ARGUMENT
„A uita e omeneşte „ , spune o veche zicătoare şi noi uităm ! Uităm de
datoria pe care strămoşii noştri ne-au lăsat-o şi anume aceea de a avea grijă
de mediul în care trăim.Din acest motiv, educaţia ecologică trebuie începută
de la o vârstă fragedă , pentru a reuşi formarea unei conştiinţe ecologice şi a
unui comportament adecvat.E nevoie ca elevii să înţeleagă că natura este un
organism viu , iar componentele ei sunt într-o strânsă intercondiţionare şi că
fără aceşti factori naturali ,viaţa nu este posibilă , deci trebuie protejaţi.
Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi
animalelor,observării spontane,plimbări,excursii,vizionarea de
diapozitive,lecturarea unor texte privind fauna şi folora terestră ,trebuie
folosite pentru a forma o gândire intuitivă şi deductivă a copiilor în raport cu
natura,pentru a dezvolta dragostea şi respectul faţă de dorinţa de a ocroti.
E important ca elevul, singur ,să descopere adevărul acţionând în mod
practic,deoarece scopul şcolii este de a forma creatori şi nu indivizi care să
repete ceea ce au învăţat generaţiile precedente.
GRUP ŢINTĂ
elevii clasei aIV-a A , de la Colegiul Tehnic „Apulum” , Alba Iulia .
elevii clasei a II-a A ,Step by Step de la Scoala Europeană „Silviu
Cărpinişianu „ , Sebeş ;
DURATA PARTENERIATULUI
2 ani – anul şcolar 2009/2010 şi anul şcolar 2010/2011

SCOPUL
Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a
realităţii din mediul înconjurător, cunoaşterea, înţelegerea şi stimularea
curiozităţii pentru investigarea realităţii înconjurătoare ,dar şi formarea unei
atitudini pozitive faţă de mediu, de implicare conştientă a copiilor în
protejarea acestuia pentru a oferi societăţii un model de bune practici
educaţionale .

OBIECTIVE
Cultivarea dragostei şi respectului pentru Terra.
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului prin
stimularea curiozităţii pentru investigarea realităţii înconjurătoare.
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni
specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul
înconjurător.
Stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter
experimental şi demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea
sănătăţii mediului în care trăieşte (colectarea materialelor
refolosibile, îngrijirea unor spaţii verzi, cultivarea plantelor
ornamentale, economisirea apei sau a energiei electrice etc.).
Încurajarea elevilor pentru a exprima independent opinii şi stări
sufleteşti proprii ,dar şi pentru motivarea lor.
Vizitarea unor rezervaţii naturale , a unor amenajări speciale
destinate creşterii unor plante şi animale care sunt ocrotita de lege.
MODALITĂŢI DE EVALUARE
Realizarea sub îndrumarea învăţătorului a unor colecţii de
plante,seminţe,frunze sau alte materiale din natură,mape,albume de
fotografii.
Portofolii pe teme date care să cuprindă imagini şi informaţii culese
din diverse surse .
Activităţi de ecologizare a unor mici zone din localitatea fiecăruia.
Activităţi de ecologizare în Parcul Dendrologic din Alba Iulia.
Realizarea unor desene având ca teme natura cu tot ce are ea mai
frumos ,dar şi poluarea şi efectele ei devastatoare ,finaalizate intr-o
expoziţie în care se vor îmâna diplome pentru cele mai reuşite lucrări.
DISEMINARE
Materiale în cadrul comiilor metodice şi a cercurilor pedagogice .
Publicarea parteneriatului în revistele şcolilor implicate în acest
proiect , dar şi în revista „Universul Catedrei „ a C.C.D. ,Alba.
Implicarea presei locale şi a Agenţei de Protecţia Mediului ,Alba.

RESURSE
umane – elevii celor două şcoli , cadre didactice , părinţi ,specialişti în
protecţia mediului;
materiale – mape de lucru ,portofolii, C.D-uri ,enciclopedii,markere,
de flipchart,diplome.

ACTIVITĂŢI VIZATE

NR.
CRT.
1.

2.

3.

NUMELE ACTIVITĂŢII

Prezentare Parteneriat

Un parc mai curat

Micul meteorolog

TERMEN

oct.2010

noi.2010

permanent

MODALITĂŢI DE
REALIZARE
-întâlnirea iniţiatorilor
parteneriatului
-prezentarea concretă a
proiectului
-discuţii

-activităţi de ecologizare (îngrijirea unor spaţii
verzi )
-colecţionare se frunze,
seminţe,materile din natură
-observare
-completarea la zi a calendarului naturii prin
activităţi de observare

4.

5.

Colţul viu al clasei mele

Călătorie în minunata

noi.-dec.
2010

dec. 2010

lume a
mărilor şi oceanelor

6.

Artistul ecologist

ian. 2011

7.

Să protejăm TERRA !

feb.2011

8.

Pădurea ,prietena mea

mart.2011

-organizarea
colţului
viu al clasei ,cupinzând
plante decorative

Ziua Internaţională a
Mărilor şi Oceanelor
(19.12.)
-vizionarea unui PowerPoint despre mări şi
oceane
-discuţii

-realizarea unor desene
cu caracter ecologic
-mini expoziţie

-întâlnire cu un specialist de la A.P.M. Alba
-vizionare PowerPointEfectele
poluării
asupra mediului
-discuţii

-program
artistic
dedicat
Lunii Pădurii(15.03.15.04)realizat împreună
cu partenerii proiectului
-diplome

9.

apr.2011

Zbor către înaltul cerului

În universul plantelor
10.

11.

12.

13.

mai.2011

Carnaval Ecologic

iun.2011

Să cunoaştem plantele şi
animalele ocrotite de lege

maiiun.2011

Evaluare–Portofolii
tematice

iunie-2011

Ziua Internaţională a
Păsărilor (1.04.)
-concurs de desene pe
asfalt,fotografierea şi
ex-pedierea
lor
partenerilor
-drumeţie în pădure

Ziua Internaţională a
Parcurilor
Dendrologice(24.05.)
-vizitarea parcului dendrologic din Alba Iulia
împreună cu partenerii
de proiect
-realizarea
unor
activităţi ecologice
-diplome
Ziua Mediului (5.06.)
-carnalal realizat cu
partenerii de proiect( cu
costumaţie ecologică)
-diplome
-excursie împreună cu
partenerii de proiect la
Grădina Botanică din
Cluj-Napoca sau la
Parcul Dendrologic de
la Simeria
-prezentarea
portofoliilor
ce conţin materialele
realizate de copii
-concluzii.

14.

Evaluare–Concluzii finale
de proiect

iunie 2011

-masă rotundă a celor
implicaţi în proiect,
avînd
ca
temă
concluziile de final de
parteneriat

