MOTTO
Cel mai mare lucru pe care-l poţi face pentru un copil nu
este să-i dai din bogăţiile tale, ci să i le scoţi la iveală pe
cele care sunt ascunse în el însuşi.

CONCURS NAȚIONAL DE ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
,,O LUME MAI CURATĂ, O LUME MAI BUNĂ”

Porof Marcel,
director C.C. Fălticeni,
profesor coordonator al
cercului de Geologie –
ecologie; Tel.0751227868;
E-mail:
porofmarcel@yahoo.com

Pascariu Daniela Elena,
profesor coordonator al cercului
de Protecția Mediului.
Tel.0745849153;
e.mail:danapas33@yahoo.com

Formărea competenţelor şi atitudinilor necesare pentru
înţelegerea interacțiunii om-natura, cunoașterea diversității
fenomenelor din lumea inconjuratoare,necesare creării
premiselor pentru dezvoltarea în rândul elevilor a unui
comportament civic care să contribuie la educarea membrilor
comunitatii, la împlinirea nevoilor pe linia educatiei ecologice

Promovarea educației în general și a educației pentru mediu în particular în Palate, Cluburi ale copiilor și școli.

Valorificarea capacității creatoare indomeniu științific dar și artistic a elevilor din peste 50 unități școlare din peste 25 județe ale țării.

Stimularea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ în vederea promovării cercetării ştiinţifice, disponibilităţilor de informare,
organizare şi diversificare a activităților în randul elevilor și profesorilor în cele 25 de unități scolare de proveniență, care sa aibă un caracter permanent;

Evidenţierea laturii aplicative a activităților cercurilor de ecologie, protectia mediului, chimie aplicată, turism ecologic, educație civică etc., prin stabilirea de corelaţii cu alte domenii: fiz
biologie, sport, arte etc., dezvoltarea capacităţilor de comunicare, lucrul în echipă, dovedită prin participarea a cel puțin 50 de proiecte de mediu înscrise la concurs ;

Dezvoltarea capacitatii de comunicare între elevii şi cadrele didactice din şcoli diferite şi conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei, astfel încât sa fie a
scopul proiectului în proportie de 100%, pe perioada celor 3 zile de concurs;

Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, analiză, sinteză şi a gândirii logice, utilizare TIC a celor 50 de elevi participanți la faza finală a concursului.

Diseminarea rezultatelor proiectului în 25 unităţi şcolare, într-un interval de 3 luni după desfășurarea activității finale (concursul).

a.Titlul activităţii: Iniţierea proiectului, stabilirea regulamentului de
concurs/constituirea echipei de proiect.
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie-noiembrie 2019
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor Fălticeni
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii
etc): 40 elevi, 7 cadre didactice, comitetul de părinţi din Club, reprezentant al
Primarului și CL al Municipiului Fălticeni;
e. Descrierea pe scurt a activității: Constituirea echipei de proiect, distribuirea
responsabilitatilor fiecarui membru din echipa, analiza editiei anterioare,
stabilirea temei proiectului, elaborarea şi depunerea proiectului la comisia de
evaluare din MEN.

a.Titlul activităţii: 2. Lansarea, promovarea și mediatizarea sub diferite forme a
proiectului, în unitățile de învățământ preuniversitar, Cluburi și Palate ale Copiilor din
județ și din țară.
b. Data/perioada de desfăşurare: 5 decembrie 2019 – 31 martie 2020;
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor Fălticeni

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanți ai comunității etc.): 40
elevi, 7 cadre didactice, preşedintele comitetului de părinţi, 2 reprezentaţi ai
comunităţii, mass-media locală;
e. Descrierea pe scurt a activității: identificarea potenţialilor sponsori; întâlniri cu
agenţii economici; prezentarea intenţiilor; semnarea declaraţiilor de parteneriat;
atragerea de fonduri de la Consiliul Local.

a.Titlul activităţii: Definirea, identificarea şi contactarea grupurilor ţintă,
primirea/înregistrarea fişelor de înscriere și a materialelor necesare participării la
concurs (proiect, eseu, desen, fotografie, afiș, obiecte obţinute doar din materiale
refolosibile).
b. Data/perioada de desfăşurare: 1 aprilie – 20 septembrie 2020
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor Fălticeni
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanți ai comunității etc.): 40
elevi, echipa de proiect – 7 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității: identificarea instituţiilor participante, multiplicarea
materialului informativ (invitaţie, regulament, fişă de înscriere), expedierea
corespondenţei către participanţi, primirea/înregistrarea fişelor de înscriere și a
materialelor necesare participării la concurs (proiect, eseu, desen, fotografie, afiș,
obiecte obţinute doar din materiale refolosibile). Gruparea acestor materiale pe
categorii/secțiuni în conformitate cu prevederile regulamentului

Activitatea nr. 4

a. Titlul activității: Evaluarea și selecția lucrărilor și trimiterea invitațiilor, a regulamentului și a programului cu
activitățile ce urmează a fi desfășurate în faza participării directe;
b. Data/perioada de desfăşurare: 20 septembrie – 5 octombrie 2020
c. Locul desfășurării: Clubul Copiilor Fălticeni
d. Participanți (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc): mai mult de 200
elevi; mai
multde 50 cadre didactice, comisia de organizare, comisia de jurizare;
e. Descrierea pe scurt a activității :
- Realizarea unei expoziții, evaluarea materialelor trimise și selectarea participanților pentru etapa a II a a concursului.
Tema lucrărilor este, conform regulamentului: ,,Ruina lor, comoara noastră,,:
- Vor fi evaluate și selectate maxim câte 5 proiecte și 5 eseuri pe categorii de având ca temă: „Un suflet curat, o minte
sănătoasă într-un mediu durabil!”.
Activitate de selecție a lucrărilor. Din numărul total de lucrări, juriul acestei etape, alcătuit din inspectorul educativ,
directorul CC Fălticenii, profesori de specialitate, va face selecţia lucrărilor câştigătoare, precum şi premierea
câştigătorilor. Autorii lucrărilor premiate (locurile I, II, III și mențiuni, în limita a 25 echipaje a câte 2 elevi, la toate
sectiunile și categoriile de vârstă vor fi invitate să participe la etapa finală. Echipajele câștigătoare vor primi invitații în
scris pentru participare la etapa finală în perioada 01 - 05 Octombrie 2020. Toate proiectele evaluate vor fi
recompensate cu diploma de participare.

Activitatea nr. 5

. Titlul activităţii: Organizarea etapei finale (participare directă) a concursului ecologică şi protecția mediului „O LUME MAI CURATĂ , O LUME MAI
BUNĂ”
b. Data/perioada de desfăşurare: 16 – 18 octombrie 2020
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor Fălticeni
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): 50 elevi, 25 cadre didactice, comitetul de părinți al clubului, 2
reprezentaţi ai comunităţii, echipa de proiect: 40 de elevi și 7 cadre didactice.
e. Descrierea pe scurt a activității :
- prima zi a concursului: primirea și cazarea echipajele, activități de socializare prezentarea și discutarea programului concursului, etapa a II a;
- ziua a II a de concurs – după deschiderea festivă vor fi aplicații practice în orizontul local și apropiat:
în orizontul local în complexul turistic ,,Nada Florilor,, și fosta platformă îndustrială ,,Metadet,,.
în orizontul apropiat o excursie o excursie tematică pe traseul Fălticeni – Cheile Moara Dracului – Codrii seculari Slătioara - Ostra – Fălticenii ce va
consta în identificarea ecosistemelor naturale și antropice și a zonelor afectate de impactul activității umane. Activitate de ecologizare în zona Cheile
Moara Dracului.
- ziua a III a de concurs:
probă de evaluare si de realizare a feedback-ului, ce va consta în conceperea unui produs (diorama, colaj, afiș, machetă, eseu, colaje foto, prezentări
Power Point, desene), care să aibă la bază observațiile făcute în ziua precedentă în orizontul local sau apropiat (materialele și mijloacele sunt puse la
dispoziție de organizatori dar pot fi și personale) și care să abordeze una din temele următoare (în funcție de tipul de produs ales) :
,,Ruina lor, comoara noastră,,: dioramă, colaj, obiect din material reciclabil, afiș;
„Fălticeni - Nostalgii de toamnă”: colaje foto, fotografie, desen
Concurs de proiecte de mediu si eseuri: „Un suflet curat, o minte sănătoasă într-un mediu durabil!”: eseu, prezentare Power Point;
Juriul Naţional al Concursului, alcătuit din: inspectorul educativ, reprezentant al Agenției de Mediu Suceava, un reprezentant al SGR - Suceava,
reprezentatul Muzeului Apelor ,,Mihai Băcescu,, Fălticeni, reprezentantul Primăriei Fălticeni compartimentul protecţia mediului, profesori de
specialitate va face selecţia lucrărilor câştigătoare, precum şi premierea câştigătorilor.
Festivitatea de premiere și plecarea invitaților;

a.Titlul activităţii: Diseminarea rezultatelor obținite în urma derulării proiectului la nivel local, județean, național și internațional;

b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie- noiembrie 2020
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor Fălticeni şi unităţile şcolare participante la concurs
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanți ai comunității etc.): 200 elevi, toate cadrele didactice participante la
concurs
e. Descrierea pe scurt a activității: Pe parcursul desfăşurării fiecărei activităţi, se va face o evaluare parţială pentru realizarea
corecţiilor şi adaptării la noile situaţii ce intervin, precum şi pentru obţinerea de rezultate parţiale necesare în evaluarea finală.
Diseminarea se va realiza prin popularizarea în mass media a rezultatelor concursului, pe facebook, pe pagina web a clubului, în
ziarele locale și se vor realiza dezbateri în școli, cluburi și palate din județul Suceava. Acest lucru se va realiza și prin intermediul
cadrelor didactice şi elevilor participanţi la concurs în unităţile şcolare pe care le-au reprezentat; toţi participanţii vor avea acces la
baza de date (participanţi şi rezultate) şi la materialele de prezentare ale concursului, precum şi la toate lucrările prezentate în
concurs.

a.Titlul activităţii: Diseminarea rezultatelor obținite în urma derulării proiectului la nivel local, județean, național și
internațional;
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie- noiembrie 2020
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor Fălticeni şi unităţile şcolare participante la concurs
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanți ai comunității etc.): 200 elevi, toate cadrele didactice
participante la concurs

e. Descrierea pe scurt a activității: Pe parcursul desfăşurării fiecărei activităţi, se va face o evaluare parţială pentru
realizarea corecţiilor şi adaptării la noile situaţii ce intervin, precum şi pentru obţinerea de rezultate parţiale necesare
în evaluarea finală. Diseminarea se va realiza prin popularizarea în mass media a rezultatelor concursului, pe
facebook, pe pagina web a clubului, în ziarele locale și se vor realiza dezbateri în școli, cluburi și palate din județul
Suceava. Acest lucru se va realiza și prin intermediul cadrelor didactice şi elevilor participanţi la concurs în unităţile
şcolare pe care le-au reprezentat; toţi participanţii vor avea acces la baza de date (participanţi şi rezultate) şi la
materialele de prezentare ale concursului, precum şi la toate lucrările prezentate în concurs.

Conştientizare a comunităţii locale privind rolul pe care îl are
pregătirea de specialitate privind preîntâmpinarea sau diminuarea
efectelor degradării mediului.

Încredere tuturor celor care vor beneficia de serviciile acestui
program iar prin activităţile realizate pot contribui eficient la
diminuarea degradării mediului înconjurător.

Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi de bază şi specifice; informative şi de relaţionare;
comunicative, multiple; argumentative şi critice; participative şi de colaborare, productive şi
creative, ca bază a atitudinilor pro-ecologice definite în termeni de implicare efectivă.

80% dintre elevii participanți și-au însușit noi cunoștințe teoretice despre mediu
înconjurător și și-au format deprinderi și abilități practice de cercetare a elementelor
acestuia de a elabora și concepe judecăți de valoare privind calitatea și efectele
degradarii mediului pe care să le impartășească și altor colegi, prieteni.

Întărirea colaborării între comunitatea locală şi cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii
relaţiilor copil – părinte – cadru didactic;

Realizarea de noi parteneriate cu ONG-uri și agenți ecomonici care să sprijine financiar concursul;

Conştientizarea principiilorl de viață sănătoasă de către copii şi
adulţi; stimularea interesului comunităţii locale în finanţarea
activităţilor de tip nonformal, in proportție de 25% mai mare fată
de ediția anterioară.

