
 

CONCURSUL NAȚIONAL 
 Scrisoare către draga mea planetă 

- Concurs adresat copiilor și elevilor din unitățile școlare înscrise în  

Programul Eco-Școală și în Programul YRE - 

 

 (Ziua Pământului, 2021 - serbată de Eco-Școlile din România) 

Tema concursului: 2021 - anul internațional al fructelor și legumelor 

 

Scopul: dobândirea de către copii și tineri a capacității de rezolvare a unor probleme și recreare 

a mediului în care trăiesc, de comunicare și argumentare a unor idei, depășirea unor temeri 

legate de posibilitatea identificării unor soluții la diferite situații din afara zonei lor de confort. 

 

Obiective urmărite. Prin derularea concursului, copiii și tinerii vor reuși: 

  O1. să observe mai atent problemele pe care le generează activitatea umană în mediul 

înconjurător, în special cea care privește resursele de hrană; 

O2. să identifice alternative la propunerile și atitudinea adulților cu privire la 

gestionarea resurselor Pământului; 

O3. să devină generatori de soluții la problemele de mediu întâlnite în activitatea lor; 

O4. să acționeze eficient în rezolvarea unor situații privind comportamentul personal în 

alegerea alternativelor de hrană în familie. 

 

Grupuri țintă  

- participanții direcți: elevi cu vârsta cuprinsă între 5-10 ani, 11-14 ani, peste 15 ani 

- participanții indirecți: profesori, părinți, alții. 

 

Desfășurare: 

Prin acest concurs, CCDG își propune să implice copiii și tinerii din Programul Eco-Școala și 

Programul YRE în sărbătorirea Zilei Pământului din acest an, într-un mod inedit: redactarea 

unei scrisori în care aceștia să-și exprime sentimentele cu privire la starea actuală a planetei, la 

posibilitatea de salvare a mediului și la responsabilitatea pe care o au oamenii care îi consumă 

resursele, în special cele alimentare. 

Scrisorile vor ajunge în posesia profesorilor coordonatori din unitatea școlară, iar aceștia vor 

selecta câte trei pentru fiecare categorie de vârstă și le vor trimite în format pdf. pe adresa de 

email ccdgecoscoala@gmail.com  

 

Termene: 

- Diseminarea regulamentului în unitățile școlare - 15-20 februarie 2021 prin 

trimiterea de email-uri profesorilor coordonatori, publicarea sa pe site (www.ccdg.ro) 

și pe pagina de facebook. 

- Redactarea scrisorilor de către copii/tineri - 20 februarie-20 aprilie 2021. Ulterior 

ele vor fi trimise profesorilor coordonatori. 

- Selectarea celor mai originale 3 scrisori pentru fiecare categorie de vârstă din 

unitatea școlară și trimiterea lor pe adresa de email ccdgecoscoala@gmail.com - 

20-30 aprilie 2021 

- Întrunirea Juriului Național CCDG și selectarea câștigătorilor - în perioada 15-30 

mai 2021. 

- Anunțarea câștigătorilor - 1 Iunie 2021. Publicarea rezultatelor pe facebook si pe site. 

- Expedierea premiilor și a diplomelor – 5-20 iunie 2021. 
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Evaluare:  

Juriul Național va examina scrisorile primite și va stabili finaliștii prin vot. 

Echipa CCDG va prezenta o statistică a rezultatelor concursului.  

 

Premii și diplome. Vor fi oferite premii, după cum urmează: 

Categoria 5-10 ani – Un premiu și trei mențiuni 

Categoria 11-14 ani – Un premiu și trei mențiuni 

Categoria peste 15 ani – Un premiu și trei mențiuni 

Premiile vor consta în jocuri instructive adecvate vârstei și cărți. 

Toți participanții vor primi diplome de participare la concurs. 

 

Diseminare: pagina de facebook a CCDG, site-ul www.ccdg.ro, dar și în școli. 

 

NOTĂ: Participarea la concurs este gratuită. 

Reguli GDPR – Pentru a putea publica rezultatele concursului (numele elevilor etc.) pe site 

sau FB, profesorii coordonatori ne vor trimite, după stabilirea finaliștilor, acceptul 

părinților/tutorilor legali. 

http://www.ccdg.ro/

