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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 3 Suntam Voluntarii Cetății Verzi! 

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Turnu Roșu, Turnu Rosu imprejurimi 
Perioada: 01.11.2014 – 30.11.2014 
Grup ţintă: elevii atelierului A.8 – Voluntarii Cetăţii Verzi 
Expert antreprenoriat: Ianusevici Marina 
Activități: 

1. Facem promovare la ecologizare! 
2. Expo-Green 
3.  Apa : o sursă preţioasă 
4.  Reciclarea incepe cu tine 

Obiective: 
- realizarea de compuneri, poezii-cvintet, desene cu tema Noi suntem Voluntarii Cetăţii 

Verzi; 

- activitate practică de ecologizare; 
- afişe şi pliante cu elevii implicaţi in campania de ecologizare;  
- colectarea compunerilor intr-un volum; 
- realizarea unui afiş despre Poluarea apei;  
- realizarea de materiale informative pentru colectarea de plastic, hartie şi baterii uzate: 

afişe, pliante; 
- lipirea afişelor; impartirea pliantelor;  

- 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 
- compuneri, poezii –cvintet, desene cu tema Noi suntem Voluntarii Cetății Verzi 
- ecologizarea unei zone din comuna Turnu Roșu 
- realizarea unui afiş cu elevii implicaţi in campania de ecologizare; 
- realizarea unui pliant cu elevii implicaţi in campania de ecologizare; 
- un volum de compuneri cu titlul Noi suntem Voluntarii Cetăţii Verzi 

- materiale informative pentru colectarea de plastic, hartie şi baterii uzate: afişe, pliante 

Evaluare: fişe de lucru, chestionare, desene 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Activitate pregătitoare: 

 Selectarea materialelor necesare activitatilor propuse in cadrul modului 3 

 Realizarea materialelor necesare pentru  modulul 3: fişe, ppt-uri. 

 Crearea unui mediu ambiental plăcut pentru desfășurarea activității. 

Activități specifice: 
1.Facem promovare la ecologizare! (S1) 

Activitate teoretică: Elevilor le-a fost explicată structura unui cvintet și le-au fost prezentate 
câteva modele. Apoi ei  au fost rugați să incerce să compună ei inșiși un cvintet cu titlul Noi 
Suntem Voluntarii Cetății Verzi. In entuziasmul creat unii elevi au reușit să compună chiar mai 
multe. Pe fișa de lucru au fost rugați să transcrie cel mai reușit cvintet compus de ei și apoi să 
adauge un desen care să corespundă temei. 
Activitate practică: Elevii coordonaţi de Expertul Cetăţenie activă Ianusevici Marina au efectuat 
o Campanie de ecologizare in comuna Turnu Roşu zona Dispensarului comunal.  Elevii au fost 
surprinşi să constate cantinatea mare de peturi aruncate la voia intâmplării 
Activitate individuală: In urma constatărilor de la fața locului elevii au avut de completat şi 
comparat O fişă de observaţie. 

2. Expo-Green (S2) 
Activitate frontală: Elevii au realizat compuneri cu titlul Noi suntem voluntarii Cetatii verzi! Apoi 

au corectat și colectat compunerile intr-un volum. 

Activitate pe grupe: Elevii au realizat 2 afişe si un plant  cu materialele colectate din activitatea 

Facem promovare la ecologizare! Elevii au selectat cele mai reusite fotografii, cvintetul comun 

si datele culese din teren pentru intocmirea pliantului. De asemenea au cazut de acord cu 

privire la utilizarea unui slogan incurajator: Facem ecologizare ca semn de atenționare!  

Activitate practică: Elevii au amenajat un colt in CDI-ul Scolii pe care l-au denumit sugestiv Coltul 

Green (Coltul Verde), de aici si titlul expozitiei Expo-Green. Toate materialele realizate de elevi 

au fost expuse aici. 

3. Apa : o sursă preţioasă (S3) 

Activitate frontală: Elevii au vizionat in CDI-ul şcolii, materiale legate de poluarea apei și de 

colectarea apei uzate  

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

Fişe de lucru: Apa o sursa prețioasă. La sfarşitul timpului alocat s-au verificat şi comparat 

răspunsurile.  

Activitate de grup: Elevii au realizat un afiș de tipul Așa Da  / Așa Nu  cu titlul Poluarea apei. 

Activitate practică: Elevii coordonaţi de Expertul Cetăţenie activă Ianusevici Marina au efectuat 

o vizită la Stația de Epurare din comuna Turnu Roşu.  Elevii au fost plăcut surprinşi să constate 

utilitatea stației in propria lor comună. 
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4.Reciclarea incepe cu tine (S4) 

Activitate frontală: Elevii au selectat și realizat materiale informative pentru colectarea de 

plastic, hârtie și baterii uzate. Astfel elevii au conceput un pliant și un afiș in care precizează 

perioada in care se va face colectarea. 

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

multiplicat pliantele și afișele. De asemenea pliantele au fost impărțite in comună și afișele 

expuse in locuri intens circulate (Primăria Comunei, Centrul Comunei). 

 
            

 
 
 
 

Data:                                                        Coordonator, 
Expert Cetăţenie Activă Ianusevici Marina 
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A8.  Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii Verzi _ In imagini 
1. Facem promovare la ecologizare! (S1) 

 

       
 

       Campanie de ecologizare (S1) 

   
 

2. Expo-Green (S2) 
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3. Apa : o sursă preţioasă (S3) 

    
         Vizită la Stația de Epurare Turnu Roșu 
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4. Reciclarea incepe cu tine (S4) 
    

    
 

    
   
S4 Reciclarea incepe cu tine – Afiş 
 

 


