Vă anunțăm, că au început înscrierile pentru

Concursul Național de Educație Ecologică ”Școala Zero Waste” ediția 2019,
organizat de Asociația EcoStuff România.
Termen de înscriere 1 martie 2019

Ediția din acest an are două secțiuni:
 Clasele V-VIII - organizarea acțiuni educaționale din lista oferită de organizatori și din colectarea selectivă
a mai multor deșeuri reciclabile. Școala care cumulează cele mai multe puncte va primi Trofeul SZW2019
și va câștiga și un pachet educațional constând în tablă interactivă, videoproiector, laptop. Primele 6 școli
clasate câștigă participare gratuită pentru cinci elevi și profesorul coordunator în tabăra ”Zero Waste
Summer Camp” în a doua jumătate a lunii August
 Clasele IX-X - Concurs de proiecte ecologice și sustenabilitate aplicabile în școala lor sau pentru
comunitatea în care trăiesc. Proiectul care va aduna cele mai multe puncte va primi Trofeul SZW2019 și
va beneficia de un sprijin în implementare în valoare de 5.000 lei în funcție de nevoile proiectului. Cele
mai bune 6 echipe de proiect (5 elevi și profesorul coordonator) câștigă participare gratuită pentru cinci
elevi și profesorul coordunator în tabăra ”Zero Waste Summer Camp” în a doua jumătate a lunii August
La cele șase ediții anterioare au participat 830 de școli din aproape toate județele țării și din București și peste 80.000
de elevi participanți direct în competiție.

Proiectul a câștigat LOCUL 3 din 178 de ȚĂRI în cadrul ENERGY GLOBE WORLD AWARDS
premierea având loc în Ianuarie 2018 la Tehran, Iran
Detalii despre inscriere pot fi găsite aici - http://ecostuff.ro/scoala-zero-waste/
“Școala Zero Waste” este un concurs de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din
învățământul gimnazial și liceal (clasele V – X) din România. Perioada de desfășurare a competiției este 4 Martie –
01 Mai 2019. Școlile și clasele participante vor fi încurajate să organizeze sesiuni de training și workshopuri de
educație ecologică, precum și acțiuni de ecologizare și informare în comunitățile în care trăiesc.
Prin intermediul acestui concurs vom susține educația ecologică și vom întări obiceiul colectării selective începând
cu vârsta la care copiii și tinerii își formează valori și deprinderi pe care le vor avea tot restul vieții. Participarea
elevilor la Concursul de colectare selectivă le dă posibilitatea să contribuie la protejarea naturii și reducerea poluării
și în același timp să concureze pentru câștigarea premiilor puse în concurs.
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