
ECOlimpiada Elevilor 

Proiect educațional dezvoltat de Eco-Rom Ambalaje                

în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale 



ECOlimpiada Elevilor 

ECOlimpiada Elevilor este un demers educațional complet, implementat la nivel național, care are ca scop 

dezvoltarea, în rândul elevilor din clasele primare, dar și al profesorilor și părinților, a unui comportament 

ecologic responsabil față de comunitate. 

 

Lansat în 2012, ECOlimpiada reprezintă: 
 

 Un pas important în dezvoltarea unei educații ecologice corecte și a unui mediu de trai sustenabil.  

Un program dinamic, care încurajează o atitudinea civică față de comunitate. 

Un demers constructiv, orientat spre formarea unei generații active, responsabile și implicate în 

oferirea de soluții pentru protejarea și valorificarea resurselor mediului. 



Rezultate 

Ediție I 

ECOlimpiada Elevilor, prima ediție 

Lansat odată cu deschiderea primului semestru al anului școlar 2012-2013, proiectul educațional 

ECOlimpiada Elevilor s-a desfășurat cu succes la nivel național.  

 

Proiectul integrează două componente: - Prima componentă este cea didactică, aceasta fiind susținută de 

auxiliarul curricular „Învățăm să reciclăm ambalajele” și urmărește educarea elevilor și stimularea 

interesului lor față de procesul de colectare separată. 

600  

compuneri 

15.600  

elevi  

632 

cadre  

 didactice 

23  

municipii 

161  

școli 

25  

câștigători 

Cea de-a doua componentă este dezvoltată sub 

forma unui concurs și are ca scop dinamizarea 

procesului de învățare prin stimularea 

competitivității la nivel școlar, local și național.  
 

La finalul consultării manualului, elevii au de realizat 

compuneri în acord cu temele abordate în manual. 

În urma unui proces de evaluare și 

jurizare, cele mai reușite compuneri 
sunt premiate.  



Primii pași în educația ecologică 

Aflat la baza proiectului ECOlimpiada Elevilor, auxiliarul 

curricular „Învățăm să reciclăm ambalajele” fost  lansat în 

anul 2009.  

 

Manualul se adresează elevilor de clasele a III-a și a IV-a și, 

încă de la început, inițiava s-a bucurat de susținerea 

europarlamentarului Daciana Sârbu, fiind totodată foarte 

bine primită. 

 
Astfel, în perioada 2009-2012: 40.000 de elevi din 1987 

de clase, din 820 de școli, din 58 de localități, au avut 

acces la informații solide privind educația ecologică. 





Etapele proiectului 

1. Solicitarea manualului „Învățăm să reciclăm ambalajele”, prin intermediul site-ului 

www.colecteazaselectiv.ro  

 

2. Distribuirea manualului către școli 

 

3. Predarea manualului la clasă 

 

4. Realizarea compunerilor de către elevi 

 

5. Selectarea celei mai bune compuneri din clasă și înscrierea acesteia pe site-ul 

www.colecteazaselectiv.ro  

 

6. Evaluarea compunerilor de către o comisie specializată și votarea acestora pe 

www.colecteazaselectiv.ro  

 

7. Premierea câștigătorilor 

http://www.colecteazaselectiv.ro/
http://www.colecteazaselectiv.ro/
http://www.colecteazaselectiv.ro/


Profesorii se implică în proiect  

și amplifică rezultatele 

 

„Proiectul la care am luat parte datorită dvs. a stimulat la elevii 

mei spiritul civic și a trezit noi responsabilități în ceea ce privește 

colectarea selectivă a deșeurilor. Lecțiile - povești au fost 

atractive și interesante, au generat discuții lungi și productive. 

Ceea ce am început la școală sperăm să se continue în familie. 

Desigur că aveau noțiuni despre ocrotirea mediului, dar cu acest 

prilej ele s-au îmbogățit. Am organizat și activități de ecologizare 

a malului drept al Râului Trotuș, care traversează orășelul 

nostru.” 

    

     

Cu stimă,     

Edith Wagner,   

Șc. Gim.„Liviu  Rebreanu”, Bacău 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiere ECOlimpiada, ediția I 

Proiectul educațional ECOlimpiada Elevilor și-a desemnat cei 25 de câștigători după cinci 

luni de activități intensive pe teme ecologice.  

 

Programul a fost implementat în perioada octombrie 2012 - februarie 2013, în unitățile de 

învățământ din localitățile: București, Argeș, Prahova, Slobozia, Constanța, Tulcea, Vrancea, Iași, 

Neamț, Bacău, Covasna, Brașov, Mureș, Cluj, Sibiu, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Gorj, Arad, 

Dolj, Teleorman, Hunedoara.  

 

 

           Festivitatea s-a desfășurat în prezența: 

 

Daciana Sârbu 
COMISIA DE MEDIU, SĂNĂTATE 

PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

ALIMENTARĂ 

 PARLAMENTUL EUROPEAN 

Daniela Călugăru 
INSPECTOR GENERAL, DIRECŢIA 

GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI ÎNVĂȚARE 

PE TOT PARCURSUL VIEȚII,  

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

Sorin Popescu 
DIRECTOR GENERAL  

ECO-ROM AMBALAJE 
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ECOlimpiada Elevilor, 
Etapa a II-a  2 

 

 
 

Odată cu începerea unui nou an școlar, Eco-Rom Ambalaje, 

în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale continuă 

programul educațional ECOlimpiada Elevilor, proiect adresat 

elevilor de clasa a III-a și a IV-a. 



ECOlimpiada Elevilor, etapa a II-a 

Cu scopul de a crea un context educațional favorabil 

pentru dezvoltare spiritului ecologic și pentru a 

contribui la formarea unor practici corecte privind 

conservarea resurselor mediului, Eco-Rom Ambalaje 

își propune să ducă mai departe proiectul educațional 

ECOlimpiada Elevilor, în școlile din 33 de localități: 

 

• Aiud, Arad, Bacău, Baia Mare, București, 

Câmpia Turzii, Câmpulung Moldovenesc, 

Constanța, Craiova, Cugir, Deva, Focșani, 

Galați, Iași, Mediaș, Oradea, Piatra Neamț, 

Pitești, Ploiești, Roman, Saliștea, Satu Mare, 

Sfântu Gheorghe, Sibiu, Slatina, Slobozia, 

Târgoviște, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Tulcea, 

Vaslui, Vulcan-Aninoasa, Zalău. 



Calendar ediția a II-a: Sept- Apr 2013/2014 

Sep Oct Nov Dec Ian 

16 
septembrie 

2-10 nov 

Vacanță 

21 dec – 

 5 ian 

Vacanță 

Feb Mar Apr 

1 – 9 feb 

Vacanță 7-11 

aprilie 
Saptămâna 

Altfel 

•   14 octombrie 2013 – 01 noiembrie 2013 
Înscrierea pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro pentru a solicita manualele 

•   11 noiembrie 2013  -  22 noiembrie2013  
Trimiterea manualelor către școli 

•   25  noiembrie 2013 – 20 decembrie 2013 
Predarea manualului la clasă 

• 21 decembrie 2013 – 9 februarie 2014   
Realizarea compunerilor de către elevi (temă vacanță)  vacanța de iarnă + vacanța intersemestrială 

• 10 februarie 2014 – 28 februarie 2014   
Selecție cea mai bună compunere din clasă / Înscriere cea mai bună compunere pe site 

• 3 martie 2014 – 23 martie 2014 
Perioada de votare a compunerilor pe site 

• 24 martie 2014 –  31 martie 2014  
Evaluarea și jurizarea compunerilor 

• 1  aprilie 2014  
Afișarea rezultatelor 

• 7-11 aprilie  
Premiere 



Recunoașterea celor mai isteți ecologiști 

Evaluarea compunerilor va depinde în cea mai mare parte de notele oferite de Ministerul Educației 

Naționale (40%), dar și de celelalte entități implicare în proiect (Eco-Rom Ambalaje și ambasadorul 

proiectului). 

 

Cele mai bune 25 de compuneri vor fi premiate, conform regulamentului: 

Tabletă PC Cameră video Aparat foto digital 



Pentru mai multe detalii: 

www.ecoromambalaje.ro  

 

www.colecteazaselectiv.ro   

http://www.ecoromambalaje.ro/
http://www.colecteazaselectiv.ro/



