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LOCUL DESFĂŞURĂRII:    Liceul ,,Dimitrie Cantemir'' Darabani (împrejurimi) 

 

        



Motivaţia proiectului: 

 

Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale 

societăţii contemporane şi comportă trei aspecte importante: prevenirea deteriorării 

mediului, acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în 

măsuri reparatorii şi păstrarea sau întreţinerea zonelor depoluate. 

 Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În 

plus, comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârsta cât mai fragedă 

sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa.  

Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-o 

ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind 

natura, ne ocrotim pe noi înşine! Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre? 

Oare puteţi să vă imaginaţi o natură fără iarbă, fără frunze, fără arbori şi păsări? 

 Viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, propunându-ne cu toţii să 

asigurăm o lume mai curată, în care copilul să ştie că fiecare gest contează, atât al său 

personal, cât şi ca parte a unui grup în cadrul comunităţii. 

 

Scopul proiectului:  

 

Sensibilizarea, conştientizarea şi implicarea elevilor în activităţi de protecţie a 

mediului din comunitate. 

 

Obiectivele proiectului: 

 

- Formarea şi cultivarea interesului pentru înfrumuseţarea clasei, şcolii şi zonei din 

împrejurimile şcolii; 

- Cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului; 

- Familiarizarea cu aspecte legate de protecţia mediului înconjurător; 

- Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme; 

- Stimularea imaginaţiei şi creativităţii prin refolosirea unor materiale. 

 

Grupul ţintă:  elevii claselor a VIII- a - a XII- a;    

Locul desfăşurării:  împrejurimile orașului Darabani; 

Perioada de desfăşurare:     15 septembrie 2018     

 

Metode de evaluare: 

Ecologizarea spaţiului din curtea şcolii. 

Ecologizarea împrejurimilor orașului. 

Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor. 

 

Responsabili proiect:  

Director, prof. Prisăcariu Alin 

Consilier educativ, prof. Dobrincu Alina 

 

 Colaboratori:  

 Primăria Orașului Darabani  

 



Activităţi programate: 

   Directorul Liceului ,,Dimitrie Cantemir” împreună cu profesorii diriginți au solicitat 

elevii să se implice în număr cât mai mare în acțiunile de ecologizare ale 

îmrejurimilor orașului. Aceasă acțiune i-a făcut pe toți cei implicați să conșientizeze 

problema mare pe care o avem noi, în România, nu numai în orașul nostru. 

Colectarea selectivă pe hârtie, plastic, sticlă, a fost foarte importantă pentru toți. 

Elevii au strâns de zor deșeurile aruncate de alte persoane. Cu toții au afirmat că au 

ieșit pentru ca să nu mai fie gunoaie pe jos, să fie mai frumos.Această campanie 

trebuie să ne facă să gândim pozitiv despre ceea ce înseamnă o planetă mai curată, iar 

noi, oamenii, ar trebui s-o protejăm, să nu mai aruncăm ambalaje pe jos. Dacă nu 

avem grijă de mediu, nu avem grijă de noi!  

    S-au adunat aproximativ 70 de saci care apoi au fost strânși de către angajații 

Primăriei Darabani. Cu toții au conștientizat importanța pe care o are mediul 

înconjurător și respectul pe care trebuie să-l acordăm naturii. 

   

Resurse umane:   elevii claselor: a VIII-a, a IX-a B, a IX-a C, a X-a A, a X-a B, a X-      

                      a C, a XI-a A, a XI-a B, a XI-a C, a XII-a A, a XII-a B, a XII- a C

    a XII-a TP, a XII-a IA; 

                               Diriginții claselor. 

 

Resurse materiale:  materiale necesare pentru ecologizare (mănuşi, saci menajeri). 

. 
 

Popularizarea proiectului: 

 Prezentarea proiectului în cadrul Consiliului profesoral; 

 Realizarea unei planşe Aşa DA!/ Aşa NU! pentru fișierul şcolii; 

 Afișarea de poze pe site-ul liceului. 

  

 
 









 
 

 



               În ultima perioadă de timp, acutizarea problemelor ecologice ne pune în 

gardă pe toţi. Noţiuni precum efectul de seră, diminuarea stratului de ozon, 

deşertificarea, topirea gheţarilor, poluarea oceanelor, dispariţia unor specii de plante 

şi animale, sunt lucruri despre care se vorbeşte tot mai frecvent şi citim pretutindeni. 

Mai puţin mediatizată în ultimul timp „curăţenia”, ar trebui totuşi să ne preocupe pe 

fiecare dintre noi. Câţi din noi ştim că ziua de 23 septembrie este „Ziua Mondială a 

Curăţeniei”? 

           Probabil foarte puţini, dar acest lucru are o importanţă deosebită pentru fiecare 

în parte, dar şi la nivel global. Protejarea mediului înconjurător şi habitatului unde 

locuim este un obiectiv de interes public major şi constituie obligaţia şi 

responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a tuturor 

persoanelor fizice şi juridice. 

           S-a constatat că mai bine de 80% din maladii şi un sfert din decesele din lumea 

a treia se datorează alimentelor şi apei contaminate, dar şi deşeurilor. Ca atare sunt 

luate măsuri de depoluare a apei şi pentru gospodărirea corectă a tuturor tipurilor de 

deşeuri: menajere, industriale, periculoase şi radioactive. Aceste deşeuri sunt 

perturbatoare ale peisajului. Ele merg de la simplele cutii de conserve din pajişti până 

la construcţiile dezafectate. 

           Deşeurile propriu-zise constituie una din problemele dificile ale lumii moderne 

şi nu este de mirare că ele intervin şi în consideraţiile noastre privind peisajul. În 

primul rând sunt deşeurile oraşelor şi comunelor care ar trebui depuse în locuri 

special amenajate. Nu de puţine ori însă, gunoaiele ajung în albia râurilor sau în 

apropierea lor poluând puternic apa şi împrejurimile acestora. Aşa se face că unele 

albii sunt pline de pungi de plastic, resturi de încălţăminte, cutii de conserve şi alte 

deşeuri metalice, acestea fiind lucrurile cele mai persistente.  

             Pentru a avea un mediu sănătos depinde în primul rând de noi. Este timpul să 

conştientizăm că fiecare cetăţean al planetei are o contribuţie vitală în menţinerea 

unui mediu curat. 

               Mediul este prezent în toate momentele vieţii noastre, este tot ceea ce ne 

înconjoară, natural şi artificial, şi depinde de noi de a ni-l face mai favorabil vieţii 

noastre. Iată deci, necesitatea de a menţine şi a îngriji toţi factorii de mediu, efort din 

ce în ce mai mare într-o lume unde civilizaţia umană încearcă sa-şi deterioreze 

propriul habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


