Concurs Cei mai buni ecologişti! desfăşurat cu ocazia
„ZILEI MONDIALE A MEDIULUI ”
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor vă invită să participaţi în perioada
04.05.2015 – 05.06.2015 la concursul Cei mai buni ecologişti! desfăşurat
cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului.
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, îi 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 valorificată la mai multe nivele.
Scopul proiectului
Realizarea unor activităţi care să conducă la cunoaşterea şi protejarea
ecosistemelor ,a valorilor naturale care ne înconjoară, stimularea creativităţi,
a curiozităţii intelectuale, a originalităţii.
Obiectivele specifice ale proiectului
- înţelegerea de către elevi a semnificaţiei Zilei Mondiale a Mediului;
- comportamentul pro-activ faţă de mediul înconjurător;
- dezvoltarea aptitudinilor literare, artistice şi practice prin participarea la
activităţi extracuriculare.
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Grupul ţintă
Beneficiarii proiectului sunt:
Elevii din ciclul primar din cadrul unităţilor de învăţământ
Etapele concursului:
29.05 .2015 termenul de transmitere a lucrărilor;
02.06.2015 - 03.06.2015 evaluarea lucrărilor participante;
08.06.2015 -30.06.2015 expoziţie la sediul APM Bihor cu cele mai
reprezentative lucrări realizate (machete, desene, postere, afişe);
05.06.2015 - înmânarea diplomelor în cadrul unei întâlniri cu unităţile
şcolare participante.
REGULAMENT DE PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI
EVALUARE
TEMA CONCURSULUI:
Pentru a marca Ziua Mondială a Mediului sărbătorită în fiecare an la data de
05 Iunie , Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor vă invită să participaţi la
concursul adresat elevilor din ciclul primar, intitulat
Cei mai buni ecologişti!
Fiecare unitate de învăţământ poate participa cu 1 lucrare/secţiune – desene,
respectiv machete/colaje. Machetele/colajele pot fi realizate şi de un echipaj
format din 3 elevi. Fiecare unitate şcolară poate să participe cu o lucrare la
fiecare secţiune.
TEHNICA DE LUCRU:
Realizarea de către elevi a unor desene , respectiv machete /colaje care vor
avea ca şi tematică „Lumea pe care ne-o dorim” (desenele, respectiv
machetele/colajele vor descrie fauna şi flora din judeţ, ariile protejate,
poluarea aerului, poluarea cu deşeuri, etc . Totodată lucrările pot să conţină
şi diferite mesaje ecologice.
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Fiecare participant la aceste secţiuni va completa pe verso: numele şi
prenumele elevului, şcoala, clasa, localitatea, numele cadrului didactic,
respectiv numele si prenumele elevilor care fac parte din echipaj.
Lucrările se vor transmite pe adresa:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod postal 410464
JURIZAREA:
Juriul este format din reprezentanţi ai A.P.M Bihor şi ai Inspectoratului
Şcolar jud Bihor.
Lucrările vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii:
- încadrarea în tematica propusă;
- originalitate şi creativitate;
- impactul vizual şi comunicativ - grija şi străduinţa pentru a transmite un
mesaj clar şi relevant.
Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, menţiuni pentru fiecare
participant din cadrul concursului, şi diplome de participare pentru
profesorii coordonatori, respectiv materiale didactice (cărţi, albume, afişe).
Persoane de contact: ing. Ţîrţ Loredana , tel. 0259-444.590, sau la adresa
de email loredana.tirt@apmbh.anpm.ro
Biolog Radoveţ Dorina , tel. 0259-444.590, interior 115 sau la adresa de
email arii.protejate@apmbh.anpm.ro.

Etapa de promovare a Concursului: se realizează prin postarea
concursului pe site-ul www.apmbh.ro, şi în mass media locală.
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