
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în oameni!” 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” 

TÂRGU MUREȘ 
 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB” 

TURNU ROȘU 

 

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: Resurse regenerabile 
 

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 – Resurse regenerabile 
Expert antreprenoriat: Vițchii Silvia Agnes 
Activități: 

1. Să ne cunoaștem localitatea 
2. Mediul înconjurător și consecințele poluării  
3. Deșeurile, o problemă de maximă actualitate 
4. Ne pasă sau nu? 

 
Obiective: 

 Educaţia elevilor pentru protecţia mediului; 

 Dezvoltarea spiritului civic;  

 Educaţia pentru munca organizată şi în echipă;    

 Valorificarea cunoştinţelor dobândite în şcoală. 
 
Resurse umane: 14 elevi 
Resurse materiale: calculator, videoproiector, coli flipchart, markere, creioane colorate,harta localităţii 
Rezultate aşteptate: 

- completarea de chestionare şi fişe de lucru; 
- identificarea surselor de poluare din localitate; 
- realizarea unor afișe  

 

Evaluare: fişe de lucru și evaluare, chestionare, desene, afișe 
 

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. Să ne cunoaștem localitatea (S1) 

 Drumeție cu caracter ecologic (colectarea datelor referitoare la localitatea Turnu Roșu); vizita la primăria 

Turnu- discuții cu persoane abilitate referitoare la aspectele de mediu ale comunei (amplasarea eventualelor 

zone de depozitare neadecvate a deșeurilor și care sunt măsurile ce se pot întreprinde pentru igienizarea 

acestora). 
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2. Mediul înconjurător și consecințele poluării:  (S2) 

În urma vizionării unor ppt-uri pe tema poluării și a reciclării, elevii au fost împărțiți pe grupe și au trecut la 

identificarea surselor de poluare din localitatea lor: aer, apă, sol, fonic etc., după care au realizat un afiș 

”Factorii poluării mediului și influența lorasupra animalelor, plantelor și omului”. 

 

3. Deșeurile, o problemă de maximă actualitate (S3) 

După discutarea acestei teme: ce sunt deșeurile, cum poate afecta mediul pe termen scurt sau lung acestea, 

de ce este importantă reciclarea acestora și modul cum se realizează etc., membrii atelierului au avut de 

realizat un grafic cu tipurile de deșeuri din căminul lor pentru a putea observa mai bine ce cantitate 

producem fiecare în urma activităților pe care le efectuăm pe o perioadă de o săptămână. Analiza acestor 

grafice a dus la o dezbatere pentru găsirea eventualelor soluții și realizarea unui afiș ”Un mediu curat”. 

 
4. Ne pasă sau nu? (S4) 

După prezentarea unui material despre compost, elevii au trecut la realizarea acestuia lucrând în echipă. 

Scopul acestei activități a constat în conștientizarea lor a modului cum putem folosi toate resursele din 

natură fără a o dereriora/distruge; uenle deșeuri din gospodării le reciclăm și le putem refolosi- 

compostul(ex:pământ pentru flori). Halloweenul-Tradiții de la noi? A fost o activitate distractivă,  de decorare 

a dovlecilor și un concurs de desene pe această temă 

 
A8.  Cetăţenie Activă: Resurse regenerabile_ In imagini 
 

1. Să ne cunoaștem localitatea (S1) 
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  2. Mediul înconjurător și consecințele poluării   (S2) 
    

    
   

3. Deșeurile, o problemă de maximă actualitate (S3)   
 

        
 
4. Ne pasă sau nu?  (S4) 
    

    
 
    Data:  
30.10.2014                                                       Coordonator, 

Expert Cetăţenie Activă prof. Vițchii Silvia Agnes 
 


