ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI
Loc. Udeşti, jud. Suceava, cod 727535
Tel/fax: 0230538124
e-mail: scoalaudestisv@gmail.com
site:www.scoalaudesti.ro

ŞCOALA GIMNAZIALĂ REUSENI
A. FIŞĂ DE ACTIVITATE
SĂPTĂMÂNA ALTFEL 29 mai – 2 iunie 2017
ŞCOALA GIMNAZIALĂ REUSENI, comuna Udești
NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: gimnazial
NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI DIN ŞCOALĂ: 119 elevi şi 17 preşcolari
NUMĂRUL TOTAL DE CADRE DIDACTICE DIN ŞCOALĂ: 1 educatoare, 1 învăţător, 2
profesori pentru învăţământ primar, 13 profesori
COORDONATORII ACTIVITĂŢII:

Avîrvărei Adriana,

profesor limba engleză, (tel:

0744526561) ,adriannamihai@yahoo.com / Bădăluță Petronela-Daniela, profesor limba
franceză (tel: 0741461452) , danielabada@yahoo.com
TITLUL ACTIVITĂŢII: „Reciclăm, refolosim”
DOMENIUL DE ÎNCADRARE: Eco-educație, artistic
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Conştientizarea importanţei refolosirii materialelor reciclabile și
dezvoltarea simțului estetic.
OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII:
a. Dezvoltarea și antrenarea creativității;
b. Aprecierea modului în care obiectele reciclabile ne pot transforma şi
înfrumuseţa viaţa:curaţenie în casă şi transformarea în obiecte de artă;
c. Dezvoltarea şi conştientizarea responsabilităţii asupra deşeurilor la scara mică
aconsumatorilor prin tratarea şi selectarea corectă a deşeurilor;
ELEVI PARTICIPANŢI : 30 elevi ai claselor V-VIII (50%)
DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII : 30.05. 2017 / 3 ore, Școala
Gimnazială Reuseni
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII :
Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii în reciclarea deşeurilor, conştientizarea utilizării

eficiente a acestora, transformarea obiectelor reciclabile în obiecte deartă, s-au concretizat în
activitatea din Săptămâna Şcoala Altfel. Această activitate i-a făcut pe elevi să privească acest
tip de deşeuri într-o lumină diferită, elevii colaborând cu profesorii implicaţi pentru a
descoperi noi modalităţide a recicla materiale, pentru a-şi dezvolta abilităţile artistice şi a
pentru a produce ceva funcţional din deşeuri. S-au realizat obiecte decorative din peturi de
plastic, s-a folosit tehnica lipirii hârtiei pe CD-uri, s-a utilizat sârmă, hârtie colorată pentru
realizarea unei flori, a unui semafor și a steagului României. Cu ajutorul capacelor din plastic,
elevii au confecționat un ceas. În plus, s-au confecționat rame foto din carton colorat, lipinduse pe rame bucăți rupte din CD.
REZULTATE OBŢINUTE :
a. Informare pe tema reciclării deșeurilor;
b. Obiecte realizate de elevi și expoziția eco-artă;
ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII :
Toţi cei implicaţi (elevi, profesori) au fost de acord cu necesitatea continuării acestui
program datorită implicaţiilor socio-culturale pe care le implică şi a impactului activităţii.
Celelalte idei creative ale elevilor vor fi puse cu siguranță în practică și se va aloca o durată
mai mare pentru desfășurarea activității.
MOTIVAŢIA PROPUNERII ACTIVITĂŢII :
Această activitate a fost considerată cel mai apreciat proiect de implicare civică în
domeniul deşeurilor, pe plan local,așadar am considerat că trebuie să o prezentăm în această
competiţie interşcolară. Prin implicarea unor elevi cu rezultate slabe la învăţătură în această
activitate se încurajează reducerea abandonului şcolar şi dezvoltarea elevilor pe planul
cetăţeniei active pentru a se putea integra mai uşor în viaţa şcolii. Acest proiect a creat canale
informale de comunicare profesori-elevi, pentru a-i determina pe tineri să îşi folosească
abilităţile, pentru a deveni mai informaţi şi mai activi.De asemenea, s-a dorit îmbunătăţirea
comunicării şi experienţelor, la nivelul comunităţii.

B. Mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea propusă:
Au fost foarte multe mărturii referitoare la desfășurarea acestei activități, dar cele mai
relevante au fost sunetele de entuziasm ale elevilor din clasele I și a II-a, care au
admirat îndelung produsele expuse și și-au manifesta dorința de a fi și ei implicați întro asemenea activitate, coordonată de un profesor. Eleva Nicoară Damaris, cl. a II-a:
„Uau! Cine a făcut toate astea? Ce frumoase sunt!”
În plus, elevul Pînzaru Andrei, elev în clasa a V-a, care a fost în excursie, și-a
exprimat dezamăgirea că nu a fost prezent la această activitate și a spus că, la anul,
dacă continuăm tradiția, ne va învăța câteva produse realizate prin tehnica origami.
Doamna Ciceu Doina, președinta Comitetului de părinți pe școală, a afirmat:
„Felicitări pentru activitatea aleasă și pentru munca depusă pentru realizarea atâtor
obiecte frumoase. Fiica mea a venit foarte încântată acasă de tot ceea ce s-a realizat. În
plus, holul școlii este atât de colorat încât ți-e mai mare dragul să te uiți și să admiri pe
pereți toate produsele realizate de elevi.”

C. Dovezi

ale

activității:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1633718436669025&id=74724
8225316055

