PROIECT PRIVIND DEZVOLTAREA SI APROFUNDAREA
EDUCATIEI ECOLOGICE A ELEVILOR DIN JUDETUL PRAHOVA
Gandeste verde, gandeste curat!
Think green, think clean!

Editia a XI-a (sectiunea A)
Moto: „Nu putem schimba pe alţii, dar dacă ne putem schimba pe noi înşine, putem înceta
schimbarea înfăţişării Pământului”. Melodie Beattie
Educaţia de mediu reprezintã procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului
înconjurãtor şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurãtor. Educaţia pentru mediu
poate crea premisele pentru dezvoltarea în rândul elevilor a unui comportament civic de
protecţie a mediului înconjurător, ii poate ajuta să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii,
valori, ceea ce duce la asumarea răspunderii pentru menţinerea calităţii mediului.
Copiii sunt un public important pentru educaţia de mediu si, în multe cazuri, copiii îşi
pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii. Credem că problemele de mediu sunt urgenţe
şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia trebuie să fie o parte integrantă a
soluţiei. Opiniile divergente privind starea mediului, consecinţele degradării acestuia şi rolul
educaţiei sunt bune subiecte de discuţie şi dezbatere.
Acest lucru se poate realiza prin informare, iar informarea facuta de elevi, prin prisma
experientei acumulate, poate fi valorificata la mai multe nivele.
Scopul proiectului „GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!” este acela de a extinde
procesul de educatie ecologica de la elevi catre adulti, in spiritul respectului pentru natura.
Proiectul-concurs GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT! a fost initiat de Agentia pentru
Protectia Mediului Prahova in anul 2008 si se afla la a X-a editie.
La aceasta editie se pot inscrie in concurs unitatile de invatamant din judet, cu elevii
claselor I-VIII.
Logo-ul proiectului :”GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!”
Sigla proiectului ilustreaza grafic deviza proiectului si va fi folosita, obligatoriu, in cadrul
tuturor actiunilor si pe toate materialele concepute de elevi.

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE REGULAMENTUL CONCURSULUI!
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CE ADUCE NOU ACEASTA EDITIE A CONCURSULUI „GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!”:

PENTRU PARTICIPANTII LA SECTIUNEA A (cl. I-VIII)
Actiunile ce se vor desfasura in cadrul acestei sectiuni sunt:
1)

ECOBRAZI LA CENTENAR-

Tinand cont ca anul acesta sarbatorim 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918:
desăvârșirea statului național roman, prima activitate din cadrul acestei editii va consta in
realizarea unui bradut de Craciun, din materiale RECICLATE (se va depuncta utilizarea unor
materiale noi), avand inaltimea de max. 1 m. Nu se accepta brad natural taiat. Bradul va reflecta
evenimentul major sarbatorit anul acesta in Romania.
Pe plan intern, scolile vor organiza un concurs de selectie a celui mai interesant bradut, iar
castigatorul va intra in competitia „Gandeste verde, gandeste curat!”, ca unic reprezentant al scolii
respective. Bradutul castigator va fi predat la sediul APM Prahova.
Termen de predare: 15 noiembrie 2018
2)
ZIUA ZONELOR UMEDE- realizarea unor montaje power-point care sa reflecte tematica
anului 2019. Aceasta prezentare va fi rezultatul preselectiei pe scoala si va fi trimis prin posta electronica la
APM Prahova.
Termen de predare: 28 ianuarie 2019
3)
LUNA PADURII-se va realiza un tablou format A3, pe carton sau hartie, din materiale
naturale (frunze si flori presate, ierburi, paie, crengi, seminte, etc), care sa reprezinte un peisaj din natura,
legat de padure.
Termen de predare: 25 martie 2019
4) ZIUA PAMANTULUI-realizarea unei fotografii (originale) format 10x15 cm, legata de importanta
acestei zile. Fotografia va fi insotita de un scurt eseu (jumatate de pagina A4 dactilografiat), in care se va
explica semnificatia acesteia.
Termen de predare: 16 aprilie 2019
CONCLUZIA: Pentru aceasta sectiune (clasele I-VIII), fiecare scoala va prezenta:
un ecobrad al Centenarului pentru Craciun;
un montaj power point cu tema Ziua Zonelor Umede;
un tablou format A3 din materiale naturale pentru Luna Padurii;
o fotografie(originala), insotita de eseu pentru Ziua Pamantului.
Incurajam sarbatorirea tuturor acestor evenimente si prin organizarea de lectii interactive, cu
prezentari de filme documentare in clasa sau la nivel de scoala, astfel incat toti elevii si profesorii sa ia
cunostinta despre importanta acestor evenimente.
Predarea la APM Prahova a tuturor materialelor se va face personal si in original, pana la
termenele precizate mai sus. Pentru materialul de Ziua Zonelor Umede se accepta transmiterea
electronica si prin wetransfer.com.
Fiecare material va fi insotit de fisa de activitate, semnata si stampilata de conducerea scolii.
Nu se accepta depunerea materialelor dupa termenul limita de predare.
Pentru eventuale informatii sau alte detalii, ne puteti scrie la urmatoarea adresa de email:
relatii.publice@apmph.anpm.ro

ATENTIE!
Toate materialele realizate de elevi vor contine obligatoriu logo-ul si sigla
proiectului GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT! (prezentate mai sus); informatiile din
videoclipuri vor fi deosebit de concise, precise si personalizate la nivelul fiecarei scoli.
Atentionam cu privire la durata de max 2 minute a fiecarui material video de la sectiunea B,
precum si la includerea logo-ului sau a tematicii evenimentului respectiv (cu referire la anul
2018). Se va tine cont de tema impusa prin concurs.
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CUM SE REALIZEAZA JURIZAREA:
SECTIUNEA A (cl. I-VIII):
La jurizare se va tine cont de:
-reflectarea tematicii
-impresia artistica
-originalitate
Pentru fiecare obiectiv prezentat mai sus se vor acorda note de la 0 la 100.
Evaluarea va fi facuta de un juriu, format din reprezentanti ai APM Prahova, ai Muzeului de
Stiintele Naturii Prahova, ai Muzeului Judetean de Arta Prahova. Se va tine cont de:
-reflectarea tematicii
-impresia artistica
-originalitate
Instituţii implicate în proiect:
●
Agenţia pentru Protectia Mediului Prahova – coordonator al concursului la nivel
judetean;
● Unităţile şcolare din judet, care se inscriu in concurs;
● Consiliul Judetean Prahova;
 Inspectoratul Scolar Judetean Prahova;
 Parcul Memorial „Constantin Stere” Bucov;
 Muzeul de Stiintele Naturii Prahova;
 Muzeul de istorie si Arheologie Prahova-Casa Memoriala Constantin si Ion Stere;
 Muzeul Judetean de Arta Prahova;
 Mass-media;
 Sponsori
■ Aria de desfăşurare:
Judetul Prahova
■ Perioada de desfăşurare:
08.10.2018-13.05.2019
■ Etape în implementarea şi desfăşurarea proiectului
- lansarea proiectului si mediatizarea acestuia- 8-14 octombrie 2018;
- inscrierea scolilor: 15-29 octombrie 2018;
Termenele limita pentru fiecare activitate sunt precizate mai sus,
regulamentului.

in

textul

Pana la data de 12 mai 2019 se va face evaluarea finala a activitatii scolilor; festivitatea
de premiere a participantilor se va desfasura ulterior acestei date.
In cadrul festivitatii de premiere se va sarbatori ZIUA MEDIULUI 2019. Fiecare scoala
participanta va sustine un scurt program artistic care sa reflecte tematica Zilei Mediului (ulterior
vom da amanunte cu privire la organizarea acestui eveniment).
La nivelul fiecărei unităţi şcolare se va forma un grup de iniţiativă, alcătuit din cel mult 5
elevi şi doi profesori, cu rolul de a organiza şi coordona acţiunile din cadrul proiectului si de a
promova campanii de informare pentru întreaga şcoală şi comunitate despre preocupările din
domeniul protecţiei mediului.
Precizam ca GRUPUL DE INITIATIVA are obligatia de a aduce la cunostinta regulamentul
concursului tuturor elevilor si profesorilor din unitatea de invatamant.
APM Prahova, precum si sponsorii si mass-media, isi rezerva dreptul de a fi prezenti
la actiunile organizate de scoli.
Nu se vor lua in considerare actiunile care nu se desfasoara in concordanta cu
prezentul regulament.
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ANEXA 1-model cerere de inscriere
ANEXA 2 –model Fisa de activitate

Anexa nr. 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
LA PROIECTUL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!
Editia a XI-a-pentru SECTIUNEA A

Şcoala

Localitatea

Numele si prenumele
conducatorului unitatii de
invatamant

Date de contact scoala
(telefon, fax, e-mail)
Grupul de initiativa
( MAXIM 5 elevi)

Clasele inscrise (cu precizarea
numarului de elevi participanti)
Profesorii coordonatori
de proiect
MAXIM 2 profesori
(nume si date de contact:
adresa e-mail si telefon)

Director unitate de invatamant,
Numele si prenumele
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L.S.

(SE VA COMPLETA CATE O ANEXA 2 PENTRU FIECARE ACTIVITATE)
Anexa 2
FISA ACTIVITATII
SCOALA ………………………………………..SECTIUNEA DE CONCURS......
LOCALITATEA…………………………………
DATA LA CARE S-A REALIZAT ACTIVITATEA..........................

ACTIVITATEA DESFASURATA

ELEVII CARE AU PARTICIPAT LA REALIZAREA MATERIALULUI

MATERIALUL CARE S-A PREDAT (descriere succinta a materialelor anexate)

Modul de transmitere a materialului si data la care s-a predat la APM Prahova

Intocmit,

DIRECTOR UNITATE DE INVATAMANT,
L.S.
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