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Felicitări! Sunteți înscriși în 

Concursul Național Școala Zero Waste, editia 2018 

  
 

Dragi participanți, 

Aveți mai jos lista cu activitățile propuse pentru ediția SZW 2018 – Clasele 5-8. 

 

NOTĂ: Nu este obligatorie organizarea și realizarea tuturor activităților din listă. Fiecare profesor 

coordonator poate alege din lista propusă activitățile pe care le consideră mai utile pentru elevi sau 

pe cele care pot favoriza urcarea în clasament prin acumularea de puncte. 

De asemenea pot fi organizate și alte activități care nu se regăsesc în listă, dar acestea trebuie să aibă 

legatură cu conceptul Zero Waste – Fără Deșeuri și/sau cu educația ecologică și protecția mediului. 

Urmăriti paginile https://www.facebook.com/scoalazerowaste/ și 

https://www.facebook.com/ecostuff.romania/ pentru exemplificări și workshop-uri care să vă inspire, 

dar și pentru a vedea ce fac competitorii dumneavoastră :) 

Fiecare activitate va trebui documentată foto sau/si video pentru a fi validată de organizatori. 

 

Cum se face documentarea unei activități? 

Pentru a documenta activitățile SZW este suficient un telefon mobil cu camera foto de bună calitate, 

atât pentru filmulețe cât și pentru poze. Daca dispuneți de un aparat de fotografiat sau de o cameră 

de filmat, cu atât mai bine. 

https://www.facebook.com/scoalazerowaste/
https://www.facebook.com/ecostuff.romania/
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Dacă filmați cu telefonul mobil, filmați ținându-l orizontal și evitați răsucirea lui pe verticală pe 

parcursul filmării. 

Toate fotografiile sau seturile de fotografii care documentează o anumită activitate trebuie însoțite de 

o scurtă descriere a activității respective – denumirea activității, cine/câți participă, cum se desfașoară 

(dacă este vorba despre un eveniment mai complex), care sunt rezultatele. Nu vă bazați pe faptul că 

“ne vom da noi seama din poze despre ce este vorba”, pentru că nu o vom face  

Cel mai indicat este să trimiteți câte un email separat pentru fiecare activitate. 

Vă rugăm să ne trimiteti activitățile pe măsură ce le realizați pentru a nu aglomera procesul de 

evaluare.  

În funcție de activitatea desfășurată, se pot face un număr variat de poze, din timpul activității, dar și 

cu rezultatul final, dacă este vorba despre o statuie realizată din reciclabile, de exemplu. Pozele pot 

cuprinde: elevii în timpul realizării activităților, fotografii de detaliu în cazul unor ateliere mai 

elaborate, fotografii de ansamblu cu toți cei participanți la eveniment etc.  

Deoarece primim zilnic sute de astfel de fotografii care trebuie analizate vă rugăm să vă limitați la 

câteva fotografii reprezentative privind activitatea desfășurată.  

Fotografiile trebuie trimise neprelucrate, în formatul original, la mărimea originală, pe email – 

ScoalaZeroWaste@EcoStuff.ro daca volumul informatiilor este sub 10 MB sau folosind 

www.WeTransfer.com (selectati optiunea din stanga “Take me to Free”) pentru materiale de pana la 

2 GB. NU trimiteți fotografii sau activități în mesaj pe pagina de Facebook a concursului. NU trimiteți 

fotografiile inserate în prezentări Word sau PowerPoint pentru că nu vor fi luate în considerare. Dacă 

totuși o faceți, avem nevoie și de fotografiile originale, separat. 

 

NOTĂ: NU toate pozele pe care le primim de la dumneavoastră vor fi postate pe pagina de Facebook a 

concursului. Toate pozele/activitățile primite sunt analizate, selectate de colegii noștri, iar cele mai 

reprezentative dintre ele sunt postate la anumite intervale pe rețeaua de socializare. Postările de pe 

Facebook nu reflectă în nici un mod clasamentul. Însă, cu cât activitățile sunt mai bine realizate, mai 

ingenioase, cu atât au mai multe șanse să fie postate ca referință și exemplu de bune practici, pentru 

a-i inspira și pe ceilalți.  

 

Cum se face punctarea unei activități? 

Punctajul care însoțește activitățile recomandate este punctajul maxim ce poate fi acordat pentru 

respectiva activitate. Punctajul va fi acordat procentual, 25%, 50%, 75% sau 100% în funcție de 

calitatea activității respective. Asta înseamnă că pentru unele activități puteți fi punctați cu doar 25% 

din acel punctaj maxim, în timp ce pentru altele puteți primi punctajul maxim. 

 

 

Punctajul maxim ce poate fi acordat este cel de mai jos: 

 

http://www.wetransfer.com/
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Activități punctate cu 500 de puncte 

Realizarea în școală a unui punct informativ “Colțul verde” care să cuprindă informații despre 

Concursul Școala Zero Waste, colectarea selectivă, protecția mediului etc. și partenerii competiției 

Crearea unor obiecte de artizanat folosind elemente găsite în natură.  

Vizitează o stație de sortare sau o fabrică de reciclare - află cum poți face corect colectarea selectivă și 

ce se întâmplă cu deșeurile pe care le generezi 

Vizitează o uzină de apă sau o stație de epurare - alfă cum ajunge apa potabilă la robinetul tău și cum 

poți preveni poluarea apelor  

Organizarea unei acțiuni de ecologizare în comunitate  

Acțiune de plantare de copaci 

Acțiune de plantare de pomi fructiferi 

Acțiune de plantare de flori 

Activități creative de refolosire a următoarelor deșeuri:  

 Capace metalice 

 Dopuri de plută 

 Capace de plastic 

 Hârtie 

 Haine 

 Doze de aluminiu 

 CDuri 

 Ambalaje de tertapack 

 Pet-uri 

 Cauciucuri 

 Pungi de plastic 

Realizarea unei scenete cu profil ecologic, adresate colegilor din școală sau comunității locale 

 

Activități punctate cu 1000 de puncte 

Garbage gone glam – realizarea de costume din deseuri reciclabile/ paradă. Se punctează creativitatea, 

coordonarea culorilor, designul unicat numărul participanților 

Construirea unui joc supradimensionat care să poată fi jucat în aer liber 

Apariții presă/radio/tv cu activități organizate în timpul participării la Școala Zero Waste  

Street school art – crearea de desene permanente pe asfalt în curtea școlii, cu jocuri care să țină copii 

activi în pauze 

Crează-ți propriul ecosistem într-un borcan/ sticlă 

Înfrumusețează exteriorul școlii prin refolosirea deșeurilor reciclabile și transformarea lor în lucruri 

folositoare cu întrebuințare prelungită (altele decât cele implementate deja) 
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Construiți un dispozitiv pentru a colecta apa de ploaie și folosiți-o în perioadele de secetă 

Crește-ți singur mâncarea – plantează/ îngrijește/ mănâncă  

Organizați un eveniment de schimb de haine/ produse pe idea ”iei același număr de produse câte ai 

adus” - o modalitate excelentă de a “scăpa” de lucrurile bune, dar care nu-ți mai sunt folositoare 

Organizați un târg pentru vânzarea lucrurilor vechi – fiecare elev poate aduce produse/jucării/haine în 

stare bună și să le comercializeze – banii rezultați pot fi folosiți la activități de weekend 

Fii voluntar! Implică-te într-o activitate de voluntariat în comunitate, la părinți la muncă, acțiuni 

organizate de diferite ong-uri etc. 

Implementează sistemul bike-to-school pentru o săptămână: câți elevi merg cu bicicleta la școală? 

Cum se poate mări numărul acestora? Care sunt impedimentele găsite? 

 

Activități punctate cu 3000 de puncte 

Transformă-ți școala într-una zero waste – elaborează un proiect prin care poți schimba 3 lucruri din 

școala ta 

Cu toții simțim efectele pe care emisiile de CO2 le au asupra planetei: temperaturi ridicate, schimbări 

în ecosisteme etc. Soluția este diminuarea amprentei de carbon. Calculează-ți amprenta de carbon și 

diminueaz-o timp de o săptămână! Spune-ne cum ai făcut 

Crează un produs zero waste pe care să-l poți folosi 

Realizează un video/ slideshow pe tema “Natura la mine în comunitate”. Vrem să vedem cât e (sau nu 

e) de verde și curată comunitatea în care trăiești 

Construiește o stație de compost pentru deșeurile organice generate în clasa/ școala ta 

Realizarea unui filmuleș motivașional de maxim 1:30 min adresat colegilor/ comunității locale privind 

colectarea selectivă. 

Conceperea și realizarea unui eveniment complex de informare și constientizare a comunității locale 

privind importanța reduceri cantităților de deșeuri, colectarea selectivă, gestionarea corectă a 

resurselor, impactul deșeurilor aruncate în natură asupra acesteia etc. Numărul persoanelor implicate 

și amploarea evenimentului contează pentru acordarea maximului de puncte. 

Atelier de recondiționare a mobilierului din școală (pictatul scaunelor, vopsirea/ desenarea pereților 

etc.) 

Realizarea unui perete creativ sau a unei instalații artistice folosind deșeuri reciclabile sau materiale de 

care vă puteți lipsi 

Prezentare/ discuție/ masă rotundă cu tema “Civilizația Zero Waste” – ce este, care sunt caracteristicile, 

exemple de bune practici, cum putem ajunge acolo 

Construiți un dispozitiv sau instalație prin care să  epurați apa murdară sau poluată 

Conceperea și efectuarea unui sondaj, ancheta, chestionar în rândul colegilor și al comunității, 
referitor la nivelul de conștientizare a riscurilor de poluare prin depozitarea sau debarasarea 



EcoStuff Romania  |  0727-922.111  |  office@ecostuff.ro  |  www.facebook.com/ecostuff.romania 

 

necorespunzătoare deșeurilor, obiceiurile de colectare și reciclare a deșeurilor etc. și conceperea unui 
mic plan care ar putea duce la îmbunătățirea situației identificate 
 
 

 

Pe lângă aceste activități puteți organiza numeroase altele, trebuie doar să aibă legatură cu conceptul 

Zero Waste – Fără Deșeuri și/sau cu educația ecologică și protecția mediului. 

Recomandare: Acolo unde este posibil – în cazul discuțiile, scenetelor, activităților în natură etc. vă 

rugăm să faceți și câte o scurtă documentare video a elementelor mai importante. 

 

Pentru orice întrebări referitoare la cele prezentate până acum vă rugăm să ne scrieți pe adresa 

ScoalaZeroWaste@EcoStuff.ro 

file:///D:/EcoStuff/proiecte/2018/Scoala%20Zero%20Waste/ScoalaZeroWaste@EcoStuff.ro

