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PROIECT  EDUCAȚIONAL 

  
„O PRIMĂVARĂ ECOLOGICĂ” 

 
 

Coordonator  Prof. Virginia CĂLUGĂRU  

 
 

„Nu vom salva tot ce ne-ar placea sa salvam, dar vom salva mai mult decat daca n-am fi 

incercat deloc.”  
(Sir Peter Scott) 

 

 

 

 

 

 



COORDONATOR  Prof. CĂLUGĂRU VIRGINIA 

OBIECTIVE: 

 - responsabilizarea elevilor şi implicarea lor în probleme decizionale; 
- elaborarea de referate şi portofolii referitoare la aspectul pozitiv sau negativ al unor 

zone afectate de poluare şi la îndatoririle individului faţă de colectivitate pentru îngrijirea naturii; 
- dezvoltarea abilităţilor de mânuire a calculatorului;  
- realizarea de prezentări Power Point care să scoată în evidenţă importanţa conservării 

biodiversităţii;  
- evidenţierea interdependenţei între calitatea mediului, calitatea vieţii şi calitatea 

viitorului;  
- relaţionarea cu comunitatea locală în probleme punctuale;  
- dezvoltarea unui comportament socio-ecologic adecvat care să integreze atitudini 

pozitive;  
- îmbunătăţirea atitudinii grupului ţintă faţă de mediu;  
- obţinerea şi păstrarea unui spaţiu de viaţă mai curat;  
- creşterea calităţii actului educaţional, a respectului faţă de voluntariat, dar şi 

diversificarea modalităţilor de atingere a scopurilor.  
 

GRUP TINTA: 

 Clasele V – VIII 

NR. LOCURI 24 

NR. ORE FACE TO FACE  - 18  

NR. ORE ACTIVITATI INDEPENDENTE - 12  

INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

1. Evaluarea se va realiza prin Portofoliu/portofolii elevi 

2. Chestionar  

DOCUMENTE PROGRAM: 

1. Fisa programului 

2. Fise de prezenta elevi 

3. Portofoliu program/Portofolii elevi 

4. Raport de evaluare program 

 

 



 

ORAR ELEVI (18 ore) 

ACTIVITATEA 
LOC DE 

DESFĂȘURARE 
DATA/ 

INTERVAL ORAR 
NR. 
ORE 

„Să reciclăm hârtia!” SALA 7 18.04.2016/ 11-15 4 

„Colţul verde din şcoala mea” SALA 7 19.04.2016/ 10-14 4 

„Apa- izvorul vieţii!” SALA 7 20.04.2016/ 11-13 2 

„Ziua Pământului” – 22 aprilie  SALA 7 21.04.2016/ 9-13 4 

„Luna MAI- luna florilor” 
SALA 7 22.04.2016/ 9-13 4 

 

ACTIVITATI INDEPENDENTE  12 ore 

 

 

  

 

 

 

 

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore) 

ACTIVITATEA PROGRAM 
LOC DE 

DESFĂȘURARE 
NR. ORE 

Întocmire documentație program  Școală și acasă 8 

Activități face to face cu elevii Conform orar elevi Conform orar elevi 18 

Pregătirea  materialelor pentru 
realizarea afișelor, exopzițiilor 

 Sala de clasă 6 

Evaluarea activității/rezultatelor 
elevilor  

 Sala de clasă 6 

Intocmire raport de evaluare 
program 

 Școală și acasă 2 

 

Documentare şi informare referitoare la 
tipurile şi caracteristicile deşeurilor, sursele de 
poluare şi emiterea unor soluţii de reducere a 
producerii acestora. 

Acasă 4 

Realizarea prezentarilor PowerPoint 
Lucru individual 

Acasă 4 

Pregătirea expoziţiei de fotografii şi postere pe 
tema apei 

Acasă 2 

Pregătirea expoziţiei de planşe ”Culorile 
naturii”, o paradă de modă cu ţinute obţinute 
din deşeuri 

Acasă 2 


