REGULAMENT
CONCURS APLICATIV DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

,,MICII INVENTATORI ECO”
Ediția I

Scopul:
Concursul vizează stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor în domeniul protecţiei
mediului, precum și aplicarea cunoștințelor teoretice în experimente interesante care se efectuează
cu materiale biologice, alimente, apă, aflate la îndemână.
Grupul ţintă:
Concursul se adresează copiilor de grupă mare și elevilor din ciclul primar, receptivi la procesul
de modernizare, eficientizare şi implementare a cunoştinţelor ecologice şi de protecţia mediului.
Obiectivele concursului:
1.Conștientizarea importanței protecției și conservării mediului înconjurător
2. Deschiderea orizontului de creativitate a elevilor
4. Conștientizarea necesității reciclării materialelor pentru un viitor mai sigur
5. Dezvoltarea competențelor practice
6. Dezvoltarea capacităților de comunicare, a lucrului în echipă
Locul desfăşurării: Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, județul Suceava,
Strada Nicu Gane, nr.4
Condiţii de participare la concurs:
La concurs participă copii din grădinițe- grupa mare, elevi din ciclul primar
Participarea la concurs va fi confirmată prin fişa de înscriere cu copiii participanţi, pe
secţiuni, fişă care va fi expediată pe mail la adresa , evaluatorbenke@gmail.com până la data
de 18 aprilie 2019.
Pentru participarea directă, echipajele vor fi constituite din 3 copii şi un cadru didactic însoţitor.
Pentru participarea indirectă la concurs, coletul cu lucrări se va expedia prin poştă (până la
data de 18 aprilie 2019) şi va cuprinde costumul eco pentru secțiunea I, jucăria eco pentru

secțiunea a II-a, dispozitivul-machetă pentru secțiunea a III-a-. Lucrările vor fi însoţite de etichete
pe care se vor trece următoarele: numele şi prenumele elevului, categoria de vârstă/clasa, instituţia
de învăţământ, secţiunea, titlul lucrării şi numele profesorului îndrumător. În colet se va ataşa şi
un plic A4, autoadresat, timbrat corespunzător pentru trimiterea diplomelor.
Lucrările se trimit prin poştă până la data de 18 aprilie 2019 (data poştei), cu menţiunea –
pentru Concursul Județean ,, Micii inventatori ECO” pe adresa:
Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, Strada Nicu Gane, nr.4, Fălticeni, județul Suceava,
cod 725200Nu se percepe taxă de participare.
SECŢIUNI:
 Moda ECO pentru copiii de la grupa mare,elevii din clasele 0-IV- parada modei și
expoziție cu obiecte de îmbrăcăminte confecționate din materiale reciclabile
 Jucării ECO pentru elevii din clasele I-III- expoziție și prezentare de jucării făcute din
materiale din natură sau reciclabile
 Micul inventator. Pentru elevii din clasele a III-a –a IV-a – machete sau dispozitive
tip machetă care ilustrează experimente științifice desfășurate la orele de curs din cadrul
ariei curriculare Matematică și științe ale naturii.
Se admit maxim 3 lucrări / cadru didactic: un cadru didactic poate însoți 3 echipaje a
câte 3 elevi, fiecare echipaj participând în concurs cu o singură machetă-experiment.
Lucrările, atât pentru participarea directă cât şi cea indirectă, nu se returnează.
Stabilirea rezultatelor şi alcătuirea clasamentului:
Punctajul pentru fiecare secţiune se stabileşte de către Comisia de jurizare. Clasamentele se
întocmesc pe categorii de vârstă şi secţiuni. Premiile se acordă conform OMECTS nr.
3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei– cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare și a regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul
activităților educative, școlare și extrașcolare.
Lucrările vor fi apreciate tinând cont de: calitate, grad de dificultate, originalitate, creativitate. Se
va organiza o expoziţie cu toate lucrările echipajelor participante la concurs.
Persoane de contact: Prof. Benke Carmen Elena – 0727344683, evaluatorbenke@gmail.com
Prof. Triși Alexandrina-

0748232567, trisi.alexandrina@gmail.com

FIȘA DE ÎNSCRIERE LA
CONCURSUL APLICATIV DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

,,MICII INVENTATORI ECO”
Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:
...............................................................................................................................
Specialitatea:
..................................................................
Unitatea de învăţământ ..........................................................................................
Adresă ....................................................................................................................
Tel................................................e/mail.................................................................
Elevi participanţi:
Nr. NUMELE SI PRENUMELE ELEVILOR
crt.

SECTIUNEA

TITLUL LUCRARII

Cadrul didactic,
Tel:
e-mail:

