
Școala noastră este înscrisă în Proiectul Național ”Școala mea Verde”, coordonat de 

LET`S DO IT ROMANIA! Între şcolile înscrise în proiect există o competiţie care la final va 

desemna cel puţin o unitate de învăţământ câștigătoare, marele premiu fiind renovarea 

unei școli.  

 

Etapa I informare (27 – 31 mai) 
1. Întâlnire de informare cu diriginţii şi învăţătorii din şcoală; (27. 05. 2013) 
2. Realizarea unui BANNER informativ despre proiect (poarta şcolii); (28. 05. 2013) 

3. Realizarea unor fluturaşi, pliante informative care au fost distribuite elevilor, părinţilor şi 

altor membri ai comunităţii locale; (28. 05. 2013)  anexe 1, 2  

4. Prezentarea unor materiale documentare de către coordonatorul proiectului LET `S DO 

IT ROMANIA: (29. 05. 2013,  Sala festivă)  

a.  Clasele I – IV Povestea lui FLOPI _ peştişorul care trăieşte în apă dar are şi aripi 

poate să zboare. De ce suferă natura? 

b. Clasele V – VIII Ce înseamnă BIODIVERSITATE, PROTECŢIA MEDIULUI, FOLOSIREA 

RAŢIONALĂ A TUTUROR RESURSELOR NATURALE. 

5. Protecţia mediului şi substanţele chimice care afectează mediul - prezentarea unui PPT 

în biblioteca şcolii; 

6. ZIUA PORŢILOR DESCHISE – Discuţii cu părinţii în cadrul activităţilor desfăşurate cu 

ocazia Zilelor Şcolii (29. 05. 2013) 

7. Concurs de cultură generală: Şi eu sunt ECO-informat! (30. 05. 2013) 

Clasele 0 – IV – 3 echipaje mixte formate din câte 5 elevi; 

Clasele V – VIII – 3 echipaje mixte formate din câte 4 elevi; 

8. Spectacol pentru părinţi: (30. 05. 2013) 

Secţiune în care s-a prezentat o paradă a costumelor ECO 

Scenetă în versuri – 10 Paşi spre a fi  ECOLOGIST 

9. Concurs de desene pe asfalt cu tema ,,ŞCOALA MEA VERDE,, (31. 05. 2013) 

10. Concurs ,,CLASA MEA CEA MAI CURATĂ,, (31. 05. 2013) 

11. POSTERE cu mesaje şi îndemnuri pentru PROTECŢIA NATURII şi colectarea selectivă a 

deşeurilor. (28 – 31. 05. 2013) 

12. EXPOZIŢIE cu jucării confecţionate din materiale reciclabile. (31. 05. 2013) 

13. Identificarea zonei unde se va face colectarea selectivă a deşeurilor în etapa a doua a 

proiectului ŞCOALA MEA VERDE. 
 

Etapa II colectare selectivă a deșeurilor (3 – 5 iunie) 

14. Colectăm deşeuri, nu le aruncăm! 

Colectare selectivă pe clase, în spaţiile special amenajate din fiecare corp de clădire; 
 

15. Comunitatea ne ajută! 

Comunitatea locală ne-a sprijinit în colectarea selectivă a deșeurilor în spaţiul special 

amenajat din interiorul şcolii (părinţii, locuitorii şi magazinele din cartier); foarte multă hârtie 

dar şi cartoane. 

16. 5 iunie ZIUA MEDIULUI  



Copiii au propus să poarte ecusoane cu mesaje de sensibilizare pentru păstrarea unui 
mediu curat. Realizarea unor mesaje eco şi a unor pancarte cu informaţii despre 
efectele negative ale poluării. 

S-au constituit 3 grupe formate din câte 10 elevi, grupe care au trecut pe la magazinele şi 
instituţiile din cartier (Zona Lamă şi Nasăudului) rugându-i să sprijine campania de colectare 
selectivă a deşeurilor, bucurându-ne de tot sprijinul lor. Datorită elevilor, părinților acestora 
si oamenilor din comunitate am reuşit să colectăm o cantitate mare de deşeuri, în special 
carton şi maculatură,  

Elevii vor continua să selecteze deşeurile folosind spaţiile deja amenajate implicând 
în continuare şi agenţii economici din zonă. 

În primele două etape s-au implicat: 27 cadre didactice, 389 elevi și părinții acestora. 

Am colectat selectiv 272 kg mase plastice - pet-uri, 1500 kg aparate electrice, 

electronice și electrocasnice ieșite din uz, 5313 kg cartoane, maculatură. 

În desfășurarea tuturor activităților ne-am bucurat de sprijinul d-nei Monica Buboly, 

inspector de specialitate pentru educație permanentă la ISJ BN și al domnului Cristian Țetcu 

reprezentant Let’s do It, Romania! 

Elevii noștri sunt convinși că școala noastră ar putea deveni o şcoală verde prin: 

• Colectarea selectivă a deşeurilor permanent; 

• Depozitarea deșeurilor separat de gunoiul menajer; 

• Coşurile pentru colectare selectivă să fie personalizate cu un desen sau un 
îndemn care să atragă atenţia: Unde arunci gunoiul? 

• Crearea unui spaţiu verde în curtea școlii; 

• Amenajarea şi întreţinerea colţului verde din fiecare clasă; 

• Organizarea de jocuri și concursuri cu teme ecologice; 

• Plasarea de îndemnuri pentru economisirea energiei electrice și a apei în clase, pe 
coridoarele școlii, acasă, în magazinele și instituțiile din zonă. 

• Reducere Reutilizare Reciclare 
 

Etapa III sensibilizare, diseminare, mass media (10 – 14 iunie) 
Una dintre activitățile pe care le-am desfășurat în această etapă (10 – 14 iunie) a fost 

o întâlnire cu Primarul municipiului Bistrița, unde am diseminat proiectul și activitățile 

desfășurate, pentru un impact mai pregnant în comunitate al mesajului nostru eco. Grupul 

nostru a fost format din 20 de elevi însoțiți de 3 cadre didactice și doi reprezentanți ai ISJ BN. 

  



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reducere înseamnă să nu cumpărăm 
lucruri nefolositoare nouă, sau atunci 
când cumpărăm, să fim chibzuiţi, să 
cumpărăm doar atât cât ne trebuie.

REDUCERE

• resturile produselor cumpărate şi 
consumate, pot fi utilizate din nou în 
aceeaşi stare, acestea trebuie 
returnate ( au existat asemenea 
campanii).

REUTILIZEAZĂ
• este procesul prin care deşeurile sunt 

transformate în alte obiecte cu 
aceeaşi utilizare sau cu o utilizare 
diferită.

• este un proces mai defavorabil 
naturii, din cauza faptului că pentru 
reciclare se utilizeaza instalaţii ce 
consumă energie şi degajă căldură.

RECICLEAZĂ

Fiecare dintre 

noi poate face 

câte ceva 

pentru natură. 

Din dorinţa de a 

proteja natura a apărut 

ecologia (ecos – casa, 

logos – ştiinţa, ştiinţa 

studierii habitatului) 

Protejarea naturii şi a mediului 

înconjurător înseamnă lucruri 

mici, lucruri care ar trebui să fie 

în reflexele noastre. 

A sunat clopoŃelul!!! 

V-ar plăcea să avem o şcoală renovată? 

ImplicaŃi-vă în proiectul „ŞCOALA MEA VERDEŞCOALA MEA VERDEŞCOALA MEA VERDEŞCOALA MEA VERDE”, 

alături de colegi, profesori, părinŃi. 

    



Colorează-mă şi 
 protejează-mă! 

EXPRIMĂ-łI PĂREREA: 
 

1. Ce activităţi propuneţi pentru proiectul „Şcoala 

verde? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

2. Cum poţi tu să ajuţi? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

3. Şcoala poate fi un spaţiu „verde şi curat? Cum? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____________________________________ 

4. Cum putem sensibiliza comunitatea pentru a 

avea un cartier curat? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 



 
Idei de economisire 

 

 

 

Apa 
- Nu lăsa robinetul să curgă în 

timp ce te speli pe dinŃi. 
- Fă duşuri scurte şi nu uita 

apa deschisă la robinet. 
- Repară robinetele stricate. 

Un robinet care picură de 40 
de ori pe minut ajunge să 
piardă până la 1000 de litri 
de apă într-o lună,  

- Foloseşte apa de ploaie 
pentru grădină şi animale. 

Hârtia este produsă din fibre 
vegetale. Economisind hârtia, protejezi 
pădurile şi vegetaŃia. 

- Nu imprima materiale pe 
care le poŃi citi pe calculator 

- Foloseşte biblioteca şcolii sau 
cea locală. Lasă colegilor din 
clasele mai mici manualele şi 
cărŃile şcolare de care nu mai 
ai nevoie 

- Dacă trebuie să imprimi ceva, 
foloseşte ambele părŃi ale foii 

Pădurea 
- Nu rupe în joacă puieŃii şi 

copacii. Unii cresc câŃiva ani 
pentru a ajunge la înălŃimea 
ta. 

 

DECALOGUL ECOLOGIC 
1. Întotdeauna poartă cu tine saci de plastic pentru 

deşeuri şi nu abandona gunoiul decât în locuri 

special amenajate! 

2. Protejează plantele şi animalele, asigurându

integritatea şi liniştea! 

3. Spală doar în locuri special amenajate, pescuieşte şi 

vânează numai dacă ai permis valabil şi numai în 

locuri şi perioadele legale! 

4. Respectă indicatoarele şi traseele amenajate, 

precum şi regulile stabilite de administratorii 

spaŃiilor de agrement - dacă există! 

5. Nu aprinde focul decât în spaŃiile special amenajate, 

iar în lipsa acestora foloseşte grătar cu picior şi ai 

grijă să-l stingi la plecare! 

6. Nu spăla autoturismul în apele naturale şi evită 

poluarea acestora cu detergent sau alte substanŃe 

chimice! 

7. Nu distruge mobilierul stradal şi nici panourile şi 

indicatoarele spre folosul altor turişti! 

8. Nu parca autoturismul pe spaŃiul verde şi nu 

distruge covorul verde prin incendiere sau alte 

acŃiuni mecanice! 

9. Nu-Ńi lăsa iniŃialele sau alte semne şi mesaj

încrustate pe scoarŃa arborilor sau desenate pe 

mobilierul stradal! 

10. Respectă-Ńi semenii respectând natura şi  

bunurile ei şi transmite-le generaŃiilor viitoare! 

 


