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Școala cu cls. I-VIII „M. Constantineanu”, Dorobanți

Proiectul: Împreună pentru natură
JUSTIFICARE
Natura este o carte ilustrata cu cele mai diverse tablouri care te determina sa-ti pui necontenit intrebari
carora sa le cauti asiduu raspunsuri. Niciodata nu surmeneaza, ci dimpotriva este un nesecat izvor de
energii care te intremeaza : poate tine loc de carte, de profesor sau de sfatuitor, este permanent sub ochii si
la indemana noastra, trebuie doar sa ne intoarcem ochii catre ea si sa ne preocupam sa o pastram si sa o
imbogatim continuu prin :reamenajarea cimitirului eroilor , a parcului din sat si a spatiului verde din
curtea scolii. Prin acest parteneriat şcoală- comunitate vom realiza o cale placuta spre cunoasterea
reciproca , dar si un instrument de completare a educatiei.
SCOP : - implicarea elevilor in activitati de amenajare, protejare si ocrotire
- crearea si dezvoltarea relatiei de cooperare cu instituţii locale şi cu membrii comunităţii
- dezvoltarea spiritului estetic.
OBIECTIVE:
1. sa-si dea seama de importanta existentei unui mediu curat in cadrul comunitatii ;
2. sa-si dezvolte spiritul de colaborare intr-o echipa ;
3. sa participe direct la actiunile de protejare a mediului si cinstire a eroilor comunitati ;
4. sa sensibilizeze membrii colectivitatii privind actiunile desfasurate ;
5. sa mediatizeze actiunile desfasurate prin : brosuri, pliante, ecusoane, revista scolii.
GRUPUL TINTA : - elevii claselor I-VIII ai Scolii Dorobanti, cadre didactice, membrii ai comunitatii,
parinti
ACTIVITATI :
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Activitatea propusa
-intalnirea grupurilor si
stabilirea programului de
activitati
-mediatizarea proiectului
prin afise, ecusoane,
pliante
-igienizarea si amenajarea
spatiului verde din jurul
scolii
-igienizarea si amenajarea
parcului din sat plus
activitati de intretinere
-igienizarea si amenajarea
cimitirului eroilor
-cinstirea eroilor
neamului-program artistic

Perioada

Participanti

APRILIE

Cadre
didactice, elevi
, parinti

APRILIE

Clasele IIV,invatatori
ClaseleV-VIII,
dirigintii

MAI

Clasele V-VIIIcadre didactice
Clasele I-VIII,
cadre didactice
si invitati ai
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4.

5.

-concursul Campionul
mediului
-informarea comunitatii
prin publicarea
activitatilor in revista
scolii
-excursie Drumetie in
ospetie, vizita la Scoala cu
cls. I-VIII,Cervicesti,
com.. Eminescu, Botosani

IUNIE

IUNIE

comunitatii
ClaseleI-VIII,
cadre didactice

Clasele IVIII,cadre
didactice

PARTENERI : -Primaria
- Dispensarul
-Biserica
- Politia
RESURSE - UMANE :elevii, cadre didactice
- MATERIALE : hartie, vopsea, var , seminte de flori, saci menajeri, manusi.
REZULTATE ASTEPTATE :
- o imbunatatire si ocrotire a mediului inconjurator prin : vopsitul copacilor, plantarea de arbori si flori,
instalarea casutelor pentru pasari ;
- elevii isi insusesc informatii in legatura cu necesitatea implicarii comunitatii in amenajarea si pastrarea
unui mediu cat mai curat ;
- Spirit de echipa ;
- Elevi si parinti mai informati despre activitatea scolii.
EVALUAREA : - portofoliul activitatii
- album foto
- publicatii in revista scolii a activitatii
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