
 

 

Investeşte în oameni ! 
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Titlul proiectului: „ȘCOALA VIITORULUI-INOVATIE SI PERFORMANȚĂ IN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 

PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES” 
 
 
 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" 

Terra, planeta vieții 
 

Motto:  

Fiecare poate contribuii la salvarea Pământului 

„Omul este o trestie, cea mai fragilă din întreaga natură, 
dar este o trestie cugetătoare...” — Blaise Pascal 
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“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN 
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES” 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/blaise-pascal/


 

Scopul proiectului: 

Dezvoltarea sentimentelor si atitudinilor ecologice 
si moral civice ale copiilor si a starii emotionale 
privind pastrarea si conservarea bunului comun              

"PLANETA  PAMÂNT " 

 

Obiectivele proiectului 
 Să exprime opinii legate de: 

  importanța planetei în viața noastră; 

  cum e mediul optim în care putem trăi; 

 cum ne ajută natura și cum putem noi 
ajuta pe ea;  

 care sunt principalele surse de poluare; 

 Să dezvolte gândirea creativă și abilitățile de 
comunicare prin muncă în echipă și jocuri; 

 Să participe activ la realizarea unor sarcini de 
lucru  în cadrul temelor din proiect; 

 Să corespondeze cu colegii parteneri; 

 Să realizeze materiale de prezentare; 

 

 

Parteneri: 
 Aquaserv Mureș 
 Romsilva 
 Direcția Mediului Mureș  

Activități: 
Ziua apei, 22. martie 

(prezentarea scopului proiectului; inițierea unor discuții 
tematice cu invitați; fișe și teste – Studiu de caz) 

 
Să ocrotim natura! 

(identificarea acțiunilor  noastre, care pun în pericol natura; 
stabilirea importanţei ocrotirii naturii şi a mediului 

înconjurător; prezentarea modalităţilor concrete de 
protejare a mediului înconjurător de către copii) 

 
Ziua Pământului, 22. aprilie 

(dezvoltarea gândirii creative: metoda cuvintelor aleatorii, 
inversarea problemei, tehnica imitației, distrugerea 

presupunerilor, rezolvarea inconștientă a problemelor) 

 

Top 10 motive să plantăm un copac 
(De ce au nevoie copacii să trăiască? Înfățișarea copacului în 

cele patru anotimpuri. Părțile component ale copacului și 

rolul lor. Importanța copacilor. S.O.S. Ocrotiți copacii!!!) 



 
 


	(dezvoltarea gândirii creative: metoda cuvintelor aleatorii, inversarea problemei, tehnica imitației, distrugerea presupunerilor, rezolvarea inconștientă a problemelor)

