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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: Resurse regenrabile 
 

Modulul 4- Reciclare creativă 
 
 

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Turnu Roșu, localitatea Turnu Roșu 
Perioada: 01.12.2014 – 31.12.2014 
Grup ţintă: elevii atelierului A.8 – Cetățenie activă – Resurse regenerabile 
Expert Cetățenie Activă: Vițchii Silvia Agnes 
Activități: 

1. Plasticul-nevoie sau fiță?  
2. Pădurile, o resursă numai de oxigen?  
3. Colectăm și decorăm.....sticla  
4. Ne pasă sau nu? 

Obiective: 
- formarea de cunoștințe în domeniul reciclării materialelor ; 

- dezvoltarea la elevi a unei atitudini active și asumarea responsabilităților în cadrul atelierulu; 

- aplicarea diferitelor tehnici delucru pentru realizarea produselor; 

- dezvoltarea creativității și a abilităților de lucru în echipă. 

Resurse umane: 14 elevi 
Resurse materiale: calculator, videoproiector,acuarele, pensule, aracet, sfoară, baloane, benzi adezive, 
capsator metalic, aracet, cutter 
 

- Rezultate aşteptate:  

- Completarea fișelor de lucru și evaluare; 

- Produse ale elevilor (brazi și reni din carton,  bucăți de lemn pictate cu motive specifice  sărbătorilor de 

iarnă; ghivece din material plastic) 

- Expoziție / târg de Crăciun. 

 
Evaluare: fișe de lucru și evaluare, amenajarea spațiului expozițional al atelierului, produse ale elevilor. 
 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 
Activitate pregătitoare: 

 Procurarea materialelor necesare activităților propuse. 

 Crearea unui mediu ambiental plăcut pentru desfășurarea activității. 

Activități specifice: 
1. Plasticul-nevoie sau fiță? (S1)  

Activități de reciclare a plasticului, pet-uri, pungi de plastic etc, realizarea unor produse din aceste materiale 

(casete pentru bijuterii, creioane și pixuri, etc) .  
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2.  Pădurile, o resursă numai de oxigen? (S2) 

Prezentarea unui material legat de păduri și importanța conservării acestora; activități de colectare a 

materialelor din hârtie (ziare, cartoane, maculatură); activitate practică-realizarea unor materiale din hârtie: 

flori, brazi și reni din carton, bucăți de lemn pictate cu motive specifice sărbătorilor de iarnă. 

3. Colectăm și decorăm.....sticla (S3) 

Povestea sticlei- prezentare; colectare de recipiente din sticlă și decorarea acestora. 

4. Stop lipsei de imaginație!: (S4) 

 

Activitatea a constat în realizarea unor ghivece din pet-uri, iar compostul obținut din altă activitate s-a folosit 

ca pământ pentru flori. Toate produsele realizate de către elevi, de-a lungul perioadei de desfășurare a 

proiectului, au avut ca obiect organizarea unei expoziții cu materiale reciclate. 

 

       
Evaluare: Elevii au completat foaia de flipchart pe care au fost notate observațiile în cadrul metodei 

aplicate, marcând principalul punct de interes în ceea ce privește localitatea lor.  
 

 
Data: 31.12.2014     Coordonator, 

Expert Cetăţenie Activă: prof. Vițchii Silvia Agnes 
 
 
 
 
A8.  Cetăţenie Activă: Resurse regenerabile_ În imagini 
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