit regulamentul de desfăşurarea a concursului, sunt de acord cu prevederile 

acestuia şi mă angajez să îl respect.  

Sunt de acord ca lucrarea/lucrările cu care particip să rămână la organizator şi nu solicit ca acestea 

să fie returnate. 

Sunt de acord ca numele cât şi lucrarea/lucrările cu care particip să poată fi făcute publice şi 

folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi .  

 

 

 

 

Data ………………….. 

 

                                                                                     

 

 Director,      Coordonator, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


