
FIȘA DE ACTVITATE 

 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, GURA HUMORULUI 

Bulevardul Bucovina,  Nr. 16 

 Niveluri de învățământ : primar și gimnazial 

 Numărul elevilor din școală: 

 Numărul de cadre didactice: 

 Coordonatorul activității:Prof.Ispășoiu Dorel 

                                        Prof.  Bârzu Irina, iris7elena@yahoo.com, Telefon 0747017687 

                                        Prof.  Enea Laura 

                                         Prof. Durnac Loredana 

 Titlul activității : ARIILE PROTEJATE ȘI PRIETENII LOR 

PRIETENII ECOLOGIEI 

RÂUL MOLDOVA ÎNTRE PĂLTINOASA ȘI RUȘI ROSCI  0365 

 Educație ecologică și protecția mediului 

 Scopul activității : 

Creșterea gradului de conștientizare și a gradului de acceptare a importanței 

ecosistemelor naturale de către comunitățile din zona ROSCI 0365 RÂUL MOLDOVA 

ÎNTRE PĂLTINOASA ȘI RUȘI 

Demersul didactic se va focaliza pe deziderate de mare actualitate: calitate cu plus- 

valoare , echitate și eficiență maximă. 

 Obiectivele educaționale : 

Obiectiv general: Creșterea în anul 2017 a implicării comunității locale din zona ROSCI 

0365 pentru armonizarea acțiunilor de protecție a ecosistemelor naturale 

Obiective specifice: 

1) Promovarea ariei protejate ROSCI 0365 prin participarea la programul interactiv 

”Ariile protejate și prietenii lor” 

2) Informarea elevilor cu privire la importanța existenței ariilor protejate 

3)  Antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte pe teme ecologice 

 Număr elevi participanți : 30 de elevi 

 Durata și locul desfășurării acțiunii. 17- 24 mai 2017, Școala Gimnazială Nr. 1, 

                                                    Aria Protejată ROSCI 0365 

 Descrierea activității : 

Informarea elevilor în legătură cu obiectivele proiectului, prezentarea unor materiale 

informative,filmulețe, discuții pe marginea acestora. Prezentarea pașilor ce trebuie urmați 

în realizarea unui proiect. O drumeție în teren însoțiți de membrii Societății 

AQUATERRA, printre care profesorul universitar NICOLAE CRĂCIUN. 

       Elevii prezintă proiectele realizate, care mai apoi vor fi jurizate. 

 În urma jurizării s-au acordat premii sponsorizate de Societatea Ecologică Pentru 

Studierea și Protejarea Faunei și Florei Sălbatice AQUATERRA București. 

mailto:iris7elena@yahoo.com


Colaborarea va continua elevii fiind invitați să participe la acțiunile de îngrijire din ariile 

protejate împreună cu membrii societății ecologice. 

 Rezultate obținute în urma activității: 

- Achiziționarea de cunoștințe noi despre natură și protejarea ei, 

- Colaborare eficientă între elevi, cadre didactice și părinți, 

- Atragerea elevilor în practicarea acestui gen de activități, 

- Competențe de relaționare pozitivă, lucru în echipă, 

- Conștientizarea importanței protejării mediului înconjurător, 

- O generație tânără mai sensibilă la problemele legate de mediul înconjurător. 

 Elevii și părinții și-au manifestat dorința de a sprijină activitățile desfășurate de 

Societatea Ecologică Pentru Studierea și Protejarea Faunei și Florei Sălbatice 

AQUATERRA București și în viitor prin participare la acțiuni de îngrijire în cadrul 

Centrului de Cercetare Înființat la Plutonița cât și în ceea ce privește ariile protejate. 

 Motivația propunerii activității 

Implicarea elevilor, părinților dar și ai altor membri ai comunității locale în activități de 

protejare a mediului. 

Conștientizarea importanței protejării mediului pentru supraviețuirea rasei umane pe 

pământ. 

Pentru elevi au însemnat ore de biologie desfășurate altfel, mult mai atractiv. 

Pentru părinți – implicare în activitățile școlare dar și sensibilizarea lor la problemele 

mediului. 


