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În atenția Doamnei/ Domnului Inspector General 
 

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule Inspector General, 
 

 ViitorPlus – Asociația pentru Dezvoltare Durabilă vă trimite prezenta Adresă, prin 
care dorește să vă aducă la cunoștință derularea ediției 10.2 a Programului ecOprovocarea, 
un concurs educațional extracurricular de protecția mediului și dezvoltare personală, ce se 
adresează cadrelor didactice și elevilor de liceu din întreaga țară. 
 Dorim să vă solicităm sprijinul în transmiterea informației și pentru a face cunoscut 
concursul, în cadrul liceelor din județul dvs., prezentându-vă câteva detalii referitoare la 
organizarea și utilitatea acestuia, experiența pe care o avem și rezultatele obținute în cele 
10 ediții anterioare. 

Despre Programul Național ecOprovocarea 
 EcOprovocarea este un Program educațional, extracurricular, ce propune cadrelor 
didactice și tinerilor liceeni din întreaga țară organizarea de activități practice de protecția 
mediului, în perioada 20 octombrie 2020 – 20 mai 2021. Un liceu se poate înscrie în concurs 
cu maxim 5 echipe (1 echipă/ categorie de concurs). Echipe de concurs alcătuite din 1 
coordonator (elev sau profesor) și 4-15 elevi pot organiza activități practice de protecția 
mediului, în cadrul uneia dintre cele 5 categorii de concurs: reciclare, igienizare, plantare, 
târguri de economie circulară, grădini multifuncționale. Totodată, echipele care doresc pot 
organiza ateliere non-formale de protecția mediului și campanii de conștientizare, cuprinse 
în curricula de mediu pusă la dispoziție gratuit de organizatori, pe site-ul programului: 

https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-profesori/ 
https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-campanii/ 

 Toți participanții la concurs vor avea de câștigat datorită îmbunătățirii abilităților de 
leadership, lucru și comunicare în echipă, creșterii gradului de conștientizare și 
responsabilizare privind mediul înconjurător, adoptării, în viața de zi cu zi, a unui stil de viață 
armonios cu ei înșiși, dar și cu natura.  
 Perioada de înscriere în program este 20 octombrie 2020 – 31 decembrie 2020, 
înscrierea făcându-se prin completarea formularului de aici:: 

https://www.surveymonkey.com/r/inscriere_2020-2021 

Ediția 10.2 continuă clasamentul din anul școlar precedent pentru echipele înscrise 
atunci și care continuă activitățile și în acest an, deoarece nu s-au putut oferi locurile în 
tabără. Premiile se vor acorda pentru locurile I, II și III (5 locuri/echipă) de la fiecare 
categorie de concurs. Echipele ce se înscriu în anul acesta școlar vor concura într-un 
clasament special, pronind de la punctaj 0. În funcție de punctajul acumulat, ele vor putea 
câștiga locul I (5 locuri/ echipă) la fiecare categorie de concurs. 

PREMIILE 
Premiile vor consta în participarea gratuită la Tabăra de Leadership pentru Mediu 

ecOprovocarea, care va avea loc în vara anului 2021, un eveniment educațional non-formal, 
în care tinerii învață, se joacă, se distrează, merg în drumeții montane, fac sport, leagă 
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prietenii frumoase, visează, plâng de emoție și revin. 
Toți participanții vor primi și diplome, iar cei aflați pe primele trei locuri diplome de 

merit și adeverințe din care să rezulte activitățile concrete în care s-au implicat. 
EXPERIENȚA 
Concursul Național ecOprovocarea este una dintre componentele Programului 

educațional non-formal, extracurricular ecOprovocarea, organizat de ViitorPlus timp de 10 
ani consecutiv. A început în anul 2010, în județele Călărași și Sălaj, cu acordul și implicarea 
Inspectoratelor Școlare Județene. În anul 2015, s-a extins și la nivelul județului Sibiu, iar în 
anul 2016 a ajuns în liceele din întreaga țară. 

În anul 2014, ecOprovocarea a fost desemnat Cel mai bun Proiect Educațional de 
Mediu din România, în cadrul Energy Globe Awards. 

Menționăm că în anul școlar 2018-2019, Programul ecOprovocarea a fost inclus în 
Calendarul Activităților Extra-Curriculare Inter-Județene și Naționale. Ne dorim să includem 
proiectul în Calendarul Activităților Educative Naționale și în anul școlar 2020-2021. 

REZULTATE 
ecOprovocarea a ajuns în 350 de licee din 39 de județe (din cele 41 ale României). Au 

fost implicați peste 4.000 de elevi și profesori, beneficiari direcți (eco-ambasadori). 
Din anul 2010, echipele înscrise în program au reușit să recicleze 608.537 kg de 

deșeuri, să planteze 177.910 puieți și să colecteze din natură 8.000 de saci de deșeuri. De 
asemenea, s-au organizat peste 4.000 de evenimente educative pe teme ecologice 
(campanii de conștientizare, târguri de economie circular, marșuri), au fost donate 22.051 
de obiecte pentru a fi refolosite în loc să fie aruncate la gunoi, iar un număr de 71.000 de 
voluntari au fost motivați să se implice în activități de protecție a mediului. Au fost create 6 
module cu ateliere non-formale despre protecția mediului, puse gratuit la dispoziția 
profesorilor pentru a le preda ușor, într-un mod atractiv și practic elevilor. 

Pentru a extinde rezultatele benefice ale Programului, pentru a asigura un impact 
mai mare la nivelul unităților de învățământ și pentru a da posibilitatea de implicare 
cadrelor didactice și elevilor interesați de practicarea voluntariatului, ViitorPlus revine în 
licee cu Concursul Național ecOprovocarea. 

Pentru orice alte informații legate de Program, vă stăm la dispoziție la adresa de 
email: cep@viitorplus.ro. 
 

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat! 
echipa ecOprovocarea 
 

Pentru mai multe resurse de informații și imagini, accesați: 
site-ul programului ecOprovocarea: www.ecoprovocarea.ro  
clipul video de prezentare a programului: 
https://www.youtube.com/watch?v=QAabg1Y09sg&t=58s 
facebook: https://www.facebook.com/ecOprovocarea 
instagram: https://www.instagram.com/ecoprovocarea/ 
 


