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Şcoala Coşula 

 

 

 

Proiect de educaţie ecologică: Ne pasă de mediu! 
 

 

 

Scopul proiectului 

Formarea unor atitudini şi comportamente pozitive faţă de mediul înconjurător  

 

Obiective : 

 Implicarea elevilor în activităţi colective care să le dezvolte spiritul de echipă şi  capacitatea de lucru 

în grup; 

 Dezvoltarea spiritului civic, prin participarea la rezolvarea unei probleme a comunităţii; 

 Conştientizarea importanţei îngrijirii şi conservării mediului înconjurător; 

 Dezvoltarea colaborării dintre şcoală, autorităţi locale, agenţi economici şi părinţi, în vederea 

organizării unor acţiuni ecologice comune şi a susţinerii educaţiei pentru mediu. 

 

Parteneri:   Consiliul elevilor 

Membri ai comunităţii 

 

Durata: aprilie - iunie 

 

Activităţi 

 Instruirea echipelor de implementare (protecţia muncii), stabilirea planului de acţiune  

 Sondarea opiniei publice în legătură cu modul de receptare a iniţiativei şcolii 

 Curăţarea zonei: strângerea crengilor, a frunzelor uscate, strângerea gunoaielor, amenajarea rondurilor 

pentru răsaduri de flori 

 Repararea şi vopsirea băncilor 

 Plantarea de flori 

 Instalarea unor panouri şi desene ale elevilor, conţinând mesaje civice sau ecologice 

 Instalarea unor coşuri de gunoi 

 Inaugurarea şi numirea noului părculeţ 

 Evaluarea proiectului 

 

Resurse umane: grupuri de elevi şi diriginţi, părinţi 

 

Resurse materiale: unelte, răsad de flori, puieţi, scânduri, ciment, coşuri de gunoi, saci de gunoi, panouri. 

 

Rezultate aşteptate 

 O zonă curată şi frumoasă, amenajată şi îngrijită de elevi; 

 o mai bună legătură între şcoală şi comunitate; 

 noi atitudini şi competenţe formate la elevi: spirit civic, responsabilitate, lucru în grup, comunicare, 

cooperare etc.; 

 sensibilizarea şi informarea comunităţii cu privire la importanţa îngrijirii mediului înconjurător. 

 

Diseminarea informaţiei 
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Contacte directe cu elevii şi cadrele didactice etc. 

Cercuri metodice 

Activităţi extraşcolare 

 

Evaluare  

Chestionare de evaluare la finalul proiectului 

Portofoliul proiectului  

  


