
ZÂMBETUL PLANETEI STĂ ÎN MÂINILE 
NOASTRE !

Educaţie ecologică cu rol în formarea de deprinderi, 
conduită, atitudine şi conştiinţă ecologică, condiţie a 

dezvoltării durabile.



Competențe /rezultate ale învățării 
vizate

 Asumarea şi punerea în practică a unui comportament responsabil față de 
mediul înconjurător:

- să conştientizeze impactul dezechilibrelor mediului asupra omului;

- să manifeste un comportament etic, civic şi a unor deprinderi de ocrotire a 
naturii;

- să își dezvolte cunoştinţele privind impactul factorilor de mediu asupra 
dezvoltării regionale a comunei Voinești pe termen scurt, mediu şi lung;

- să conștientizeze puterea exemplului personal în formarea unei conduite 
ecologice a comunității.



Competențe /rezultate ale învățării 
vizate

 Managementul deşeurilor reciclabile :

 - să identifice modalităţile de monitorizare a deşeurilor reciclabile la nivelul 
scolii ;

 - să formeze echipe de colectare a deşeurilor reciclabile ;

 - să calculeze procentul de beneficii ca urmare a vânzării de deşeuri 
reciclabile firmelor specializate ;

 - să gestioneze beneficiul realizat în scopuri educative ;



Detalii proiect

 Perioada de desfășurare: Octombrie 2018 - octombrie 2019;

 Clase implicate: a III-a, a V-a A ; a VI-a, a VII-a;

 Număr de elevi: aproximativ 60 de elevi; 

 Disciplina de studiu care a inițiat proiectul: Limba engleză și Biologie

 Alte discipline care au contribuit: discipline din ariile curriculare Limbă și 
comunicare, Matematică și Științe, Om și societate, Educație fizică și sport,



Detalii proiect

 Au contribuit discipline din mai multe arii curriculare, care și-au adaptat 
curricula prin implementarea unor activităţi specifice, astfel:

 Limbă și comunicare: redactarea Codului Eco al proiectului, redactarea 
de eseuri, referate, texte publicistice pe teme ecologice;

 Matematică și științe: cântărirea deşeurilor, graficul colectării deşeurilor, 
calculul procentului de beneficii ca urmare a vânzării de deşeuri 
reciclabile; 

 Om și societate: realizarea unui studiu privind problemele ecologice cu 
care se confruntă zona Voinești; 

 Educație fizică și sport: derularea de activități sportive cu caracter 
ecologic (Bike Fest – activitate cu tradiție în școală) și de activități de 
ecologizare a comunei.



Codul ECo

SE STING MERII dIN PICIoARE
ȘI ZARZAVATul PE RĂZoARE.
MÂNCĂM ȘI RESPIRĂM CHIMIE

AM uITAT dE EColoGIE.
HAIdEȚI SĂ NE MoBIlIZĂM 

VoINEȘTIul SĂ Îl PRoTEJĂM!



Abordare metodologică

 Mijloacele de învățământ au fost specifice disciplinelor de studiu : revista 
Oglinda, Gazeta de Voinești, videoproiector, flipchart, atlas, pliante, jocuri 
educative, platforme online de tip e-learning etc.

 Metode/strategii de învățare: Analiza SWOT, Brainstorming, Conversația 
euristică, Hărți conceptuale, Dezbaterea, Studiul de caz, Activități practice 
etc.

 Evaluarea proiectului: 

- Concursul Zâmbetul planetei stă în mâinile noastre!, desfășurat pe două 
secțiuni : I. Proiecte ecologice cu impact asupra Voineștiului și II. Prezentări de 
postere.

- Albume, fotografii, site-ul școlii, contul de facebook al școlii.



Factori care au determinat succesul

 Echipa

 Implicarea comunității

 Deschiderea către lumea reală



Bike fest



Activități sportive



Activități de ecologizare


