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Şcoala Nicşeni

Proiectul: Mai curat, mai sănătos, mai frumos!

Justificarea proiectului
Mediul înconjurător are un rol important atât pentru educaţia estetică a oamenilor, cât şi pentru sănătatea
lor. Prin urmare, trebuie să fie curat şi plăcut privirii. Îm acest scop, este necesară familiarizarea tinerilor
cu rolul şi responsabilitatea lor în păstrarea unui spaţiu curat şi a unui ambient sănătos necesar unei
armonioase desfăşurări a activităţilor în cadrul comunităţii.
Obiective
 implicarea elevilor în activităţi de întreţinere a mediului înconjurător, pentru a le dezvolta sentimentul
responsabilităţii faţă de mediu;
 sensibilizarea şi responsabilizarea întregii comunităţi cu privire la importanţa mediului pentru sănătate
şi pentru ambianţa socială a comunităţii (mediul – cadru de socializare), precum şi cu privire la
importanţa reciclării materialelor;
 educarea simţului estetic al elevilor şi formarea unor atitudini pozitive în raport cu mediul natural şi
social în care trăiesc.
Activităţi
1. Alcătuirea echipei proiectului şi distribuirea sarcinilor de lucru
2. Identificarea zonelor de interes pentru proiect
3. Proiectarea activităţilor concrete - identificarea timpului şi resurselor necesare pentru fiecare activitate
4. Realizarea de pliante şi materiale informative cu conţinut ecologic
5. Popularizarea la nivelul comunei a activităţilor ecologice (ultima săptămână din aprilie)
6. Colectarea deşeurilor şi depozitarea acestora în spaţii special amenajate
7. Amplasarea de coşuri speciale pentru sortarea deşeurilor
8. Colectarea materialelor reciclabile/refolosibile şi valorificarea lor
9. Curăţarea şi igienizarea spaţiilor verzi
10. Plantarea de pomi şi flori în grădinile instituţiilor publice din comună, în jurul şcolii şi al grădiniţei

procurare de răsad şi puieţi

crearea unui colţ viu în toate clasele

amanajarea unor jardiniere cu flori şi montarea lor la intrarea în instituţii publice şi locuri frecventate
des de membri comunităţii
11. Realizarea unui marş ecologic pentru sensibilizarea comunităţii
12. Realizarea de concursuri tematice specifice fiecărei activităţi

prezentarea unei expoziţii cu lucrări publice

realizarea unor expoziţii cu obiecte din materiale refolosibile

concursuri şi demostraţii lucrări practice (curăţarea unui pom, tăierea unui gard viu)

prezentarea unei piese de teatru („Suntem cele mai frumoase flori”)

concurs de plancarde publicitare cu mesaje ecologice la adresa comunităţii

afişarea pe panoul primăriei a celor mai silitori participanţi la activităţi sau poze cu cele mai frumoase
lucrări, etc
13. Realizarea unei evaluări a proiectului prin realizarea unor consultări publice privind importanţa şi
relevanţa activităţilor pentru comunitate (prin chestionar, dezbatere libera, intervievare sau alte metode)
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Resurse
 Umane – elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii
 Materiale – consumabile, echipament de protecţie (mănuşi), saci menajeri, unelte, puieţi, seminţe,
răsaduri, coşuri gunoi, material pentru realizarea panourilor publicitare
Parteneri

Primăria

Consiliul local

A.P.M.

Romsilva

Agenţi economici
Rezultate aşteptate

Realizarea unei noi imagini mai curate şi mai frumoase a comunei

Realizarea unei colecţii de seminţe şi răsaduri de flori pentru vânzare

Materiale reciclabile colectate

Creşterea preocupării şi a responsbailităţii elevilor şi a părinţilor faţă de mediul înconjurător.
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