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TEME: Deseurile/Energia

ECO-CODUL:

✘ "VREI O LUME MAI CURATĂ?

✘ DEPINDE DE NOI CUM VA ARĂTA 
LUMEA DE MAINE. 

✘ COLECTEAZĂ SELECTIV ACASĂ ȘI 
LA ȘCOALĂ!"
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Reciclăm acasă și 
la școală

Obiective: 

✘ Dezvoltarea deprinderii de 
colectare selectivă a 
deșeurilor la școală și acasă;

✘ Responsabilizarea elevilor 
pentru a menține spațiile 
școlare curate, colectând 
selectiv deșeurile.
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Plantăm fapte 
bune!

Obiective: 
✘ Implicarea elevilor în 

activități de plantare de 
flori, arbuști în grădina școlii 
sau acasă;

✘ Cultivarea interesului și 
responsabilității pentru 
acțiuni de plantare de puieți;

✘ Cultivarea gustului estetic.
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Plantăm fapte 
bune!

✘ Elevii au participat cu 
entuziasm la această
activitate de  
înfrumusețare a grădinii 
școlii. 

✘ Au continuat munca și 
acasă, alături de părinți, 
în grădina casei.
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Sărbătorim Ziua 
păsărilor

Obiective:
✘ Formarea și exersarea unor 

deprinderi de îngrijire și ocrotire 
a păsărilor;

✘ Promovarea si stimularea unor
comportamente sanatoase fata 
de elementele mediului
inconjurator;

✘ Dezvoltarea creativității și 
imaginației , prin realizarea unor 
lucrări din deșeuri.
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Un strop de 
fericire!

Obiective:
✘ Realizarea unor lucrări 

din materiale reciclabile;
✘ Scăderea efectelor 

negative ale deșeurilor 
asupra mediului, prin 
implicarea elevilor;

✘ Stimularea creativității 
elevilor.
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Fii eco!
Obiective:
✘ Formarea unui comportament

responsabil la elevi fata de clasa, 
scoala in care invata;

✘ Formarea si exersarea unor
deprinderi de ingrijire a spatiului
scolar;

✘ Dezvoltarea interesului pentru
sanatatea umana, prin stabilirea
relatiei directe sanatate-mediu
curat.
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Beneficiile proiectului:
Elevii scolii noastre:
✘ Devin protagonisti ai propriei lor educatii;
✘ Inteleg mai bine problemele de mediu;
✘ Isi dezvolta abilitatile, deprinderile, 

cunostintele;
✘ Isi dezvolta creativitatea, spiritul critic, 

capacitatea de a lua decizii pentru atingerea 
sopului propus;

✘ Invata sa devina cetateni RESPONSABILI.
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