MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

Anexă la Ordinul Ministrului
Nr.3505/23.03.1999

REGULAMENTUL
CONCURSULUI NAŢIONAL DE PROIECTE
DE MEDIU
- a XV- a EDIŢIE –
2013
Organizarea Concursului Naţional de Proiecte de Mediu pleacă de la
ideea că interesul umanităţii trebuie să fie în conformitate cu legile naturii şi
că numai astfel se poate asigura o continuitate sănătoasă a vieţii pe Terra.
Protecţia mediului se poate realiza deplin prin asocierea măsurilor de ordin
legislativ şi administrativ cu cele de ordin educaţional, bazată pe un larg
parteneriat guvernamental, neguvernamental şi internaţional.
Educaţia ecologică trebuie să dezvolte la nivelul întregii umanităţi o
atitudine de respect şi responsabilitate faţă de natură , în vederea ocrotirii ei.
Strategia educaţională românească actuală cuprinsă în politicile
educaţionale europene acordă o atenţie deosebită ecologiei şi protecţie
mediului. Pentru atingerea acestui obiectiv acest concurs îşi propune
conştientizarea elevilor că omul ca specie biologică, este dependent de
natură şi nu poate trăi în afara ei.
Concursul face parte din cadrul Programului naţional “Educaţia de
mediu în învăţământul preuniversitar” şi din programul naţional “Educaţia
pentru sănătate în şcoala românească”.
Concursul se desfăşoară în colaborare cu Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, Asociaţia română de Ambalaje şi Mediu, în baza
protocoalelor de colaborare.
OBIECTIVE:
Concursul Naţional de proiecte de mediu îşi propune următoarele obiective:
- conservarea şi protejarea mediului înconjurător,
- conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului de către
elevi,

- formarea unor abilităţi de protejare a mediului, a propriei sănătăţi şi a celor
din jur;
- adoptarea iniţiativei individuale şi de grup, precum şi dezvoltarea
creativităţii,
- încurajarea elevilor în găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor legate de
mediu la nivel local şi naţional,
- reducerea dezechilibrelor produse de om naturii,
- ameliorarea daunelor făcute mediului,
MOD DE ORGANIZARE:
Organizatori: MEN şi Inspectoratul Şcolar Iaşi.
Concursul se adresează elevilor între 13 şi 18 ( cls. V-XII) ani din
învăţământul gimnazial, liceal şi din Palatele şi Cluburile Copiilor din
întreaga ţară.
 Concursul se desfăşoară în 2 etape : judeţeană şi naţională.
 Participanţii la faza judeţeană vor trimite lucrările la Inspectoratele
Şcolare Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti –
inspectorilor educativi - care vor stabili o dată limită de depunere a
lucrărilor , vor alcătui o comisie de evaluare a lucrărilor (format din 5
membrii – 1-2 inspectori din ISJ, 1-2 profesori cu reale preocupări şi
rezultate în domeniu , 1-2 dr. în ecologie şi protecţia mediului sau
specialişti în domeniu - reprezentanţi ai Agenţiilor Judeţene de
Protecţia Mediului, ai Rezervaţiilor Naturale, Parcurilor
Dendrologice, Administrațiile bazinelor de Apă, Direcțiilor Silvice,
Sistemelelor de Gospodărirea Apelor, Muzeelor de Ştiinţele Naturii,
ONG-uri specializate pe acest domeniu etc.). ISMB va derula
concursul în fiecare sector al municipiului Bucureşti. Comisie
judeţeană îşi va stabili baremul de apreciere al lucrărilor şi vor
desemna primele două lucrări pentru a participa la faza naţională a
concursului.
Comisia de evaluare judeţeană a proiectelor de mediu va stabili
modul de premiere a câştigătorilor şi a participanţilor în funcţie de
posibilităţile fiecărui judeţ. Inspectorul educativ din fiecare judeţ va
comunica până la 10.06.2013 la MEN – DGEÎTPV- inspector general
Daniela Călugăru, rezultatele obţinute la faza judeţeană, numele
ocupanţilor primului loc, instituţia de unde provin şi titlul lucrării,
precum şi rezumatul proiectului. Acesta trebuie să fie pe o pagină,
bătut la maşină la distanţa de 1,5 rânduri. El va conţine:
- titlul proiectului, şcoala, judeţul, autorii şi coordonatorii,
- punctele cele mai importante ale proiectului,

- rezultatele (descoperirile) întregului proiect,
- implicaţiile lucrării.
( vezi modelul, anexa 1.)
Versiunea întreagă a proiectului nu trebuie să depăşească 20 de pagini
incluzând bibliografia.
 La faza naţională vor participa ocupanţii primului loc
la faza
judeţeană şi pe sectoare ( Bucureştiul va participa cu câte 6 proiecte
ocupante ale locului I la secţiune liceu şi câte 6 proiecte câştigătoare
ale locului I / sector pentru secţiunea gimnaziu). Proiectele pot fi
individuale sau de grup (2 elevi), acelaşi proiect putând fi susţinut de
ambii elevi ai grupului. Grupul va fi însoţit de inspectorii educativi
/profesorii coordonatori de proiect (1 coordonator proiect/jud.), din
fiecare judeţ.
 Faza naţională se desfăşoară în luna iulie 2013, în tabăra Muncel, jud.
Iaşi.
Limba în care se desfăşoară competiţia este lb. română, însă proiectul
trebuie să aibă şi varianta în limba engleză.
 Elevii participanţi la faza naţională trebuie să fie buni cunoscători ai
limbii engleze.
 Cazarea şi masa elevilor şi însoţitorilor, vor fi asigurate de către
organizatori.
 Transportul participanţilor şi însoţitorilor la faza naţională este suportat
de către inspectoratele şcolare.
 Faza naţională a concursului de proiecte de mediu se desfăşoară pe
baza unei expoziţii.
 Susţinătorilor de proiect care vor participa la expoziţie li se va pune la
dispoziţie un avizier (1,35 x 1.00) şi un stand (1,35x 0,35) (anexa 2).
Susţinătorul proiectului trebuie să aranjeze avizierul şi să se
îngrijească de propriul său echipament.
 Susţinătorilor de proiect care se plasează pe locurile unu, doi şi trei şi
celor care obţin menţiuni li se vor da premii după cum urmează:
- premiul I 10%
- premiul II 20%
- premiul III 30%
- menţiuni
Ocupanţii primelor locuri vor participa la concursuri internaţionale de
proiecte de mediu.
Proiectele ale căror rezultate nu sunt foarte clare, dar care par
promiţătoare vor fi de asemenea încurajate de juriu.














Versiunea întreagă a proiectului prezentat la faza naţională trebuie să fie
un raport asupra muncii de cercetare a elevilor.
Nu se acceptă proiecte de mediu cele care prin metodele de investigaţie
pot dăuna viului (mediului).
La faza naţională participanţii vor aduce proiectul integral în format
electronic (CD).
La faza națională se pot prezenta și scurte filmulețe cu activitățile
proiectului.
Cum se face o lucrare ştiinţifică cu caracter educativ?

A.

Alegerea unui subiect. Condiţia cea mai importantă şi esenţială
a începerii unui studiu ştiinţific este alegerea unui subiect. O
persoană curioasă poate găsi uşor un subiect. Dacă cineva nu
acceptă evenimentele din mediul său înconjurător aşa cum sunt
şi îşi pune întrebări de genul “Cum s-a întâmplat?”, “De ce ?” şi
investighează motivele lor, va găsi o problemă stiinţifică . După
alegerea problemei, se caută o soluţie la problemă. În ultimii ani
s-au făcut o mulţime de cercetări. Prin urmare înainte de a
începe să găsiţi o soluţie pentru o anumită problemă, ar tebui să
verificaţi dacă nu a cercetat-o altcineva. Astfel s-ar putea să
cercetaţi ceva deja cercetat.
O a doua modalitate de algerea a uni subiect este să consultaţi
literatura de specialitate despre subiectul care vă interesează
(teze, publicaţii, reviste) şi să descoperiţi ce părţi ale subiectului
n-au fost studiate. Sau puteţi fi inspiraţi de aceste proiecte
pentru a găsi proiecte originale. Totuşi a face acelaşi lucru ar
însemna să descoperiţi din nou America şi acest gen de proiect
nu va putea trece de faza judeţeană.

B.
Ce proiecte pot fi acceptate ca proiecte referitoare la mediul
înconjurător ?
Concursul nu va fi împărţit pe discipline ca : fizică, chimie, biologie,
geografie, etc., ci se va ţine sub un singur titlu “Proiecte de Mediu”.
De aceea se poate face un studiu în orice domeniu. Când spunem
“mediu înconjurător” ne gândim la o mulţime de lucruri şi fapte care

dăunează mediului, dar mediul înconjurător constă din factori abiotici
şi biotici. Deci organismele vii îşi duc viaţa în strânsă legătură cu
factorii de mediu ( lumină, temperatură, umiditate, sol, etc. ), iar astfel
de abordări se încadrează în sfera studiilor sau cercetărilor despre
mediul înconjurător. Ar trebui adăugat că în timpul efectuării
cercetărilor trebui avut grijă să nu se distrugă o specie sau un
organism viu. Dacă o specie este pusă în pericol în timpul cercetării,
în mod evident acesta nu va fi o bună cercetare a mediului.
C. Metoda ce trebuie urmată în soluţionarea proiectului.
Trebuie să vă asiguraţi dacă anterior s-au făcut sau nu cercetări legate
de proiectul vostru . Puteţi face acest lucru fie apelând la
departamentul înrudit al unei universităţi sau căutând publicaţiile.
Puteţi căuta publicaţiile în diferite biblioteci ( universitare, ale unor
institute de cercetare, etc. ) sau puteţi să stabiliţi cuvintele cheie ale
cercetării dv. şi puteţi aduna cercetările legate de ele prin reţeaua
internaţională de calculatoare. Apoi trebuie să verificaţi atent aceste
documente şi să vedeţi ce s-a făcut în legătură cu proiectul dv. Apoi
hotărâţi scopul proiectelor, ţinând cont de aceste lucruri. După
stabilirea scopului ar trebui să planificaţi ce aveţi de făcut în vederea
atingerii scopului. A-ţi face un plan înseamnă să faci 50% din
experiment. Trebuie să includeţi totul în plan
Exemplu: Dacă scopul dv. este studierea efectului teratogen al HgCl2
asupra şobolanilor trebuie să găsiţi răspunsurile la următoarele
întrebări:
 Care este valoarea toxică a HgCl2 ?
 Ce doze de HgCl2 urmează să folosiţi ?
 Cum intenţionaţi să administraţi HgCl2 şobolanilor ?
 Când intenţionaţi să administraţi HgCl2 şi în ce doze ?
 Ce caractere ale şobolanilor urmează să studiaţi şi cum ?
 Ce grafice şi tabele intenţionaţi să realizaţi ?
 Cum ar trebui să fie grupul de control cu care urmează să
comparaţi rezultatele ?
Dacă găsiţi soluţiile la aceste întrebări înseamnă că schiţa planului
experimentului este clară şi că planul este complet. Dacă nu puteţi
găsi unul din aceste răspunsuri, nu veţi reuşi să ajungeţi la rezultatul
scontat.
D. Cum ar trebui să fie valorile rezultatului ?

Când obţineţi rezultatele trebuie să aveţi grijă să obţineţi valori
cantitative. Astfel veţi putea avea un stil care să fie înţeles de toată
lumea. Dacă faceţi o observaţie calitativă, aceasta va fi înţeleasă
diferit de la persoană la persoană.
E. De unde puteţi primi ajutor ?
Când faceţi un proiect încercaţi să luaţi legătura cu diverse instituţii.
Acest lucru va conta şi va îmbunătăţii proiectul vostru. Puteţi cere
ajutorul instituţiilor din judeţele voastre ( universităţi, agenţii de
protecţia mediului, spitale, instituţii veterinare, muzee, direcţii de
sănătate, municipalitate, ONG-uri, etc.).
F. Cum se scrie un studiu ştiinţific/educativ ( proiect educativ ) ?
1. TITLUL ( trebuie să spună clar scopul proiectului şi despre
ce este proiectul )
2. INTRODUCERE - este partea cea mai importantă a
proiectului care vorbeşte despre semnificaţiile acestuia. De
ce anume aţi ales acest studiu ? În această parte veţi vorbi
despre problemele proiectului vostru. Dacă veţi menţiona şi
cercetările (studiile) făcute anterior despre proiectul vostru
şi veţi evidenţia asemănările şi deosebirile dintre acestea,
proiectul vostru va părea original.
3. SCOP - trebuie scris pas cu pas.
4. MATERIALE ŞI METODE - în această parte trebuie să
scrieţi, pe articole, materialele şi echipamentul folosit,
metoda voastră şi planul experimentului. Cea ce scrieţi în
această parte trebuie să facă studiul vostru perfect
inteligibil. Dacă cineva găseşte studiul vostru ar putea să
facă acelaşi lucru uitându-se la materialele folosite şi la
partea metodică.
5. REZULTAT - în această parte trebuie să scrieţi ce aţi
descoperit. Puteţi scrie pe articole, ar fi mai bine pentru că
vă dă posibilitatea să explicaţi mai bine ce aţi descoperit. De
asemenea ar trebui să scrieţi mesajele pe care vreţi să le
transmiteţi în lumina descoperirilor voastre. Trebuie să
afirmaţi ce sfaturi daţi ca rezultat al cercetării voastre. În
această parte trebuie să fie tabelele şi graficele. Încercaţi să
îmbogăţiţi şi să integraţi tabele şi mai ales grafice în

lucrarea voastră. Acestea vă vor ajuta să vă faceţi cunoscute
rezultatele.
6. CONCLUZII - Aici veţi scrie la ce părere aţi ajuns, ce
soluţie aţi găsit ( pe care o propuneţi ), şi/sau cercetare de
viitor. Tot aici puteţi mulţumi celor care v-au ajutat în
ordinea importanţei. Aceasta îi va onora. În plus, puteţi face
ca lucrarea voastră să pară mai demnă de încredere prin
menţionarea numelor celor cu care aţi lucrat.
7. SURSE - BIBLIOGRAFIE.
La sfârşitul proiectului puteţi ataşa fotografii legate de
conţinutul lucrării
F. Pregătirea standului de expunere.
Pe avizier se vor prezenta : ideea, scopul., materialele şi
metodele, rezultatele ( tabele ,grafice ), concluziile, fotografii,
se acceptă şi scurte prezentări video (max. 3 min) din
proiectul vostru.
Pe stand se pot prezenta : pliante, sticlărie de laborator dacă
doriţi să prezentaţi juriului unele analize pe viu, machete, etc.
(tot ce consideraţi că vă este necesar pentru o bună prezentare).
Prezentarea va dura max. 10 min. pentru fiecare proiect
Juriul naţional va puncta : - prezentarea standului ( aspectul ), 15p.
- originalitatea, 20p.
- conţinutul ştiinţific,25p.
- modul de susţinere al proiectului de către
autori, 15 p.
- valoarea soluţiei găsite, pertinenţa ei,
sustenabilitate, 20 p.
- parteneriate în proiect 5 p.
Comisia naţională asigură: stabilirea comisiei de jurizare a
concursului, premierea elevilor câştigători, popularizarea în mass-media a
rezultatelor obţinute la etapa naţională.
Juriul naţional va fi format din reprezentanţi MECN, ISJ Iaşi, profesori
universitari, specialişti în domeniu, etc.
Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte
de mediu vor fi suportate de ISJ-uri pentru faza judeţeană şi de către
Ministerul Educaţiei Naționale pentru faza naţională a concursului.


Toate propunerile din partea participanţilor, a invitaţilor şi a membrilor
juriului, vor constitui puncte importante de desfăşurare şi organizare a
următoarelor ediţii.

Concursul Naţional de Proiecte de Mediu , prin implicarea
tuturor factorilor decizionali de la nivel local şi naţional, se
doreşte să se încadreze într-o tematică mondială globală şi
anume “Educaţie pentru mediu - Educaţie pentru dezvoltare
durabilă”.
Prezentul regulament a intrat în vigoare odată cu aprobarea sa prin
ordin al ministrului educaţiei.

INSPECTOR GENERAL,
Coordonator “Concurs Naţional de Proiecte de Mediu”,
Prof. Dr. Daniela Călugăru

Anexa 1.

Autori : _______________
Instituţia de inv. ________
Clasa: _______________
Vârsta: _______________
Coordonatori:__________
Titlul lucrării: _____________________________________
__________________________________________________

Rezumat: __________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________ .

Anexa 2.

1,35 m.
Titlul lucrării,
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.
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Mat .şi metod.

Rezultate

Concluzii

1,00 m.
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Stand de prezentare şi susţinere a proiectului.

