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A. FIŞA ACTIVITĂŢII  

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Consorţiul Şcolar „Tradiţie şi excelenţă în 

educaţie”(Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 21 „Gheorghe Ţiţeica”, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 22 „Mircea 

Eliade”, C.N. „Elena Cuza, C.N. „Fraţii Buzeşti”) - Craiova 

Nivelurile de învăţământ: primar, gimnazial, liceal. 

Numărul de elevi: estimat la aproximativ 2000. 

Coordonator activitate: prof. Buzatu Camelia, director la Şcoala cu clasele I-VIII  Nr. 21 „Gheorghe 

Ţiţeica”Craiova, tel: 0722465971, e-mail: camelia_buzatu2000@yahoo.com; 

1. Titlul activităţii: Marş Eco „Să respirăm aer curat” -marș împotriva încălzirii globale 

datorată poluării excesive a mediului înconjurător. 

2. Domeniul în care se încadrează:  Educaţie ecologică şi protecţie a mediului; 

3. Scopul activităţii: Îmbunătăţirea calităţii mediului prin educarea elevilor în scopul 

conştientizării întregii populaţii, în spiritul civic al efectuării, respectării şi menţinerii curăţeniei 

oraşului Craiova.  

  Preconizăm educarea elevilor care prin acţiunile lor vor schimba mentalitatea populaţiei în 

sensul reducerii substanţiale a comportamentului iresponsabil al cetăţenilor cu privire la aspectul 

de „oraş murdar” şi trezirea dorinţei acestora pentru obţinerea unui „oraş curat”.  

  Conştientizarea populaţiei se va realiza prin implicarea activă a unui număr de aproximativ 

2000 de elevi cu vârste între 7-19 ani care vor  promova  bunele practici în această direcţie, aceea 

a adoptării unui comportament ecologic.  

  Cu cât aceste atitudini ale elevilor se vor dezvolta mai devreme, ele devin parte a procesului 

de dezvoltare a individului, ei vor reuşi să aplice cele învăţate în activităţi extracurriculare de 

voluntariat pentru dezvoltarea cetăţeniei active.  

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii: obiectivul general  este conștientizarea populaţiei 
orașului asupra efectelor devastatoare ale poluării.        
  Obiective specifice:  instruirea unui număr de  aproximativ 2000 elevi cu privire la  obiectivul 

general,  obiectivele specifice şi a modului de implementare a activităţii; dezvoltarea unei reţele de 

parteneriate cu alte unităţi şcolare, realizarea unor acţiuni comune; educarea toturor elevilor în 

spiritul civic al protejării mediului; informarea a 80% din populaţia întregului oraş cu privire la 

scopul acţiunii; conştientizarea a 65% din populaţie cu privire la necesitatea curăţeniei oraşului; 



obţinerea unui oraş mai curat în proportie de 50%; realizarea diseminarii şi astfel observarea de 

către 85% din populaţie a efectelor benefice obţinute prin implementarea proiectului. 

5. Elevi participanţi: 2000 elevii, totalul elevilor pe consorţiu este de aproximativ 4800 elevi, 

deci un procent de 40% din elevi sunt participanţi ai marşului eco. 

6. Durata şi locul desfăşurării: durată aproximativ 3 ore, traseu: Şc. Nr. 21 curte (se aranjează 

elevii, cap de coloană elevii mici, ordinea prestabilită cu toate şcolile, câte 5 pe fiecare rând) Calea 

Bucureşti-A.I.Cuza-Piaţa Mihai Viteazu (este oprită circulaţia pe A.I. Cuza între orele 11-13), final 

marş Piaţa „Mihai Viteazu”- Prefectură. 

7. Descrierea activităţii: Elevii costumaţi în „costume eco”, cu pancarte, baloane verzi, însoţiţi 

de cadre didactice şi părinţi formează un şir de aproximativ 2000 de persoane, câte 5 în rând. Ei 

mărşăluiesc până la Prefectură,  unde ajunşi susţin un mic program artistic şi în finalul activităţii 

dau drumul la aproximativ 1000 baloane verzi, simbol „eco”. Acţiunea se desfăşoară în parteneriat 

firesc cu unităţile şcolare membre ale consorţiului „Tradiţie şi excelenţă în educaţie”. Elevii şi 

cadrele didactice au pregătit acţiunea timp de aproximativ o lună de zile-au confecţionat diverse 

simboluri „eco” (eşarfe, costume, pancarte, steaguri). S-a realizat o campanie de publicitate a 

evenimentului finalizată cu numeroase articole în presa locală şi menţionări radiofonice. Acţiunea 

a fost prinsă în programul „Săptămâna altfel” a tuturor unităţilor şcolare membre ale consorţiului. 

Sperăm că această activitate va întregi campania permanentă dusă de unităţile noastre şcolare în 

favoarea reducerii poluării şi a menţinerii unui oraş curat. 

8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii:  cei 2000 elevi au fost instruiţi cu privire la 

obiectivele proiectului; formarea unei reţele de parteneriate cu alte 3 unitati şcolare şi educarea 

elevilor acestora în spiritul protejării mediului; unităţile şcolare implicate direct sau partenere în 

proiect vor deveni un exemplu de bună practică pentru alte unităţi şcolare; populaţia în proporţie 

de 65% a fost informată şi a conştientizat nevoia de „oraş curat”;  

9. Grupul ţintă al proiectului este format din 2000 elevi, directori de unităţi şcolare, membrii ai 

consiliilor de administraţie, şefi de catedră, coordonatori de proiecte şi programme, alte cadre 

didactice şi părinţi, aceştia sunt persoane responsabile care au realizat diverse perfecţionari pe 

problematica mediului, sunt avizate şi îndreptăţite să genereze astfel de acţiuni. În urma 

desfăşurării marşului sperăm la o creştere a gradului de curăţenie a oraşului cu 50%. Populaţia în 

proporţie de 80% a participat la diverse acţiuni de diseminare, activitatea se autoîntreţine, 

populaţia oraşului conştientizată de problemele de mediu semnalate, de creşterea gradului de 

curăţenie a oraşului contribuie la continuarea proiectului „eco” printr-un grad sporit de 

responsabilitate.  

10. Ecologizarea mediului în care trăim este o nevoie stringenta a societăţii noastre, elevii 

manifestă carenţe educaţionale privitoare la păstrarea curată a mediului înconjurator, la 

reducerea poluării etc. În scoli se depun eforturi majore în scopul educării elevilor în acest sens, 

pentru cultivarea respectului şi responsabilităţii faţă de resurse naturale, conştientizarea fiecăruia 

faţă de locul şi rolul său în natură.  

  Considerăm ca obiectivul general al acţiunii, cât şi cele specifice reprezintă o reală nevoie a 

grupului ţintă ales. Ideea proiectului este datorată tocmai faptului că traim într-un oraş nu tocmai 

curat, că în unităţile şcolare se simte nevoia educării elevilor.  



  Activitatea este un exemplu de bună practică pentru alte unităţi şcolare, dar şi pentru 

întreaga populaţie a oraşului Craiova.  

  Acţiunile se bazează în special pe diseminarea procedeelor de îmbunătăţire a calităţii vieţi în 

oraşul nostru. Numărul de elevii angrenaţi în activitate este mare şi se preconizează a fi într-o 

continuă creştere, acţiunile lor au caracter de voluntariat şi au o înaltă latură educativă.  

  Activitatea « Să respirăm aer curat » are valoare adaugată, aceasta este dată de activităţile 

de voluntariat desfăşurate de elevi, activităţi extracurriculare, activităţi ce întregesc bagajul 

informaţional- educativ al acestora, activităţi ce nu sunt finanţate din alte surse şi care prezintă o 

importanţă majoră pentru oraşul nostru.  

  Eficienţa activităţii, costurile minime ale acesteia  sunt date tocmai de acţiunile de 

voluntariat realizate de elevi, de implicarea acestora, de înaltul spirit civic dovedit de aceştia şi de 

speranţa că şi oraşul nostru va deveni unul european. 

  Imagini de la desfăşurarea activităţii pot fi vizualizate la secţiunea GALERIE FOTO, Marşul 

Eco „Să respirăm aer curat”. 

 

 


