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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 4 Reciclare Creativă 
Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Turnu Roșu, Turnu Rosu imprejurimi 
Perioada: 01.12.2014 – 31.12.2014 
Grup ţintă: elevii atelierului A.8 – Voluntarii Cetăţii Verzi 
Expert antreprenoriat: Ianusevici Marina 
Activități: 

1. Lumea modernă fără plastic 
2. Drumul lung de la copac la carte 
3.  Colectăm și decorăm ... baterii uzate 
4.  Eco-Christmas 

Obiective: 
- activitate teoretică de prezentare powerpoint Istoria Plasticului, Istoria Hârtiei și Bateriile 

uzate o problemă 
- activitate practică de colectare a hartiei, plasticului si bateriilor uzate; 
- realizarea de brazi din peturile colectate; 

- realizarea de decoratiuni din hartia colectata; 

- realizarea de globuri din bateriile uzate; 

- 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, maculatură, baterii uzate, celofan de la bomboane 
Rezultate aşteptate: 

- completarea unor fişe de lucru 
- brazi din peturi; 
- decorațiuni pentru brad din hârtie ; 
- globuri din bateriile uzate;  

Evaluare: fişe de lucru, chestionare 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Activitate pregătitoare: 

 Selectarea materialelor necesare activitatilor propuse in cadrul modului 4 

 Realizarea materialelor necesare pentru  modulul 4: fişe, ppt-uri. 

 Crearea unui mediu ambiental plăcut pentru desfășurarea activității. 
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Activități specifice: 
1.Lumea modernă fară plastic? (S1) 

Activitate teoretică: Elevii au vizionat materiale legate de istoria plasticului și reciclarea 
plasticului. De asemenea ei au primit o fișă de lucru Lumea modernă fără plastic? La sfarşitul 
timpului alocat s-au verificat şi comparat răspunsurile. 
Activitate practică: Elevii coordonaţi de Expertul Cetăţenie activă Ianusevici Marina au colectat 
peturi, pungi de plastic si alte obiecte din plastic. 
Activitate pe grupe: Elevii au realizat un brad din peturi. Imparțiți pe grupe unii au tăiat partea 
superioară a mai multor peturi, altă grupă cu un cuțit au franjurat sticlele și cea de a treia grupă 
le-au vopsit in verde. După ce s-au uscat ele au fost unite pe un suport din lemn. In vârf elevii au 
atașat un pahar din plastic pe care l-au pictat.  

2. Drumul lung de la copac la carte (S2) 
Activitate teoretică: Elevii au vizionat materiale legate de istoria hârtiei și reciclarea hârtiei. De 

asemenea ei au primit o fișă de lucru Drumul lung de la copac la carte. La sfarşitul timpului 

alocat s-au verificat şi comparat răspunsurile. 

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

hârtie, maculatură și alte obiecte din hârtie. 

Activitate pe grupe: Elevii au realizat decorațiuni din hârtie pentru brazi. 

3. Colectăm și decorăm ... baterii uzate (S3) 

Activitate teoretică: Elevii au vizionat materiale legate de bateriile uzate și colectarea lor. De 

asemenea ei au primit o fișă de lucru Bateriile uzate o problemă. La sfarşitul timpului alocat s-au 

verificat şi comparat răspunsurile. 

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

baterii uzate. 

Activitate pe grupe: Elevii au realizat globuri din bateriile uzate. Bateriile uzate au fost invelite in 

staniolul de la bomboane. 

4. Eco-Christmas (S4) 

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

un brad din peturile colectate. Apoi bradul a fost ornat cu decoratiunile realizate din hartie si cu 

globurile realizate din bateriile colectate. 

Activitate fronatală Donarea bradului expozitiei organizate la Biblioteca din Comuna Turnu Roșu. 

 
            
 

Data:                                                        Coordonator, 
Expert Cetăţenie Activă Ianusevici Marina 
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A8.  Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii Verzi _ In imagini 
1. Lumea modernă fără plastic? (S1) 
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2. Drumul lung de la copac la carte (S2) 
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3. Colectăm și decorăm  baterii uzate (S3) 
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4. Reciclarea incepe cu tine (S4) 

    
 

   
 

    

     


