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Titlul proiectului: „ȘCOALA VIITORULUI - INOVATIE SI PERFORMANȚĂ IN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 
PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES” 
Contract nr. POSDRU/154/1.1/G/132590 
Partener: Școala Gimnazială ,,Matei Basarab” Turnu Roșu 

 

A.8 – Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii Verzi 
Modulul 1Noţiuni Introductive 

 
Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Turnu Roșu, Municipiul Sibiu „Sala 
Transilvania” 
Perioada: 05.09.2014 – 30.09.2014 
Grup ţintă: elevii atelierului A.8 – Voluntarii Cetăţii Verzi 
Expert antreprenoriat: Ianusevici Marina 
Activități: 

1. Organizarea atelierului A.8 – Voluntarii Cetăţii Verzi 

2. Prezentarea atelierului în rândul elevilor selectați și a normelor de sănătate și securitate 

în muncă 

3. Realizarea de ecusoane personalizate 

4. „...Şi veşnicia s-a născut la sat.”  Turnu Roşu – Localitatea cu care mă mândresc 
5. Dacă aş fi cercetător 

Obiective: 
- selectarea și înregistrarea elevilor participanți la atelier, pe baza aptitudinilor și 

intereselor exprimate; 

- identificarea surselor bibliografice și a resurselor materiale necesare derulării activităților 

în cadrul atelierului; 

- popularizarea in scoala si in comunitate a atelierului „Cetatenie activa”; 

- dezvoltarea la elevi a unei atitudini active și asumarea responsabilităților în cadrul 

atelierului. 

Resurse umane: 10 elevi, părinți 
Resurse materiale: calculator, videoproiector, coli flipchart, markere, creioane colorate cartoane 
verzi, folii plastifiere, şnur verde, monografia Comunei Turnu Rosu 
Rezultate aşteptate: 

- înregistrarea a 10 elevi în cadrul atelierului; 

- planificarea activităților în cadrul atelierului A.8 – Voluntarii Cetăţii Verzi; 

- realizarea unor ecusoane personalizate ; 

- elevii pot aplica practic cunostintele teoretice dobandite (observare microscopică, 

analiza chimică a aerului etc.) 

Evaluare: ecusoane, fise de lucru, chestionare, desene 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Activitate pregătitoare: 

 Selectarea grupului țintă, conform procedurii stabilite. 

 Studierea bibliografiei în vederea întocmirii planificării. 

 Planificarea activităților din cadrul atelierului. 

 Realizarea necesarului de materiale pentru derularea activităților. 

 Procurarea materialelor necesare activităților propuse. 

 Crearea unui mediu ambiental plăcut pentru desfășurarea activității. 

Activități specifice: 
1. Organizarea atelierului A.8 – Cetăţenie Activă Voluntarii Cetăţii Verzi(S1) 

Scopul atelierului este de a incuraja acţiunile de voluntariat  pe probleme de mediu, 
creativitatea, comunicarea, negocierea şi  munca in echipă. 

Termenii cheie ai proiectului vor fi: iniţiativă, creativitate, responsabilitate socială, 
comunitate, lider. 

Activitățile se vor desfășura în cadrul CDI Turnu Roșu, respectiv, în diferite locații, în 
funcție de specificul activităților propuse: împrejurimile comunei (rezervația naturală Turnu 
Roșu etc.), curtea şcolii etc. 

2. Prezentarea atelierului în rândul elevilor selectați și a normelor de sănătate și 

securitate în muncă (S2) 

Au fost prezentate principalele module studiate în cadrul atelierului – Notiuni introductive, 
Conştientizarea problemelor de mediu din zona Turnu Roşu, Campanie de sensibilizare in afara 
localitatii Turnu Roşu, Reciclare Creativă. 

Elevii au luat la cunoștință normele de protecție a muncii în cadrul activităților 
desfășurate în proiect. 

3. Realizarea de ecusoane (S3) 

La activitate au participat toti elevii atelierului A8 „Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii 
Verzi” coordonati de cei 2 experti pe termen scurt Ianusevici Marina si Vitchii Silvia- Agnes. 
Elevii au primit coli de hartie verzi pe care le-au taiat la o dimensiune prestabilita. Elevii au 
participat cu entuziasm la activitatea propusa care a parcurs urmatoarele etape: 

- scrierea datelor personale, a scolii de provenienta si a localitatii pe ecusoane, 

- personalizarea ecusoanelor cu cate un desen reprezentativ atelierului 

- plastifierea ecusoanelor 

- adaugarea la ecusoane de şnur verde  

Pentru a fi uşor identificaţi elevii au facut o poza de grup purtând la gât cu entuziasm 
ecusoanele realizate chiar de ei. 

4. „...Şi veşnicia s-a născut la sat.” Turnu Roşu – Localitatea cu care mă mândresc (S3) 

La activitate au participat toti elevii atelierului A8 „Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii 
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Verzi” coordonati de cei 2 experti pe termen scurt Ianusevici Marina si Vitchii Silvia- Agnes. 
Elevii au vizionat  materiale in format ppt proiectate in CDI-ul scolii legate de localitatea lor care 
vor avea scopul  de a intregi cunostintele lor despre localitatea in care traiesc si invata punandu-
se accent pe traditiile si obiceiurile desfasurate in aer liber. 

Dupa vizionarea materialelor au avut loc discutii libere pe tema localiatii lor iar elevii au 
fost rugati sa-şi deseneze localitatea in care trăiesc aşa cum o văd ei. 

 
5. Dacă aş fi cercetător... (S4) 

           Activitatea s-a desfășurat în două etape. Prima etapă a cuprins activitățile de 
documentare, desfășurate de elevi in Laboratorul de Informatică al scolii, referitor la ce este 
cercetarea, cum este realizata o cercetare si mai ales in ce domeniu se poate realiza o cercetare. 
În a doua etapă, elevii au participat la evenimentul „Noaptea Cercetatorilor” desfasurat la „Sala 
Transilvania”- Sibiu unde au avut loc experimente, demonstratii si expozitii (ex: Rauri vii / rauri 
moarte. Evaluarea ecologica a raurilor! Micoorganismele si viata, Microscopie asistata de 
calculator, Analize pentru aer curat, Determinarea pH-ului solutiilor si solului).  Acest proiect 
este finantat de catre Comisia Europeană,prin actiunile Marie Sklodowska-Curie in cadrul 
programului Orizont 2020. 

Evaluare: Elevii au completat individual    o fisa de lucru in care au realizat o investigatie 
stiintifica pe un domeniu ales chiar de ei .  

 
 
 
 

Data: 30.09.2014     Coordonator, 
Expert Cetăţenie Activă Ianusevici Marina 
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A8.  Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii Verzi _ In imagini 
 Prezentarea atelierului în rândul elevilor selectați și a normelor de sănătate și securitate în muncă (S2) 

    
 
     Realizarea de ecusoane (S3) 
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Localitatea cu care mă mândresc (S3) 
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Dacă aş fi cercetător... (S4)  

       
 

      
 

     

       


