
1 

 

Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu”, Iaşi 

Strada Zugravi 12A 

Tel. 0232/218060; 0332/808907 

Fax: 0332/808907 

Email: sc15iasi@yahoo.com 

Web: www.scsb.ro 

Nr.  

 
 

 

FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”  

 

1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate  activităţile:  PROTECȚIA MEDIULUI 
2.  

 
Nr. 

crt. 

Denumire 

activitate 

Tipul de 

activitate  

Data și locul 

organizării 

Prezentare succintă a 

activității  

Nr. elevi 

participanți 

Profesori 

organizatori 

Resurse 

materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

1. Copaci pentru 

Europa 

atelier 9 mai 2019-

curtea școlii 

Elevii au fost informați cu 

privire la programul “Copaci 

pentru Europa”; 

Elevii au participat la plantarea 

simbolică a unui copac în 

curtea școlii, scopul activității 

find conștientizarea 

importanței protejarii mediului 

și a îngrijirii spațiului verde 

270 elevi – 

clasele 

gimnaziale și 

primare 

Prof. Cecilia Chifu 

Prof. Gabriela 

Boronia  

Prof. Monica 

Grădinaru 

Prof. Mihaela 

Grigoraș 

Prof. Lăcrămioara 

Maxim  

Prof. Carmen Pasat 

Prof. Andreea 

 Asociaţia 

de Părinţi 

a şcolii 
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Sticea  

Prof. Ana-Maria 

Trăistaru 

Prof.  Cecilia 

Velnic 

 

2. Ai grijă de 

planeta ta 

atelier 15 mai 2019-

sala de clasă 

Elevii au realizat machete din 

materiale reciclabile, 

conștientizând astfel utilitatea 

folosirii reciclării și reutilizării 

materialelor în viața de zi cu zi 

33 elevi-clasa a 

II-a B 

Prof. Emanuela 

Rusu 

  

3. Educație pentru 

mediu 

atelier 17 mai 2019-

sala de clasă 

Elevii au vizionat filmulețe, au 

învățat cum să recicleze 

eficient și au transformat o 

sticlă de plastic într-un ghiveci, 

realizând astfel ca obiectele 

folosite zilnic pot fi reutilizate 

în mod creativ; 

38 elevi-clasa 

Pregătitoare D 

Prof. Dana Pârlea  Vasilescu 

Daniela 

Vladina 

Munteanu 

4. Legenda 

Copacului 

atelier 21 mai 2019-

sala de clasă 

Elevii au realizat un afiș și au 

discutat despre importanța 

protejării mediului înconjurator 

32 elevi-clasa a 

III-a A 

Prof. Ana-Maria 

Trăistaru 

Hârtie, culori, 

afișe 

Comitetul 

de părinți 

al clasei 

 

 

5. 

Invață să 

prețuiești natura 

Dezbatere,  

lucru pe 

grupuri, 

expoziţie, 

pictură/ 

28 Mai 2019 

Sala de clasă   

Elevii au aflat informaţii 

despre protejarea mediului 

înconjurător, despre cum să 

prevină catastrofele, despre 

timpul necesar descompunerii 

22 elevi – clasa 

a VI a A  

Prof. Tanasă 

Raluca  

  

Tablă albă 

magnetică, 

imprimantă, 

markere, 

foarfece, 
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desene, 

colectare 

deşeuri  

deşeurilor; 

Activităţile desfăşurate s-au 

concretizat în dezbateri, lucru 

pe grupuri, expoziţii, 

picturi/desene, colectarea 

deşeurilor pe tema „Octoteşte 

natura”.    

pixuri, 

carioci, lipici, 

coli de hârtie, 

coli A4, 

creioane 

colorate, 

pixuri, tuburi 

hârtie 

igienică şi 

tuburi 

prosoape de 

bucătărie, 

baterii uzate, 

capace sticle.   

6. How green are 

you? 

workshop 29 mai 2019-

sala de clasă 

Elevii au răspuns la un 

chestionar care a urmărit să 

verifice dacă sunt conștienți de 

importanța protejării mediului 

înconjurător; 

Elevii au vizionat videoclipuri 

care prezentau dezastre 

ecologice și au dezbătut în 

legătură cu necesitatea 

protejării mediului în context 

globalizării și al schimbărilor 

climatice; 

34 elevi-clasa a 

VII-a A 

Prof. Niță Roxana Afișe, 

videoclipuri, 

imagini 

 

7. Reduce, Reuse, 

Recycle, 

concurs 29 mai 2019 Elevii au participat la un 

concurs interactiv pe platforma 

Kahoot și și-au verificat 

22 elevi-clasa a 

VI-a B 

Prof. Niță Roxana Videoproiect

or, 

Laptop, 
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cunoștințele legate de 

modalitățile de reciclare și de 

importanța folosirii lor in viața 

de zi cu zi; 

Telefoane 

mobile 

8. Plantele și viața 

noastră 

vizită 29 mai 2019-

Grădina 

Botanică 

Copou 

Elevilor le-au fost prezentate 

diferite tipuri de plante și li s-a 

explicat importanța păstrării 

biodiversității; 

Elevii au vizitat Grădina 

Botanică, putând astfel să 

observe indeaproape plantele și 

să le aprecieze frumusețea; 

35 de elevi-clasa 

a II-a A 

Prof. Iulia Matei  Palatul 

Copiilor 

Serele 

Copou 

Grădina 

Botanică 

9. Environment Day atelier  30 mai 2019-

sala de clasă 

Elevii au vizionat videoclipuri 

despre importanța protejării 

mediului și au realizat afișe cu 

tema “Healthy environment, 

healthy people” 

68 de elevi-clasa 

a III-a A si 

 clasa a III-a E 

Prof. Niță Roxana   

3.Rezultate înregistrate: 

La activitățile educative desfășurate în luna mai în cadrul programului „Școala pentru valori autentice” au participat 553 de elevi și 15 cadre didactice; 

a. creşterea nivelului de conştientizarea privind ocrotirea naturii;  

b. identificarea deşeurilor;  

c. dezvoltarea abilităţilor de a selecta deşeurile; 

d. promovarea activităților care au ca efect reducerea poluării provenită din aruncarea deșeurilor în mediul natural; 

e. creșterea nivelului de informare privind schimbările climatice și soluțiile de reducere a acestora prin acțiuni educative; 

f. încurajarea elevilor să ia anumite măsuri care să ducă la reducerea problemelor de mediu; 
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g. promovarea unei educații ecologice pentru a schimba atitudinea și comportamentul fata de utilizarea deșeurilor, refolosirea acestora; 

h. cultivarea interesului pentru menținerea si promovarea stării de sănătate a mediului înconjurător.  

 

 

4.Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 

Mediatizarea activității de către membrii CȘE la nivelul claselor pe care le reprezintă. 

Site-ul scolii: http://scsb.ro/proiecte/scoala-pentru-valori-autentice/ 

5.Impactul educativ: 

Copiii au înțeles că de asumarea responsabilităților lor de cetăţeni depinde păstrarea unui mediu înconjurător curat și sănătos; 

Elevii au participat activ, manifestând interes pentru activităţile desfăşurate. Utilizarea lucrului pe grupuri şi a picturii/desenelor/lucrărilor/afișelor le-a 

oferit posibilitatea de a  exersa diferite roluri, ceea ce i-a ajutat să înţeleagă importanţa ocrotirii naturii. De asemenea, au analizat tipurile de deşeuri şi 

modalităţile de a le recicla, învăţând să preţuiască natura.  

  

 

 

 

Director adjunct,                Consilier educativ, 

Prof. Cecilia Chifu                Prof. Roxana Nită 

Director, 

Prof. Nicolae Viusenco 
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