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 Regulament concursului  

pe teme de educație ecologică și de protecție a mediului 

 

 

 Concursul este parte dintr-un proiect educativ pe tema educației ecologice și de 

protecție a mediului cu titlul ”… Stejarul stejari să producă…”. Proiectul are 12 activități 

din care 4 sunt dedicate concursului. 

Concursul are patru etape:  

 Activitatea nr. 6 (A6): Prima etapă a concursului constând în  postarea de 

prezentări PowerPoint ”Stejarul … în diferite domenii”- 15 martie -15 aprilie 2014 

(Luna pădurii)- : după postarea prezentărilor pe platformă se va realiza selecția celor 

mai elocvente, mai corecte, utilizând o bibliografie adecvată 

 Activitatea nr. 7(A7): A doua etapă a concursului constând în  rezolvarea 

chestionarului ” Eco - biologia stejarului”- 7-12 aprilie 2014 -: în Programul numit 

„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” se lansează acest chestionar și se 

alege respondentul care a realizat cel mai mare punctaj 

 Activitatea nr. 8 (A8): A treia etapă a concursului: Ecologizarea unui stejăriș 

/ 25 octombrie 2013 - 30 aprilie 2014- postarea de filme/ppt. - uri cu mesaj educativ ca 

urmare a unei activităţi de voluntariat (ecologic și de protecție a mediului) realizată în 

perioada propusă 

 Activitatea nr. 9 (A9): A patra etapă a concursului: ”…Stejarul stejari să 

producă…” - 25 octombrie 2013 - 30 aprilie 2014 rânduri - miniproiecte care să 

includă și produse finale create individual (invitații, broșuri și postere de prezentare a 

elementelor cheie – prestabilite - ale unui miniproiect, filme, prezentări ppt, bloguri, 

chestionare on line, creații cultural - artistice proprii, probleme de mediu și sugestii de 

rezolvare a lor etc.)  în perioada propusă 

 

Câștigătorii concursului ”… Stejarul stejari să producă…” sunt concurenții cu cele 

mai multe puncte acumulate în urma jurizării materialelor din cele 4 etape ale concursului. 

 

1.   Toate etapele concursului se organizează în laboratoarele de informatică ale 

instituțiilor partenere, în intervalul precizat, sub atenta îndrumare a profesorilor 

coordonatori care au rolul de a selecta materialele postate. 

2.    Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs. 

3.   Înscrierea unităților de învățământ pentru participare la concurs se face după ce 

profesorii coordonatori (conform acordurilor de parteneriat semnate în cadrul 

proiectului) vor completa un formular on-line pe platforma E-learning OAK inclusă 

în Platforma Moodle a site-ul www.meb.ro , primind astfel acces pe platformă și 

dreptul de a înscrie elevii din școala respectivă. 

4.   Înscrierea elevilor se face printr-un formular de înscriere on-line completat individual 

sub monitorizarea profesorului coordonator. 

5.   In fiecare școală participantă se va organiza concurs de selecție a elevilor și a 

materialelor postate pentru etapele concursului. 

6.   Calendarul concursului de selecție și criteriile de selecție vor fi afișate în fiecare 

școală participantă cu cel puțin 2 săptămâni înaintea efectuării selecției. 

7.   Profesorul coordonator din fiecare școală parteneră va crea cont de acces elevilor 

selectați pe Platforma E-learning OAK 

8.   Pentru fiecare concurs, bibliografia minimală va fi pusă la dispoziția elevilor pe 

platformă cu cel puțin 20 de zile înaintea desfășurării concursului. 

http://www.meb.ro/
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9.   Fiecare etapă a concursului  constă în postarea de materiale sau răspunderea la 

chestionare, respectând regulile afișate pe platformă odată cu lansarea acesteia (15 

ianuarie 2014), înainte de înscrierea elevilor. 

10. Punctajul obținut va fi afișat automat pe Platforma E-learning OAK. 

11. Punctajul total va fi obținut prin însumarea punctajelor obținute la fiecare concurs și 

se va afișa pe platformă după jurizarea miniproiectelor după criterii care vor fi 

afișate înainte de înscrierea elevilor pe platformă. 

12. Comunicarea rezultatelor finale va avea loc pe platforma după perioada de jurizare 

(1 – 15 mai 2014), când fiecare profesor coordonator va aprecia mini-proiectele 

școlilor partenere, nu și propriul mini-proiect/ proiectul școlii sale. 

13. Fiecare școală va organiza un mini-moment cultural- artistic pentru festivitate de 

premiere a participanților. Festivitate pentru decernarea premiilor – 15.06.2014, ora 

11:00, în Parcul Cancicov la statuia lui Mihai Eminescu. 

14. Cadrele didactice îndrumătoare ai căror elevi au participat la proiect vor primi 

diplome de participare, elevii selectați pentru proiect/ etapele concursului vor avea 

un formular on-line de diplomă de participare/mențiune și vor avea dreptul să 

participe  (contra cost transport, cazare și masă) la excursie înainte altor 

excursioniști. 

15. Elevii câștigători vor primi premiile după cum urmează: 

Premiul     I – participare gratuită (transport și cazare) la excursia tematică: ”Stejarii 

… eminescieni”; 

Premiul   II –  transport gratuit pentru excursia tematică: ”Stejarii … eminescieni”; 

Premiul III – achitarea unei jumătăți din costul transportului pentru excursia tematică: 

”Stejarii … eminescieni” . 

16. Pentru cel mai activ voluntar în cadrul activităților proiectului se acordă: 

Premiul special – achitarea unei jumătăți din costul transportului  și a cazării pentru o 

noapte în cadrul excursiei tematice: ”Stejarii … eminescieni” ” A11 -31 mai - 1 iunie 

2014. 

 

Scopul concursului - proiect ”…Stejarul stejari să producă…” este cel de dezvoltarea 

de competențe cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii  prin îmbinarea activităților de 

tip e-learning și a activităților de ecologie și protecție a mediului.    

     

 

Profesor coordonator al proiectului, 

 Hulea Constantina 

 


