GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT!
EDITIA V
2013

FORMULAR DE INSCRIERE IN GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT
(*) campurile marcate astfel sunt obligatorii
1. DENUMIREA PROIECTULUI: (*) Proiectul Freinet al clasei a VII-a A – excursie de studiu si
plantare de puieti la Varciorog Bihor
2. TIPUL DE PROIECT: (*)
Categoria 1 – Protectia mediului;
3. DETALII PROIECT:
3.1. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: (*) 20 octombrie – 20 noiembrie 2013
3.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere): (*)
 Observarea la fata locului a unor indeletniciri silvice si a masurilor de exploatare
rationala si responsabila a padurii
 Aflarea de date privind scopurile, structura si organizarea unui composesorat
 Dobandirea de date geografice si istorice privind zona vizitata
 Plantarea a aproximativ 140 de puieti de cer (stejar)
 Realizarea de materiale care sa reflecte aspectele vizate si integrarea lor in
experientele de viata dobandite in urma proiectului
3.3.

DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere): (*)

Proiectul, foarte complex, face parte dintr-o suita de activitati desfasurate intr-o clasa in care se
implementeaza alternativa educationala Freinet, in cadrul careia se pune un accent deosebit pe
tatonarea experimentala, ancheta documentara, iesirea scolara, munca in echipa si activitatea
practica. De asemenea, scoala este inscrisa in proiectul international ECO-SCHOOLS, castigand
anul acesta drapelul verde.
La propunerea elevilor sa facem o iesire scolara, in urma unui brainstorming, s-a reliefat ideea
acestui proiect, care, dincolo de plantarea de puieti de cer, a insemnat o oportunitate
importanta de a face educatie pentru cariera, prin observarea la fata locului a unor meserii
conexe domeniului silvic, de a afla despre ce inseamna o exploatare rationala a padurii, de a
observa la fata locului elementele specifice ale unei paduri de foioase (sarcina de lucru pentru
ora de biologie), de a aplica pe teren cunostinte de matematica, prin rezolvarea unor probleme
(aflarea perimetrului si suprafetei plantate, a numarului de puieti, etc.), vizitarea unei pesteri
din zona si descrierea ei, alaturi de activitatile desfasurate dupa reintoarcerea la scoala. Astfel,
elevii au relatat intr-un jurnal sui-generis experientele traite in diferite forme: text liber la limba

romana, postere la limbile engleza (au utilizat timpul viitor inainte de proiect si trecutul dupa) si
germana, desene in care au utilizat persectiva si o bogata prezentare in Power Point.
Partenerii nostri au fost membrii Composesoratului Magura Varciorog, care au inteles
implicatiile importante pentru educatia pentru mediu si pentru dezvoltatarea personala a
elevilor si ne-au acordat tot sprijinul. Feedback-ul primit de la elevi a fost relevant, apreciativ si
incurajator pentru alte asemenea activitati in favoarea mediului.
Diseminarea s-a facut pe data de 20 noiembrie in fata profesorilor care au facut parte din
proiect si a achipei Freinet din scoala ca un exemplu de bune practici, pe care il impartasim si cu
dumneavoastra.
3.4.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere): (*)

Beneficiarii directi au fost 26 de elevi, iar cei indirecti parintii elevilor si profesorii care
implementeaza Pedagogia Freinet
3.5.

NEVOIA SI CONTEXTUL CARE AU DETERMINAT DEZVOLTAREA PROIECTULUI
(Maximum 1000 de caractere): (*)
Proiectul s-a nascut la propunerea elevilor, s-a imbogatit pe parcurs cu idei de la profesori si
elevi si a constituit un model de activitate pluridisciplinara cu puternice legaturi cu practica si
viata. De asemenea, a urmarit pe de o parte dezvoltarea unui comportament responsabil fata
de mediul inconjurator - prin faptul ca au inteles rolul padurii din punct de vedere economic si
social, si pe de alta parte prin legarea teoriei cu viata reala – deziderat al societatii moderne.
3.6.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA A PARTENERILOR IN REALIZAREA
PROIECTULUI: (*)
Composesoratul a suportat cheltuielile de transport.
4. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)
Scoala Gimnaziala Nr. 11 Oradea
5. ECHIPA DE PROIECT(*):
Coordonator: prof. Ciogu Zoia
Din partea Composesoratului Magura Varciorog: presedinte, Ungur Florin
Membrii echipei: prof.: Palyi Eva, Faur Marcela, Saitos Alina, Galutz Carmen, Pacurariu Delia
6. PARTENERII IN PROIECT: (*)
DENUMIRE PARTENER: (*)
Composesoratul Magura Varciorog judetul Bihor

