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Şcoala Manoleasa

Proiect: Responsabil pentru mediu, investitor în viitor!

Justificarea proiectului
Comunitatea este un spaţiu care trebuie să asigure dezvoltarea armonioasă a membrilor ei şi trebuie să
formeze deprinderi precum aceea de a păstra şi îngriji mediul înconjurător. Proiectul şcolii Manoleasa
răspunde la nevoia dezvoltării unor principii ecologice în educaţia elevilor prin antrenarea şi sprijinirea lor
pentru crearea unui mediu curat şi frumos amenajat în comunitatea din care fac parte.
Obiective
1. Promovarea educaţiei ecologice în scopul păstrării unui mediu curat
2. Promovarea unor atitudini pozitive faţă de relaţia natură – om – sănătate
3. Formarea unor trăsături estetice
4. Crearea unui spaţiu ecologic, a unui ambient plăcut şi curat, în cadrul comunei Manoleasa
5. Trezirea interesului pentru activităţi de reciclare a deşeurilor şi înfrumuseţare a spaţiului comunei
Activităţi
1. Contactarea autorităţilor locale pentru a solicita aprobarea, sprijinul şi colaborarea cu şcoala în cadrul
desfăşurării proiectului.
2. Identificarea factorilor poluanţi şi alcătuirea unui raport cu observaţii şi recomandări pentru diminuarea
acestora.
3. Lansarea proiectului prin realizarea de pliante şi promovarea în cadrul tuturor membrilor comunităţii.
4. Stabilirea şi aprobarea din partea autorităţilor locale a unui spaţiu pentru depozitarea deşeurilor (groapa
de gunoi)
5. Procurarea materialelor şi echipamentelor necesare pentru igienizarea şi înfrumuseţarea spaţiului
comunei şi al şcolii
6. Desfăşurarea activităţii de ecologizare:

colectarea şi sortarea deşeurilor

amplasarea coşurilor stradale şi repartizarea pe categorii a spaţiului amenajat gunoaielor

igienizarea solului

sădirea florilor şi plantarea de puieţi în curtea şcolii
7. Amplasarea de plancarde cu mesaje sugestive pentru respectarea şi păstrarea şi întreţinerea spaţiului
igienizat şi frumos amenajat.
8. Angajarea de către primărie a unui responsabil cu colectarea deşeurilor din pubele
9. Contactarea unei firme de salubrizare care să asigure transportarea deşeurilor la spaţiul stabilit
depozitarii lui (groapa de gunoi).
10. Evaluarea proiectului pentru observarea impactului pe care l-a avut în comunitate (chestionar/discuţii
cu membrii comunităţii, sau altele. Rămâne de stabilit metoda evaluării)
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Resurse
Materiale: Sape, saci mesajeri, pubele, mănuşi, răsad flori şi seminţe flori, puieţi, tonner şi hârtie pentru
pliante, materiale pentru construcţii (ciment, var)
Umane: elevi, cadre didactice, părinţi
Parteneri
o
o
o
o
o
o

Primăria
Dispensarul
Poliţia
ONG-uri
Oameni de afaceri
Toate şcolile din comună

Rezultate aşteptate

o mai bună cunoaştere a mediului şi a relaţiei om-natură

un mediu plăcut privirii omului din zonă

respectul pentru mediul înconjurător

deprinderi de colectare a deşeurilor

îmbunătăţirea relaţiei cadre didactice – părinţi – elevi – comunitate locală
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