REGULAMENTUL
CONCURSULUI NAŢIONAL
ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE
EDITIA IV-A, 2013-2014
„REZERVAŢII NATURALE”
Concurs naţional pentru încurajarea desfăşurării de activităţi recreativ-educative
cu impact pozitiv asupra patrimoniului natural din ariile protejate
 Organizator: Asociatia non-profit „Scoli pentru un viitor verde”
 Denumirea programului-nucleu: „Şcoli pentru un viitor verde”, program educaţional naţional ce
vizează educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.
 Denumirea concursului: ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – REZERVAŢII NATURALE
 Denumirea obiectivului: Conştientizarea de către elevi a problemelor de mediu generate de activităţile
antropice în ariile naturale protejate şi educarea copiilor în spiritul unui comportament prietenos faţă de
mediu.
 Tipul activităţii: activităţi de voluntariat/informare/conştientizare realizate de elevii şcolilor din România,
având ca punct de interes rezervaţiile naturale de pe teritoriul ţării noastre, dar care se pot derula în orice categorie
de arie naturală protejată (parc naţional, monument al naturii, rezervaţie naturală, parc natural, rezervaţie a
biosferei); activităţile au ca scop ocrotirea patrimoniului natural, a speciilor floristice şi faunistice rare, precum şi
păstrarea peisajului unic, protejat în cadrul rezervaţiilor naturale, în special, şi din cadrul ariilor naturale protejate, în
general.

 Cui se adresează proiectul: elevilor, preşcolarilor şi cadrelor didactice din toate unităţile de
învăţământ preuniversitar din România, dar şi custozilor care administrează arii naturale protejate.
 Cuvinte-cheie: educaţie, conştientizare, protecţia mediului, rezervaţii naturale, voluntariat.
MECANISM DE DESFĂŞURARE CONCURS
1. Înscriere
a. Participarea la concurs este liberă şi gratuită pentru orice instituţie de învăţământ din România şi nu
necesită plata niciunei taxe sau a vreunor sume „ascunse”.
b. În concurs se poate înscrie şi poate participa orice cadru didactic din România, care:
i)
ii)

iii)

Formează o echipă verde de maxim 30 elevi (dintr-o unitate şcolară pot participa unul sau
mai multe cadre didactice care coordoneaza fiecare una sau mai multe echipe verzi, fiecare
echipa verde realizand un proiect diferit);
Completează Formularul de înscriere online până la 31 ianuarie 2014 pe
www.scolipentruunviitorverde.ro, secţiunea “ Cum mă înscriu?“, obţine acceptul scris al
directorului unităţii de învăţământ din care face parte pentru participarea la Concurs (prin
completarea şi semnarea Formularului de acceptare pentru inscriere, Anexa la Regulament
(vezi categoria Regulament de pe acest site) Acest Formular de acceptare pentru înscriere
este o condiţie obligatorie şi reprezintă criteriu de eligibilitate. Se păstrează în original de
către participant si va trimite organizatorilor, numai la cererea acestora, în etapa de validare a
câştigătorilor.
Realizează un proiect „verde” de voluntariat/informare/conştientizare care are ca punct de
interes o arie naturală protejată de pe teritoriul Romaniei, în intervalul de la înscrierea în

iv)
v)

concurs până la 31 mai 2014. Organizatorii vă pun la dispoziţie lista cu ariile protejate şi
siturile Natura 2000 pe www.scolipentruunviitorverde.ro, la secţiunea Informaţii utile.
Postează proiectul verde, cu fotografii care să ateste desfăşurarea lui, pe portalul dedicat
www.scolipentruunviitorverde.ro (secţiunea Cum particip/ Postare proiect) până la 31 mai
2014.
Mediatizeaza proiectul şi obţine cât mai multe voturi din partea publicului pe portalul
www.scolipentruunviitorverde.ro

2. Secţiunile concursului:
• Sectiunea „3-6 ani” (pentru educatori/educatoare şi copii de găradiniţă);
• Sectiunea „7-11 ani” (pentru învăţători/învăţătoare şi elevi din ciclul primar);
• Sectiunea “12-18 ani” (profesori şi elevi de gimnaziu/liceu).
O echipă verde (formată dintr-un cadru didactic şi maxim 30 de elevi) se poate înscrie într-o singură
secţiune a concursului. Într-o unitate şcolară se pot forma mai multe echipe verze (cadru didactic şi elevi
diferiţi).
3. Tipuri de Proiecte verzi acceptate:
i.
vizitarea şi ecologizarea unei arii naturale protejate de pe teritoriul României (de ex:
plantări de arbori şi reîmpăduriri; (re) marcarea unor trasee turistice, crearea şi dotarea
unor eco-poteci, etc);
ii.
realizarea unui proiect în scoală/comunitate de mediatizare/promovare a unei arii
naturale protejate din România. Toate activităţile de mediatizare (panouri de perete/ colţ
verde în şcoală/ conferinţe/ expoziţii de fotografie dintr-o arie naturală protejată expuse în
şcoală sau /macheta unei arii protejate prezentante în incinta şcolii, organizarea unui
eveniment de strângere de fonduri folosite pentru ecologizarea unei arii naturale
protejate/ crearea unui website dedicat promovării unei arii naturale protejate, realizarea
unui set de articole în presa locală, unor emisiuni TV sau serii de mini-emisiuni de radio
la staţiile locale care să promoveze o arie naturală protejată etc.); trebuie să
afişeze/menţioneze în mod vizibil/clar însemnele Concursului (adică: logo şi numele
“Concursul naţional Şcoli pentru un viitor verde, editia a IV-a, 2013-2014, tema ediţiei:
Rezervaţii naturale”, numele şi logo-ul partenerilor concursului: Ministerul Educaţiei
Naţionale, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Societatea de Geografie din
România, etc); fişierul care conţine logo-urile poate fi descărcat de pe
www.scolipentruunviitorverde.ro)
iii.
orice alte activităţi care servesc obiectivul declarat al proiectului.
4. Mecanism de votare:
Orice persoană care se înregistrează cu adresa de e-mail pe site-ul www.scolipentruunviitorverde.ro
(indiferent dacă este participant la concurs sau doar vizitator al site-ului) poate vota un singur proiect
verde (poate acorda maxim un vot), respectând Regulamentul concursului. Votul va fi înregistrat DOAR
după ce se va valida printr-un click pe link-ul de confirmare trimis pe adresa de email cu care cel care
doreste sa voteze s-a înscris. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea votării şi de a
anula voturi exprimate incorect.
Va fi desemnată câştigătoare echipa verde a cărui proiect verde primeşte din partea publicului înregistrat
pe site-ul www.scolipentruuniviitorverde.ro cel mai mare număr de voturi, până la 2 iunie 2014, ora
11,00.
Departajare! În cazul în care două echipe verzi din aceeaşi categorie şi acelaşi judeţ se plasează pe
aceeaşi poziţie cu acelaşi număr de voturi exprimate valid la încheierea votării, se va lua în calcul pentru
departajare data la care a fost înscris proiectul în concurs. Va avea castig echipa care a înscris mai
devreme proiectul în concurs.
5. Premii
Asociaţia validează şi anunţă rezultatele finale oficiale, în termen de 30 de zile de la încheierea
concursului, pe site-ul www.scolipentruunviitorverde.ro pe pagina oficiala facebook.com/ Asociatia Scoli
pentru un viitor verde şi în revistele educaţionale partenere proiectului, Terra Magazin, Doxi şi Pipo. În
această perioadă se vor verifica activităţile desfăşurate şi documentele justificative ale unităţilor şcolare
din Clasament.

Se vor acorda următoarele distincţii:
1. Marele Premiu Naţional (câte unul pentru ficare dintre cele trei secţiuni ale concursului). Acest
premiu va fi acordat echipei verzi care obţine cel mai mare număr de voturi într-o secţiune, indiferent de
judeţul din care face parte.
Premiul constă într-o
a. diplomă semnată de Ministerului Educaţiei Naţionale înmânată
profesorului coordonator al echipei verzi câştigătoare
b. diplome electronice pentru elevii din echipa câştigătoare;
c. produse educaţionale (cărţi, materiale educaţionale, etc) de la sponsorii
concursului.
2. Marele Premiu Judeţean (41 de „Mari premii judeţene” – câte unul pentru fiecare judeţ + un
“”Mare premiu” pentru Municipiul Bucureşti), pentru fiecare dintre cele 3 secţiuni (3-6 ani, 7-11
ani, 12-18 ani), echipei verzi al cărei proiect verde strânge cel mai mare număr de voturi per
judeţ, respectiv sectiune.
Premiul consta într-o
-

diplomă semnată de Ministerului Educaţiei Naţionale înmânată
profesorului coordonator al echipei câştigătoare
diplome electronice pentru elevii din echipa verde câştigătoare.

3. Toţi participanţii care au postat proiecte verzi pe www.scolipentruunviitorverde.ro şi au îndeplinit
condiţiile din Regulamentul oficial vor primi Certificate de participare în format electronic.
Pentru o bună desfăşurare a vizitelor şi a activităţilor din perimetrele înscrise în lista ariilor naturale
protejate din România, Organizatorii pun la dispoziţia participanţilor un set de norme de conduită şi de
reguli de vizitare a acestora disponibile gratuit pe www.scolipentruunviitorverde.ro, la secţiunea
Comunicate.
Organizatorii
Asociaţia Şcoli pentru un viitor verde

