
În România, în rândul diverselor comunități, atât la nivel local cât și la nivel național 
se observă o atitudine pasivă și indiferentă față de mediul înconjurător, precum și un 
grad scăzut de conștientizare a impactului pe care îl are comportamentul omului 
asupra mediului. Acest fapt se datorează gradului redus de educație ecologică și lipsei 
deprinderilor cotidiene de a avea grijă de mediul înconjurător și de a evalua impactul 
nostru individual asupra acestuia.  

         Tema proiectului și activitățile propuse sunt în concordanță      
cu prioritățile MEN pentru că oferă oportunităţi de educaţie şi 
accesul la o educaţie bazată pe egalitatea de şanse, pe toată durata 
vieții și calitatea educației în termeni de proces, de finalități și de 
relevanță.  

 

Domeniul:  Ecologic 

Parteneri:  Primăria Comunei Banișor 

                    S.C. AVE Sălaj SRL 

Aplicant: Scoala Gimnazială 

Nr. 1 Bănișor 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

    OCROTIND NATURA, NE OCROTIM PE NOI 

ÎNȘINE! 



“Omul a fost întotdeauna dezordonat în 

exploatarea naturii, a abuzat-o deseori în loc 

să se folosească întelepțește de bogățiile ei; el 

a uitat complet de nevoile viitorimii, a 

distrus valori economice și stări de echilibru 

în natura care nu se mai pot reface” -                   

ALEXANDRU BORZA 



 Grupul țintă a fost format din elevi ai școlii, indiferent de nivel, care 

doresc să-și îmbunătățească cunoștințele despre protecția mediului și să se 

implice în activități de voluntariat. 

  S-a urmărit ca fiecare clasă să fie reprezentată în grupul țintă, astfel încât 

impactul proiectului să se resimtă asupra întregii școli.  

GRUPUL ȚINTĂ 



 

Obiectivul general: 
 

 Conștientizarea problemelor cu care se confruntă mediul 
înconjurător și determinarea implicării motivate în acțiuni 
menite să-l protejeze și să conducă la îmbunătățirea 
calității acestuia 

  

 

Obiective specifice: 
 să cunoască efectele exploatării naturii în mod irațional și 

să devină conștienți de necesitatea exploatării raționale și a 
conservării resurselor; 

 să se implice activ în reducerea cantității de deșeuri prin 
acțiuni de colectare a celor reciclabile (hârtie, PET-uri); 

  să contribuie la îmbunătățirea calității mediului din zona 
în care trăiesc prin participare la acțiuni de plantare de 
puieți și de ecologizare; 

 să-și îmbunătățească abilitățile de lucru în echipă; 

 

 

. 



 

 

 

 

 

ACTIVITATEA”RECICLEAZĂ PET-URI!” 

 

 
 Pe parcursul lunii martie, elevii implicați în proiect au fost solicitați să aducă 

PET-uri de la familie sau de la cei apropiați și să le predea coordonatorilor 

proiectului.  

 Cantitatea a fost cântărită și consemnată în registru, alături de numele 

elevului și clasa căreia îi aparține.  

 La finalul lunii, au fost comunicate rezultatele colectării pe clase și evidențiați 

primii patru elevi care au avut cele mai mari contribuții.  

 Clasa cu cea mai mare contribuție a primit certificatul emis de școală ”Clasa 

verde” iar elevii participanți la proiect au fost premiați cu dulciuri. 



 În data de 5 iunie 2018, când întreaga planetă a aniversat Ziua 

Mondială a Mediului Înconjurător, un grup inimos de elevi de la Școala 

Gimnazială Nr. 1 Bănișor, au ecologizat o zonă a comunei Bănișor,.  

 Elevii voluntari  au fost dotați cu saci menajeri,  mănuși de cauciuc și 

au fost însoțiți de profesorii coordonatori ai proiectului. 

 Sacii cu deșeuri au fost  strânși la limita arealului ecologizat și  predați 

reprezentanților S.C. AVE S.A. Zalău. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA ”PENTRU UN MEDIU MAI 

CURAT!” 

 

 



” 

”La final...” 

 

S-au solicitat păreri ale 

elevilor cu privire la 

impactul pe care l-a avut 

implicarea în proiect 

asupra lor.  

S-a folosit o prezentare Power 

Point cu fotografii surprinse în 

timpul activităților și cu 

rezultatele obținute. Profesorii coordonatori au 

prezentat un bilanț al 

activităților desfășurate în 

cadrul proiectului.  

Au fost evidențiați voluntarii cei mai 

activi și s-au adus mulțumiri instituțiilor 

partenere pentru sprijinul acordat. 

 



 

Rezultate cantitative și rezultate 

calitative 
 

-implicarea unui număr cît mai mare de elevi în activități 

extrașcolare și extracurriculare; 

-colectarea unei cantități de minim 100 kg de maculatură; 

-colectarea unei cantități de minim 100 kg de PET-uri; 

--reducerea consumului de energie electrică și de apă cu 1% în 

fiecare lună comparativ cu aceeași lună a anului trecut; 

-dobândirea unui comportament responsabil față de mediul 

înconjurător; 

-îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă; 

-îmbunătățirea relației profesor-elev, profesor-profesor, elev-

elev; 

 

 

 

 



 

 

 

                             IMPACTUL PROIECTULUI 
 

 

 

 Impactul asupra elevilor: 

-vor colecta selectiv deșeurile; 

-vor economisi apa și energia; 

-își vor îmbunătăți abilitățile de lucru în echipă;  

       Impactul asupra cadrelor didactice: 

-acumulează experiență în derularea de proiecte educative; 

-îmbunătățesc relațiile de prietenie și colaborare;  

        Impactul asupra școlii: 

-reducerea consumului de apă și energie electrică; 

-dezvoltarea de noi parteneriate și menținerea celor existente cu 

instituții din comunitate; 

-acumularea de exemple de bună practică în derularea de 

proiecte; 

       Impactul asupra comunității: 

-reducerea cantității de deșeuri; 

-sporirea masei verzi și îmbunătățirea calității aerului. 
 

 

 

 

 

 



 

 Continuarea activităților de colectare selectivă a deșeurilor; 

 

 Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul 

proiectului; 

 

 Extinderea bunelor practici prin transformarea în proiect judeţean 

sau național; 

 

Implicarea beneficiarilor în calitate de voluntari în viitoarele 

proiecte, evenimente și activități publice. 

SUSTENABILITATEA 

PROF. GLIGUȚA LUMINIȚA 

NICOLETA 

 


