”O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel”
Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”
Suceava
Nivel de învățământ: liceal
Număr elevi din școală: 1406
Număr cadre didactice școală: 90
Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact): prof. Vranciu Livia
Elena, coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, e-mail:
lvvranciu2002@yahoo.com, telefon: 0740072592
1. Titlul activității: ”Ziua verde”
2. Domeniul în care se încadrează: Educație ecologică și protecție a mediului
3. Scopul activității: conştientizarea nevoii de ocrotire a naturii și a biodiversității în rândul
elevilor, schimbarea atitudinii față de mediul înconjurător, crearea unui cadru informal de
desfășurare a unor activități didactice și colectarea selectivă a bateriilor și a deșeurilor
electrice.
4. Obiectivele educaționale ale activității: sensibilizarea elevilor în problematica orotirii
naturii și a biodiversității, implicarea elevilor în activităţi de ecologizare și amenajarea în
parcul dendrologic al școlii a trei ”clase în aer liber”, crearea de bune practici și schimbări
comportamentale, atât individuale, cât și colective privind protecția mediului.
5. Elevii participanți: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total de
elevi din grupul țintă: 400 persoane, 28,45%.
6. Durata și locul desfășurării activității: 10 ore, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”
Suceava.
7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în 5-10 rânduri, menționând elementele de
succes ale acesteia (conținut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.).
Declarată ”Ziua verde”, ziua de joi a săptămânii ”Școala altfel” a schimbat în bine
imaginea interioară și exterioară a școlii. Elevii au participat la activități de ecologizare a
curții, grădinii și parcului școlii, au plantat flori și le-au îngrijit pe cele care creează un
ambient plăcut pe holuri și în clase, au amenajat trei spații în aer liber pentru desfășurarea
activităților didactice și activităților educative școlare și extrașcolare.
În același timp, elevii și cadrele didactice au continuat activitățile în cadrul proiectului
”Baterel și lumea non E”, proiect ce a presupus colectarea selectivă a bateriilor și a
deșeurilor electrice.
8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității.
Rezultate: conștientizarea și sensibilizarea elevilor cu privire la importanța ocrotirii naturii
și a biodiversității, ecologizarea curții, grădinii și parcului dendrologic al școlii, amenajarea
spațiilor în aer liber pentru desfășurarea activităților educative didactice și activităților
educative școlare și extrașcolare, colectarea selectivă a bateriilor și a deșeurilor electrice.
9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei
activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru. Analiza chestionarelor de feed-back

aplicate elevilor și profesorilor după încheierea activităților din cadrul Programului
Național Școala altfel, a evidențiat faptul că activitățile desfășurate în ”Ziua verde” au fost
apreciate în mod deosebit, elevii implicându-se activ în definirea designu-lui interior și
exterior al școlii. Acest rezultat a avut ca efect adoptarea în consiliul profesoral de analiză a
impactului programului ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” a deciziei de
continuare a amenajării parcului dendrologic prin implicarea Asociației părinților și
profesorilor din Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava.
10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților.
Dintre activitățile desfășurate în perioada 27 - 31 martie 2017, activități care s-au încadrat
în domeniul Educație ecologică și protecție a mediului, ”Ziua verde” a înregistrat o
participare importantă în rândul elevilor care au fost entuziasmați să contribuie la
schimbarea imaginii școlii și la definirea unui cadru informal în care să se poată desfășura
activități diverse.
Dovezi:
http://master.cedcsv.ro/cedc/infos/scoalaaltfel/2017/Scoala%20altfel%202017%20Colegiul
%20Economic%20D.%20Cantemir%20Suceava.pdf

