






   

 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

          Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com  

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE  

 

1. Titlul activităţii/proiectului/concursului etc.: STOP IGNORANŢEI ŞI NĂPĂSĂRII !  

                               REDUCERE-RECICLARE-REFOLOSIRE  

                      Ghidul ECO- cetăţeanului – ECO - instrucţiuni pentru acasă,şcoală ,societate. 

2. Coordonatorul/Coordonatorii: prof. Livinţi Liliana 

3. Data desfăşurării:  7.04..201 

4. Durata activităţii: o zi  

5. Grupul ţintă: elevii clasei 6B de la  Şcoala Gimnazială” AL.I. Cuza” Fălticeni 

6. Parteneri implicaţi: lanţul de magazine  Kaufland ,Billa, Plus ,cadre didactice, elevi  

 

7. Obiective (2, max. 3): 

 
 

a) necesitatea adoptării unui comportament eco - responsabil . 

b) evitarea risipei de resurse, pentru protecţia mediului împotriva schimbărilor climatice şi a 

      dispariţiei speciilor de plante, păsări, insecte, animale şi peşti. 

c) prezentarea unor eco - instrucţiuni, adresate fiecărui cetăţean pentru a  atrage atenţia şi de a  

             conştientiza importanţa majoră a protecţiei mediului 

8. Resurse  - Umane – 23 de elevi  

                             - Materiale –hartie ,carioca ,planşe  
 

9. Descrierea activităţii. (succint max. 5 fraze): 

Proiectul a constat în realizarea pe grupe a  unui set de eco –instrucţiuni pentru a fi respectate 

acasă ,la locul de muncă ,la şcoală ,pentru cumpărături ,pentru deplasări ,pentru timpul liber. Elevii au 

ales  achiziţionarea produselor şi serviciilor ecologice/ prietenoase cu mediul, obţinute cu un consum redus de 

energie, care pot fi reciclate cu uşurinţă/ cu etichetă ecologică. În limita posibilităţilor, ei preferă  să cumpere 

produse agricole/ alimentare provenite din agricultura ecologică, eco - etichetate/ certificate ecologic sau 

produse tradiţionale ecologice româneşti. 
 

10. Rezultate -  De ex. ECO- instrucţiuni pentru cumpărături  

-  Produsele ecologice sunt mai sigure, mai nutritive, fără organisme modificate genetic, reziduuri de pesticide, 

îngrăşăminte chimice sau orice alt compus chimic de sinteză . 
- Produsele ecologice au un conţinut echilibrat în substanţe bioactive şi minerale . 
-  Agricultura ecologică respectă mediul, bunăstarea animalelor, favorizează biodiversitatea şi contribuie la 

dezvoltarea durabilă . 
-  Evit achiziţionarea produselor de unică folosinţă care măresc rapid cantitatea de deşeuri. 
- Evit utilizarea sacoşelor din plastic şi folosesc sacoşe durabile din materiale textile sau pungi din hârtie/ alte 

materiale biodegradabile. 
-  Evit achiziţionarea de produse pe bază de aerosol/ spray-uri cu aerosoli care poluează atmosfera. 
-  Evit deplasările cu autoturismul la cumpărături. 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: lucrările au fost evaluate de către un juriu  format din profesori  şi  cadre 

didactice  . 

12. Sugestii, recomandări: 
a. Implicarea  compartimentului de mediu din cadrul primăriei 

b. Activitatea elevilor să fie popularizată în mas media locală . 

 

Cadru didactic           

Prof Livinţi Liliana 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


   

 
 
 

 

 

“Împreună putem face ca ziua de mâine să fie mai verde ! “ 

Clasa a 6-B                  diriginte ,prof Livinţi Liliana 

 

Scopul activităţii  a fost 
acela de a determina 
comunitatea locală să se 
implice în acţiunile de 
protejare a mediului . 

 
Sloganul activităţii – 
 
  „ Fii responsabil !”  
„ Şi nouă ne pasă ! „ 
  

  REUTILIZARE 

RECICLARE 

REDUCERE 

REGÂNDIRE 

  REPLANTARE  

Proiectul a constat în realizarea pe grupe a  unui set de eco–instrucţiuni 

pentru a fi respectate acasă ,la locul de muncă ,la şcoală ,pentru cumpărături 

,pentru deplasări ,pentru timpul liber. Elevii au ales  achiziţionarea produselor şi 

serviciilor ecologice/ prietenoase cu mediul, obţinute cu un consum redus de 

energie, care pot fi reciclate cu uşurinţă/ cu etichetă ecologică. În limita 

posibilităţilor, ei preferă  să cumpere produse agricole/ alimentare provenite din 

agricultura ecologică, eco- etichetate/ certificate ecologic sau produse tradiţionale 

ecologice româneşti. Produsele ecologice sunt mai sigure, mai nutritive, fără 

organisme modificate genetic, reziduuri de pesticide, îngrăşăminte chimice sau 

orice alt compus chimic de sinteză. 



   

 
 
 

                                       

                                 

                                                              



   

 
 
 

                 

 

          Reducerea poluării a consumului de energie şi a emisiilor de dioxid de carbon, în mediu. 

 

 


