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Apa pe care ne-o dorim 
-de la moștenire la viitor- 

 
Concurs de creație artistică cu premii pentru copii și tineri 

– ediția a III-a (2022) – 
 

Descriere, regulament, apel pentru proiecte  

Concursul pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want) are ca obiectiv 
explorarea apei, resursă esențială, din perspectiva tinerilor, preocupați de construirea unui viitor 
sustenabil. 
 
Prin această competiție, Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET) dorește să 
consolideze programele educaționale desfășurate de membrii săi, să angajeze și să inspire 
simultan tinerii să devină povestitori proactivi ai viitorului nostru legat de relația cu apa.  
 
Cum am putea inspira noi moduri de a percepe apa și de a proteja mediul? Ce mici gesturi 
revoluționare și soluții practice și eficiente pot contribui la reevaluarea patrimoniului apei și la o 
utilizare cât mai sustenabilă a acestuia?  
 

Concurs cu premii, pentru tineri  

Acest concurs își propune să îmbunătățească vizibilitatea și calitatea programelor educaționale 
implementate de muzeele apei, pe care să le promoveze la nivel mondial. Elevii și tinerii sunt 
stimulați să contribuie cu idei inovatoare la promovarea folosirii (mai) sustenabile a apei. 
 
Unitățile de învățământ sau cadrele didactice interesate să participe la concurs trebuie să aibă în 
vedere următoarele condiții: 

 Participarea se face numai printr-un muzeu al apei afiliat WAMU-NET (Centrul educațional 
Aquapic este membru al rețelei); 

 Să implice elevii în activități educative și creative care au în centru ideea de apă (numai apă 
dulce!) și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), și anume realizarea de desene și picturi 
originale, fotografii și alte creații media; 

 Să trimită lucrările elevilor până la 22 aprilie 2022, printr-un muzeu al apei partener, afiliat 
WAMU-NET. 

https://thewaterwewant.watermuseums.net/
https://www.watermuseums.net/category/news/
https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-de-dezvoltare-durabila-odd-incluse-pe-agenda-2030-6402
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Participanți  

Concursul se adresează școlilor, instituțiilor de învățământ (formal și informal) și organizațiilor 
societății civile din întreaga lume și este limitat la două categorii de vârstă:  

 elevi între 6-12 ani și  

 elevi între 13-18 ani.  
 
Sub coordonarea unui cadru didactic, elevii sunt încurajați să trimită creațiile (desen, fotografie, 
videoclip, animație etc) instituțiilor afiliate rețelei WAMU-NET. O listă a tuturor membrilor WAMU-
NET este disponibilă la: https://www.watermuseums.net/network/. 

 

Tema competiției  

Toate lucrările trebuie să reflecte tema APĂ DULCE (mările și oceanele sunt excluse) și aspecte 
importante legate de acest subiect – biodiversitate, schimbări climatice și moștenirea apei, atât 
naturală precum și patrimoniul său cultural tangibil și intangibil. 

 

Creații artistice admise în competiție  

În competiție sunt admise următoarele tipuri de creații artistice:  
1. Desene (incluzând lucrări individuale și lucrări colective, ale unei clase, de ex.)  

2. Fotografii (incluzând lucrări individuale și lucrări colective, ale unei clase, de ex.)  

3. Alte creații media (scurte videoclipuri, animații, sunete și cântece – pot fi incluse 
(re)interpretări ale unor cântece tradiționale legate de apă)  

 

Termen limită, formular de înscriere, termeni și condiții  

Termenul limită de înscriere în concurs este 22 aprilie 2022. Până la această dată, transmiteți către 
Aquapic – centru educațional pentru copii, instituție afiliată WAMU-NET, la adresa de e-mail: 
aquapic@aquademica.ro:  

 lucrările (o singură lucrare, o singură categorie pentru un autor individual/colectiv de 
autori) și  

 formularul de înscriere (clic pe link pentru descărcare).  
Pentru transferul de fișiere mari recomandăm wetransfer - în cazul materialelor video, fișierelor de 
sunet sau imaginilor mai mari de 7-8 MB.  
 
Formularul de înscriere include, de asemenea, Termenii și Condițiile pentru participarea la concurs. 
Fiecare lucrare înscrisă trebuie să aibă un titlu concis și o scurtă descriere în limba engleză (max. 
200 cuvinte). Este obligatorie, pentru toate lucrările trimise, furnizarea traducerilor în limba 
engleză a textelor și dialogurilor (inclusiv versurile cântecelor, slogane din desene etc) și editarea 
subtitrărilor în limba engleză pentru videoclipuri și animații. Lucrările care nu sunt însoțite de 
descriere în limba engleză nu sunt admise în concurs. 
 
Un elev (autor individual) sau un grup de elevi (autor colectiv) poate înscrie în concurs o singură 
creație artistică. Lucrările pot fi înscrise în concurs doar de către cadrul didactic coordonator. 

 

https://www.watermuseums.net/network/
mailto:aquapic@aquademica.ro
https://www.aquatim.ro/media/1403/formular-de-inscriere-the-water-we-want-2022.pdf
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Selecția lucrărilor prezentate în EXPOZIȚIA DIGITALĂ 2022 

Fiecare muzeu al apei partener, afiliat WAMUNET, ce organizează local acest concurs, inclusiv 
Aquapic – centru educațional pentru copii, aparținând companiei AQUATIM SA, va selecta MAXIM 
șase creații artistice dintre toate lucrările primite. Numai aceste maxim șase lucrări selectate de 
către organizatorii locali vor fi transmise WAMU-NET pentru jurizarea finală și vor fi incluse în 
expoziția digitală 2022. 
 

Premii 

Toate lucrările preselectate de muzeele apei partenere pot primi premii și mențiuni speciale. Vor 
exista cel puțin șase premii (la fiecare categorie de vârstă va fi cel puțin câte un premiu pentru 
fiecare dintre cele trei tipuri de lucrări - desen, fotografie și alte creații media). Anunțarea 
câștigătorilor finali va fi făcută în luna mai, în cadrul webinarului organizat cu reprezentanții 
UNESCO-IHP, educatori și muzee ale apei din întreaga lume. 
 
Anul acesta, cele mai bune șase creații artistice vor primi fiecare câte un premiu în bani, în valoare 
de 300 de euro, prin sprijinul generos al Living Water Museum, India și o diplomă. 
 

Ediții anterioare și câștigători 

Lucrările selectate în cadrul edițiilor anterioare, ale concursului internațional Apa pe care ne-o 
dorim - The Water We Want, inclusiv cele câștigătoare, sunt publicate pe site-ul organizatorilor. 
Acestea pot fi o sursă de inspirație pentru școlile, cadrele didactice și elevii interesați de 
participarea la această ediție, precu și de tematica abordată. 
 

Afiș – ediția a III-a  

Afișul de promovare al ediției 2022 în muzeele apei și școli poate fi descărcat de aici: 
http://thewaterwewant.watermuseums.net/ 
 

Calendar  

22 aprilie:  termen limită de înscriere a lucrărilor la orice muzeu al apei partener 

2 mai:  transmiterea unei selecții de maxim șase lucrări către WAMU-NET de către  

  fiecare muzeu al apei partener, implicat în organizarea locală a concursului 
 

  

https://www.livingwatersmuseum.org/
http://thewaterwewant.watermuseums.net/index.html
http://thewaterwewant.watermuseums.net/
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Campanii de comunicare 
Urmăriți campaniile vizuale ale concursurlui Apa pe care ne-o dorim - The Water We Want aici:  

TWWW promo (1 minut)  
TWWW integral (4 minute)  
Campanie Facebook, 22 videoclipuri 

 

Parteneri 2022 

Living Waters Museum (India) 
 

Contact 

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați  
Aquapic – centru educațional pentru copii, aquapic@aquademica.ro.  
Persoană de contact: Loredana Leordean, Coordonator programe educaționale și responsabilitate 
socială Aquatim SA, tel. 0743098075.  
 
 

Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET) este o organizație non-profit sub 
patronajul Programului Hidrologic Internațional al UNESCO, o inițiativă având scopul de a crește 
gradul de conștientizare privind moștenirea prețioasă a umanității din domeniul apei. WAMU-NET 
caută soluții la provocările prezentului legate de Apă, prin conectarea managementului apei, din 
trecut și prezent de viitor, în cadrul trasat de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. 
WAMU-NET promovează valorile fundamentale ale moștenirii apei, atât naturale cât și culturale, 
tangibile și intangibile. Toate Muzeele Apei membre WAMU-NET sunt angajate în promovarea 
unei noi etici a apei, în a reconecta umanitatea cu moștenirea apei incluzând dimensiunile ei 
sociale, culturale, artistice și spirituale.  
 
Angajamentul membrilor WAMU-NET  
Toți membrii se angajează să promoveze și să difuzeze concursul Apa pe care ne-o dorim ca parte 4  

integrantă a activităților lor educaționale, prin buletine informative sau alte instrumente de comunicare, 

pentru a încuraja conștientizarea la scară globală a valorii „moștenirii” apei. 

https://vimeo.com/453328289
https://vimeo.com/470298707
https://www.watermuseums.net/the-water-we-want/
https://www.livingwatersmuseum.org/

