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Proiect de educație ecologică: „Paşi mici pentru o Planetă mare si curată” 
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Argumentarea alegerii temei: 

 

 

                  ”Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă, este nevoie de o schimbare de 

atitudine” (Albert Einstein).  

                 Prin intermediul acestui proiect, elevii vor învăţa ce înseamnă să gândeşti ecologic, să 

colectezi diferenţiat deşeuri, să te implici în acţiuni de curăţenie a mediului, să plantezi pomi şi 

flori pentru a realiza un spaţiu verde. Elevii vor fi antrenaţi în acţiuni comunitare, crearea şi 

menţinerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, colectarea deşeurilor electrice si 

electrocasnice acumulate în şcoală şi în familiile elevilor şi valorificarea acestora prin programul 

Baterel. 

                  Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii 

de mâine vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de 

conciliere a omului cu natura. Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul 

zonei în care locuiesc, elevii vor înţelege utilitatea acţiunilor ecologice. 

Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm 

interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată 

urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, 

conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente 

civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului înconjurător. 

Intrarea în acest proiect oferă şcolii şi elevilor ei avantaje şi beneficii de ordin intelectual, 

educativ, moral, afectiv şi practic, beneficii care se vor reflecta ulterior asupra atitudinii 

comunităţii locale. 

Implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activităţile ecologice ce se vor derula urmăreşte 



formarea unui comportament ecoprotectiv, care cu siguranţă va folosi în definitivarea 

personalităţii şi conştiinţei viitorilor cetăţeni. 

 

Durata activităţii: 

11.09.2016-15.07.2017 

Grupul ţintă:  

elevi, parinti, profesori, comunitatea 

Parteneri: 

Asociaţia Environ, SOR, Primaria comunei Saru Dornei 

 

Obiective:  

- Cresterea nivelului de informare si constientizare cu privire la problematica colectarii 

selective si reciclarii deseurilor in randul elevilor si responsabilizarea acestora prin 

implicarea activa intr-o competitie pozitiva 

- Promovarea educatiei ecologice in scoala si dezvoltarea spiritului ecologic al tinerilor                 

- Stimularea colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a celor 

de baterii si acumulatori 

           

 

Activitatea 1: 

„Colectare selectiva DEE+DBA” 

Descrierea activităţii: 

Prima activitate desfășurată pe tot parcursul anului scolar, participarea la campania de 

colectare a Dee-urilor prin programul „Baterel si lumea Non-E ’’. Toate deseurile colectate au 

echivalentul in puncte conform tabelelor date de asociatia Environ. Fiecare copil va avea un cont 

pe platforma Baterel in care se vor acumula punctele pe toata durata campaniei. Dupa finalizarea 

colectarii si validarea punctelor de catre asociatia Environ, fiecare copil isi va alege din 

magazinul Baterel on-line cu sprijinul parintilor si a profesorului coordonator rechizite in baza 

punctelor acumulate. 

 

Resurse: 

- 200 elevi, 30 profesori 

- ustensilele și materialele necesare colectarii selective( mănuși de unică folosință, kitul pus la 

dispozitie de catre asociatia Environ pentru colectare DEE-uri si baterii uzate). 



Orizont de timp: 

I an scoalar 

Rezultate aşteptate: 

Colectarea a cât mai multor deșeuri electrice si electrocasnice. Constientizarea colectarii 

selective. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Cantitatea de DEE colectata, asociata punctelor din tabelul Baterel –alegerea rechizitelor de catre 

copiii implicati. 

 

Activitatea 2: 

„Comoara verde de lângă noi” 

Descrierea activităţii: 

 Amenajarea gradinii prietene cu natura prin plantarea de arbusti si flori.  

Concurs de eseuri pe teme ECO. Organizarea unor ateliere de creatie din deseuri reciclabile. 

Resurse:  

- 200 elevi și 30 cadre didactice 

- ustensilele și materialele necesare ecologizării( mănuși de unică folosință, saci menajeri, 

greble, var, bidinele) 

Orizont de timp: 

24 septembrie 2017, martie-iunie. 

Rezultate aşteptate: 

Ecologizarea spațiilor verzi din curtea școlii, înfrumusețarea curții școlii. Amenajare „Gradini 

prietene cu natura”. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Numărul sacilor cu deșeuri culese. 

Aspectul general al curții școlii. 

Premierea celor mai bune eseuri. 

 

Activitatea 3:  

„Hranirea pasarilor pe timpul iernii” 



Descrierea activităţii:  

 Se vor prezenta diferite materiale de la SOR in legatura cu hranirea pasarilor pe timpul iernii, 

importanta, beneficii, modalitati de confectionare a casutelor si hranitorilor. Se vor alege 

voluntari din fiecare clasa carora li se va prezenta programul acestei activitati si 

responsabilitatile. Pe tot parcursul perioadei stabilite se vor intocmi grafice de hranire care vor 

cuprinde si perioadele de vanta. Se vor monta hranitorile in copaci si se va monitoriza activitatea. 

Resurse:  

4  clase și 5 profesori. 

ustensilele și materialele necesare hranirii pasarilor ( casute, hranitori, seminte.) 

Orizont de timp: 

1 noiembrie 2017-3 martie 2018 

Rezultate aşteptate: 

Confecționarea a cât mai multe casute si hranitori, constientizarea copiilor de necesitatea hranirii 

pasarilor doar pe timpul iernii. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Monitorizarea activitatilor de hranire,  realizarea unor grafice si multe fotografii. Identificarea 

pasarilor ce vin la hranitori pe tot parcursul iernii cu ajutorul profesorului de specialitate Buta 

Loredana. 

Modalităţi de promovare a activităţilor şi rezultatelor proiectului: 

Descrierea proiectului, cu imagini se poate accesa pe site-ul școlii la adresa: 

http://scoalaneagra.ro 

Promovarea activităţilor şi rezultatelor proiectului: 

Rezultatele proiectului vor fi  prezentate la ședințele Comitetului de Părinți din școală. Informatii 

detaliate privind derularea proiectului se vor  publicat pe site-ul şcolii. 

Programul va fi prezentat colectivului de cadre didactice de directorul şcolii. Profesorul 

coordonator va prezenta modalităţile de derulare a programului, prezentând şi responsabilităţile. 

Programul va fi prezentat şi Comisiilor metodice ale diriginţilor şi Om şi societate, care vor 

include teme legate de educaţia ecologică. 

 

Rezultate pe termen lung ale programului 

http://scoalaneagra.ro/


• Educarea elevilor în spiritul respectării mediului natural şi a echilibrului natural prin 

activităţile practice de colectare a deşeurilor 

• Formarea deprinderilor de ordine, curăţenie în locurile unde îşi desfăşoară activitatea, 

dovadă de respect pentru generaţiile viitoare care vor beneficia la rândul lor de un mediu 

natural curat 

• Conştientizarea efectelor negative ale acumulării deşeurilor asupra calităţii mediului cu 

consecinţe asupra calităţii vieţii 

• Implicarea părinţilor, comunei şi altor organisme locale în procesul educativ prin 

participarea la desfăşurare sau susţinerea unor activităţi în program. 

• Schimbarea aspectului şcolii şi zonelor  din vecinătate de care vor beneficia elevii şi 

populaţia din zonă. 

 

 

 


