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5 Iunie 2011 

 

World Environment Day Contest 
 

Project Earth este o reţea internaţională dedicată problemelor de mediu, unde oameni de toate vârstele, 
de pe întreg mapamondul, fac schimb de proiecte şi idei referitoare la protejarea mediului înconjurător. 

 
Project Earth şi CCDG au plăcerea să vă invite să participaţi la Concursul Internaţional “Ziua 
Mediului pe Glob”. 
 
Concursul se adresează preşcolarilor, elevilor de şcoala primară şi gimnaziu, precum şi celor 
de liceu. Înscrieţi-vă clasa, şcoala şi proiectul online pe site-ul www.projectearth.net 
 
Termen limită de înscriere: Duminică, 15 Mai 2011 
Câştigătorii vor fi desemnaţi: Luni, 06 Iunie 2011 
 

Premiul oferit: 500 $  
 
Project Earth este iniţiatorul concursului internaţional WORLD ENVIRONMENT DAY care se adresează 
tuturor elevilor (începând cu copiii de grădiniţă şi până la elevii de clasa a 12-a), oferind posibilitatea 
tuturor şcolilor interesate să facă publice proiectele, activităţile şi acţiunile lor pentru a conserva 
resursele, pentru a reduce amprenta de carbon, pentru a promova protejarea mediului înconjurător pe 
site-ul www.projectearth.net 
 
Cine poate participa? 

• Orice şcoală de pe glob: de la preşcolari până la elevii de clasa a 12-a; 
• Sunt eligibile toate activităţile şi/sau proiectele de mediu întreprinse de şcolile de pe 

mapamond, într-o sală de clasă sau într-un grup mai mic; 
• Vă rugăm să accesaţi secţiunea Concursuri de pe website-ul Project Earth pentru a vizualiza 

participanţii de anul trecut: www.projectearth.net/Home/ContestHistory 
 
De câte ori vă puteţi înregistra? 
Şcolile, dar şi cadrele didactice se pot înregistra pe site-ul concursului oricâte proiecte doresc.  
Toate sub-proiectele care fac parte dintr-unul sau mai multe proiecte mai mari poate fi înregistrat pe site. 
 
Cum se face jurizarea? 
Pentru evaluarea unui proiect se iau în calcul următoarele întrebări: 

• Cât de inovativ sau creativ este proiectul? 
• Cât de implicaţi sunt elevii şi profesorii? 
• Reuşeşte proiectul înscris să schimbe o condiţie de mediu, să educe comunitatea sau să 

îndeplinească o necesitate de conservare şi protejare a mediului? 
• A încheiat şcoala sau profesorul un parteneriat cu alţi membri Project Earth pentru a realiza în 

comun un proiect sau o activitate? 
 

Câştigătorii vor fi anunţaţi Luni, 6 Iunie 2011: se va alege un câştigător global (la nivelul tuturor 
categoriilor de vârstă) care va fi recompensat cu suma de 500 $. Va fi selectat şi un câştigător de la 
fiecare categorie în parte (grădiniţă / învăţământ primar şi gimnazial/ liceu), care va  apărea pe site-ul 
concursului şi în newsletter-ul global. Se vor acorda diplome pentru toţi ocupanţii locului I, iar toţi participanţii 
vor primi o diplomă Project Earth Certificate of Participation. 
 
Toate proiectele şi activităţile vor fi înregistrate şi afişate pe site-ul Project Earth. Pentru detalii 
referitoare la modalitatea de înscriere  şi înregistrarea proiectelor, vă rugăm să accesaţi site-ul: 
www.projectearth.net 
 


