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Educație pentru cetățenie democratică activă în diversitate
interculturală
TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!
Educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului urmărește să ofere oamenilor competențele care îi
ajută să joace un rol activ în comunitate. În acest context, educația pentru cetățenie democratică și drepturile
omului îi sprijină pe cetățeni să își cunoască drepturile, responsabilitățile și obligațiile și să își dea seama că
pot influența și că pot determina o schimbare.

CETĂȚEAN RESPONSABIL PENTRU O PLANETĂ VERDE!

1. Şcoala, adresă, site, telefon, mail:
ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ, COMUNA DULCEȘTI
Adresă: Strada Școlii nr. 1, Comuna Dulcești, Jud. Neamț
Site: http://www.scoalagimnazialadulcesti.ro
Tel: 0233/761039
E-mail: scdulcesti@isjneamt.ro
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Director, prof. Ana-Maria Agape, tel.0740-038.203, e-mail:anamaria.agape@yahoo.fr
Profesor Slavnea Cornelia, tel. 0763-630.650, e-mail: slavneacornelia@yahoo.com
3. Titlul proiectului: CETĂȚEAN RESPONSABIL PENTRU O PLANETĂ VERDE
4. Perioada/durată: 3 luni/ intervalul calendaristic (septembrie - decembrie 2021)
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5. Argument – descrierea proiectului:
Protejarea mediului stă în mâinile fiecărui om, fiind o obligație legală, încurajată de
majoritatea statelor lumii, dar și una morală, față de generațiile care vor veni.
Comportamentul față de natură nu rămâne fără urmări, orice persoană având de suferit dacă
modul de viață ecologic nu devine unul obișnuit.
Actualii elevi sunt viitorii adulți implicați, responsabili și asumați ai planetei. Acest
proiect își propune să formeze adulții de mâine în direcția unei cetățenii active și participative,
prin care să își asume consecințele activităților pe care umanitatea le desfășoară asupra
mediului înconjurător. Tododată, acest proiect are ca scop conștientizarea rolului pe care
fiecare cetățean îl are în reducerea consumului resurselor naturale, reducerea cantității de
deșeuri pe care le produce fiecare și mai ales își propune să transforme fiecare elev într-o
parte a soluției pentru un viitor verde.
Elevii vor fi motivați să colecteze selectiv deșeurile, să vedă utilitatea acestui gest și
modul în care o activitate aparent banală poate fi transformată într-un adevărat act de creație.
În perioada sărbătorilor de iarnă va fi organizată o expoziție care își propune să valorifice
tocmai latura creativ-artistică a elevilor prin crearea unor obiecte de artă de la măști
tradiționale până la obiecte de decorațiuni interioare folosind materiale destinate distrugerii.
Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale, Comuna Dulcești, își propun să împărtășească
această experiență cu alte unități școlare, transformând colaborarea și lucrul în echipă în
tradiție, ineditul în obișnuiță.
Proiectul se va finaliza cu o expoziție de obiecte de artă din materiale reciclate,
expoziție care va avea loc în data 22.12.2021
6. Grup ţintă: 16 elevi din clasa a VII a
Beneficiari: elevi, profesori, părinţi, comunitatea locală
7. Scop, obiective :
Conservarea mediului și problema gestiunii deșeurilor sunt două coordonate principale
ale lumii contemporane. Ineditul acestui proiect vine de la dorința elevilor de a deveni
adevărați formatori pentru părinți, prieteni și membri ai comunității locale, în calitatea lor de
cetățeni activi și implicați. Dacă până în prezent elevii aveau ocazia să învețe care sunt
regulile unei reciclări eficiente și, mai ales, care sunt beneficiile acesteia, proiectul „Cetățean
activ pentru o planetă verde!”, își propune să facă din reciclare un mod de viață. De cele mai
multe ori, deșeurile nu constituie o problemă pentru noi, deoarece este mult mai simplu să
ignorăm ceea ce nu putem gestiona. Și, totuși, ar fi atît de simplu... Simplul gest de a arunca
hârtiile într-o cutie separată ar salva păduri întregi. Sănătatea planetei depinde de fiecare
dintre noi; noi alegem ce reciclăm, ceea ce aruncăm și, mai ales, unde aruncăm. Putem fi
educați la școală, dar și acasă. În final, însă, este alegerea noastră dacă poluăm sau nu.
Proiectul îşi propune să sensibilizeze tinerii faţă de problematica protejării mediului și
a gestionării deșeurilor.
Obiectivele majore ale proiectului sunt:
• Dezvoltarea unor responsabilităţi individuale şi colective şi angajarea în obţinerea cooperării
pentru rezolvare unor probleme;
• Cultivarea disponibilităţilor practice ale elevilor prin activităţi extraşcolare.
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8. Activităţi (structură):
Nr.
crt.

Activitatea

Grup
ţintă

Perioada /
Luna

Resurse materiale

Rezultate
(cantitative și
calitative)

1.

Promovarea, prezentarea
şi detalierea proiectului,
exprimarea intenției de
participare a elevilor
Crearea echipelor de
lucru

Elevi
Coordo
natorul
de
proiect

Oct. 2021

16 elevi
participanți la
proiect și
preocuparea
acestora pentru
dezbatere

2.

Mai informați, mai
puternici!

Nov. 2021

3.

Devino un cetățean activ!
Învață să te comporți
responsabil!

Elevi,
profeso
ri
Elevi,
profeso
ri

Internet
Calculator/laptop/
smartphone/tabletă
Filmulețe, fise
Fotografii,
materiale
informative
Videoproiector,
Internet, laptop,
flipchart
Realizarea unei
expoziții cu
obiecte
confecționate din
materiale reciclate

Dec. 2021

Un afiș al
proiectului
1 expoziție
Min. 10
expozanți

9. Promovare
Activitatea proiectului va fi promovată în mass media locală, pe pagina WEB și în
materialele de promovare a școlii. Se vor organiza: conferințe de presă, activități de
prezentare a rezultatelor proiectului.
În școală se va crea un panou ilustrativ al proiectului unde vor fi expuse: graficul
activităților, anunțuri privind derularea proiectului, fotografii din timpul activităților, lucrări
ale elevilor, pliante, etc.
Dovezi:
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