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În atenția Inspectorilor Școlari de Specialitate  

 

 
Eco-Rom Ambalaje, lider în activitatea de preluare a responsabilității reciclării ambalajelor, are 

deosebita plăcere de a vă informa că proiectul educațional ECOlimpiada Elevilor, un demers național 

derulat în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, continuă și în anul școlar 2013/2014.  

 

Prima ediție a proiectului a fost dezvoltată în semestrul I al anului școlar 2012-2013 și a fost un adevărat 

succes la nivel național, implicând 15.600 de elevi, din 161 de școli, din 23 de localități. Astfel, avem 

încrederea că demersul nostru este unul constructiv, cu impact puternic și dorim să îl continuăm pe termen 

lung.  
 

Odată cu începerea noului an școlar ne propunem să extindem programul ECOlimpiada Elevilor în 

școlile din 33 de localități din România: București (Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 5, Sector 6), Aiud, 

Arad, Bacău, Baia Mare, 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. 
 

 

Pe parcursul anului școlar 2013-2014, proiectul ECOlimpiada Elevilor se va desfășura după cum 

urmează: 
 

 Învățătorii ai două clase a III-a și ai două clase a IV-a din câte șapte unități de învățământ din  

cele 33 de localități menționate anterior se vor putea înscrie online în perioada 14 octombrie - 08 

noiembrie pentru a solicita, în mod gratuit, auxiliarul curricular „Învățăm să reciclăm 

ambalajele”, conform unui formular de înscriere. 
 

 Lecțiile din manual se vor preda în perioada 25 noiembrie – 20 decembrie. 
 

 Toții elevii claselor participante la proiect vor avea de realizat compuneri în acord cu temele din 

manual, conform unor criterii stabilite de către comisia de evaluare alcătuită din reprezentanți ai 

Ministerului Educației Naționale și Eco-Rom Ambalaje, iar cele mai bune compuneri vor fi 

premiate. 
 

 Învățătorii vor alege cea mai bună compunere din clasă și o vor înregistra online pentru a 

participa la concurs. 
 

 Compunerile care vor fi publicate pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro vor putea fi votate de către 

public, apoi vor fi evaluate de o comisie de specialitate conform unui barem și în final, primele 25 

vor fi premiate cu premii substanțiale. Mai mult, primilor 100 de câștigători le vor fi oferite premii 

de participare, iar toți elevii înscriși în competiție, alături de cadrele didactice, vor primi diplome 

de merit. 

 Regulamentul concursului va fi public pe www.colecteazaselectiv.ro. 

 
 

În cadrul colaborării, solicităm sprijinul Inspectoratului Școlar Județean pentru: 

 O listă cu 7 școli din orașul/sectorul mai sus menționat. 

 Contactele învățătorilor din 4 clase: 2 învățători de clasa a III-a și 2 învățători de clasa a IV-a. 
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 Informarea succintă a directorilor unităților școlare despre faptul că învățătorii pot solicita 

manualul. 

 Acordarea sprijinului prin consultanță și asistență necesare în vederea bunei organizări a 

activităților proiectului în școlile ce vor fi selectate. 

 

ECOlimpiada Elevilor este un demers important în dezvoltarea unei educații ecologice corecte și a 

unui mediu de trai sustenabil. 

 

 

ECOlimpiada Elevilor reprezintă un proiect complet, care 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. 
 

 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. 

 

 

Obiectivele generale ale proiectului sunt: 

 Însușirea informațiilor de bază despre colectarea separată și stimularea interesului elevilor față 

de subiectul protejării mediului. 
 

 Învățarea într-un mod atractiv despre importanța reciclării deșeurilor de ambalaje.  
 

 Educarea elevilor și crearea unui comportament civic corect și responsabil.  

 

 

Vă invităm pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro pentru a afla mai multe informații.  

 

Vă mulțumim pentru implicarea într-o lecție valoroasă, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari! 

 

Cu considerație,  

Dr. Ing. Sorin Cristian Popescu, 

Director General  Eco-Rom Ambalaje 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul se desfășoară prin intermediul agenției McCann PR, din București. Vă rugăm să trimiteți toate 

solicitările către persoana de contact: Alina Croitoru, 0731 038 996, alina_croitoru@mccannpr.ro  
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