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ATELIER  

 

 Numele și adresa unității de învățământ: 

”ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU” – 

TARGOVISTE, str. Moldovei, Nr. 2, Targoviste, jud. Dâmbovița 

 Nivelul de învățământ: Gimnazial 

 Numărul elevilor din școală: 650 elevi 

 Numărul cadrelor didactice din școală: 50 

 Coordonatorii activității: 

 Coordonator activitate: Prof. Cernău Mihai: 

mihaicernau@gmail.com 

 

1. Titlul activității: ”ORAȘUL ECO” 

2. Domeniu: ARTISTIC 

3. Scopul activității: Scopul acestei activități a fost conștientizarea 

importanței conservării mediului înconjurator de către elevi prin 

intermediul artelor plastice și a lucrului în echipă. 

4. Obiective: 

- Stimularea interesului elevilor pentru ecologizare; 

- Implicarea elevilor în procesul de confecționare a machetelor din 

materiale reciclabile; 

- Stimularea creativității, a simțului estetic și a gustului pentru 

frumos; 

- Stimularea cooperării și a întrajutorării între elevi în scopul 

realizării unor produse finite; 
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5. Elevi participanți: - 280 de elevi au participat la realizarea 

machetelor, clasele V-VIII 40% 

                                  - 70 de elevi au participat la amenajarea 

orașului Eco, clasele V-VIII 10% 

6. Durata și locul desfășurării activității: 5 ore – (09 
00

 – 14 
00

) – 

Curtea Școlii ( 22 mai 2017) 

7. Descrierea activității:  

Activitatea a debutat cu realizarea unor machete/căsuțe, 

confecționate din materiale reciclabile, în săptămâna precedentă 

desfașurării proiectului.  

Scopul acestui atelier fiind așezarea uniformă a căsuțelor pentru 

construirea unui orășel ecologic în miniatură. În spațiile dintre căsuțe 

a fost realizat un desen pe asfalt cu cretă colorată după un tipar 

prestabilit, drumuri, străzi, lacuri și spații verzi. 

Finalitatea acestui proiect a demonstrat abilitatea elevilor în 

utilizarea artelor plastice în scopul materializarii unei idei inovatoare. 

8. Rezultatele activității: 

 Această activitate a primit un feedback pozitiv din partea 

elevilor, care s-au implicat activ și au învățat cum să protejeze mediul 

înconjurator prin terapia jocului și a desenului. În felul acesta și-au 

pus în valoare abilități și aptitudini practice necesare și în viața de zi 

cu zi.  Elevii au lucrat în echipe și s-au ajutat reciproc pentru 

finalizarea machetelor, astfel îmbunătățindu-se relațiile dintre ei și 

dezvoltându-se  spiritul de cooperare, competiție și de echipă. 

         Elevii au realizat machete ingenioase și le-au amplasat în spațiile 

destinate pentru conturarea orașului tridimensional. 

9. Sustenabilitate: 

 In urma desfășurării acestui proiect care nu este singular, aflat la 

cea de a treia ediție în cadrul Școlii Tudor Vladimirescu, elevii, 



profesorii si părinții au fost atrași în număr foarte mare. Fiecare dintre 

aceștia și-au adus aportul și experiența, în scopul finalizarii unei 

activități de succes. Elevii au catalogat această activitate ca fiind unică 

și inedită, putând să-și manifeste creativitatea și fantezia într-un mod 

liber dar cu un scop util. 

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai 

relevantă: 

Aceasta activitate a reprezentat o modalitate inedită de a implica 

cadrele didactice și elevii participanţi în problematica protejării 

mediului înconjurător şi de a-i conștientiza cu privire la importanţa 

reciclării, prin utilizarea unor obiecte diverse din materiale reciclabile 

si realizarea unor machete unice.  

Totodată, activitatea a constituit un bun prilej de a transforma 

educaţia formală în educaţie nonformală şi informală si de a oferi 

posibilitatea însuşirii unor tehnici folosite pentru confecţionarea unor 

obiecte din materiale reciclabile;  

Activitatea a condus la îmbunătăţirea comunicării profesor-elev, 

elev-elev, la dezvoltarea spiritului de echipă, a capacităţii elevilor de a 

comunica, de a-și susţine și argumenta un punct de vedere și de a se 

mobiliza pentru îndeplinirea ţelului propus, totodată expunându-și și 

produsele realizate.  

 Activitatea este cu atât mai  relevantă cu cât impresiile pe care 

elevii le-au evidențiat, atât oral cât și în  scris,  dovedesc ineditul 

acțiunii la care au participat și dorința de a mai fi prezenți și la alte 

asemenea ateliere de lucru. 

 

B. Mărturii ale elevilor, părinților referitoare la activitatea 

propusă 



- ”Activitatea Orașul Eco a fost o activitate interactivă și specială 

pe care am așteptat-o cu nerăbdare după finalizarea machetelor”; 

( eleva Agnes Szabo- clasa a V a  A) 

 

- ”Toti elevii au realizat căsuțele individual, toate au fost frumoase 

și noi am fost mulțumiți de rezultat”; 

( elevul Ancuta Abel-  clasa a VI a S  ) 

 

- ”Activitatea  a fost distractivă, căsuțele au fost așezate într-o 

manieră unică pentru a realiza un oraș Eco Virtual”; 

( elevul Surugiu Carol  – clasa a VIII a S ) 

 

- ”Pentru mine a fost cea mai interesantă activitate din săptămâna 

altfel iar domnul profesor a meritat toata admirația noastră 

pentru originalitatea de care a dat dovada”; 

( eleva Cristea Medeea – clasa a VI a S) 

 

- ”A fost un prilej de bucurie pentru că am desfășurat activități  

noi  și am învățat lucruri folositoare și plăcute. Am fost creativi 

și  ne-am ajutat  reciproc”; 

( elevul Paunescu Alexandru-  clasa a V a A) 

 

- ”Copilul meu a fost foarte entuziasmat, deoarece activitatea 

realizată i-a stimulat creativitatea și a pus accent pe valorificarea 

principiilor asigurării dezvoltării durabile a mediului ”; 

( părinte -  elev clasa a VI a ) 

 

    -” Ideea acestui proiect a pornit din dorința de a realiza o activitate 

Altfel prin care să pot promova creativitatea  și spiritul liber al elevilor 

mei și în același timp să-i fac conștienți de importanța mediului 

înconjurător și a utilizării materialelor reciclabile.” 

                                                    Prof Mihai Cernău 



C. Dovezi:  

 

 

 



 

 

 


