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Proiect: Şcoala noastră - o şcoală mai curată, într-o lume mai curată 
 

 

 
 

 

 

Justificarea proiectului 

Lumea în care trăim se află în continuă transformare din toate punctele de vedere. Ne îndreptăm cu paşi 

repezi spre o civilizaţie urbană cu toate avantajele şi dezavantajele sale. Beneficiem de o educaţie 

practică, de oportunităţi de reuşită în viaţă, la fel cum ne confruntăm cu probleme ca: violenţa, 

agresivitatea împotriva semenilor dar şi a mediului. De aceea, dorim să învăţăm cum să tratăm mediul şi 

să-i învăţăm şi pe alţii cum să respecte şi să protejeze mediul înconjurător.  

Observăm cu tristeţe cum mulţi dintre semenii noştri nu respectă normele elementare de comportament în 

societate, preferând să arunce gunoiul sau să invadeze micile insule de verdeaţă care mai joaca rolul de „ 

plămân” al oraşului nostru din ce în ce mai poluat. Civilizaţia urbană oferă un confort sporit, dar ne pune 

în pericol sănătatea, prin poluarea tot mai accentuată. Conştienţi de acest fapt, profesorii şi elevii Grupului 

Şcolar Petru Rareş Botoşani îşi asumă responsabilitatea de a educa comunitatea din care fac parte în 

scopul cunoaşterii mediului, al aprecierii obiective a evenimentelor, locurilor, oamenilor şi stilurilor de 

viaţă. Şi noi suntem persoane perfect adaptate lumii moderne. Preocupările noastre se schimbă de la an la 

an. La fel şi  percepţiile. Evoluăm în acelaşi timp cu progresul tehnologic. Poate nu te-a interesat să 

priveşti ce e în jurul tău. Noi îţi oferim oportunitatea să faci acest lucru.  

Elevii trebuie să devină conştienţi de relaţia lor cu un mai mediu curat,  mai sănătos. Activităţile propuse 

urmăresc responsabilizarea elevilor şi a comunităţilor din care fac parte în ceea ce priveşte menţinerea 

unui mediu natural, propice vieţii. De asemenea, ne propunem să atragem reprezentanţi ai comunităţii 

locale şi să sprijinim dezvoltarea unor relaţii armonioase. Prin urmare, proiectul răspunde nevoilor de 

cunoaştere a normelor de educaţie ecologică, de popularizare a lor unui public cât mai larg, dar şi de 

prevenire a poluării în mediul urban. 

  

Scopul proiectului 

Formarea şi dezvoltarea unei atitudini civice şi ecologice a participanţilor prin acţiuni, vizând protejarea 

mediului înconjurător şi  implicarea comunităţii direct interesate. 
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Obiective 

 implicarea elevilor în sensibilizarea comunităţii referitor la păstrarea unui mediu curat; 

 informarea din partea autorităţilor competente asupra problemelor ridicate de menţinerea unui spaţiu 

înconjurător curat; 

 promovarea creativităţii elevilor participanţi; 

 crearea unui mediu ambiant plăcut şi curat prin înfrumuseţarea şi păstrarea curăţeniei din şcoală şi 

afara ei. 

 

Durata: 2 luni 

 

Parteneri:  Consiliul elevilor pe şcoală 

Consiliul reprezentativ al părinţilor 

Membri ai comunităţii 

 

Instituţii partenere:   

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani 

Primăria Municipiului Botoşani 

URBAN SERV S. A. Botoşani 

Direcţia Silvică Botoşani 

 

Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale 

 

Resurse materiale: hârtie tip xerox, markere, material săditor, vopsea, saci menajeri, mănuşi, unelte 

agricole, cartuş imprimantă. 

 

Rezultate aşteptate 

 Aspectul şcolii îmbunătăţit, prin instalarea unor coşuri de gunoi. 

 Realizarea unui colţ ecologic ( panou cu rezultate al proiectului) 

 Elevii informaţi şi responsabili faţă de mediul ambiant 

 Pliante, postere şi mijloace de informare 

 Pagina web cu rezultatele obţinute. 

 

Monitorizare 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 

 Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară 

  

Plan de activităţi 

 

Nr. 

crt. 

Activităţi 

 

Durata Locaţia Buget 

 

Responsabili 

1. Popularizarea activităţilor 

propuse în cadrul proiectului 

14-18 

aprilie 

Şcoala Hârtie 

xerox, 

cartuş 

imprimantă  

Mardari  

Ioan 

Nechifor 

iulian 

2. Informarea comunităţii privind 

regulile şi normele de păstrare a 

curăţeniei în spaţiile publice şi 

private. 

21-23 

aprilie 

Parcul 

Tineretului 

Botoşani 

Pliante, 

fluturaşe,  

afişe. 

Nechifor 

Iulian 

Mardari 

Ioan  

3. Crearea unei scheme de lucru 

cu elevii şi cadrele didactice 

implicate   

21-25 

aprilie  

Şcoala  Schema da 

lucru 

Dulgheriu 

Carmen 

Nechifor 

Iulian 

4. Ecologizare şi plantare de 

puieţi în Parcul Tineretului  

22 

aprilie 

 Parcul 

Tineretului 

Mănuşi, 

saci 

Mardari  

Ioan 



 

Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară 
www.fndc.ro 

 

 3 

(Ziua Pământului) menajeri, 

unelte 

Dulgheriu 

Carmen 

Nechifor 

Iulian 

5. Amplasarea unor coşuri de 

gunoi în perimetrul şcolii 

12-16 

mai 

Perimetrul  

şcolii 

Coşuri de 

gunoi 

Saci 

menajeri  

Mănuşi  

Dulgheriu 

Carmen 

Nechifor 

Iulian 

8. Sărbătorirea Zilei Europene a 

Parcurilor 

(Ecologizare Parcul 

Tineretului) 

24 

mai 

Parcul  

Tineretului 

Şcoală 

Postere, 

materiale 

informative, 

fotografii  

Mardari  

Ioan 

Dulgheriu 

Carmen 

Nechifor 

Iulian 

9. Celebrarea „Zilelor Mediului” 

(expoziţie desene, flori) 

iunie şcoala 

 

Postere, 

materiale 

informative 

Mardari  

Ioan 

 

10. Realizarea de chestionare, 

interviuri cu privire la 

desfăşurarea proiectului 

mai-

iunie 

şcoala  resurse 

financiare 

Dulgheriu 

Carmen 

Nechifor 

Iulian 

11. Realizarea portofoliului  

(mapa cu rezultate din proiect) 

iunie şcoala  resurse 

financiare 

 

Mardari  

Ioan 

Dulgheriu 

Carmen 

Nechifor 

Iulian 

 

Evaluare 

Chestionar de evaluare a proiectului 

Portofoliul 


