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Argument 
Fenomenul de poluare a mediului înconjurator este una 

dintre problemele serioase cu care se confruntă 

societatea umană în general şi comunitatea locală în 

particular; 

Efectele poluării sunt generalizate, manifestându-se prin 

dezechilibre climatice, hidrologice, dispariţia unor specii 

de plante şi animale 

Sănătatea populaţiei este afectată de fenomenul de 

poluare, responsabil de numeroase afecţiuni şi boli 

cronice 

Este necesară sensibilizarea opiniei publice asupra 

ameninţării pe care o reprezintă degradarea continuă a 

mediului înconjurător la nivel local şi planetar 

Prin realizarea unei educaţii ecologice corespunzătoare 

se poate reduce ponderea poluării cauzată de populaţie 



Scopul proiectului 

Sensibilizarea comunităţii cu privire la 

problema creării unui mod de viaţă curat, 

sănătos, estetic şi a ocrotirii mediului 

înconjurător. Responsabilizarea socială a 

elevilor, părinţilor şi a comunităţii locale 

pentru a proteja mediul şi a utiliza 

resursele într-un mod raţional 



Analiza de nevoi 
Vom incerca sa-I implicam pe elevii din institutia noastra. Apoi si pe colaboratorii 

nostrii in activitati de promovare a  unui comportament ecologic 

PUNCTE TARI 

- dorinţa de implicare a elevilor; 

- spaţiu adecvat; 

- materiale necesare.  

OPORTUNITÂŢI 

- Implicarea comunităţii în activităţile 

ecologice 

- Posibilitatea elevilor de a-şi pune în 

valoare calităţile organizatorice şi artistice. 

- Libertatea participanţilor de a-şi exprima 

propriile idei, propuneri cu privire la 

educaţia ecologică.  

PUNCTE SLABE 

- lipsa unor actiuni de educare si 

informare a populatiei cu privire la 

degradarea si protectia mediului 

inconjurator 

AMENININŢĂRI 

- Promovarea unei mentalităţi greşite cu 

privire la educaţia ecologică în societate. 

- Posibilitatea neadaptării agenţilor 

economici locali, regionali la condiţiile de 

calitate impuse în U.E. 

- Dezavantajul creat de programele şcolare 

încãrcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative.  



Obiectivele specifice proiectului 

- Aducerea în evidenţă a importanţei mediului    

înconjurător în viaţa noilor generaţii 

 - Obţinerea unor cunoştinţe medii necesare 

soluţionării problemelor ecologice; 

 - Prevenirea şi corectarea neajunsurilor provocate 

mediului prin reflecţii, acţiuni şi analize. 

 - Reducerea poluării în zonă prin acţiunile 

desfăşurate. 



Prezentare proiect 

Grupul ţintă căruia i 
se adresează 
proiectul: elevilor de 
ciclu primar şi 
gimnazial 

Durata proiectului: 1 
an 

Beneficiari direcţi şi 
indirecti: elevi, 
părinţi, comunitatea 
locală 



Activităţile propuse 

Activitatea nr.1 

a) Tipul activităţii: Simpozion pe tema “ Necesitatea  
educaţiei ecologice în şcoală şi în societate” 

b) Data / perioada de desfăşurare: 10 martie 2015 

c) Participanţi: Elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai 
comunităţii locale 

d) Descrierea activităţii: Dezbaterea unor teme propuse 
sau existente despre proiect 

e) Beneficiari: întreaga comunitate din judeţele 
participante la proiect; 

f) Modalităţi de evaluare:  întocmirea unor rapoarte cu 
temele dezbătute  



ACTIVITATEA NR.2 

 

a) Tipul activităţii: activitate artistică pe tema “ Apa o substanța 
specială” 

b) Data / perioada de desfăşurare: 15 martie 2015 

c) Locul desfăşurării: în fiecare judeţ. 

d) Participanţi: Elevii claselor  , cadre didactice, reprezentanţi ai 
comunităţii locale 

e) Descrierea activităţii: Activitate artistică:  sensibilizarea elevilor 
pentru  mediu prin intermediul creativității, manifestată in forma artei 
plastice, creației artistice. 

f) Responsabili: 

prof. Nastase Elena 

prof. Ing. Bârliga Rădiţa – prof. coordonator 

prof. Savin Dorina – coordonator 

g) Beneficiari: întreaga comunitate din judeţele participante la 
proiect; 

h) Modalităţi de evaluare:  întocmirea unor rapoarte pe baza 
activitãţilor desfãşurate. 



ACTIVITATEA NR.3 

a) Tipul activităţii: Igenizarea pădurilor şi verificarea ulterioară a 
acestora 

b) Data / perioada de desfăşurare: mai –iunie 2015 

c) Locul desfăşurării: în fiecare judeţ. 

d) Participanţi: Elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii 
locale 

e) Descrierea activităţii: Propunerea către direcţiunea unei şcoli a 
unei discipline opţionale despre ecologie. Colectarea deşeurilor din 
PARC C.F.R. Galaţi 

f) Responsabili: 

prof. Năstase Elena ,prof. Cazacu Marcela, prof. Savin Dorina 

prof. Ing. Bârliga Rădiţa – prof. coordonator 

Dan Mirel, Dănăila Tudor, Munteanu Georgiana, Mâtă Sorin, Sacală 
Marius 

g) Beneficiari: întreaga comunitate din judeţele participante la 
proiect; 

h) Modalităţi de evaluare: Rapoarte şi fotografii. 



ACTIVITATEA NR.4 

 

a) Tipul activităţii: Concurs naţional de fotografie şi lucrãri plastice          
“ Suntem prietenii naturii” 

b) Data / perioada de desfăşurare: aprilie 2015 

c) Locul desfăşurării: Palatul Copiilor Galaţi 

d) Participanţi: Elevi. 

e) Descrierea activităţii: Jurizarea materialelor. Expunerea / Afişarea celor 
mai reuşite fotografii şi desene care respectă tema şi care sunt deosebite 

f) Responsabili: 

prof. Năstase Elena ,prof. Cazacu Marcel ,prof. Savin Dorina  

prof. Ing. Bârliga Rădiţa – prof. coordonator 

Dan Mirel, Dănăila Tudor, Munteanu Georgiana, Mâtă Sorin, Sacală Marius 

g) Beneficiari: Elevi 

h) Modalităţi de evaluare: verificarea calităţii şi originalităţii fotografiilor şi 
desenelor. 



ACTIVITATEA NR.5 

a) Activitatea nr.5 

b) Tipul activităţii: “Parada costumelor şi sacoşelor Eco” 

c) Data / perioada de desfăşurare: mai 2015 

d) Locul desfăşurării: Palatul Copiilor Galaţi 

e) Participanţi: Elevi. 

f) Descrierea activităţii: Jurizarea materialelor. Expunerea celor mai 
reuşite creaţii 

g) Responsabili: 

prof. Năstase Elena, prof. Cazacu Marcela, prof. Savin Dorina 

prof. Ing. Bârliga Rădiţa – prof. coordonator 

Dan Mirel, Dănăila Tudor, Munteanu Georgiana, Mâtă Sorin, Sacală 
Marius 

h) Beneficiari: Elevi 

i) Modalităţi de evaluare: verificarea calităţii şi originalităţii creaţiilor 



ACTIVITATEA NR.6 

a) Tipul activităţii: Împădurirea suprafeţelor defrişate şi 
întocmirea unor hărţi însoţite de o listă în care vom specifica 
cine a plantat copacul şi unde. 

b) Data / perioada de desfăşurare: aprilie – mai  2015 

c) Locul desfăşurării: în fiecare judeţ. 

d) Participanţi: Elevi, cadre didactice, voluntari 

e) Descrierea activităţii: Plantarea puiţilor în zonele defrişate şi 
marcarea copacilor plantaţi pe o hartă 

f) responsabili: 

prof. Năstase Elena , prof. Savin Dorina 

prof. Ing. Bârliga Rădiţa – prof. coordonator 

Dan Mirel, Dănăila Tudor, Munteanu Georgiana, Mâtă Sorin, Sacală 
Marius 

g) Beneficiari: elevi, profesori, comunitatea locală 

h) Modalităţi de evaluare: Plantarea corectă a copacilor 

D.7 Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementãrii 
proiectului: 

 Dorim  ca acest proiect să sensibilizeze autorităţile şi oamenii 
de pretutindeni cu privire la dezechilibrul imens din natură. Trebuie 
sã acţionãm bine şi sigur. 



ACTIVITATEA NR.7 

a) Tipul activităţii: Un loc mai curat şi mai frumos. 

b) Data / perioada de desfăşurare: aprilie – mai  2015 

c) Locul desfăşurării: în fiecare judeţ. 

d) Participanţi: Elevi, cadre didactice, voluntari 

e) Descrierea activităţii: activitate de îndepãrtare a 
deşeurilor şi ecologizarea spaţiilor verzi. Sădirea pomilor 
şi plantarea florilor în curtea şcolii 

f) responsabili: 

prof. Năstase Elena prof. Cazacu Marcela, prof. Savin 
Dorina  

g) Beneficiari: elevi, profesori, comunitatea locală 

h) Modalităţi de evaluare: Plantarea corectă a copacilor 
şi florilor 



 Rezultatele aşteptate ca urmare a implementãrii 
proiectului: 

 Dorim  ca acest proiect sã sensibilizeze autoritãţile 
şi oamenii de pretutindeni cu privire la dezechilibrul 
imens din naturã. Trebuie să acţionăm bine şi sigur. 

 

Modalitãţile de evaluare şi indicatorii de evaluare a 
proiectului: 

Evaluarea se va realiza în funcţie de indicatorii specifici 
fiecãrei activitãţi din proiect. 

Lucrãrile prezentate în cadrul concursului vor fi analizate 
în funcţie de calitate, originalitate şi creativitate. 

 

 Continuitatea/ sustenabilitatea proiectului: 

 Prin colaborare cu cadrele didactice ale partenerilor 
noştrii, vom îndemna elevii la activitãţile proiectului prin 
diferite metode. 

 Periodic acestea vor fi informate cu privire la 
calendarul activitãţilor, numãrul elevilor înscrişi şi 
rezultatele parţiale corespunzătoare fiecărei etape. 



”NECESITATEA  EDUCAŢIEI  ECOLOGICE  ÎN  ŞCOALĂ  ŞI ÎN  SOCIETATE” 
Activitate artistică pE TEmA “ Apa o substanța specială” 



”NECESITATEA  EDUCAŢIEI  ECOLOGICE  ÎN  ŞCOALĂ  ŞI  ÎN  SOCIETATE”  

 Activitate artistică pe tema “ Apa o substanța specială” 





”Necesitatea educației ecologice în școală și în 

societate” 

”Un loc mai curat și mai frumos” 



”Necesitatea educației ecologice în școală și în 
societate” 

”Un loc mai curat și mai frumos” 



”Necesitatea educației ecologice în școală și în 

societate” 

Sesiune de comunicări științifice 



”NECESITATEA EDUCAŢIEI ECOLOGICE ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN SOCIETATE” 

EXPOZIŢIE DE LUCRĂRI PLASTICE ” SUNTEM PRIETENII NATURII” 

CU TEMA ” APA” 


