„PREMIERE CONCURS DE PROIECTE SCOLARE",
organizată in cadrul proiectului "Conservarea biodiversităţii printr-un management adecvat al
ariei naturale protejate MOLDOVA SUPERIOARA", in municipiul Campulung Moldovenesc,
judetul Suceava, in data de 16 decembrie 2014.
Evenimentul „PREMIERE CONCURS DE PROIECTE ŞCOLARE" a fost organizat în
cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii printr-un management adecvat al ariei naturale
protejate Moldova Superioară", SMIS-CSNR 43343, în data de 16 decembrie 2014, în
municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, în intervalul orar: 10,00 - 15,00.
Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) în
cadrul Programului Operaţional Sectorial „MEDIU", Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul de intervenţie – Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura
2000.
Evenimentul „PREMIERE CONCURS DE PROIECTE ŞCOLARE" a fost organizat în
cadrul Activităţii E.4.
Au participat membri ai Asociaţiei GEC Bucovina, inclusiv membrii echipei proiectului.
Lista proiectelor premiate este prezentată în continuare:
Premiul I a fost acordat pentru lucrările „Iubeşte, respectă şi păstrează bogăţiile din
drumul râului Moldova" şi „Râul Moldova privit prin ochii inocenţi ai copilăriei", ambele
primite de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Guşti" din comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava
(comuna aflată în aria de implementare a proiectului), profesor coordonator Ionela Diana
Boveanu.
Premiul II a fost acordat pentru lucrarea „Învăţaţi-i pe copiii voştri ...", primită de la
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Sf. Andrei din Gura Humorului, judeţul Suceava.
Premiul III a fost acordat pentru lucrarea „Uniţi pentru viitor", primită de la Eco-Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Păcurariu" din comuna Şcheia, judeţul Suceava.
S-au folosit ca materiale suport pentru eveniment: banner, afişe, pliante, broşuri (tineri),
CD-uri inscripţionate.
La eveniment au participat un total de 43 de persoane, din care 29 de participanţi adulţi,
plus 14 copii de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Guşti" din comuna Fundu Moldovei, judeţul
Suceava. Au fost invitaţi elevii din clasa care a trimis proiectul premiat cu locul I in cadrul
concursului. Elevii care au făcut deplasarea în vederea participării la ceremonia de premiere, au
fost însoţiţi de cadre didactice şi părinţi. Elevii au prezentat participanţilor un program de
colinde, evenimentul fiind în preajma Crăciunului.
Identitatea vizuală a evenimentului a fost asigurată prin postarea roll-up bannerului
proiectului şi afişului în sala în care a avut loc manifestarea şi prin distribuirea de pliante, broşuri
şi CD-uri realizate în cadrul proiectului.

