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ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR.25 GALAŢI 
 

Nr. 461 din 31.03.2014 

 

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL 
 

“PAMANTUL, MIRACOL SI MISTER”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptamâna “ŞCOALA ALTFEL” –  Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

 

An  şcolar 2013 – 2014,  perioada de desfăşurare 07 - 11 aprilie 2014 

 

 
 

 

ECHIPA DE PROIECT 

 Prof. Savin Dorina , profesor matematica– director  

 Prof. Drujescu Marius-Claudiu, profesor matematica– director adjunct 

 Prof. Ilie Claudia Daniela – profesor chimie                                 

 Prof. Sorcaru Natalia – profesor fizica  

 Prof. Puscasu Profirita– profesor biologie 

 Pascu Eugenia – laborant  

 Prof. Opait Angela – profesor matematica 

 Prof. Stan Mihaela– profesor matematica 
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PĂMÂNTUL, MIRACOL ŞI MISTER 
 

 

 
 

 MOTTO: “... Sufletul omenesc este legat, parcă, tot mai mult de biografia 

Pământului,  pe  care ne-am născut cu toţii și despre care știm încă atât de puțin”. 

                                                                                          (Thor Heyerdahl) 
 

 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

 

Activitatea propusă se doreşte a fi o incursiune, care să trezească curiozitatea şi interesul elevilor de 

a studia şi  dezlega misterul acestei planete pentru a putea trai şi a se bucura de minunile ei,  din 

perspectiva micului fizician, chimist, biolog, matematician, astronom, astrolog, etc.  

Formarea comportamentului şi deprinderilor debutează în familie și continuă întreaga viață, dar 

rolul cheie îl au cadrele didactice din toate treptele de învățământ. Copiii reprezintă viitorul acestei planete 

şi șansa de a-i păstra sănătatea şi integritatea. Din acest motiv pledăm pentru o educaţie sănătoasă şi 

profundă, în cadrul căreia dobândirea cunoștințelor se îmbină cu activitățile practice de protejare a 

mediului inconjurator.  Tendinţele actuale ale învăţământului, în ceea ce priveşte tema propusă,  cer 

realizarea unui parteneriat constructiv şi eficient între şcoală, 

familie şi alţi factori educaţionali. Deoarece mai mult ca 

oricând este nevoie să-i facem pe elevi să înţeleagă 

importanţa legaturii om-natură,  iar pentru acest lucru natura 

trebuie respectată şi nu dominată,  ea formând un întreg-

imens dar nu nesfârşit – în care fiecare componentă are un rol 

precis, iar omul este obligat să se integreze armonios în acest 
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întreg.   

  Formarea unui stil de viata sanatos, dezvoltarea personală şi prevenirea unor situaţii problemă sunt 

posibile doar dacă există o bună informare asupra acestor reguli, dacă sunt formate  priceperile şi 

deprinderile, care să fie aplicate în viaţa de zi cu zi. În acest scop, cadrele implicate în acest proiect şi-au 

propus să sensibilizeze elevii în ceea ce priveşte problemele actuale legate de mediu şi sanatate,  să 

stimuleze motivaţia acestora pentru protecţia naturii dar şi formarea unui comportament ecologic adecvat. 

Un copil educat în spiritul gândirii creatoare, inovatoare faţă de mediu va fi capabil să descopere ulterior 

ceva util ameliorării acestuia. 

         Realizarea acestui proiect răspunde problemelor subliniate mai sus şi presupune implicarea 

individuală şi colectivă. 

 

DURATA PROIECTULUI 

 

 

       Proiectul “Pamantul, miracol si mister” se va desfăşura în perioada: 07-11.04.2014 

 

GRUPURILE ŢINTĂ 

 Beneficiari direcţi – elevii claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială Nr. 25 Galaţi si ai şcolilor 

partenere 

 Beneficiari indirecţi – familiile copiilor din grupurile ţintă  

                                          – comunitatea  

 

OBIECTIVUL GENERAL 

 

             Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea Universului, educarea acestora pentru  păstrarea 

unui mediu mai curat, pentru utilizarea raţională a resurselor naturale şi menţinerea echilibrului ecologic,  

în vederea adoptarii unui stil de viaţă sănătos şi conservării naturii pentru generaţiile următoare. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Implicarea elevilor în activităţi interactive; 

 Încurajarea iniţiativei individuale şi de grup; 

 Crearea conexiunilor interumane şi socializarea prin acţiuni tematice; 

 Conştientizarea şi asumarea responsabilităţii pentru protejarea sănătăţii individuale şi colective; 
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 Înţelegerea efectelor unor acţiuni nefaste ale omului asupra naturii: defrişarea pădurilor, 

distrugerea vegetaţiei, degradarea arborilor, dispariţia unor specii de animale, transformarea unor 

trasee turistice în imense lăzi de gunoi, infestarea apelor, etc.; 

 Dezvoltarea unui comportament socio-igienic adecvat, care să integreze atitudini pozitive; 

 Integrarea şcolii în strategiile comunitare referitoare la dezvoltarea unui mediu sănătos; 

 Sporirea competenţelor acţionale ale elevilor în vederea unei integrări reale în comunitate; 

 Creşterea responsabilităţii faţă de păstrarea unui mediu curat şi sănătos; 

 Conştientizarea, la nivelul comunităţii, a relaţiilor dintre om şi natura 

 

PARTENERI 

 

Şcoala Gimnazială Nr. 25 Galaţi                  -    Echipa de proiect 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi            -   Reprezentanţi 

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii  Galaţi             -    Reprezentanţi 

Agenţia Regională de Protecţie a Mediului  -    Reprezentanţi 

Colegiul National „Al I Cuza” Galaţi          -    Reprezentanţi 

Şcoala G imnazială Nr 28 Galaţi                 -    Reprezentanţi 

S.C.”ECOSAL” Galaţi                                  -    Reprezentanţi 

Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi         -    Reprezentanţi 

Muzeul Colectiilor de Arta Galaţi                -    Reprezentanţi   

 

RESURSE 

            Umane:                                                

A) Proprii                                                 

 Cadrele didactice şi auxiliare             

 Elevii claselor V-VIII                                                                                           

                                                    

B) Parteneriale  

 Reprezentanţi ai instituţiilor partenere 

         C) Voluntare 

 Părinţii elevilor implicaţi în proiect 
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Materiale: 

 

 Săli de clasă 

 Laboratorul de fizică, chimie, biologie 

 Mijloace media 

 Obiecte pentru menaj(saci, manusi) 

 Rasaduri flori, puieti 

 Desene, colaje 

 
ACTIVITĂŢI PROPUSE: 

 

Nr

Crt 
Activitatea Responsabili Partici 

panţi 

Data Locul de 

desfăşu rare 
1.  Sa descoperim minunile lumii 

- Experimente in gelatina 

- Biotopul Deltei Dunarii 

- Obiecte de decor pentru Pasti 

- Statistica matematica  

- Calcul de ari si volume 

- Masuratori de arii si volume 

SAVIN DORINA 

DRUJESCU MARIUS 

ILIE CLAUDIA 

PUSCASU PROFIRITA 

PASCU EUGENIA 

NASTASE ELENA 

OPAIT ANGELA 

STAN MIHAELA 

SORCARU NATALIA 

 

Elevii 

claselor:  

5 A, B,C 

6 B 

7 B,C,D 

8 A,B,C 

 

07 aprilie 

    2014 

Şcoala Nr.25 Galati 

-Laborator 

Muzeul de Istorie 

Muzeul  Casa Cuza  

2. Incursiune in Univers 

- Astronomie si astrologie 

- Obiecte din materiale reciclabile 

- Apa - o substanta speciala 

- Biocenoza Deltei Dunarii 

- Ne jucam in aer liber 

- Statistica matematica  

- Matematica aplicata 

- Potential turistic cultural 

 

SAVIN DORINA 

DRUJESCU MARIUS 

ILIE CLAUDIA 

PUSCASU PROFIRITA 

PASCU EUGENIA 

NASTASE ELENA 

OPAIT ANGELA 

STAN MIHAELA 

SORCARU NATALIA 

Elevii 

claselor:  

5 A,B 

6 A, B, C 

7 A,B,C,D 

8 A,B 

08 aprilie 

    2014 

Şcoala Nr.25 Galati 

-Laborator 

 

3. Natura primeste si daruieste! 

- Activitati ecologice in perimetrul 

şcolii 

- Ne jucam in aer liber 

- Obiecte din materiale reciclabile 

- Biocenoza Deltei Dunarii 

- Statistica matematica 

- Matematica aplicata 

- Obiective turistice sud-europene 

 

 

SAVIN DORINA 

DRUJESCU MARIUS 

ILIE CLAUDIA 

PUSCASU PROFIRITA 

PASCU EUGENIA 

NASTASE ELENA 

OPAIT ANGELA 

STAN MIHAELA 

SORCARU NATALIA 

 

Elevii 

claselor:  

5 B 

6 A, B, C 

7 A,B,C,D 

 

09 aprilie 

    2014 

Şcoala Nr.25 Galati  

Muzeul de Stiinte 

ale Naturii  

Gradina Publica 

4.  Invata, pentru a deveni stea! 

- Concurs international 

”Stelele Ştiinţei”: Conferinta de 

deschidere; Activitati 

demonstrative 

- Educaţie ecologica 

 

 

SAVIN DORINA 

DRUJESCU MARIUS 

ILIE CLAUDIA 

PUSCASU PROFIRITA 

PASCU EUGENIA 

NASTASE ELENA 

OPAIT ANGELA 

 

Elevii 

claselor:  

5 A, B, C 

6 A,B 

7 A,B,C,D 

10 aprilie 

    2014 

Şcoala Nr.25 Galati  

C.N.Al.I.Cuza-

Cerecul de Robotica 

Muzeul de Stiinte 

ale Naturii 
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- Matematica prin joc 

- Un copac, o floare = viata 

- Apa, pamant, mediu 

- Lectie interactiva in orizontul 

local 

STAN MIHAELA 

SORCARU NATALIA 
8 A,B,C 

5.  Minte sănătoasă în corp sănătos 

- Activitati ecologice si sportive 

- Spectacol la Teatrul Muzical 

“Nae Leonard” 

SAVIN DORINA 

DRUJESCU MARIUS 

ILIE CLAUDIA 

PUSCASU PROFIRITA 

PASCU EUGENIA 

NASTASE ELENA 

OPAIT ANGELA 

STAN MIHAELA 

SORCARU NATALIA 

Elevii 

claselor:  

5 A,B,C 

6 A, B, C 

7 A,B,C,D 

8 A,B,C 

11 aprilie 

    2014 

Şcoala Nr.25 Galati  

Teren/Sala de sport 

Teatrul Muzical 

Nae Leonard Galati 

 
 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 Chestionare 

 Fişe de evaluare 

 Postere, poze 

 Analiza lucrarilor activităţii 

 Expoziţii cu lucrarile elevilor 

 Publicarea unor articole în revista „Şcoala Gălăţeană” şi în revista şcolii „Certitudini 25” 

 Raport final pentru analiza rezultatelor obţinute 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

 

Cantitativi: 

 Realizarea unor  schimburi de experienţă; 

 Derularea a cinci activităţi extracurriculare specifice; 

 Articole în revista şcolii „Certitudini 25” 

 

Calitativi: 

 Interacţiune pozitivă; 

 Promovarea unor programe stabilite în comun 

 

PUBLICITATE ŞI COMUNICARE 

 

o Întâlniri cu membri ai comunităţii locale; 

o Articole în revista „Şcoala Gălăţeană” şi în revista şcolii „Certitudini 25” 

o Realizarea unor albume foto; 

o Diplome, pliante, broşuri, poste


