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ARGUMENT 

Proiectul de faţă, „CEA MAI VERDE LUNĂ DIN ... CALENDAR!”, are în vedere 
educarea şi sensibilizarea preșcolarilor care frecventează grădinița noastră și părinților 
acestora, faţă de problemele cu care se confruntă ecosistemul. Alături de această dimensiune 
educativă, proiectul se axează şi pe dimensiunea participativă, propunându-şi să formeze un 
stil de viaţă ecologic, printr-o gamă variată de activităţi formale, informale şi nonformale.  

Proiectul constă în realizarea unor activităţi precum sesiuni informative privind 
protecţia mediului prin schimbarea comportamentului, distribuirea de materiale informative şi 
promoţionale (mesaje, pliante, broşuri), acţiuni de ecologizare a curţii grădiniței, amenajarea 
unei zone verzi în cadrul grădiniței noastre. De asemenea, ne dorim să obţinem performanţe 
înalte, entuziasm din partea cadrelor didactice, preşcolarilor din unitatea noastră de 
învăţământ, părinţilor acestora, întregului personal al grădiniţei, elevilor parteneri, cooperare 
pentru a face schimbări reale în viaţa şcolară, dobândind calităţi de învingători în lupta cu 
deşeurile, cu mentalităţile, dar permanent cu speranţa reuşitei colective. 

Prin acest proiect, „CEA MAI VERDE LUNĂ DIN ... CALENDAR!”, se doreşte 
prezentarea unor exemple de bună practică la nivel local, contribuind la crearea unei culturi 
responsabile, proactive, participative, o cultură civică în beneficiul dezvoltării durabile a 
grădiniței. 
SCOP 

Proiectul are drept scop, extinderea educaţiei ecologice şi desfăşurarea acesteia în mod 
sistematic atât la nivelul învăţământului preșcolar, cât şi la nivelul celorlalte trepte de 
învăţământ. Ne dorim o abordare a unei noi atitudini ecologice în comunitatea şcolară pentru 
alfabetizarea ecologică a preşcolarilor, prin refolosirea, reciclarea, reutilizarea deşeurilor, într-
un mod creativ, cu posibilităţile de învăţare modernă, care se bazează pe transmiterea unor 
mesaje în scopul formării pentru viitor şi crearea unui mediu şcolar prietenos, bazat pe dialog 
creativ, axat pe flexibilitate, înţelegere, empatie pentru tot ceea ce ne înconjoară. 
OBIECTIVE GENERALE: 
*Stimularea copilului pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, 
prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiește - colectarea materialelor 
refolosibile; 
*Dezvoltarea interesului copiilor pentru sănătatea mediului; 
*Exersarea unor tehnici de analiză şi investigare; 
*Însuşirea unor cunoştinţe ecologice prin contactul mijlocit cu mediul înconjurător şi 
cultivarea unor atitudini ecologice civilizate; 
*Sensibilizarea preşcolarilor şi elevilor pentru a deveni participanţi activi la protejarea şi 
ocrotirea mediului natural; 
*Stimularea şi dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului creativ, prin găsirea unor tehnici de 
realizare a produselor din deşeuri; 
*Familiarizarea părinţilor cu obiectivele proiectului şi a strategiilor de realizare a acestora; 
*Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii; 
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*Reciclarea, reutilizarea creativă a deşeurilor pentru realizarea unor produse care să 
înfrumuseţeze mediul educaţional sau familial (jucării, materiale de ornament, mijloace de 
învăţământ etc.); 
*Identificarea unor strategii de colectare separată a produselor reciclabile (pe categorii); 
*Implicarea autorităţilor locale şi a altor factori ai comunităţii în rezolvarea unor probleme de 
mediu şi administrativ-financiare, care vor apărea pe parcursul derulării acestui proiect. 
SUBTEME: 

☼ ,,GREEN ... FANTEZII’’ 
Amenajarea unui colţ verde (Eco-codul, materiale informative despre protecţia 
mediului, expoziţie cu cele mai frumoase flori, lucrări practice realizate din material 
reciclabile etc.) 

☼ ,,CEL MAI ... GREEN BENER ECO” 
Realizarea unui benner cu prezentarea celor mai semnificative  activităţi cu caracter 
ecologic, cu cele mai semnificative mesaje ecologice ale fiecărei grupe implicate în 
proiect 

☼ ,,CEL MAI GREEN ... NU !!! 
Realizarea unui benner care să menţioneze acţiuni care pot afecta negativ mediul 
înconjurător 

☼ ,,S-O FACEM ... GREEN!!!’’ 
Acţiuni de plantare de flori în jardiniere, pentru toate ferestrele grădiniţei   

☼ ,,CELE MAI HAZLII COSTUME ... ECOLOGICE’’ 
Confecționarea unor costume din materiale reciclabile, organizarea unei expoziții și a 
unei parade a costumelor verzi 

☼ ,,CELE MAI ... FRUMOASE FLORI’’ 
Confecţionarea unor ornamente şi aranjamente florale, de dimensiuni mari şi 
amenajarea unei expoziţii. 

☼ ,,GREENS ...MESAJE DIN SUFLET DE COPIL’’ 
Realizarea celei mai lungi benzi cu mesaje 

BEEFICIARI: 
☼ Preşcolari şi elevi                 

 beneficiază de o nouă strategie de formare pentru viaţă prin implicare directă;   
 îşi exersează creativitatea şi deprinderile de colectare selectivă a deşeurilor; 

☼ Părinţii  
 participă în mod direct la acţiunile organizate de grădiniță în beneficiul 

mediului; 
☼ Comunitatea şcolară                

 atrage  preşcolarii (elevii) în activităţi practice extracurriculare; 
 participă la acţiuni în care cadre didactice în echipă cu parteneri pot produce 

produse de calitate care pot schimba mediul educaţional refolosind, reutilizând, 
reciclând deşeuri; 

☼ Comunitatea locală   
 va fi mai sensibilă la problemele de mediu, sprijinind acţiunile organizate de 

iniţiatorii proiectului şi de parteneri. 
PARTENERI: 

☼ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ 
☼ AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE PROTECȚIE A MEDIULUI GORJ 
☼ SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR GORJ 
☼ MASS-MEDIA LOCALĂ 
☼ ȘCOALA GENERALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TG-JIU, GORJ 
☼ COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TG-JIU, GORJ 
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REZULTATE 
 Cel mai important rezultat al implementării proiectului în grădiniţa noastră este 

dezvoltarea personală a copiilor, prin informarea, antrenarea, asistarea şi 
monitorizarea achiziţionării unor competenţe de comunicare. 

 În plin proces de evoluţie a societăţii postmoderne, considerăm că preşcolarii trebuie 
să fie formaţi astfel încât să poată să se adapteze cu uşurinţă schimbărilor rapide din 
societate, dând dovadă de flexibilitate. 

 Scopul ultim al implementării proiectului este creşterea eficienţei educaţiei pe diverse 
componente. 

 Creşterea calităţii relaţionării la nivelul echipei  
 Creşterea calităţii relaţiei dintre copii şi profesori prin asumarea rolurilor specifice 
 Motivarea copiilor pentru dezvoltarea personală şi a învăţării pe tot parcursul vieţii 
 Însuşirea corectă a strategiilor de realizare a obiectelor din materiale biodegradabile 

sau reciclabile. 
 Schimbarea comportamentului faţă de mediu şi acceptarea schimbărilor propuse de 

proiect  
 Valorificarea experienţei în cadrul cercurilor pedagogice, a revistelor de specialitate, 

în sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.; 
 Schimbarea atitudinii faţă de problemele cu care se confruntă omenirea printr-o 

implicare activă şi durabilă. 
CRITERIILE DE EVALUARE A REZULTATELOR  
 gradul de implicare şi comunicare; 
 portofoliul proiectului; 
 valorificarea şi popularizarea rezultatelor acţiunilor; 

Pentru a realiza o legătură firească şi corectă între proiectarea activităţii şi evaluarea 
acesteia, vom stabili indicatori de performanţă cantitativi şi calitativi, evaluabili, care se vor 
putea monitoriza cu uşurinţă.  

Astfel se va desfăşura o monitorizare permanentă care va viza următoarele aspecte:  
 contextul: nevoile exprimate de părinţi la care răspund activităţile planificate, caracterul 

necesar/realizabil/acceptabil  al obiectivelor stabilite; 
 intrările: competenţele iniţiale ale organizaţiei şi ale membrilor acesteia: resursele 

(materiale, financiare, de timp etc.) alocate; 
 reacţiile: reacţiile părţilor interesate în timpul derulării activităţii monitorizate (reacţii 

favorabile şi nefavorabile); 
 ieşirile (efectele şi rezultatele concrete pe termen scurt/ mediu/ lung – lunar, semestrial, 

anual); schimbările la nivelul cunoaşterii; schimbările atitudinale; schimbările la nivelul 
comportamentului părinţilor; schimbările la nivelul comportamentului de grup. 

        De asemenea, proiectăm derularea unor monitorizări care să ofere date privind: 
 eficacitatea: dacă au fost atinse obiectivele propuse; 
 economicitatea: nivelul consumului de resurse; 
 eficienţa: relaţia între eficacitatea rezultatelor şi economicitatea resurselor. 

Evaluarea determină dacă la sfârşitul unei perioade de timp predeterminate au fost 
atinse obiectivele propuse cu costurile estimate şi alocate. Se va desfăşura o evaluare continuă 
permanentă şi evaluarea internă/autoevaluarea anuală a întregii activităţi. 

Ca modalităţi de evaluare vom utiliza: măsurarea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor prin aplicarea de chestionare, scale de evaluare/autoevaluare, discuţii libere, 
mese rotunde, informări, rapoarte ale echipei de proiect, sondaje de opinii, tc. 
STANDARDELE   - minimale; 
 participarea 
 implicarea 
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PRECIZAREA INDICATORILOR 
 evaluare internă 
 evaluare externă 
EVALUAREA INTERNĂ: 
 realizarea portofoliului proiectului, pe parcursul desfăşurării proiectului; 
 numărul de participanţi la acţiunile planificate; 
 feed-back de la părinţi, cadre didactice, comunitate locală; 
 coerenţă între scop-obiective-activităţi-metode-criteriile de evaluare –indicatori. 
EVALUARE EXTERNĂ: 
 organizarea unei conferinţe de presă 
 impactul acțiunilor organizate în comunitate. 
MONITORIZARE 

Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor 
proiectului. Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de 
informaţii (rapoarte, analize şi indicatori). 

Instrumente de monitorizare 
 pregătirea calendarelor săptămânale cu toate evenimentele 
 compararea programului prevăzut cu Planul proiectului 
 asigurarea respectării etapelor proiectului şi a termenelor 

PROMOVARE 
Promovarea se realizează prin afişe, pliante, postere. 
EVALUARE 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

DOMENII INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE 

Evaluare 
asupra 
competenţelor 
sociale ale 
copiilor 
(atitudini, 
conduite) 

-să fie capabil să lucreze în echipă 
-să fie capabil să comunice bine 
-capacitatea de a-şi face prieteni 
-să fie capabil să discute într-un mod adecvat 
VALORI 
-solidaritate 
-să aibă deschidere pentru alte puncte de 
vedere 
-încredere mutuală 

-observaţia 
-jurnal–aspectul 
social al proiectului 

INDICATORI 
 S-a convenit în mod clar asupra unei proceduri de feedback. 
 Obiectivele partenerilor privitoare la proiect sunt clar definite şi există o înţelegere cu 

privire la distribuirea sarcinilor privind evaluarea 
 Portofoliul – se realizează pe parcursul desfăşurării proiectului. 
 Procedura de feedback – se realizează prin discuţii în grup la fiecare întâlnire. 

DISEMINARE 
Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor 

participanţilor la proiect, instituţiilor similare, opiniei publice, comunităţii  prin diferite 
mijloace de comunicare: www.gradinitamihaieminescu.ro, Radio ACCENT, comunicări, 
articole în presă/reviste de specialitate, televiziune locală. 
 


