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Concursul Internaţional de Educaţie

Ecologică şi Protecţie a Mediului ″IA ŞI

green bag, creează şi responsabilizează

pentru eco-ul naturii!”, ediţia a VIII-a.

Proiectul este inclus în Calendarul

Activităţilor Educative Naţionale, CAEN

2017 al M.E.N., domeniul Ecologie şi

protecţia mediului, poziţia 15.



Proiectul se adresează preşcolarilor, elevilor şi cadrelor lor didactice din 

învăţământul de stat, privat sau special, formal şi  non formal.



ACTIVITĂŢI  ÎN CADRUL CONCURSULUI PENTRU:

Elevi

Expoziţie-concurs: IA ŞI green bag pentru ECOoo-ul naturii!”pe două

subsecţiuni, confecţionarea din materiale reciclabile de:

a) Sacoşe

b) Insigne, bijuterii şi decoraţiuni "Bijuteria verde- acolo unde etica se 

întâlnește cu estetica"

c) Concurs de proiecte de mediu“Arta energiei - Trăieşte verde şi 

foloseşte galben!”

d) Parada costumelor din materiale reciclabile pentru elevi: „Eco-

design” 

e) Expoziție cu hăinuțe pentru căței sau alte animale de companie:  "Eco 

fashion animals- Cel mai elegant prieten"

Profesori - Prezentare de referate, proiecte “ Ecooo – ul naturii!

Simpozion cu tema: " Șapte miliarde de vise. O singură planetă. Consumă

circular!"



OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 Transpunerea în practică a cunoştinţelor teoretice despre

managementul deşeurilor, protecţia mediului prin activităţi tehnico-

aplicative şi creative.

 Formarea şi dezvoltarea unei gândiri logice, a abilităţilor de analiză şi

sinteză precum si de relaţionare între tineri, a lucrului în echipă.

 Construierea la elevi a unui mod de gândire care să permită

relaţionarea corectă, obiectivă a individului şi societăţii cu mediul

înconjurător, promovarea de bune practivi, a unei conştiinţe eco,

combative faţă de cei indolenţi la problemele de mediu.,

 Stabilirea celor mai eficiente metode de dezvoltare prin activităţi

extraşcolare a educaţiei permanente



Produsele finale:

• Sacoşe, insigne cu mesaj eco şi decoraţiuni;

• Afişe, postere, fotografii, desene;

• Proiecte de mediu;

• Costume din materiale reciclabile;

• Simpozioane pe teme de mediu;

• CD-uri










