




Parteneri: 

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida

Colegiul Naţional Emil Racoviţă

Şcoala Gimnazială Nr. 88

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz Sf. Maria

Şcoala Gimnazială Nr. 150

Liceul Teoretic Marin Preda

Colegiul Tehnic  Mircea cel Bătrân

Colegiul Tehnic  Dinicu Golescu



Parteneri externi:

SC Amenajarea Domeniului Public  SA Sector4

Asociația Română pentru Cultură, Educație și 

Dezvoltare

Consiliul Municipal al Elevilor, București

Patrula de reciclare



Scopul proiectului: Promovarea unei educaţii 

ecologice, formarea şi exersarea unor deprinderi de 

îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător pentru un 

grup ţintă format din 600 de elevi, 20 de părinţi şi 45 

profesori, în vederea educării unei atitudini pozitive 

faţă de acesta, prin participarea la activităţi 

specifice.



Obiective:

O1: familiarizarea cu informaţii privind 

comportamentul ecologic şi cultivarea interesului de 

protejare a mediului înconjurător a elevilor, părinţilor 

și profesorilor din şcolile implicate în proiect;



Obiective:

O2: senzibilizarea şi responsabilizarea cetăţenilor 

privind protejarea mediului înconjurător, prin 

derularea unei campanii de sensibilizare;



Obiective:

O3: stimularea creativităţii, a iniţiativei şi a spiritului 

de echipă prin participarea la ateliere de 

confecţionare a unor obiecte din materiale 

reciclabile sau de realizare a unor desene pe teme 

ecologice;



Obiective:

O4: implicarea ca voluntari în acţiuni de îngrijire şi 

de protejare a mediului a 600 de elevi, 20 de părinţi 

și 45 de profesori.



Grup ţintă: 

-beneficiari direcţi: 600 de elevi, 20 de părinţi, 45 de 

profesori.

-beneficiari indirecţi: alţi elevi, profesori din şcolile 

partenere, părinţi, comunitate locală. 



Impact: Dezvoltarea spiritului civic, de implicare în 

activități care să contribuie la optimizarea condițiilor 

de viață, la protejarea mediului înconjurător.  

Îmbunătățirea relației școală-familie-comunitate 

locală. 



Proiectul creează premisele unei colaborări permanente 

între unitățile participante, pentru dezvoltarea de noi 

proiecte/activități comune. Ideea de proiect a atras și 

parteneri externi, prin intermediul cărora activitățile vor fi 

susținute și mediatizate, având ca rezultat și publicarea 

unui articol în format electronic sau tipărit.



Ne-am propus ca elevii, profesorii și părinții să poată 

învăța împreună prin diverse modalități, inclusiv 

nonformale, să poată avea acces la alternative de 

informare și dezvoltare personală, altele decât ceea 

ce oferă media sau educația formală.



Colaborarea între cadrele didactice din școlile

partenere va contribui la dezvoltarea

schimburilor de experiență și realizarea unei

informări corecte printr-un schimb de bune

practici în activitățile extracurriculare axate pe

educația ecologică, aplicabile grupurilor țintă

vizate de proiect.



Proiectul va fi popularizat prin mijloacele de 

comunicare specifice școlii - Consiliul Școlar al Elevilor, 

Consiliul Profesoral sau Consiliul de Administraţie, 

ședințe cu părinții, prin afișe și flyere, respectiv prin 

publicarea unui articol în formă electronică sau tipărită. 


