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“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O 
VIAȚĂ DE SUCCES” 

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 5 Voluntar in Cetatea Verde 

 
Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Turnu Roșu,  
Perioada: 10.06.2015 – 30.06.2015 
Grup ţintă: elevii atelierului A.8 – Voluntarii Cetăţii Verzi 
Expert antreprenoriat: Ianusevici Marina 
Activități: 

1. Organizarea şi planificarea activităţilor in cadrul atelierului A.8 – Voluntarii Cetăţii Verzi 

2. Reluarea normelor de sănătate și securitate în muncă şi a regulilor grupului 

3. Ce este şi cum se realizează un ierbar 

4. Voluntar in Cetatea verde 
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 aparat foto, 
plante puse la presat, cărţi de specialitate, monografia Comunei Turnu Roşu 
Rezultate aşteptate: 

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

- colectare de date despre plantele din zonă 

- culegerea de plante specifice zonei; 

- punerea la presat a plantelor culese 

Evaluare: fişe de lucru, chestionare, desene, plantele culese 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Activitate pregătitoare: 

 Studierea bibliografiei în vederea întocmirii planificării. 

 Planificarea activităților din cadrul atelierului.. 

 Procurarea materialelor necesare activităților propuse. 

 Crearea unui mediu ambiental plăcut pentru desfășurarea activității. 
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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 activităţilor din cadrul modulului  și a normelor de sănătate și securitate în muncă 

(S2) 

           Elevii au luat la cunoștință normele de protecție a muncii în cadrul activităților desfășurate în 
proiect. 
          Au fost prezentate principalele activităţi studiate în cadrul modulului – Voluntar in Cetatea Verde: 
Plantele medicinale in slujba sănătăţii omului;  Ce este şi cum se realizeaza un ierbar?;  Voluntar in 
Cetatea Verde 
          Elevilor le-au fost prezentate materiale legate de universul plantelor medicinale şi aromatice ce pot 
fi găsite uşor chiar si in zona lor. 

3. Ce este şi cum se realizează un ierbar?(S3) 

La activitate au participat toţi elevii atelierului A8 „Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii Verzi” 
coordonaţi de expert Ianusevici Marina. Prima data elevii au primit un chestionar legat de câte 
cunostinte au despre ce este şi ce conţine un ierbar. Apoi dupa ce si-au clarificat nelămuririle elevii au 
vizualizat materiale ce conţin instrucţiuni cu privire la confecţionarea ierbarelor.  

O alta activitate teoretică a presupus colectarea de date despre plantele din zona comunei Turnu 
Roşu. In cadrul CDI-ului şcolii elevii impreuna cu cordonatorul lor au adunat date despre plantele ce pot fi 
gasite uşor in zona lor: numele plantelor, unele caracteristici si desene. 

4. Voluntar in Cetatea Verde (S4) 

Activitatea s-a desfășurat în două etape. Prima etapă a cuprins o activitate practică de deplasare 
in teren in zona comunei Turnu Roşu pentru a identifica si a culege plante specifice zonei. În a doua 
etapă, elevii au pus la presat plantele culese de ei. Aceste activităţi au avut scopul  de a intregi 
cunostintele lor despre localitatea in care traiesc si invaţă punându-se accent pe oferta bogată a 
mediului inconjurător.  

 
 
 
 
 

Data:                                  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) 

  
Ce este şi cum se realizează un ierbar?(S3)  

   
Voluntar in Cetatea Verde (S4) 

 
  

   

 


