Școala lui Andrei 2013
1.

Nume proiect: Școala lui Andrei

2. Istoric
Școala lui Andrei a pornit ca un proiect national pe teme eco-civice adresat elevilor si profesorilor din scolile
generale din Romania dornici sa protejeze mediul si sa se implice in comunitatea din care fac parte. Scoala lui
Andrei a inregistrat 4 editii: 2009, 2010,2011 si 2012
3. Descriere proiect in 2013
Obiective: In 2013 programul de educatie civica “Scoala lui Andrei” se desfasoara sub forma unei competitii de
proiecte in perioada 1 aprilie – 3 iunie, cu tematica dezvoltare comunitara. Astfel, proiectele inscrise trebuie sa
identifice o problema economico-sociala din comunitate si sa prezinte solutiile elevilor pentru remedierea acesteia.
Este important ca idea lor sa ofere solutii pe termen lung si sa incerce implicarea a cat mai multi oameni din
comunitate.
Comunitati:
Anul acesta, Scoala lui Andrei va fi un proiect dedicat participantilor din comunitatile in care
activeaza compania Petrom, comunitati acoperind diferite judete ale tarii. Din cadrul acestor comunitati, Petrom va
selecta aproximativ 800 de scoli care vor fi incluse in proiect. Scolile sunt din judetele Arad, Bacău, Brăila, Brașov,
Buzău, Constanța, Craiova, Vrancea, Galați, Bihor, Argeș, Prahova, Vâlcea, Satu Mare, Gorj, Dâmbovița, Timiș. și
din municipiul București.
Interactiune:
Proiectul va fi promovat catre scolile alese sa participe prin intemediul unei caravane de
promovare (pentru care este necesara informarea Inspectoratelor Scolare Judetene) – aproximativ 500 de scoli dar si
materiale informative trimise prin posta.
Categorii:

Dezvoltare comunitara

Perioada:

18 martie – 5 aprilie 2013

Mecanism
1. Echipele de elevi (aprox. 20-30), impreuna cu profesorul lor propun un proiect care poate schimba in bine
comunitatea lor (proiect cu limita de finantare 5000 de euro).
2. Inscriere proiect – online sau completand formularul care va fi trimis prin posta pe adresa organizatorilor
3. Evaluare aplicatii de catre compania Petrom si partenerii sai
4. Jurizare de catre specialisti in mediu, educatie si dezvoltare comunitara
5. Acordarea premiilor
Criterii de jurizare
Calitatea proiectului – Impactul proiectului in comunitate
Premii
Locul I - 10 proiecte finantate cu 5000 de euro, 10 laptopuri pentru profesori, participare in Tabara lui Andrei pentru
profesori si elevi
Locul II – 10 kit-uri multimedia pentru urmatoarele 10 scoli clasate
Locul III – Kit-uri educationale pentru toti aplicantii necastigatori
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