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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ATELIERUL A8 “Cetăţenie Activă: Voluntarii Cetăţii Verzi” 
 

Nr.crt. Modulul Tema/titlul activității Modalități de 

organizare/desfășurare 

Resurse Perioada Locul de    

Desfasura-re 

1. Noţiuni 

introductive, 

spaţii verzi, 

diferite specii 

 

 

 

 

 

 

  

1.Selectarea gupului ţintă 

conform procedurii stabilite 

-studierea bibliografiei in 

vederea intocmirii 

procedurilor 

  Planificarea activităţilor din 

cadrul atelierului 

-realizarea necesarului de 

materiale pentru derularea 

activităţilor 

-ședință de lucru cu memebri echipei  

de implementare a proiectului din 

cadrul partenerului  

-informarea părinților și acceptul 

acestora privind participarea elevilor 

în cadrul activităților atelierului A8 

-studiu individual în vederea 

întocmirii planificării 

-studiu individual 

-activitate individuală practic-

aplicativă (realizarea planificării) -

elaborarea listei cu necesarul de 

materiale corespunzător A8) 

Tabel nominal cu elevii 

participanţi la activităţi 

procedura de selecție a 

grupului țintă 

-completarea 

formularelor de grup 

țintă 

-selectarea surselor 

bibliogarfice(bibliotecă, 

internet) 

Planificarea activităţilor 

Listă necesar materiale 

S1 Septembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 
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2. Prezentarea atelierului in 

randul elevilor selectaţi si a 

normelor de sănătate si de 

securitate in muncă; regulile 

grupului. 

 

 

-activitate frontală ( prezentarea 

normelor şi a regulilor de conduită) 

 

Ppt- prezentarea 

nomelor 

 

S2 Septembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

  Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S3 Septembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

Nevoia pentru spatii verzi -prezentare de materiale pentru a 

arata elevilor, cu cut arată mai bine 

un spaţiu din mediul urban, dacă este 

plin cu plante.  

- sunt prezentate unele plante care 

cresc repede, unele dintre ele fiind 

chiar plante invazive 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S4 Septembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primele spaţii 

verzi în pieţele 

oraşelor 

 

 

 

 

 

 

Spatţii verzi în  jurul statuilor 

şi pieţelor centrale în  din 

oreşele din centrul Europei 

 

 

 

 

 

 

-sunt prezentate împrejurările în care 

aceste statui au fost înălţate 

 

- pe cine reprezintă în general  aceste 

statui 

- unde se află oraşele amintite 

 

- dispariţia unor spaţii verzi (Târgu 

Mureş -Parcul Kossuth, Cluj Napoca- 

Piaţa Unirii),  cauze 

 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

 

S1 Octombrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Tâgu Mureş 
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3 

 

 

 

Spaţii verzi şi 

specii de plante 

răspândite  în 

oraşul Târgu 

Mureş 

Copacii noştrii  -activitate frontală (vizionare de 

materiale pe tema propusă) 

-activitate pe grupe – stabilirea cât de 

răspândite sau rare sunt unele specii 

- elevii obişnuiesc să recunoască 

diferite plante 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S2 Octombrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş,  

srăzi, parcuri, 

terenuri de 

joacă   

Buruieni şi plante cultivate în 

oraş 

- buruieni, specii resistente în spaţiul 

urban, specii originare din America 

- concurs de recunoaştere a unor 

plante 

 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S3 Octombrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

srăzi, parcuri,  

Platoul 

Corneşti 

 Specii invazive în Târgu 

Mureş 

 

- sunt prezentate pe videoproiector 

câteva dintre aceste plante 

- elevii vizitează locuri în oraş unde 

sunt prezente aceste specii 

- unii dintre elevi prezinta o planta 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S4 Octombrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

străzi, parcuri 

4. Poluarea aerului 

de la revoluţia 

industrială până 

în zilele noastre 

 

 

 

 

Uzine, raspandirea maşinilor 

personale şi  a transportului 

public la sfârşitul secolului al 

19-lea  ş al 20-lea. 

- prezentarea unor tipuri de maşini, 

tramvaie, troleibuze, şi altor mijloace 

de transport 

-combinatul Azomures din Targu 

Mures 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S1 Noiembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

excursie lan 

Sibiu, Avrig, 

Turnu Roşu 
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Efectele aerului poluat asupra 

organismului omenesc 

- prezentarea unor boli ale plămânului 

- ce rol au plantele în combaterea 

poluării 

 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe, filmuleţe în limba 

engleză 

S2 Noiembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

5. Apa din oraş Purifiacarea apei a- apa de la robinet 

- escrocherii (pirificatori de apă,) 

 

Videoproiector, laptop, 

filmulete, 

S3 Noiembrie 

2014 

 

Apa din sol în mediul urban - escrocherii radiestezie) 

- de ce este mai puțin apa în solul 

orăsenesc 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S4 Noiembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

6. Solul din oraş  

 

 

 

 

Caracteristicile solului din 

oraş 

- de ce este solul din mediul urban 

difierit 

- plante indicatoare 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S1 Decembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 

7. Plante veşnic 

verzi  

 

Plante veşnic verzi în oraşe - prezentarea unor plante şi 

înbolnăviri ale lor 

- Cimişir în parcurile vechi şi noi 

ale lumii 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S2 Decembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 
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Conifere - prezentarea unor conifere care se 

regăsescşi  în oraşul nostru 

- conifere în parcuri din Europa 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S3 Decembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş, 

străzi, pieţe ale 

oraşului 

Bradul de Crăciun  - istoria bradului de Crăciun 

- efecte ale abiceiului ridicării 

bradului de Crăciun 

 

Videoproiector 

laptop, coli colorate şi 

albe 

S4 Decembrie 

2014 

Şcoala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu” 

Târgu Mureş 
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Expert cetăţenie activă: Prof. Kerekes Szilard    Asistent manager proiect: Maria Borşan 


