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Scopul proiectului: 

Formarea unei atitudini responsabile faţǎ de 

mediu şi a unui comportament de protejare şi 

îngrijire a biodiversitǎţii florale şi faunistice din 

pǎdure 

  Obiective specifice: 

•  1. identificarea biodiversitǎţii faunistice şi florale ale 
Pǎdurii Gârboavele din aria protejatǎ şi cea destinatǎ 
publicului larg 

•  2. conştientizarea rolului parcului zoologic în 
conservarea biodiversitǎţii faunistice 

• 3. conştientizarea impactului activitǎţilor antropice 
asupra mediului înconjurǎtor 

•  4. participarea şi cooperarea activǎ în acţiuni practice 
de îngrijire şi protejare a mediului natural 



  Resurse: 
 umane: -  cadre didactice (coordonatorul, preşedintele CCEG) 

                    -  elevi şi pǎrinţi 

                    -  specialişti în domeniu 

 materiale: 

        - panou, flipchart 
-  hârtie format A4 şi A5, o coalǎ albǎ mare 

-  carioci, creioane colorate, markere 

-  diplome 

-  pixuri, semne de carte 

-  şepci 

-  costume pentru scenetǎ, umbrele 

-  vase mici de plastic, seminţe de arbori/ arbuşti 

-  videoproiector, calculator, imprimantǎ 

 financiare: - contribuţii bǎneşti din partea pǎrinţilor 

                         - sponsorizǎri din partea Centrului de Consultanţǎ Ecologicǎ 
Galaţi şi Consiliului Judeţean Galaţi 

 informaţionale: - reviste de specialitate, CD-uri şi pliante de la CCEG 

                                 - Volum de poezii scrise de poetul Mihai Eminescu 

                                 - “Colţul viu” al clasei 



Prezentarea celor trei 

etape: 

           Etapa de documentare: 

 Aceastǎ etapǎ a avut loc în sala de clasǎ. 

 Constituirea comitetului de mediu: 

  Dupǎ un scurt sondaj în rândul elevilor mei, 
am constatat cǎ majoritatea au participat şi la 
grǎdiniţǎ la diverse proiecte dedicate mediului 
şi astfel şi-au manifestat dorinţa de a continua 
cu alte activitǎţi şi la scoalǎ. Am stabilit 
programul desfǎşurǎrii activitǎţilor, a regulilor 
de desfǎşurare a activitǎţilor de grup. 



Stabilirea locului de desfǎşurare: 

  În colaborare cu d-na preşedinte a Centrului 
de Consultanţǎ Ecologicǎ din Galaţi, prof. 
Petruţa Moisi, am prezentat elevilor o poveste 
despre rolul pǎdurii în circuitul apei în naturǎ, un 
pliant al cursului unei ape de la izvor pânǎ la 
vǎrsare, un filmuleţ despre efectele pe care le 
are influenţa omului asupra schimbǎrii naturii, în 
general, şi a apei şi pǎdurii, în special. 

  Am pregǎtit şi prezentat cu un grup de elevi 
sceneta „Judecata animalelor”, argumentând 
încǎ o datǎ importanţa pǎdurii în viaţa 
animalelor şi în pǎstrarea echilibrului în naturǎ. 

  Astfel am ales ca activitǎţile sǎ aibǎ loc în 
Pǎdurea Gârboavele, din apropierea oraşului. 



Titlul proiectului: 

  În urma scenetei am realizat o discuţie prin 

care elevii şi-au spus pǎrerile pro şi contra 

legate de faptele sǎvârşite de cǎtre „ţǎran”, 

apoi au hotǎrât cu uşurinţǎ titlul proiectului 

nostru: „Prietenii pǎdurii”. 

  Câţiva pǎrinţi au colaborat şi au realizat 

ecusoanele cu sigla proiectului. 

  “Prietenia” faţǎ de arbori/arbuşti ne-am 

exprimat-o încǎ din clasǎ, îngrijind puieţii 

plantaţi. 



Etapa de lucru în pǎdure: 

  Elevii experimenteazǎ un altfel de mod de a participa la o lecţie 
de cunoaşterea mediului, cea în mijlocul pǎdurii- sursa directǎ a 
cunoştinţelor şi deprinderilor ce le au de deprins. 

  Activitǎţi interdisciplinare desfǎşurate: 

 limba şi literatura românǎ: selectarea şi citirea/recitarea unor versuri 
despre pǎdure scrise de poetul Mihai Eminescu; 

 ştiinţe: biodiversitatea pǎdurii 

 matematica: calcul estimativ al numǎrului de autovehicole, 
proprietǎţi personale, care au stat în parcare, fǎcând astfel o 
economie de combustibil prin deplasarea în pǎdure a celor 46 de 
persoane cu un singur mijloc de transport; 

 ed. muzicalǎ: sesizarea cântecelor pǎsǎrelelor; „Câte unul pe 
cǎrare”; 

 abilitǎţi practice: colecţionarea de frunze pentru poster-ul echipei de 
proiect; 

 ed. fizicǎ: exerciţii de mers desculţ prin medii diferite de sol (iarbǎ, 
pǎmânt, pietriş, ciment); jocuri cu mingea („Raţele şi vânǎtorii”, volei, 
etc.). 



  Încǎ de la plecarea din sala de clasǎ elevii au primit 
câte o şapcǎ în semn de recunoştinţǎ faţǎ de „prietenia” 
lor ce au arǎtat-o faţǎ de pǎdure, în special, şi de naturǎ, 
în general. 

  Prima datǎ am vizitat Grǎdina Zoologicǎ din aria 
protejatǎ a Pǎdurii Gârboavele, urmǎrind observarea 
rolului parcului zoologic în conservarea biodiversitǎţii 
faunistice. 

  În aria destinatǎ publicului larg am poposit mai întâi 
în locul amenajat servirii mesei şi am observat cǎ în 
pǎdure sunt instalate coşuri şi pubele pentru resturile 
menajere. Elevii au conştientizat nevoia ecologizǎrii 
spaţiului natural al pǎdurii. Apoi ne-am oprit într-un loc 
destinat activitǎţilor recreative. In mijlocul unor copaci 
ne-am adunat în cerc, am închis ochii şi , gândindu-ne la 
ceva plǎcut (exemplu, la un animal din parcul zoo), am 
pǎstrat liniştea timp de un minut. Elevii au fost îndrumaţi 
sǎ asculte ciripitul pǎsǎrelelor şi sǎ identifice câte feluri 
de cântece (sunete) aud. 



  Dupǎ aceea şi-a ales fiecare câte un copac pe care 
sǎ-l îmbrǎţiseze, îndrumaţi sǎ-i „transmitǎ” câte un mesaj 
în gând, arǎtându-şi astfel afecţiunea faţǎ de acel copac. 

  Aşezaţi iar în cerc, ne-am aşezat pe iarbǎ şi am citit 
ori recitat versuri despre pǎdure scrise de poetul Mihai 
Eminescu, al cǎrui nume îl poartǎ chiar şcoala noastrǎ. 

  Dupǎ ce ne-am descǎlţat, am format „trenuleţul” şi 
am parcurs în mers un traseu circular, simţind cu tǎlpile 
picioarelor caracteristicile mai multor medii de sol(iarbǎ, 
pǎmânt uscat şi umed, pietriş, asfalt): fin, plǎcut, aspru, 
dureros, rǎcoros, cald. În timpul deplasǎrii am cântat 
„Câte unul pe cǎrare”. 

  Am format patru grupe de elevi şi pǎrinţi cu câte o 
umbrelǎ şi ne-am ales fiecare grupǎ câte un 
arbore/arbust. Dupǎ ce am aşezat umbrelele desfǎcute 
sub plantǎ, am scuturat planta şi am observat micile 
vietǎţi care se adǎposteau în ea (furnici, pǎianjeni, 
gângǎnii albe, negre sau roşii). 



  Adunaţi pe iarbǎ, ne-am aşezat culcat cu faţa în sus 
şi am privit spre coroanele copacilor, privindu-le în linişte 
forma, înǎlţarea lor spre cer pânǎ la unirea crengilor. Tot 
atunci am zǎrit şi zborul unor pǎsǎri şi insecte, zborul 
unor seminţe purtate de puful lor. Din nou s-au auzit 
doar cântecele pǎsǎrilor. 

  Elevii au fost îndrumaţi sǎ identifice câteva plante 
întâlnite în pǎdure şi au enumerat numele câtorva: 
stejar, brusture, coada calului, iarbǎ, mǎceş,etc.  Apoi 
am colectat câteva frunze ale acestor plante. 

  La sfârşit elevii au rǎspuns la câteva întrebǎri legate 
de ce au vǎzut şi auzit în pǎdure, spunându-şi şi pǎrerea 
despre activitǎţile desfǎşurate în mijlocul ei. Au fost toţi 
premiaţi cu câte o diplomǎ, semn de carte şi un pix din 
partea Consiliului Judeţean gǎlǎţean. Nu am uitat sǎ ne 
numǎrǎm şi sǎ estimǎm cantitatea de carburant 
economisitǎ, venind în pǎdure cu un singur mijloc de 
transport. 

  Înainte de plecare ne-am relaxat cu câteva jocuri 
sportive: volei, „Raţele şi vânǎtorii”. 



  Am observat cum elevii au îngrijit la „Colţul viu” al 

clasei puieţii de arbori/arbuşti însǎmânţaţi de ei cu 

sprijinul pǎrinţilor. 

  În pǎdure am cerut elevilor sǎ-mi rǎspundǎ oral la 

câteva întrebǎri. 

  În sala de clasǎ am desenat din amintiri pǎdurea, 

elevii fiind împǎrţiţi pe grupe. Lucrǎrile lor au fost expuse 

pe un panou. 

  Cu frunzele colectate din pǎdure au realizat un poster 

pe care au scris îndemnurile lor pentru protejarea pǎdurii. 

  Am realizat un panou cu fotografiile ce reprezintǎ 

imagini cu activitǎţile din pǎdure. 

 

Etapa de evaluare: 



Promovarea şi diseminarea proiectului: 

 prezentarea activitǎţilor realizate în proiect 

pe site-ul clasei şi al scolii; 

 în cadrul Comisiilor metodice 

 adresǎ cǎtre Consiliul Judeţean local pentru 

înscrierea şcolii în rândul unitǎţilor care 

protejeazǎ Pǎdurea Gârboavele 

 prezentare Power Point cu fotografii ale 

activitǎţilor desfǎşurate în cadrul CCEG şi 

Consiliului Judeţean Galaţi 



Fotografii ce demonstreazǎ 

desfǎşurarea activitǎţilor: 

1. Documentarea 





                           2. Lecţia  

                        din pǎdure 











3. Evaluarea 






