PROIECTUL “SCOALA ARBORILOR”
EDITIA a XVI-a, AN ŞCOLAR 2018-2019
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL
PROIECTULUI

"Ascultă şi uită-te bine:nu sunt
copaci sunt oameni!"
Ioan Grigorescu

I. PREGĂTIREA/DOCUMENTAREA (februarie – martie)
 Promovarea proiectului
1. Lansarea proiectului „Şcoala Arborilor” cu tema „Reciclăm împreună pentru un Mediu sănătos!” .
2. Stabilirea acţiunilor din programul de activităţi al şcolilor participante .
Diseminarea informațiilor la nivelul școlilor participante privind tema acestui an, etapele proiectului,
activitațile comune și criteriile de participare la concursul Reclama Eco.
3. Înscrierea participanţilor se realizează în baza următoarelor documente:
a) Acordul de parteneriat ( 2 exemplare)
b) Fișa de înscriere ( conform modelului)
Documentele se transmit în format electronic, pdf- semnat și scanat , la adresa de email
activitati190@gmail.com .
Termen : (1- 15 martie).
4. Informarea elevilor privind obiectivele unei educaţii pentru dezvoltare durabilă
Având în vedere tema acestui an, fiecare şcoală va stabili pe lângă activitățile de plantare, îngrijire,
ocrotire a plantelor, și activități de recuperare, refolosire și reciclare de hârtie.
Produsul final, Reclama Eco- „Jucării și alte obiecte din hârtie reciclată!”, va fi o viziune de
ansamblu a unui colectiv de elevi, care în acest an va transmite modalităţile prin care îi vom determina pe
ceilalţi să se implice atât în respectarea mediului şi a legilor de ocrotire a lui, cât și în reciclarea hârtiei.
II. IMPLEMENTARE /APLICARE (aprilie – iunie)


Activităţi practice (comune)

1. Iubim natura, plantăm arbori și flori! – exerciţiu practic ( 15- 30 martie)
2. Mesajul copiilor pentru Planetă! - acţiuni dedicate “Zilei Pământului” pe 22 Aprilie ( 18- 22 aprilie)
3. Recuperăm, Refolosim, Reciclăm, Mediul îl protejăm! Ziua Internaţională a Mediului Înconjurător
pe 5 iunie- activități dedicate reciclării, recuperării de hârtie, curățării și amenajării spațiilor din incinta
unităților școlare ( 3- 5 iunie).
4. Întocmirea rapoartelor practice.
5. Transmiterea electronică a rapoartelor activităţilor practice ( 15-20 iunie).- semnat și scanat
format pdf + document word

III. EVALUARE (octombrie-noiembrie)
 Diseminarea informaţiei la nivelul școlilor participante
1. Pregătirea întâlnirii de diseminare a informaţiei în ceea ce priveşte educaţia pentru dezvoltare
durabilă și stabilirea etapelor de realizare a produsului finit: jucăria sau alte obiecte din hârtie.
2. Realizarea obiectelor alese
3. Realizarea Reclamei- Eco
4. Transmiterea produsului final la sediul Școlii Gimnaziale Nr 190 ( 15 noiembrie)
5. Evaluarea şi monitorizare activitaților derulate în cadrul proiectului de către echipa de proiect.
6.Organizarea Concursului Reclama Eco- „Jucării și alte obiecte din hârtie reciclată!”( 25-26
octombrie).
Se organizează o expoziție cu produsele finale pentru a evidenţia atât originalitatea, creativitatea
privind tratarea temei, cât și latura practică a elevilor în a indentifica soluții pentru refolosirea și reciclarea
hârtiei în lupta de a salva pădurile noastre.
7. Desfăşurarea seminarului ( 5 decembrie 2019).
Activitatea finală cuprinde:
 Organizarea Seminarului de educaţie ecologică „Pentru un mediu mai curat”, ediţia a XV-a,
(decembrie)
 Distribuirea diplomelor şi recompenselor obţinute de către elevii şcolilor participante în derularea
şi implementarea proiectului.
Vor participa specialişti în domeniu, cadre didactice, copii, părinţi şi bunici. Intervenţiile vor ilustra
implicarea şi rezultatele obţinute în derularea activităţilor desfăşurate.
Cu siguranţă acest proiect are influenţe benefice nu numai în „deschiderea minţii” şi a spiritului
elevilor în ceea ce priveşte ecologia, ci și în antrenarea adulţilor în diverse activităţi.
SUCCES IN TOATE ACTIVITĂȚILE !
Echipa 190

