A. FIŞA ACTIVITĂŢII

Numele și adresa unității de învățământ aplicante:
Grădinița cu Program Prelungit nr.5 Bârlad, Str. M. Kogălniceanu, nr.7
Nivel: preșcolar
Numărul elevilor din școală: 168 preșcolari
Numărul cadrelor didactice din școală: 17 cadre didactice
Coordonatorii activităţii: Pleșu Mihaela / Bejenaru Ana-Maria – profesori învățământ
preșcolar
1. Titlul activității: „RECICLÂND HÂRTIA, SALVEZI UN COPAC”
2. Domeniul în care se încadrează: educație ecologică și protecție a mediului
3. Scop: promovarea şi implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi
managementul acestora în vederea reducerii cantităţii depozitate necontrolat în incinta
şcolilor
4. Obiectivele educaționale ale activității:
a. implicarea copiilor în activităţi de colectare selectivă a deşeurilor pe bază de
voluntariat;
b. responsabilizarea copiilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor din hârtie și
carton;
c. conştientizarea importanţei reciclării şi valorificării deşeurilor.
5. Elevii participanți:
a. 180 preşcolari şi şcolari (90% din numărul de copii ai grupului ţintă)
6. Durata și locul desfășurării:
 o zi / Grădinița cu Program Prelungit nr.5 Bârlad
7. Descrierea activităţii:
Activitatea s-a desfăşurat în curtea grădiniţei, preşcolari şi şcolari aducând de acasă
maculatură în vederea colectării, depozitării şi reciclării selective a acesteia. Coordonatorii
proiectului au desenat, pe terasa din curtea grădiniţei, un copac în care şi pe conturul căruia copiii
au pus maculatura adusă, evidenţiind rolul important al reciclării hârtiei, în acţiunea de salvare a
copacilor de la tăierile excesive.
Preşcolarii îmbrăcaţi în echipamente ecologice au separat cartonul de hârtie şi au stivuit
toate, materialele în vederea preluării de către societatea colectoare SC PRISCOM SRL Bârlad. Dna prof. Bejenaru Ana-Maria le-a adresat copiilor o serie de întrebări pe temă ecologică, cei mici
oferind răspunsuri pe măsura așteptărilor: cunosc termenii de reciclare și ecologist, știu că
maculatura trebuie depozitată în containere speciale, cunosc efectele distrugerii pădurilor și a
poluării mediului înconjurător, iar doamna Pleșu Mihaela le-a recitat, celor prezenţi la acţiune, o
poezie îndemn ”Iubiți pământul”. În final, preşcolari şcolarii clasei pregătitoare „Floricele” - Step
By Step au interpretat împreună cântecul ”Copiii planetei pământ”.
8. Rezultate obţinute:
Ca urmare a contractului de colaborare cu societatea colectoare a maculaturii, SC Prisocom
SRL Bârlad a ridicat 1250 kg de maculatură, contravaloarea a 250 lei, bani care au fost viraţi în
contul asociaţiei grădiniţei noastre, „Asociaţia Prietenii lui Clopoţel”.

9. Sustenabilitate/continuitate a activităţii:
Activitatea a avut un ecou deosebit asupra cadrelor didactice, copiilor și familiilor
acestora, cu toții manifestându-și dorința de a se implica direct în colectarea selectivă a deșeurilor
de hârtie și carton. De asemeni, trebuie menționat că activitatea este inclusă în proiectul
educaţional interjudeţean „Prietenii naturii”, urmând a fi continuată în anul şcolar 2017-2018.
10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai bună:
Prin consistenţa informaţiilor oferite, prin metodele relaxante şi interactive alese, prin
mobilizarea unui număr însemnat de cadre didactice, părinţi şi copii din comunitatea lărgită în
acțiunea de voluntariat, dar mai ales prin plăcerea cu care copiii au participat la acest eveniment şi
faptul că au exersat activ modalitatea de colectare şi depozitare a maculaturii, considerăm că
această activitate este 100% eficientă şi se încadrează cu succes în categoria celor mai reuşite
activităţi, demne de programul naţional „Şcoala Altfel”.
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