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ARGUMENT: 

 
În ultimii ani , PLANETA  NOASTRĂ,  TERRA, dă semne  tot mai dese că nu 

mai poate  face faţă efectelor nocive  la care o supune OMUL. Dintre aceste efecte  
amintim câteva : creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră, defrişarile necontrolate şi 
masive, poluarea cu substanţe toxice (pesticide, insecticide, îngrăşăminte chimice , 
etc.), exploatarea intensă  a resurselor pământului, etc.,  duc la producerea unor mari 
dezechilibre ecologice şi la distrugerea biosferei. 

De cele mai multe ori comportamentul nostru este dictat de mentalitatea pe care o 
avem  şi depinde de gradul şi felul educaţiei pe care am primit-o din familie, şcoală sau 
societate şi de gradul nostru de responsabilitate. Şcoala trebuie să producă această 
schimbare, atât din punct de vedere conceptual ,cât  şi din punct de vedere 
comportamental. Dacă reuşim să-i determinăm pe oameni să le pese că “NATURA 
ESTE BOLNAVA”, atunci tot mai există şanse. În definitiv ne ajutăm pe noi înşine. 

Din acest motiv, educaţia ecologică trebuie începută de la o vârstă fragedă , pentru a 
reuşi formarea unei conştiinţe ecologice şi a unui comportament adecvat. E nevoie ca 
elevii să înţeleagă că natura este un organism viu , iar componentele ei sunt într-o 
strânsă intercondiţionare şi că fără aceşti factori naturali , viaţa nu este posibilă , deci 
trebuie protejaţi. 
       Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi animalelor, observării 
spontane, plimbări, excursii,vizionarea de filme, prezentări, lecturarea unor texte 
privind fauna şi folora terestră , trebuie folosite pentru a forma o gândire intuitivă şi 
deductivă a elevilor în raport cu natura, pentru a dezvolta dragostea şi respectul faţă de 
dorinţa de a ocroti. 
       E important ca elevul, singur, să descopere adevărul acţionând în mod practic, 
deoarece scopul şcolii este de a forma creatori şi nu indivizi care să repete ceea ce au 
învăţat generaţiile precedente. 

 
GRUP ŢINTĂ: 
 

 elevii clasei pregătitoare 
 părinți 
 comunitate 
 Primăria 

 
DURATA PROIECTULUI: 
 

 07-21  mai 2018 



 
SCOPUL: 
 
        Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din 
mediul înconjurător, cunoaşterea, înţelegerea şi stimularea curiozităţii pentru 
investigarea realităţii înconjurătoare, dar şi formarea unei atitudini pozitive faţă de 
mediu, fata de comunitate , de implicare conştientă a copiilor în protejarea acestuia 
pentru a oferi societăţii un model de bune practici educaţionale . 
 
 
OBIECTIVE: 
 
 Cultivarea dragostei şi respectului pentru Terra. 
 Cultivarea dragostei si respectului fata de locul natal. 
 Dezvoltarea colaborarii dintre scoala-comunitate. 
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului prin stimularea 
curiozităţii pentru investigarea realităţii înconjurătoare.  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru 
a descrie fenomene observate în mediul înconjurător.  
 Cunoasterea Primariei si a oamenilor care isi desfasoara activitatea acolo. 
 Stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi 
demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte 
(colectarea materialelor refolosibile, îngrijirea unor spaţii verzi, cultivarea plantelor 
ornamentale, economisirea apei sau a energiei electrice etc.).  
 Încurajarea elevilor pentru a exprima independent opinii şi stări sufleteşti proprii , 
dar şi pentru motivarea lor.  
 
MODALITĂŢI  DE  EVALUARE: 
 
 Portofolii pe teme date care să cuprindă imagini şi informaţii culese din diverse 
surse . 
 Impartire de pliante care sa contina mesaje ECO. 
 Activităţi de ecologizare a unor mici zone din comuna. 
 Realizarea unei expoziţii cu lucrări artistico-plastice având ca temă natura cu tot ce 
are ea mai frumos , dar şi poluarea şi efectele ei devastatoare , finalizate într-o 
expoziţie. 
 Realizarea sub îndrumarea învăţătorului a unor   fotografii, prezentări PowerPoint 
cu materiale realizate în cadrul proiectului. 
 Realizarea unei excursii sponsorizate de Primaria Baru la ,,Pestera Ursilor”. 
 Înmânarea diplomei „Prietenii naturii”. 
 
DISEMINARE: 
 
 Materiale în cadrul comiilor metodice şi a cercurilor pedagogice . 



 Publicarea parteneriatului  pe site-ul didactic.ro. 
 
RESURSE: 
 
 umane – elevii, cadre didactice , părinţi,primaria. 
 materiale – pliante, portofolii, C.D-uri , prezentări,calculator,video-proiector, 
markere, coli de flipchart, desene, diplome etc. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITĂŢI   VIZATE: 
 

NR. 
CRT. 

ACTIVITATE 
DESFĂŞURATĂ 

TERMEN
 

MODALITĂŢI DE 
REALIZARE 

LOCUL 
DESFĂŞU-

RĂRII 
1. Prezentare Proiect 

 

 
 

07mai 
2018 

-prezentarea concretă a  
proiectului 
 
-discuţii cu elevii si 
Primarul comunei 

 
 

Sala de clasă 

2. Primar pentru o zi 
 

 
 
 
 

12mai 
2018 

 

-prezentarea sediului 
Primăriei 
-discutii legate de munca 
functionarilor din aceasta 
institutie 
-joc de rol,,Primar pentru o 
zi”-solutionarea unor 
probleme din punctul de 
vedere al 
elevilor,castigatorul fiind 
desemnat de domnul 
primar,care va tine cont de 
originalitatea 
concurentilor. 

 

 
Sediul 

Primariei 

3. Un sat mai curat, o viaţă 
sănătoasă 

 

13mai 
2018 

-activităţi de  ecologizare a 
împrejurimilor şcolii 
-observarea naturii 
-impartire de pliante care 
contin mesaje ECO 

-activităţi de  
ecologizare a 
împrejurimilor 
şcolii 
-impartire de 

pliante 



4. Incursiune in minunata 
lume a pesterilor

 
 

14 mai 
2018 

-prezentare PawerPoint  şi 
discuţii despre viata 
pesterilor 

-sala de clasa 

5. Excursie la Pestera 
Ursilor 

15,16mai 
2018 

-Excursie sponsorizata de 
Primaria Baru 

Jud.Bihor 

6. Prietenii naturii 
 

17mai 
2018 

realizarea unor lucrări-
artistico-plastice despre 
natură şi protejarea ei    
-realizarea portofoliilor 

 care să cuprindă 
 imagini şi informaţii  
      culese din diverse 
surse. 

Sala de clasa 

7. Sa protejam TERRA 
spunand NU poluarii! 

20mai 
2018 

-vizionare PowerPoint-
Efectele poluării asupra 
mediului  
-discuţii 
 

 
Sala de clasa 

8. Evaluare 

 

21mai 
2018 

 
 
 
 

 
-expoziţie lucrări artistico-
plastice pe tema data 
-înmânarea diplomelor 
„Prietenii naturii” 
-realizarea unei prezentări 
PowerPoint cu imagini din 
timpul proiectului 

 
 
 
 
 

Sala de clasă 

 
 

 
 


