
Fișa de activitate 

Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Școala Gimnazială ,,I. G. Sbiera”, 

Horodnic de Jos, Str. Principală, Nr. 113 , Tel. 0230415002 

Nivelul/nivelurile de învățământ: Gimnazial 

Numărul elevilor din școală: 229 

Numărul cadrelor didactice din școală: 18 

Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact): Jecalo Adi-Gheorghiță, 

director, email: adijekalo@yahoo.com  

1. Titlul activității: Omul și natura 

2. Domeniul în care se încadrează: educație ecologică și protecție a mediului 

3. Scopul activității: realizarea de acțiuni de protecție și conservare a mediului prin 

colectare de deșeuri în saci menajeri și reciclare selectivă și de responsabilizare a 

elevilor pentru menținerea unui mediu curat 

4. Obiectivele educaționale  

-conștientizarea importanței colectării deșeurilor; 

-valorificarea deșeurilor reciclabile; 

-familiarizarea cu principalele cauze ale poluării și  cu consecințele poluării asupra 

mediului; 

-dezvoltarea spiritului civic la elevi 

5. Elevi participanți: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total 

de elevi din grupul țintă: 140 de elevi din clase primare și gimnaziale 

6. Durata și locul desfășurării activității: 3h, în săli de clasă și pe anumite sectoare de 

drum din localitate 

7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, 

menționând elementele de succes ale acesteia (conținut, metodele, sarcini de lucru, 

caracter interdisciplinar, parteneriate etc.) 

Elevii au vizionat materiale video și powerpoint despre poluare și despre drumul 

deșeurilor, evidențiindu-se faptul că deșeurile greu degradabile poluează mediul și 

afectează sănătatea pământului și a oamenilor.  

Apoi elevii de clase gimnaziale au primit saci menajeri și, sub îndrumarea cadrelor 

didactice, au colectat deșeuri pe anumite sectoare de drum dinainte stabilite purtând 

mănuși, iar elevii de clase primare au confecționat din deșeuri obiecte decorative. 

8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității 

În urma activității desfășurate au rezultat următoarele: un mediu mai curat și mai 

sănătos, îmbunătățirea gradului de implicare voluntară a copiilor în acțiuni de 

ecologizare, obiecte decorative, expoziții cu lucrările elevilor 
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9. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de continuare a 

acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru 

Atât elevii, cât și profesorii și-au exprimat dorința de a desfășura această activitate și 

cu alte ocazii, dat fiind faptul ca menținerea unui mediu curat este o problemă de 

actualitate care necesită implicare și responsabilizare.  

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai... (maximum ½ pagină): argumente ale 

cadrelor didactice, elevilor, părinților. 

Această activitate a avut un impact deosebit în rândul elevilor care au învățat să aprecieze 

ceea ce le oferă natura. Atmosfera a fost una relaxată. Cadrele didactice au avut ocazia să 

interacționeze cu elevii și în afara cadrului formal mai riguros al școlii.  

Formarea spiritului civic incă de la vărste fragede reprezintă calea de a avea o societate 

civilă activă în viitor.  

B. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la 

activitatea propusă. 

Dintre mărturiile elevilor referitoare la această activitate, amintim: 

-,,în opinia mea, ecologizarea este o acțiune benefică elevilor și naturii”; 

-,,abia așteptăm să facem această activitate anul viitor”; 

-,,ne-a plăcut în mijlocul naturii”; 

-,,nu ne place că oamenilor nu le pasă de poluare și protejarea mediului” 

C. Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.). 

Se regăsesc fotografii în atașament. 

 

 


