PROIECT- PILOT

MIE-MI PASĂ !

LAS CURAT ÎN URMA MEA
ORGANIZATOR:
GRUPUL

,, VOINICII GOSPODARI" de la
ŞCOALA GIMNAZIALÃ,,ALEXANDRU VLAHUŢÃ”
FOCŞANI
NECESITATEA PROIECTULUI
Este necesară susţinerea unui proiect pentru a responsabiliza copiii şi adulţii în vederea
formării conştiinţei gospodăreşti pentru a avea un cartier mai curat, un oraş mai frumos. Prin
acest proiect formăm conduita cetăţenilor, a respectului şi dragostei pentru natură, însuşirea
unui comportament ecologic, sănătos şi durabil. Urmărim întreţinerea unui ambient curat, a
unui mediu binedezvoltat biologic, responsabilizarea pentru

prevenirea

gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi

sănătatea

poluării

şi

comunităţii.

Din desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect va rezulta stimularea muncii în echipa,
îmbunătăţirea comunicării în şcoală, între şcoală şi comunitate, rezolvarea problemelor din
vecinătatea şcolii, dezvoltarea unei conştiinţe ecologice, a unui avizier şcoala-comunitate
pentru optimizarea comunicării interinstituţionale, creşterea nivelului de educaţie al elevilor,
cadrelor didactice şi cetăţenilor în spiritul protecţiei mediului.
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SCOPUL
Prin acest proiect se urmăreşte formarea şi dezvoltarea conştiinţei gospodăreşti şi a
comportamentului ecologic al elevilor, realizarea unui cartier cu o şcoala mai frumoasă,
locuri de joacă mai îngrijite, alei curate şi atractive

OBIECTIVELE PROIECTULUI


Să-şi asume responsabilităţile fixate potrivit particularităţilor de vȃrstă;



Să aplice cunoştinţele şi deprinderile dobȃndite dezvoltate în activităţi cu specific
gospodăresc;



Să participe şi să coopereze activ alături de profesori în acţiuni practice de îngrijire şi
protejare a mediului;



Să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor
refolosibile prin infiinţarea unui punct de colectare a materialelor refolosibile;



Să grebleze spaţiile verzi din zona şcolii ,,Alexandru Vlahuţă";



Să-şi formeze deprinderi de plantare şi ocrotire a unui puiet şi a spaţiilor verzi din curtea
şcolii şi vecinătatea acesteia;



Să văruiască copacii din zona şcolii cu var alb 70 cm la bază, utilizȃnd corect uneltele
specifice;



Să-şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură prin activităţi artistice, plastice;



Să ia atitudine atunci cȃnd sesizează vreun comportament neconform cu regulile de
protecţie a mediului cunoscute de ei;



Să utilizeze internetul şi mass-media pentru a obţine informaţii despre mediu;



Să conştientizeze realitatea înconjurătoare ca pe un mediu necesar vieţii, odihnei,
studiului;



Să participe activ la acţiuni ce promovează sănătatea mediului, desfăşurarea unor
activităţi practice de ecologizare a mediului local;



Să influenţeze comunitatea locală pentru păstrarea curăţeniei prin afişe şi
fluturaşe,videoclip reprezentativpe Facebook, Mass Media,TV ATLAS
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Planul acţiunii l-am stabilit pe trei săptămȃni după cum urmează:

Săptămȃna Purităţii
5-10 martie 2018
În această săptămȃnă copiii vor încerca să aducă un plus de curăţenie în zona şcolii şi
locurile atȃt de dragi lor: cele două locuri de joacă din apropierea şcolii şi părculeţul
Mausoleu, colectȃnd plasticul, sticla, hȃrtia în containerele specifice din zonă. Vor grebla
spaţiile verzi din curtea şcolii şi din faţa şcolii.Vom uda florile din curtea noastră.
Fiecare elev din grupul ,,Voinicii gospodari" va purta tricou verde ca simbol al echipei
sale.

Săptămȃna Verde.
26-31 martie 2018
În această săptămȃnă elevii vor planta puieţi Tuia în colţul verde din curtea şcolii noastre.
Apoi vor vărui copacii din curtea şcolii noastre, dar şi din faţa şcolii, 12 copaci -70 cm la
bază purtȃnd mănuşi, măşti. Apoi vom uda plantele din curtea noastră.

Săptămȃna Veseliei.
23-28 aprilie 2018
În această săptămȃnă copiii vor pregăti o scenetă cu temă ecologică pe care o vor susţine
în cadrul Primăriei şi Şcolii ,,Alexandru Vlahuţă",Focşani.Va fi mediatizată pe Facebook ,
Mass Media,TV ATLAS. Prin aceasta se va urmări antrenarea cetăţenilor în acţiuni de
gospodărire a oraşului Focşani, dar şi conştientizarea a beneficiilor create de un oraş mai
curat, mai sănătos. Vor crea afişe A3 şi fluturaşe pentru a promova şi antrena locuitorii
cartierului în acţiuni de curăţenie şi de păstrare a localităţii frumoase si îngrijite.
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1.SÃPTÃMÂNA PURITÃŢII
DURATA/Planul actiuniii

PARTICIPANTI

LOCUL

RESPONSA

DESFASURA

BIL

RESURSE

BUGET

ASTEPTARI

RII

O săptămȃnă

Grupul

Împrejuri

prof.

mănuşi de

www.tresa.ro Se va urmări să fie

5-10 martie 2018

,,Voinicii

mile şcolii

Danciu

lucru

tricouri

Luni

gospodari"

Nr 8

Olimpia

saci groşi

verzi13,35*2

de gunoi

2=293.7 lei

Elevii vor strȃnge din

poze

jurul şcolii hȃrtiile,

1,2 leu*22
mănuşi

sticlele, plasticul în saci

curat în jurul şcolii.
Reducerea numărului
de copii care fac
mizerie cu 50 % pe zi.

(Marvel)=

groşi, diferenţiaţi. Apoi
vom duce sacii în

=26,4lei

containerele specifice

1 pachet saci

aflate în cartierul Sud.

/50 buc
=43.86
lei(Dedeman)
Grupul

Părculeţul

prof.

mănuşi

Reducerea numărului

Marţi

,,Voinicii

din zona

Danciu

saci groşi

de copii care fac

Vom continua

gospodari

Mausoleu

Olimpia

de gunoi

mizerie cu 50 % pe zi

poze

în părculeţul de la

"

activitatea şi în

Mausoleu

părculeţul de la
Mausoleu.

Miercuri
Vom merge la locurile
de joacă din apropierea
şcolii şi vom colecta

Grupul

Imprejuri

prof.

mănuşi

Se va urmări să fie

,,Voinicii

mile scolii

Danciu

saci groşi

curat la cele doua

gospodari"

Nr 8

Olimpia

de gunoi

locuri de joacă de lȃngă

poze

şcoală, unde copiii se
relaxează după ore.

hȃrtiile, sticlele,
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plasticul în saci groşi,
diferenţiaţi. Apoi vom
duce sacii în
containerele specifice
aflate în zonă. Sud.
prof.
Joi

Grupul

Împrejuri

Danciu

Vom grebla frunzele şi

,,Voinicii

mile şcolii

Olimpia

alte gunoaie din curtea

gospodari"

Nr 8

greble

11 greble
(Dedeman)*

16,02lei
=176,22lei

proporţie de 70%

şcolii.

Vom uda florile din
curtea noastră.

resturi vegetale.
Reducerea acestora în

şcolii, dar şi din jurul

Vineri

Curăţarea locului de

Grupul

Împrejurimi

prof.

22 bidoane

Improspătarea florilor

,,Voinicii

le Scolii

Danciu

proprii cu

din curtea noastră.

gospodari"

Nr 8

Olimpia

apă

Total=540.18
lei
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2.SÃPTÃMÂNA VERDE
DURATA/Planul actiuniii

PARTICIPANTI

LOCUL

RESPONSA

DESFASUR

BIL

RESURSE

BUGET

ASTEPTARI

ARII

O săptămȃnă

Grupul

Curtea

prof.

doi

doi hȃrleţi*

Se va urmari sa invete

26-31 martie

,,Voinicii

scolii

Danciu

hȃrleţi

21,12

sa plantezeun puiet la

Luni

gospodari"

Nr 8

Olimpia

22 puieţi

lei=42.24lei

Colţul verde al Şcolii

Fiecare elev va planta

Colţul

Tuia/Bra

(Dedeman)

puieţi Tuia Brabant la

verde

bant

22 puieţi

Colţul verde în gropile

Tuia/Brabant

amenajate de serviciul

/50cm*

Scolii

9lei =198lei
Înfrumuseţarea curţii

Marti,

Grupul

Curtea

prof.

doi

Vom uda puieţii puşi la

,,Voinicii

scolii

Danciu

hȃrleţi 22

Colţul Şcolii noastre

gospodari"

Nr 8

Olimpia

puieţi

pentru a aduce un aer

Tuia/Bra

proaspăt şi curat

bant

Miercuri
Vom vărui copacii din
faţa şcolii.Doi copii vor
vărui cȃte un copac 70
cm de la bază.

noastre cu Tuia.

Grupul

Curtea

prof.

6 găleţi

6găleţi de var Se urmăreşte văruirea

,,Voinicii

scolii

Danciu

var, 12

Sticky alb de

copacilor în curtea

gospodari"

Nr 8

Olimpia

bidinele

1,5 l

şcolii şi-n faţa şcolii

mănuşi,

*7,93=47.58

maşti

lei
Dedeman
12 bidinele*
5,45 lei=65.4
lei
6 găleţi
*4,49=26,94
6

lei
Joi

Grupul

Curtea

prof.

6 găleţi

Vom continua văruirea

,,Voinicii

scolii

Danciu

var, 12

copacilor din faţa şcolii.

gospodari"

Nr 8

Olimpia

bidinele

Doi copii vor vărui cȃte

Se urmăreşte văruirea
copacilor în curtea
şcolii şi-n faţa şcolii

mănuşi,

un copac70 cm de la

maşti

bază.

Vineri

Grupul

Cartierul

prof.

bidoane

Reducerea numarului

,,Voinicii

Sud

Danciu

de 2 l

de copii care fac

gospodari"

mizerie cu 50 % pe zi.

Olimpia

Vom uda copacii văruiţi.

Total=380,16
lei
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3. SÃPTÃMÂNA VESELIEI
DURATA/Planul actiuniii

PARTICIPANT

LOCUL

RESPONSA

I

DESFASURA

BIL

RESURSE

BUGET

ASTEPTARI

RII

O saptamana
23-28 aprilie 2018
Luni

Grupul

Sala de

prof.

o piesă de

Reducerea

,,Voinicii

clasa a

Danciu

teatru cu

numarului de copii

gospodari"

Şcolii

Olimpia

temă

care fac mizerie cu

ecologică

50 % pe zi.

Elevii vor pregăti o

Nr 8

sceneta pentru a juca
într-o piesa cu temăde
ecologizare

Marti,

Vom repeta activitatea si ,,Voinicii
o vom prezenta şcolii

prof.

piesă de

5Afişe

Şcoala,,Al

Danciu

teatru cu

A3*6lei=

Promovarea

Vlahuta,,

Olimpia

temă

30lei

proiectului

ecologică

49fluturaşe

,,Mie-mi pasa !

*1 leu=49lei

Las curat in urma

Grupul
gospodari,,

Focsani

noastre.

afişe

Vom crea afişe A3 cu

fluturaşe

sloganul ,,Las curat în

mea

urm ta" şi fluturaşe
pentru locuitorii
cartierului nostru
Miercuri

Grupul

Gradiniţa

prof.

afişe

Promovarea

Vom lipi aceste afişe

,,Voinicii

nr 13

Danciu

fluturaşe

proiectului

pe stȃlpi, aviziere ale

gospodari

Primaria

Olimpia

,,Mie-mi pasă !

şcolii si grădiniţelor,

Focsani

Las curat în urma

avizierul Pieţii Sud.

Gradiniţa

mea"

Vom împărţi fluturaşe

Nr1

adulţilor pe alei.
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Joi

Grupul

Gradiniţa

prof.

Vom prezenta

,,Voinicii

nr 13

Danciu

o piesă de

proiectului

activitatea în cadrul

gospodari

Primaria

Olimpia

teatru cu

,,Mie-mi pasă !

temă

Las curat în urma

Primăriei Focşani.

Focsani

Sceneta,,Daca apa e

Gradiniţa

curată, viaţa ni-i

Nr1

Promovarea

ecologică

mea"

asigurată!"

Vineri

Grupul

Primaria

prof.

Clip cu

Clip

Promovarea

Vom face un Clip de

,,Voinicii

Focşani

Danciu

imagini

reprezentativ

proiectului

prezentare al muncii

gospodari"

TV

Olimpia

reprezentati

din activitatea

,,Las curat in urma

ATLAS

ve din

noastră difuzat

mea"

FOCŞANI

activitatea

pe Facebook

noastră.

Sceneta

afişe

difuzată pe

fluturaşe

TV ATlAS

noastre cu sloganul
,,Las curat în urma
mea!"pentru a încuraja
toţi cetăţenii în păstrarea
curăţeniei şi a înţelege

MASS

importanţa acesteia

MEDIA,

pentru oraş.Sceneta şi

FACEBOOK

clipul vor fi prezentate
pe facebook şi pe TV

Tv Atlas
Total =79lei

ATLAS.
METODE/TEHNICI DE LUCRU:










lucrul în echipă
conversaţia
explicaţia
demonstraţia
exerciţiul
expozitie foto
afişe
fluturaşe
jocul de rol

TEHNICI DE MONITORIZARE: poze,inregistrare foto/video.
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Resurse umane:


elevii Şcolii,,Alexandru Vlahuţă", Focşani



cadre didactice ale Şcolii,,Alexandru Vlahuţă", Focşani



personal nedidactic al Şcolii,,Alexandru Vlahuţă", Focşani



părinţi voluntari în a înfrumuseţa oraşul

Resurse materiale:


mănuşi de lucru



saci groşi de gunoi



poze



greble



doi hȃrleţi



22 puieţi Tuia/Brabant



6 găleţi var, 12 bidinele



mănuşi,



bidoane de 2 l



afişe



fluturaşe



clip publicitar

Bugetul proiectului:

Total=999,34lei(1000lei)

Rezultatele aşteptate:


Reducerea numărului de copii care fac mizerie cu 50 % pe zi.



Curăţarea locului de resturi vegetale.Reducerea acestora în proporţie de 70%



Colectarea deşeurilor sticlă, plastic,hȃrtie în containerele specifice din Cartierul Sud



Amenajarea cu puieţi Tuia în curtea şcolii noastre.



Văruirea celor doisprezece copaci din faţa şcolii.



Mediatizarea activităţilor din proiect şi a proiectului prin scenetă, afişe, fluturaşe
distribuite cetăţenilor;
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Ameliorarea atitudinilor civice şi interculturale la nivelul elevilor, cadrelor didactice şi al
ţilor comunităţii locale; o mai bună motivaţie pentru implicarea în viaţa comunităţii



O mai bună legătura şcoala-comunitate



Buna capacitate a şcolilor de a elabora şi de a implementa proiecte şcolare şi comunitare,
de a identifica nevoile locale;



Dezvoltarea la profesori şi la elevi a unor competenţe de comunicare, de colaborare, de
îndemănare de lucru, munca în echipă, formarea unor deprinderi practice de mȃnuire a
uneltelor de lucru.

Beneficiari


elevii, familiile elevilor, cadre didactice



cetăţenii comunităţii,

Mediatizare : Tv Atlas, Mass Media, Facebook
Diseminare:
 Expuneri la avizierul şcolii, grădiniţelor, pieţii, popularizarea campaniei ,,Las curat în
urma mea"

Echipa de proiect :
Profesor coordonator: Danciu Olimpia

Director, profesor Valy Tigănuş
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