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Proiectul: Gardienii naturii 
 

 

 

Justificare: 

 nevoia unui spaţiu de recreere, pentru desfăşurarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare; 

 acest parc ar fi util atât elevilor cât şi tinerilor satului; 

 realizarea sa ar fi un exemplu pentru comunitate şi pentru elevi. 

 

Obiective: 

1. implicarea elevilor în amenajarea parcului şcolii, pentru a conştientiza importanţa mediului curat şi 

sănătos; 

2. dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă; 

3. sensibilizarea membrilor comunităţii cu privire la importanţa mediului pentru sănătatea tuturor. 

 

Grup ţintă: - elevii şi profesorii şcolii; părinţi. 

 

Beneficiari: - elevi , profesori, părinţi, tineri, comunitatea în general. 

 

Activităţi 

1. Constituirea echipei şi stabilirea responsabilităţilor 

2. Informarea elevilor şcolii cu privire la acest proiect 

3. Realizarea schiţei parcului;  delimitarea terenului 

4. Amenajarea spaţiului (curăţare, împrejmuire) 

5. Plantarea copacilor, a florilor 

6. Amenajarea şi pietruirea aleilor 

7. Confecţionarea şi amplasarea băncilor şi a coşurilor de gunoi 

8. Realizarea şi amplasarea unui panou informativ 

9. Inaugurarea , premierea elevilor care s-au remarcat in realizarea parcului 

10. Întreţinere şi îmbunătăţire 

11. Mediatizare prin pliante care conţin şi mesaje ecologice 

12. Evaluare 

 

 Parteneri: 

 părinţi 

 Primăria comunei 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului 

 Ocolul Silvic, Romsilva 

 I.S.J. Botoşani 

 

Resurse:  –  umane (elevi, profesori, părinţi) 

                 - materiale (panou de afişaj, vopsea, arbuşti, răsaduri flori etc.) 

 

Rezultate 

 parcul şcolii 
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 activităţi şcolare şi extraşcolare desfăşurate în parc 

 numărul  de vizitatori din localitate 

 implicarea membrilor comunităţii în activităţile şcolii 

 oameni mai bine informaţi şi mai sensibili  

 panou informativ 

 

Evaluare 

-  pe parcurs: observare, discuţii ale echipei de proiect, discuţii cu elevii 

-  finală:            portofoliu, sondaj de opinie. 

 


