
UN PAS SPRE MAI VERDE 
ă ățpropunere de solutie la o problem  a comunit ii   



Problemele Identificate 



Problemele Identificate 









PLANUL DE ACȚIUNE

1. Trimiterea scrisorii către autorități (Termen limită =…….)
2. Contactarea reprezentanților emisiunii ”România TE IUBESC” cu scopul de a obține sprijinul lor 
pentru prezentarea temei care ne preocupă și a inițiativei pe care o avem (Termen limită =  ) 
3. Crearea identității vizuale pentru programul propus de noi ”UN PAS SPRE MAI VERDE”: creare 
logo și design afiș  (Termen limită =  )
3. Realizarea unei pagini web în care să prezentăm propunerea noastră de politică publică și 
parcursul proiectului nostru (Termen limită =  )
4. Contactarea  Asociației MaiMultVerde și a Regiei Naționale a pădurilor Romsilva cu rugămintea 
de a spriini ideile proiectului nostru (Termen limită =  )
5. Contactarea și transmiterea invitației de a participa la micul nostru eveniment a unor specialiști în 
domeniul ecologiei și protecției mediului (un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția 
Mediului) (Termen limită =  )
6. Transmiterea invitației de participare la evenimentul public către directorul și profesorii școlii și 
către reprezentanți ai Primăriei (Termen limită =  )
7. Susținerea evenimentului public (fizic sau online) care va prezenta desfășurarea întregului 
proiect (Termen limită = 20.06.2021



Promovarea proiectului pe Facebook și 
Instagram

https://www.facebook.com/groups/778979116127741

 
https://www.instagram.com/unpasspreverde/ 



Pagina de Facebook



Pagina de Facebook



Identitatea vizuală a proiectului (logo + elemente grafice)





Pregătirea invitației la eveniment





Momente din timpul evenimentului



Momente din timpul evenimentului



 Părerea elevilor din clasa a-7a B despre proiectul: ”UN PAS SPRE MAI VERDE”

 Proiectul pe care l-am făcut anul acesta a fost o munca în echipa și colaborare (Leahu Veaceslav)         
                  

 Mi-a făcut plăcere să lucrez la acest proiect, pentru ca m-am simțit de ajutor (Molea Denisa) 

 Am descoperit ca împreuna putem face un lucru bun (Munteanu Andreea)

 O astfel de activitate este utilă pentru elevi, cât și pentru adulți a îi învață cât de important este un spațiu 
mai curat, mai verde. (Guresoae Lavinia)

  O astfel de activitate îi ajuta pe elevi să-și întărească încrederea în alții și să învețe ce este munca în 
echipa (Ivanov Mihail)

 La aceasta activitate mi-a plăcut faptul ca am avut ocazia sa lucram cu toții pentru un scop bine definit 
(Andrei Diana)

 Mi-a plăcut la aceasta activitate faptul ca nu a fost o ora normala, profesoara sa ne predea iar noi sa 
scriem. Mi-a plăcut faptul ca a fost foarte mișto (Balica Rareș)

 Proiectul din acest an ne-a făcut să fim mai prietenoși și mai uniți ca înainte. (Arsene Alexandru)

REFLECȚII  ASUPRA EXPERIENȚEI DE ÎNVĂȚARE 



 Aceasta activitate este utilă pentru elevi deoarece proiectul le dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă cu 
alți colegi și le pune mintea la contribuție ca sa găsească idei ce ar putea ajuta la rezolvarea problemei. 
(Barnic George)

 Clasa 7 B a fost împărțită în 6 grupe, eu fiind echipa nr 4, proiectul nostru a fost despre lipsa spațiilor verzi și 
de ce sunt ele importante. Aceste proiecte au avut o mare varietate de întrebări, a fost distractiv.          
(Grigore Bianca)

 Am descoperit ca fiecare voce conteaza. (Georoceanu Andrei)

 Aceasta activitate ne-a ajutat sa ne dezvoltăm abilitățile de a lucra în echipa. (Dumitru Claudiu)

 Am descoperit câteva idei prin care am putea sa facem Bucureștiul un loc mai bun. (Fediuc Claudia)

 Mi-a plăcut mult la aceasta activitate faptul ca am putut lucra în echipe. (Vameșu Leea)

 Am învățat cât de greu este sa faci o schimbare, dar toată munca merita la final! (Constantin Laura)

 Aceasta activitate este utilă deoarece prin intermediul acesteia putem învăța cum sa devenim viitori cetățeni 
responsabili. (Hussain Zaynab)

 Mie mi-a plăcut că am reușit sa ne dezvoltăm abilitatea de comunicare și prezentare.(Alexandru Monica)


