
Concursul Național Ecoprovocarea Junior – ediția pilot 

1 martie – 1 iunie 2020 
 

 

PREMIILE TOTALE: 20.000 de lei 

PREMIUL CEL MARE: 10.000 lei pentru școala care realizează cele mai multe activități 

(cuantificate prin puncte), bani pentru dotarea școlii cu echipamente și materiale IT. 

PREMII PENTRU COORDONATORI (o persoană/ școală): 3 x 3.000 de lei pentru 

coordonatorii școlilor aflate pe locurile I, II și III, în clasamentul final. Mențiune: 1.000 de lei 

pentru coordonatorul școlii aflate pe locul IV, în clasamentul final. Toți coordonatorii vor primi 

adeverințe și diplome de participare. 

 

CINE PARTICIPĂ? 

 40* de școli din învățământul primar (0-IV) și gimnazial (V-VIII) 

 elevi, cadre didactice, voluntari 

 

CE PRESUPUNE? 

 Activități practice: colectare selectivă la nivelul școlii + trimitere spre reciclare; 

 Activități educative: sesiuni de conștientizare Harta Reciclării, pe tematica 

specifică. 

 

CUM NE ÎNSCRIEM ȘCOALA? 

 Citim Regulamentul: https://www.ecoprovocarea.ro/regulament-concurs-

junior/ 

 Alegem un coordonator; 

 Coordonatorul completează formularul de înscriere între 15 februarie - 1 martie 

2020 (https://www.surveymonkey.com/r/ecOjunior_pilot), atașează acolo și 

adeverință ce atestă desemnarea lui ca reprezentant al școlii în concurs și numărul 

de elevi din școală. 

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CONTINUARE? 

Procedura de validare 

 susținerea sesiunilor educaționale Harta Reciclării la 50% dintre elevii școlii; 

 Coordonatorul completează formularul de validare cât mai curând, pentru a fi 

printre primele 40 de școli (https://www.surveymonkey.com/r/ValidareJunior), 

atașează acolo tabelele doveditoare. 
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* ViitorPlus anunță care sunt primele 40 de școli, respectiv cele care realizează sesiunile 

educaționale Harta Reciclării, completează formularul de validare și trimit documentele 

doveditoare detaliate în Regulament vor forma lista finală de participanți. 

 

CUM PRIMIM PUNCTELE? 

Facem: 

 colectare selectivă la nivelul școlii + trimitere spre reciclare 

 sesiuni de conștientizare ”Harta Reciclării”, pe tematica specifică, la restul de 50% 

din elevii școlii. 

Raportăm activitățile online, completând 2 rapoarte: 

 intermediar, între 1-8 aprilie 2020, aici: 

https://www.surveymonkey.com/r/Intermediar_pilot 

 final, între 2-5 iunie 2020, aici: 

https://www.surveymonkey.com/r/RaportFinal_pilot 

Urmărim după fiecare raportare clasamentul: 

https://www.ecoprovocarea.ro/clasament/ 

 

 

 

Gataaa! Câștigăm!  
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