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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 2 Turnu Roșu Cetate Verde 

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Turnu Roșu, Turnu Rosu imprejurimi 
Perioada: 01.10.2014 – 31.10.2014 
Grup ţintă: elevii atelierului A.8 – Voluntarii Cetăţii Verzi 
Expert antreprenoriat: Ianusevici Marina 
Activități: 

1. Sunt un cetăţean activ, deci vreau să mă implic  
2. Mediul inconjurător şi principalele sale componente: Din tainele apei 
3.  Ai grijă de aerul pe care il respiri 
4. Solul, o enigmă pentru noi 

Obiective: 
- Identificarea teoretică şi practică problemelor de mediu din zona Turnu Roşu; 

- folosirea unor instrumente de orientare, de observare şi de măsurare a temperaturii; 
- localizarea pe hartă a surselor de poluare din localitate: apa aerul şi solul; 
- identificarea unor reguli pentru economisirea apei; 
- identificarea unor reguli pentru ocrotirea aerului curat; 
- gruparea termenilor din domeniul ecologiei şi protectia mediului; 
- completarea şi apoi compararea unei fişe de observare a vremii timp de o saptămână; 
- 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,harta localităţii 
Rezultate aşteptate: 

- completarea de chestionare şi fişe de lucru 
- drumeţie in zona Turnu Roşu 
- realizarea unui afiş cu un set de reguli pentru economisirea apei 
- realizarea unui afiş cu un set de reguli pentru ocrotirea aerului curat 
- realizarea unui mic dicţionar de ecologie şi protecţie a mediului 

Evaluare: fişe de lucru, chestionare, desene 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Activitate pregătitoare: 

 Selectarea materialelor necesare activitatilor propuse in cadrul modului 2 

 Realizarea materialelor necesare pentru  modulul 2: chestionare, fişe, ppt-uri. 

 Crearea unui mediu ambiental plăcut pentru desfășurarea activității. 

Activități specifice: 
1. Sunt un cetăţean activ, deci vreau să mă implic (S1) 

Activitate teoretică: Elevii au primit un chestinar cu titlul Sunt cetăţean activ, deci vreau să mă implic in 
care sunt intrebaţi despre problemele de mediu din localitatea lor. De asemenea dupa ce au identificat 
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problemele cu  care se confrunta localitatea au fost rugaţi sa completeze in ce activitate cred ei că s-ar 
putea implica şi să-şi motiveze alegerea făcută. 
Activitate practică: Elevii coordonaţi de Expertul Cetăţenie activă Ianusevici Marina au efectuat o 
drumeţie in comuna Turnu Roşu pentru a identifica zonele cu probleme ecologice.  Elevii au fost surprinşi 
să constate diversitatea deşeurilor dispersate in intreaga comună. 
Activitate pe grupe In urma observaţiilor rezultate din drumeţie elevii au avut de completat şi comparat 
O fişă de observaţie. 

2.  Mediul inconjurător şi principalele sale componente: Din Tainele apei (S2) 

Activitate frontală: Elevii au vizionat materiale pe tema poluării şi a reciclării apei cu titlul Din tainele apei  

in CDI-ul şcolii 

Activitate pe grupe: In urma vizionării materialelor elevii au fost impărţiţi in 2 grupe şi au primit  Fişe de 

lucru. La sfarşitul timpului alocat s-au verificat şi comparat răspunsurile. De asemenea elevii au 

identificat pe harta localităţii sursele de poluare a apei. 

Activitate practică: Elevii au realizat un afiş cu un set de Reguli pentru economisirea apei cu titlul Folosiţi 

apa cu măsură. 

3. Ai grija de aerul pe care il respiri (S3) 

Activitate frontală: Elevii au vizionat materiale pe tema poluării aerului cu titlul Ai grijă de aerul pe care il 

respiri  in CDI-ul şcolii 

Activitate pe grupe: In urma vizionării materialelor elevii au fost impărţiţi in 2 grupe şi au primit  Fişe de 

lucru. La sfarşitul timpului alocat s-au verificat şi comparat răspunsurile. De asemenea elevii au 

identificat pe harta localităţii sursele de poluare a aerului 

Activitate individuală Elevii au primit o Fişă de observare şi completare a vremii pe durata unei 

săptămâni. 

Activitate practică: Elevii au realizat un afiş cu un set de Reguli pentru ocrotirea aerului curat Ai grijă de 

aerul pe care il respiri. 

4. Solul, o enigma pentru noi (S4) 

Activitate frontală: Elevii au vizionat materiale pe tema poluării solului cu titlul Solul, o enigmă pentru noi  

in CDI-ul şcolii 

Activitate pe grupe: In urma vizionării materialelor elevii au fost impărţiţi in 2 grupe şi au primit  Fişe de 

lucru. La sfarşitul timpului alocat s-au verificat şi comparat răspunsurile. De asemenea elevii au 

identificat pe harta localităţii sursele de poluare a solului 

Activitate practică: Elevii, coordonaţi de Expertul  cetăţenie activă Ianusevici Marina, au realizat un mic 

dicţionar de ecologie şi protecţie a mediului. 

 
Data:                                                        Coordonator, 

Expert Cetăţenie Activă Ianusevici Marina 
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A8.  Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii Verzi _ In imagini 
1. Sunt un cetăţean activ, deci vreau să mă implic (S1) 

   

   
 

2. Mediul inconjurător şi principalele sale componente: Din Tainele apei (S2) 

   

 

3. Ai grija de aerul pe care il respiri (S3) 
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4. Solul, o enigma pentru noi (S4) 

  
 

   
 

    

 

   
 
   
 


