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PROIECT EDUCATIV 

 
 
 

 
 

A. Fișa activității 

Inițiatorul proiectului/activității: 

- Numele și adresa unității de învățământ: 

Şcoala Europeană Gimnazială Nr.10  
Str. Tineretului, nr 24, Giurgiu 
Telefon: 0246-221203 
e-mail: scoala10tineretului@yahoo.com  

 
Nivelul de învățământ: -nivel  primar, gimnazial 
Numărul elevilor din școală: 525 
Numărul cadrelor didactice din școală: 42 
Coordonatorul activității:  
Stan Mariana, director,  stnmariana@yahoo.com 
Leonat Mihaela Ramona, Profesor pentru învățământul primar, Tel: 0766598631, E-mail: 
mihaela_leonat@yahoo.com 
 

1.Titlul proiectului/activității:  ’’Cercetașii  în acțiune’’ 
 

2.Domeniul în care se încadrează: educație ecologică și protecția mediului 

3.Scopul proiectului/activității:  

Educarea copiilor in privinta protejării mediului 

4.  Obiectivele educaționale ale activității 

-creerea unui context de învățare interdisciplinară 
-sensibilizarea copiilor cu privire la protejarea animalelor si a mediului inconjurător 
-îmbogătirea cunoștințelor cu noi termini specifici mediilor de viață implicate în activitate 
-dezvoltarea spiritului de lucru în echipă 
-responsabilizarea copiilor în privința protejării mediului 
 

 
5.Elevii participanți: Au participat 31 de elevii din clasa Pregătitoare A ‘’Ursuleții’’,  
Procentul de participare a fost de 100% din grupul țintă. 
 
6.Durata și locul desfășurării proiectului/activității: 
 Intervalul orar 9-12, Locul desfășurării activității – Curtea Școlii Gimnaziale Nr 10, Giurgiu. 
 
7.Descrierea activităților desfășurate în cadrul proiectului: 

Ziua de marți - 30 mai 2017, din cadrul săptămânii ”Școala altfel - Să știi mai multe, să fii mai 
bun!” a fost dedicată acțiunilor de sensibilizare și conștientizare asupra pericolului în care se alfă mediul 
înconjurător.  

mailto:stnmariana@yahoo.com
mailto:mihaela_leonat@yahoo.com
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În acest sens, clasa Pregătitoare, după ce a luat la cunoștință despre pericolul poluării în diferite medii 
de viață – aerian, terestru, acvatic- s-a organizat în cete de cercetași și s-a mobilizat să salveze 
animalele. 

Au fost create centre de refugiu pentru Leu și Tigru, Crocodil și Hipopotam, Țestoasă și Delfin, 
Ursul brun și Ursul Panda, Veverița. Părinții elevilor au prezentat problemele cu care se confruntă 
fiecare specie în parte, ofereau sarcinile cercetașilor și supravegheau buna desfășurare a activității de 
prim ajutor pentru animale. Sarcinile cercetașilor erau diferite de la centru la centru. 
 
8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității 
Obiectivele activității au fost atinse, elevii au colaborat in cadrul echipei, au oferit sugestii practice de 
protejare a speciilor aflate pe cale de disparitie. Elevii au descoperit lucruri noi despre speciile aflate in -
centrele de refugiu-, au realizat importanța protejării mediului si au conștientizat implicarea lor, ca și 
copii, în lupta împotriva poluării. 
Părinții copiilor au fost tot timpul implicați în activitate, începând cu colectarea materialelor reciclabile 
necesare, până la sfârsitul activității-premierea cercetașilor. 
 
9. Manifestarea dorinței de a continua proiectul/activitatea de catre părinți/elevi: 
Recţiile în urma desfăşurării activităţii au fost extrem de pozitive. Elevii au socializat, s-au bucurat de un 
mediu plăcut în care au comunicat, au mărturisit că diversitatea subiectelor le-a stârnit interes şi vor mai 
participa cu interes şi la activităţile ulterioare. 
Învățătorii și cadrele didactice care au văzut activitatea noastră  s-au arătaţi interesaţi de subiectul 
prezentat, şi-au încurajat elevii să ia parte la astfel de  acţiuni,  astfel că pentru anul viitor mai multe 
clase vor fi implicate în echipele de cercetași, urmărind  continuarea  cu activităţile  proiectului. 
 
10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai...... 
Mi-am propus ca elevii mei să fie educați după legea cercetașilor.... 
Educație pentru viață. Cercetășia completează educația primită la școală și în familie, dezvoltând 
autocunoaștere și dorința de a ști, de a explora și de a descoperi.  
Experiență în leadership. Cercetășia oferă copiilor și tinerilor oportunitatea de a își dezvolta abilitățile de 
lider și de a le pune în practică, acest lucru realizându-se prin concentrarea asupra activităților de grup, 
oferind fiecărui individ posibilitatea de a coordona grupul din care face parte.  
Un mod de viață. Prin principiile care stau la baza cercetășiei, aceasta oferă un mod de viață pe care 
copiii și tinerii și-l asumă respectând legea și promisiunea cercetașului. Prin cele trei dimensiuni pe care 
le abordează – spiritual, social și personal – cercetășia te învață cum să îți respecți angajamentele zi de 
zi.  
Distracție cu un scop. Prin recreere, cercetășia își atinge scopul de a susține copii și tinerii în 
dezvoltarea lor fizică, intelectuală, socială și spirituală. Cercetășia contribuie la construirea încrederii și 
a stimei de sine, la dezvoltarea abilităților de învațare, leadership, team building, aventură în aer liber și 
de distracție. 
 
B. Mărturii ale părinților implicați... 
Impresiile celor implicați sunt publicate pe grupul privat al clasei- 
https://www.facebook.com/groups/184815798609607/?ref=bookmarks 
Gabriel Petrica Mulțumim! Ianis a spus că jocul cu mierea a fost cel mai tare 

 
Nicoleta Nicoleta Eu va mulțumesc pentru modalitățile pe care le tot găsiți pentru ai învăța pe micuții 
ursuleți.Gabriel a fost foarte incantat de aceste zile minunate încât azi mi-a zis ca era bine sa tina toată 
săptămână .FELICITARI ! 

https://www.facebook.com/groups/184815798609607/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/gabriel.petrica.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicoleta.nicoleta.7587370?fref=ufi
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Alina Semo Lui Matei i-a placut mult activitatea de la centrul ursuletului cand a trebuit sa tina lingura in 
gura pentru a aduce "miere"...si, bineinteles ziua cu Angry birds cand nu mai vroia sa plece acasa sa 
mai faca si alte activitati...Foarte frumos, antrenant si ii ajuta sa invete ce inseamna sa lucreze in 
echipa!...Multumim frumos pentru activitati. 
  

 
Ramona Soava Daria ne-a povestit toata ziua cum a dat de mancare la urs cu lingura si cum au alergat 
dintr-un centru in altul ... cu dictionarul dupa noi prin casa. Va multumim pentru activitatile care ii tin in 

priza pe ursuleti :) 

 
Mirela Ghena Si pentru Denis tot hranitul ursului cu miere a fost activitatea favorita a zilei, i-a placut si 
lucrul in echipa, a fost foarte incantat de insigna cercetasului primita . Totul a fost distractiv, educativ si 
de repetat! 

 
Lori Avram Inca o data, felicitari pentru toate activitatile desfasurate!! Pentru Rares, proba cu hranitul 

ursului conduce detasat... �  Avand in vedere faptul ca am putut fi si noi langa ei, ziua cercetasilor a 

fost deosebita 
 

 
Cristina Tanase Și Maya tot de hrănitul ursului cu mierea a fost incanta și vă mulțumim pt tot ceea ce 
faceți pt ei. 

 
George Cristina Trifu Foarte incantata a fost mai ales pentru insigna obținută!Va mulțumim! 

 
Violeta Calota Se pare ca proba cu hranitul ursului conduce detasat � si Miriam a fost foarte 

incantata de aceasta proba si de insigna pe care mia aratat-o foarte mandra si fericita..va multumim 
inca odata doamna invatatoare ptr tot ce faceti ..ptr zile cu adevarat deosebite!! 

 
Lazar Adriana Darius a fost tare incântat de tabãra Ursuleților, datorită D-voastră am petrecut o zi 
superbã alãturi de eiDar nu numai,a fost surprins de lucrul in echipã și tot ce sa lucrat la fiecare centru! 
Insigna,a fost cireasa de pe tort,foarte incântat si mândru a fost de ea,asta datorită implicãrii,dedicației 

si efortului D-voastrã pt care il faceți pt ei! Multumim frumos :-* 

 
Leontina Elena Pata Ziua cercetasilor a fost ceva special pt ei. Multumim! 

https://www.facebook.com/alina.semo.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/soavaramona?fref=ufi
https://www.facebook.com/mirela.ghena?fref=ufi
https://www.facebook.com/lori.avram?fref=ufi
https://www.facebook.com/cristina.tanase.566?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.trifu.79?fref=ufi
https://www.facebook.com/violeta.calota?fref=ufi
https://www.facebook.com/lazar.adriana.14
https://www.facebook.com/leontina.pata?fref=ufi
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C.. Dovezi ale activităților 

 

Etape  Materiale utilizate 
-reciclate 

Fotografii 

Pregătirea Cercetașilor 
Fiecare elev primește câte 

un carnețel in care va nota 

date importante din fiecare 

centru. La sfârșitul 

activității, pentru a intra in 

posesia insignei de 

cercetaș, trebuie evaluată 

activitatea. 

Carnețelul 
cercetașului- 
Simboluri ale 

centrelor sunt lipite 

pe fiecare pagina. 

   

Legea cercetașului 
Este citită legea Cercetașilor 

Afiș 

                  

Constituirea echipelor 
Le sunt distribuite eșarfele 
colorate in functie de 
componența echipei. 

Bucăți de material 
refolosit pentru 
confecționarea 
eșarfelor 

                

Distribuirea hărților cu 
traseele stabilite. 

Harți 

             

Pregătirea materialelor 
Fiecare centru este pregătit 
cu sarcinile pentru Cercetași. 

Dopuri, capace de 
borcane reciclate. 
Recipiente plastic-
ouă Kinder 
Diverse lucruri 
adunate de prin 
clasa-casă.  
Dopuri de sticla, pet-
uri.  
Ață, cârlige de rufe, 
bucăți mai mari și 
mai mici de ață. etc 

  
 
    



5 

 

Centrul de refugiu Leu și Tigru 

Sarcini de lucru/ 
intervenție 

Materiale utilizate-reciclate Fotografii 

Leul este trist!  
Îi lipsesc mustățile! 
Din cauza apei 
poluate pe care a 
consumat-o, 
sănătatea sa a fost 
afectată. Folosește-te 
de igliță si bucățile de 
sfoară si adu bucuria 
pe chipul leului. 
Pune-i tu mustățile! 

Planșe cu chipul leului fară 
mustăți, bucați de ață, igliță. 

 
 
 

 

 

 

 
Selectează dintre 
cartonașele din 
centru prietenii Leului 
și Tigrului.  
Notează în carnețelul 
cercetașului numele 
prietenilor din 
Savană.  

Decupaje, carnețel, creion. 
 
 
 

 

 
 

 
 
                                  



6 

 

Centrul de refugiu Delfin și Țestoasă 
Sarcini de lucru/ 
intervenție 

Materiale utilizate-
reciclate 

Fotografii 

Delfinul si 
Țestoasa au eșuat 
în alte ape. Mediul 
lor de viață este 
poluat. Rezolvă 
fișa de lucru și 
ajută animalele să 
se întoarcă acasă! 

Planșe, creioane 
colorate. 

  
Pune la expoziție 
planșa ta pentru a 
conștientiza 
populația despre 
pericolul poluării 
apei.  

Sfoara, cârlige de 
rufe. 
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Centrul de refugiu – Veveriță 
Sarcini de lucru/ intervenție Materiale utilizate-reciclate Fotografii 

Copacul in care locuia Veverița 
a fost tăiat. Ea impreună cu 
suratele ei nu au mai putut 
merge la Școala Veverițelor.  
Si-ar fi dorit așa de mult să 
învețe alfabetul! 
Ajutați-o, voi copii! 

Planșa cu alfabetul 
Obiecte diferite 

 

 

Notează în carnețelul 
cercetașului denumirea a 5 
obiecte descoperite de tine. 

Elevii poziționează obiectele în 
caseta corespunzătoare literei 
inițiale a cuvântului selectat. 
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Centrul de refugiu Urs brun si Urs Panda 
Sarcini de lucru/ 
intervenție 

Materiale utilizate-reciclate Fotografii 

Urșii se hraneasc doar 
cu miere sănătoasă. 
Este știut faptul ca ursul 
are o alimentație 
sănătoasă-miere, fructe 
de pădure, pește. 
Din cauza poluării 
aerului, albinele nu au 
mai depus miere bună 
in fagurii din pădure. 
Ajută urșii să se 
hranească sănătos! 
Adu-le miere din faguri! 

Pet-uri 
Ouă Kinder de plastic 
Lingurițe 
 

   

 

 
Notează pe fișa de lucru 
activitatea dictată de 
Ursul sătul. 

Fise de lucru, creioane. 
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Centrul de refugiu Oaie 

Sarcini de lucru/ intervenție Materiale utilizate-reciclate Fotografii 

Oaia este un animal 
domesctic. Este ingrijită de 
către om deoarece are 
anumite foloase de pe urma 
ei. Completeaza rebusul cu 
animalele ocrotite de om si 
vei descoperi pe verticală un 
animal din ograda bunicilor 
foarte puternic. 

Dopuri de la pet-uri. 
Planșă cu rebus. 

 

Notează animalul descoperit 
in carnetelul tău. 

  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de refugiu Crocodil și Hipopotam 
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Sarcini de lucru/ intervenție Materiale utilizate-reciclate Fotografii 

Hrănește animalele conform 
instrucțiunilor date. 
Selectează un capac. 
Citește litera scrisă. 
Numește ceea ce i.ar 
plăcea animalului să 
mănânce, cuvântul spus 
trebuie să înceapă cu litera 
aleasă de tine. 

Bile hidrofile 
Capace de borcane 

  

Notează în carnetul tău 
hrana Crocodilui. Are nevoie 
muuultă hrană! 

 
 

 

      

 

 


