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 Ce bucurie! Câte emoții, zâmbete, entuziasm și dorință! Ce zi minunată, așteptată cu sufletul la gură de 

toți – Ziua Pământului, prilej de observare a naturii, de reîntâlnire cu colegii, de activități outdoor, de ecologizare, 

de cooperare și competiție, de prietenie, de timp frumos petrecut cu folos. 

  50 de elevi ai Școlii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava din clasele a V-a A, a VII-a A, a VIII-a A și 7 

voluntari ai Consiliului Școlar al Elevilor au răspuns prezent la provocarea lansată de coordonatorii proiectului 

”Verde pentru planeta albastră” - dir. prof. Moraru Dumitru, dir. adj., prof. Gulei Ancuța, coordonator proiecte și 

programe educative, prof. Adrobotoaei Elena – coordonator C.Ş.E., prof. Apetrea Gabriela și prof. Caliniuc 

Adriana - responsabil program Eco Şcoala. Pentru buna derulare a proiectului au contribuit și profesorii Pelin 

Cosmina și Palaghianu Lavinia Ocsana, cât și Asociația de Părinți a școlii. 

Proiectul a urmărit formarea 

comportamentului ecologic prin 

stimularea motivaţiei pentru protecţia 

naturii şi derularea de acţiuni concrete de 

protecţie a mediului înconjurător. Printre 

obiectivele propuse s-au numărat: 

stimularea copiilor pentru a desfăşura 

activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ, prin care contribuie la 

păstrarea  sănătăţii mediului în care 

trăiesc; însuşirea unor norme de 

comportament ecologic specifice 

asigurării echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi mediului şi 

formarea unei atitudini dezaprobatoare 

faţă  de cei care încalcă aceste norme; 

dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui proiect comun; 

identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul poluării şi efectele ei); valorificarea 

potenţialului creativ al elevilor. 

Entuziasmul cu care s-a pornit la ”scrierea” unei noi file în cronica Școlii Gimnaziale ”Miron Costin” a 

fost dat de diversitatea și noutatea activităților propuse, dar și de faptul că activitățile on line au fost înlocuite cu 

cele practice, în natură.  



S-a dat startul la intrarea în Parcul Șipote 

Suceava, spațiul de desfășurare al activităților. Mai 

întâi s-au împărțit elevii în 7 echipe. Fiecare grup și-a 

ales un nume și un slogan. Astfel, au pornit într-o 

competiție  (Tresure hunt) pe un traseu stabilit,  Eco-

dinozaurii, Copăceii, Gardienii Pământului, 

Ververițele, Planeta albastră, Oștenii și Muștele. Au 

căutat indicii, au făcut față provocărilor de tot felul, au 

dus la îndeplinire sarcini de lucru prin care au surprins 

biodiversitatea și frumusețea naturii (să îmbrățișeze un 

copac, să înregistreze cântecul păsărilor,  să se 

fotografieze împreună cu o floare sau cu un copac 

înflorit, să planteze o floare, să înregistreze susurul 

unui izvor). O altă activitate, ce s-a desfășurat sub îndemnul Vreau ca Planeta albastră să rămână vie!, a fost 

cea de ecologizare în Parcul Șipote pe un traseu dat. Din peturile adunate au realizat ”monstrul” plasticului pentru 

a trage un semnal de alarmă asupra pericolelor provocate de poluarea cu materiale plastice; 

 

Fiecare echipă Lasă un mesaj Pământului! – prin posterele realizate și prezentate pe tema „Ziua 

Pământului”. Grupele de elevi s-au întrecut și în jocuri de mimă pe teme eco (vultur căutându-și prada, fluture 

zburând din floare în floare, lacul lebedelor…). În finalul competiției, statuia marelui domnitor Ștefan cel Mare a 

fost martora creativității elevilor care au compus inspirate imnuri eco.  



Clasamentul final, în urma punctajelor obținute pe parcursul derulării tuturor activităților, a fost mai puțin 

important, deoarece toți elevii au fost câștigători. Au câștigat o zi frumoasă petrecută împreună cu colegii, în aer 

liber, iubind și ocrotind natura. Medaliile, cupele, mingile glob pământesc au fost mici recompense care au 

răsplătit implicarea tuturor.  

A fost o sărbătoare a Pământului căruia îi dorim să fie sănătos, o zi mult așteptată de care am profitat din 

plin. După un an în care unii elevi au intrat în sala de clasă doar 11 zile (restul orelor fiind on line), această zi a 

fost curcubeul ”Totul va fi bine!”. 

Astfel, s-a mai scris o poveste cu susur de izvoare, foșnet de pădure, triluri de păsări, zbor de gâze și 

fluturi, miresme de toporași și nu-mă-uita, glasuri de copii veseli și sănătoși ce au rostit: ”NOI SALVĂM 

PLANETA, PLANETA NE SALVEAZĂ PE NOI! 

 

Echipa de proiect, 

prof. înv. primar Palaghianu Lavinia Ocsana 

coordonator proiecte și programe educative, prof. Adrobotoaei Elena 

 

 

 

 

 
 


