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Unitatea școlară - Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”-Onești
Director: prof. Mihai Ursachi
Prof. Coordonator: Kelemen-Pal Gabriela, nr. de telefon mobil 0752 329415, e-mail
gabimoldova5@gmail.com.
Grup :20 elevi clasele IXB2,XIC2
Etapa de documentare:
Comitetului de mediu, format din 20 elevi de la clasele a IX –a B2 și a XI-a C2 a inițiat și desfășurat
proiectul cu titlul Sub o floare de salcâm.
Activitățile din proiect au fost gândite a avea loc atât în curtea colegiului nostru , cât și în curtea EcoGrădiniței Magnolia, precum și în Rezervația naturală Dl.Perchiu.
 Etapa de lucru , activităţile desfăşurate,
TEMA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACTIVITĂȚII

Participanți

perioada

Locație

Cine este salcâmul ?
Prezentare și dialog interactiv privind cel mai
frecvent și reconiscibil arbore din pădurile,
aliniamentele și curțile localității noastre
Proprietăți terapeutice ale mierii de salcâm
Documentare privind importanța menținerii
pădurilor de salcâm , pentru rolul social și
terapeutic al acestora
Ce am învățat de la un stup ?
Dezbatere privind rolul albinelor în mediu și
interacțiunea lor cu arborii meliferi, respectiv cu
salcâmii
Înfloresc salcâmii
concurs de desen și poezie

4 elevi
IXB2,

25
nov.2019

Eco-Grădinița
Magnolia,Onești

IXB2

10
dec.2019

Cabinet C1

5 elevi IXB2,
25 preșcolari

3Feb.2020

Eco-Grădinița
Magnolia,Oneșticurte

9 martie
2020

Curtea colegiului

Sub o floare de salcâm - amenajarea parcului
Eco-Grădiniței Magnolia
Revizuire
Realizarea unor căsuțe pentru păsări în vederea
montării lor și a unei baze de fotografii cu
diferite ipostaze ale salcâmilor, în orizontul
local( fiecare elev, din locuința sau curtea sa)
Sub o floare de salcâm- vizită de documentare
Revizuire

10 elevi
IXB2, 25
preșcolari

aprilie

Eco-Grădinița
Magnolia ,Oneșticurte

Pregătirea unor produse culinare în propria
locuință( dulceață ,gogoși din flori de salcâm)
Carte, copii și flori- editare publicații proiect
Activitate amânată

25preșcolari

IXB2

20 elevi
IXB2, XIC2

mai 2020

Rezervația forestieră
Dl.Perchiu
Gospodăriile elevilor

20 elevi și
25 preșcolari

Octombrie
2020

Eco-Grădinița
Magnolia,Onești
Biblioteca colegiului

Etapa de evaluare: Realizarea unui pliant al proiectului și distribuirea lui în Consiliul Elevilor și în
Lectoratul cu părinții; premierea celor mai bune poezii și prezentarea lor în revista școlii.

