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ARGUMENTUL PROIECTULUI
,,Natura a fost educatoarea noastră și pe sânul ei gol și-a petrecut omenirea toată
copilăria” afirma renumitul biolog EMIL RACOVIȚĂ la primul Congres al Naturaliștilor din
România, din 1928.
Câte daruri minunate ne-a oferit natura de-a lungul timpurilor !Ce am făcut noi cu
ele ?Le-am prețuit ca o valoare inestimabilă sau le-am exploatat fără milă pentru interesul nostru
?E clar că a fost mai convenabil pentru cei mai mulți dintre noi să folosim darurile gratuite ale
naturii și să nu ne întrebăm dacă gestul nostru lasă urme negative ...E clar că a fost mai comod
să gândești că nu tu greșești ci celălalt sau celălalt ...niciodată tu .E clar că am exploatat tot în
căutare de îmbogățire rapidă iar acum vedem CLAR că tot noi, cei care am distrus, trebuie să
acționăm pentru că... NATURA reacționează !Ne arată CLAR că, de ea depinde SĂNĂTATEA
celor care au distrus-o dar și a celor care s-au stăpânit să nu o mânie.
Fie că n-a fost educatoare prea bună, fie că noi n-am știut să-i ascultăm sfaturile,
ideea este că trebuie să ne unim forțele pentru a o ocroti și salva. Ocrotirea mediului natural,
,,templul cu stâlpi vii,, ,cum îl numea sugestiv BAUDELAIRE e cea mai de seamă lege a vieții
noastre cu care se confruntă omenirea, iar așa cum spunea marele nostru biolog EUGEN PORA
,, e momentul să-i învățăm pe copii de ce trebuie protejată natura’’.
În cadrul școlii cel mai important mijloc de ocrotire și salvare a naturii este
construirea unei conduite ecologice corecte. Drumul către formarea unei conștiințe ecologice e
lung și dificil, presupune mai mult decât niște cunoștințe, presupune implicare, participare la
activități care să trezească interesul pentru natură. Presupune ...
ACȚIUNE pentru că e clar pentru toți ...MÂINE E DEJA TÂRZIU !
Construirea unei conduite ecologice corecte începe de la banalul gest de a-l învăța pe
copilul de grădiniță că, punguța de la pachețel trebuie pusă în coșul de gunoi, continuă cu banalul
gest de a-l convinge pe școlarul mic sau pe cel de gimnaziu că, mediul în care înveți 4 sau 6 ore
trebuie să fie menținut curat pentru că așa l-ai găsit ...spun banal gest doar pentru a atrage atenția,
că așa ar trebui să fie ...CU TOATE ACESTEA .. O PARTE DIN ELEVII NOȘTRI SUNT
ORBI ...NU VĂD NICI GUNOIUL LOR , NU MAI VORBIM DE GUNOIUL CELORLALȚI
...
Aici intervine școala, prin educația pe care se străduie să o ofere, educație care, dacă
nu este continuată în familie, rămâne doar la stadiul de simplă teorie .
Acest proiect educațional este doar o altă încercare de a acționa, pentru ca mâine să nu
fie prea târziu !
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SCOPUL PROIECTULUI:
Construirea unei conduite ecologice corecte prin
evenimente din cadrul Calendarului Ecologic

implicarea si participarea la principalele

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Ecologizarea lizierei pădurii din zona Hanu Conachi
 Stimularea și promovarea capacităților creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziții
în care să evidențieze importanta pădurii, apei, pământului și a unui mediu înconjurător
curat
 Dezvoltarea simțului estetic
 Promovarea imaginii școlii prin încheierea de parteneriate cu Direcția Silvică
 Colectarea de maculatură și doze de aluminiu în scopul reciclării lor
 Colectarea de echipamente electronice si electrice în scopul reciclării lor
 Amenajarea spațiilor verzi ale școlii si îmbunătățirea celor existente
 Derularea de acțiuni comune cu Ocolul Silvic Hanu Conachi
 Editarea numărului 2 al revistei” Condeiul verde “,ca modalitate de promovare a
conduitei ecologice corecte a elevilor și părinților școlii noastre (“Condeiul verde “ este
un supliment al revistei școlii “Condeiul fermecat “ și este o revistă anuală )
DURATA DE DERULARE A PROIECTULUI
Proiectul se derulează de-a lungul anului școlar 2016-2017,cu posibilitatea de
continuare în următorii ani școlari.
GRUPUL ȚINTĂ
 elevii Școlii Gimnaziale nr.3 și ai Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae Liești(pentru
campania de colectare a maculaturii și dozelor de aluminiu )
 elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Liești (pentru editarea
revistei” Condeiul verde “)
 elevii claselor a VIII a de la ambele școli pentru amenajarea spațiilor verzi
,derularea de acțiuni comune cu Ocolul Silvic Hanu Conachi
 elevii celorlalte clase pentru îndeplinirea celorlalte obiective

Nr.
crt
1

2

Numele activității

Locul
desfășurării

Plantare de
puieți în zone
special
amenajate
Amenajarea
spațiilor verzi
de pe
teritoriul
școlii
de Colectare de
echipamente
electronice și
electrice

Teritoriul
școlii
Teritoriul pus
la dispoziție
de cele doua
instituții
partenere

Resurse
temporale

Resurse
umane

Resurse
materiale

Liziera
15-30
Voluntari de
pădurii Liești octombrie
la toate
(fabrica
de
2016
clasele
7 role de saci
bolțari )
gimnaziale ale menajeri 40 l
Scolii
Mănuși
Gimnaziale
Sfântul
Nicolae Liești
Cele două
Octombrie
Toți elevii
Magaziile
Și tu poți salva Concurs de
tip campanie unități școlare 2016-mai
celor două
celor
două
pădurea !
de colectare a
2017
unități școlare unități școlare
maculaturii și
,învățătorii și
a dozelor de
diriginții
aluminiu
Eco voluntar
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Eco voluntar

4

Patrula
reciclare
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Modalitatea
de
desfășurare
Concurs între
clasele Școlii
Gimnaziale
Sfântul
Nicolae Liești

Pământul ca o
floare !

Plantare de
petunii în
parcul școlii
si al comunei
Amenajare de
pancarte în
parcul școlii
sau al

Teritoriul
școlii

Parcul școlii
sau al
comunei

Martieaprilie
2017

Elevii claselor
Puieți de
a VIII a
salcâm, buxus
Reprezentanți
și trandafir
Ocolul Silvic
Hanu Conachi
Primăria
Liești

Noiembrie Elevii claselor
Afișele de
2016-mai
V-VIII din
popularizare a
2017
Scoală
acțiunii
Gimnaziala
Pliante
Sfântul
informative la
Nicolae Liești
clase

Aprilie
2017

Elevii clasei a
VII a de la
Scoală
Gimnaziala
Sfântul
Nicolae

Petunii
achiziționa
te prin
mijloace
proprii

comunei
6

S.O.S mediul de
lângă tine !
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Condeiul verde

Stația de
epurare Liești

Editarea
suplimentului
Eco al revistei
Condeiul
fermecat

școală

Mai 2017

Elevii claselor
a VIII-a

Pliante
Afișe
2 Prezentări
PowerPoint
-Mai 2017 Elevii clasei a
Toate
VII-a Scoală
materialele
Gimnazială colectate de la
Sfântul
activitățile
Nicolae Liești
Eco

MODALITĂȚI DE EVALUARE A PROIECTULUI

Campania de colectare a hârtiei și dozelor de aluminiu va fi evaluată în luna mai prin
centralizarea cantităților strânse la nivelul fiecărei clase (în conformitate cu tabelul centralizator
validat de învățătorul clasei/profesorul de biologie )precum și a fondului veniturilor
extrabugetare primit de la firma care preia aceste cantități. La sfârșitul anului școlar conducerea
școlii va premia ,sub formă de diplomă, clasele care vor colecta cea mai importantă cantitate de
maculatură. Se vor acorda 3 premii la nivelul ciclului primar si 3 premii la nivelul ciclului
gimnazial. Se pot acorda premii individuale dacă situația o cere.
Evaluarea reală a proiectului o face fiecare elev, părint , cadru didactic prin
schimbarea mentalității față de tot ceea ce înseamnă spațiul public, schimbare care, evident, nu
se poate observa într-o perioadă scurtă de timp.
OBSERVAŢII
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR POATE SUFERI MODIFICĂRI ,CA ORICE
PLANIFICARE PROPUSĂ DE PROFESOR , CA URMARE A DERULĂRII ALTOR
EVENIMENTE LA NIVELUL ŞCOLII.
ANEXE
1.tabel nominal cu elevii care colectează ,maculatura/dozele de aluminiu
2. model de proces verbal pentru activitățile desfășurate
3.contractele de parteneriat cu instituțiile menționate
Întocmit,
profesor de biologie Boț Carmen Alina
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL NICOLAE LIEȘTI ,JUDEȚUL GALAȚI
AN ȘCOLAR 2016-2017
TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI......................
DIN ŞCOALA......................................................................
Numele si prenumele elevului

Data

Carton
hârtie
(KG)

Profesor de biologie, Boţ Carmen Alina

Doze de
aluminiu
(buc.)

Semnătura
elevului

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL NICOLAE LIEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LIEŞTI
PROIECT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT :
”ACŢIONEAZĂ!MÂINE VA FI PREA TÂRZIU!”

ANUNŢ
Începând cu luna octombrie 2016 pânâ în luna mai 2017 colectăm din nou
maculatură,carton şi doze de aluminiu(COLECTARE SELECTIVĂ).Ele pot fi
aduse în orice zi a săptămânii iar cântărirea va fi realizată în pauza
mare.(imediat maculatura strânsă va fi dusă în magazia şcolii, cu sprijinul
doamnei Mariana).
La clasele gimnaziale cântărirea va fi făcută doar de către responsabilii
stabiliţi la nivelul clasei de către profesorul de biologie, urmată de înregistrarea
cantităţii în tabelul deja cunoscut.La clasele primare situaţia centralizată a
cantităţii de maculatură sau a dozelor de aluminiu va fi înregistrată de către
învăţătorul clasei.

Aceasta este o campanie de voluntariat
şi
contribuie la protejarea mediului
înconjurător...
...CARE APARŢINE TUTUROR
GENERAŢIILOR!
Profesor de biologie,
Boţ Carmen Alina

