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ORGANIZATORI
Concursul este organizat de:

• ASOCIAȚIA ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE -
organizație non-guvernamentală care are ca scop
promovarea și desfășurarea de programe educative,
culturale, cu un portofoliu relevant de programe și
concursuri educative naționale, realizate împreună cu
Ministerul Educației Naționale,

• ŞCOALA GIMNAZIALĂ 163, BUCUREȘTI, sector 6

• ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU, 
BUCUREȘTI, sector 5

În parteneriat cu
• INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI (ISMB)



OBIECTIVELE CONCURSULUI

Obiective generale:

• încurajarea elevilor din învățământul gimnazial de a-și
dezvolta competențe tehnologice (competență cheie la
nivelul Uniunii Europene).

• Stimularea participării elevilor, în mod voluntar, la
competiții și expoziţii cu valoare artistică/estetică şi
practică.

Obiective specifice:

• Formarea competențelor practice, estetice şi tehnologice
la fiecare nivel de vârstă;

• Exprimarea ideilor în mod creativ;

• Promovarea exprimării clare, coerente și corecte,
a limbajului expresiv prin postere digitale;



CONDIȚII DE PARTICIPARE
• Se pot înscrie la Concurs elevi ai claselor V-VIII, exclusiv

prin cadre didactice din învățământul gimnazial din Romania.

• Înscrierea la Concurs se face exclusiv de către cadrul didactic
coordonator, pe baza unui Formular de înscriere disponibil pe
platforma on-line a Concursului, care va fi completat de cadrul
didactic cu următoarele date: nume și prenume cadru didactic
coordonator al preșcolarului/elevului participant, număr de
telefon mobil, adresă de e-mail, nume unitate școlară cadru
didactic, localitatea în care se află unitatea școlară, județul în
care se află unitatea școlară, numele și prenumele
participantului/participanților, secțiunea în care se face
înscrierea la concurs, creația înscrisă în concurs.

• Participanții vor fi înscriși în una dintre următoarele niveluri:
clasa a V-a, VI-a, a VII-a, VIII-a.



• Cadrul didactic aduce la cunoștință și ia acordul elevilor și
titularilor răspunderii părintești pentru participarea la Concurs,
conform Regulament Concurs.

• Elevii participanți la Concurs vor susține proba de concurs sub
supravegherea cadrului didactic coordonator (de la clasă).

• Creațiile elevilor participanți la Concurs pot fi sub formă de
machetă. Creațiile finale sunt fotografiate, iar fotografiile
încărcate de cadrul didactic coordonator, conform prezentului
Regulament pe platforma concursului.

• Cadrele didactice coordonatoare nu vor interveni asupra
creațiilor elevilor participanți, concursul încurajând
spontaneitatea și originalitatea specifice vârstei școlare.

• Înscrierea în Concurs implică acceptarea prezentului
Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanții.

• Proba de Concurs constă în realizarea unui machete care
prezinta un proiect de Educație tehnologică și aplicații
practice din bibliografia Concursului.



ÎNSCRIEREA LA CONCURS

• Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic de la clasa
elevilor participanți. Acesta se poate înscrie la concurs parcurgând
următorii pași:

• ► accesează site-ul Concursului:

www.scolipentruunviitorverde.ro/pagina Atelierul de creație

• ► completează Formularul de înscriere disponibil pe site.

• ■ Transmiterea Creațiilor către Organizatori, prin încărcarea
acestora, în formă electronică (scan sau foto), pe website-ul
Concursului;

• Cadrul didactic fotografiază și încarcă doar Creațiile participanților
care respectă cumulat cerințele:

• s-au încadrat în subiectul probei de Concurs;

• nu conțin limbaj/imagini licențioase, elemente de violență sau
discriminatorii.



Transmiterea Creațiilor către 

Organizatori

• Creațiile elevilor participanți la Concurs vor fi sub formă

de poster care conține:

• 3 fotografii (vedere din faţă, vedere din lateral, vedere

de sus)

• denumirea temei

• descrierea temei

• școala, clasa, elev, profesor coordonator

• Creațiile finale sunt fotografiate/scanate în format

.png sau .jpg, de dimensiunea maximă 9 megapixeli (3024 x

3024 pixeli) și încărcate de cadrul didactic coordonator,

conform prezentului Regulament. Înscrierea creațiilor în

concurs este validată numai după primirea unui e-mail de

confirmare pe adresa înscrisă în formular.



Votarea CreaȚiilor elevilor 
participanȚi 

• Votarea constă în votarea lucrărilor pe pagina oficială
a Concursului.

• În perioada de votare, fiecare creație este apreciată
prin apăsarea butonului „Votare” de către publicul
larg. Votarea se poate face de către orice persoană
care accesează pagina dedicată Concursului.

• Fiecare Creație dintr-o secțiune poate fi votată de o
persoană o singură dată pe zi. O persoană poate vota
o singură dată pe zi pentru oricâte Creații din orice
secțiune/nivel.



Premii
• Pentru fiecare secțiune/nivel în parte, creația care a obținut cele mai

multe voturi ale publicului la finalul perioadei de votare va
primi Premiul de Popularitate.

• Dacă mai multe creații au obținut același număr de voturi în cadrul unei
secțiuni, fiecăreia dintre aceste Creații i se va acorda această distincție.
Participanții care au obținut Premiul de Popularitate vor primi o
diplomă electronică semnată de Organizator, ce atestă distincția
obținută.

• Pentru fiecare secțiune/nivel în parte, juriul de specialitate poate
acorda și un Mare Premiu de Creativitate, constând în câte 200 lei
(100 de lei pentru elevul participant, respectiv 100 de lei pentru
cadrul didactic coordonator).

• Juriul de specialitate își rezervă dreptul de a nu acorda Marele Premiu
de Creativitate în una sau mai multe categorii, dacă lucrările prezentate
nu se remarcă prin originalitate și relevanță deosebită pentru tema
propusă.

• Juriul va evalua în special originalitatea machetei, care pune în
valoare tema ediției, relevanța proiectului propus relativ la tema
ediției etc.



Bibliografia concursului
• Temele de concurs pentru fiecare nivel sunt alese din 

programa școlară a nivelului perspectiv pentru disciplina 
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice.

• Niveluri/secțiuni:

• clasa a V-a

Aranjamente florale
• clasa a VI-a

Casa viitorului
• clasa a VII-a

Vestimentație ECO
• clasa a VIII-a

Casa pasivă



► accesează site-ul Concursului:

www.scolipentruunviitorverde.ro/
pagina Atelierul de creație

VĂ DORIM MULT succes!


