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ACTIVITATEA PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN ROMÂNIA DESFĂȘURATĂ ÎN 

PROGRAMUL NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL, săptămâna 5-9 noiembrie 2018, 

An școlar 2018-2019 

 

A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

Numele și adresa unității de învățământ: Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, 

localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița, bulevardul Unirii, nr. 20; 

Nivelul de învățământ: liceal 

Numărul elevilor din școală: 637 

Numărul cadrelor didactice din școală: 32 

Coordonatorul activității: Roșoiu Anița Georgeta, profesor, coordonator de proiecte și 

programe educative, telefon 0724177815, e-mail rosoiu_anitza@yahoo.com 

1. Titlul activității: PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN ROMÂNIA 

2. Domeniul în care se încadrează: Protecția Mediului 

3. Scopul activității: conștientizarea importanței pădurii pentru mediul înconjurător, dar și 

conștientizarea menținerii unui mediu sănătos și curat 

4. Obiectivele educaționale ale activității:  

O1 - Formarea unei conduite sociale adecvate și consolidarea relațiilor elevi-profesor 

O2 – Protejarea mediului înconjurător prin implicarea directă a elevilor (plantarea 

puieților de plop alb) 

O3 – conștientizarea importanței activității de voluntariat 

5. Elevi participanți: 40, 91% din total elevi grup țintă 

6. Durata și locul desfășurării activității: 6 ore – localitatea Șotânga, județul Dâmbovița 

7. Descrierea activității: Activitatea ,,Plantăm fapte bune în România”  este o inițiativă 

națională de împădurire bazată pe voluntariat  și la care elevii școlii noastre au participat cu 

mult drag. Acțiunea a avut loc în localitatea Șotânga, județ Dâmbovița, pe un teren degradat 

cu risc de alunecare. Activitatea s-a derulat în parteneriat cu părinții, cu comunitatea locală, 

cu ONG-ul Green Endorsement (Plantăm fapte bune în România) 

8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității: Elevii au învățat: 
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  să marcheze terenul în vederea plantării puieților de plop alb,  

 la ce adâncime trebuie să facă gropile, 

 de ce este important să planteze plop alb pe terenuri cu risc de alunecare 

 că fiecare gest, oricât de mic ar fi, ne ajută să avem o țară mai frumoasă și un aer mai 

curat 

 că primirea certificatului de voluntar Green Endorsement Basic atestă implicarea în 

acțiunile de voluntariat pentru protecția mediului. 

9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei 

activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru: În ultimii doi ani școlari, elevii 

și cadrele didactice din unitatea noastră de învățământ au continuitate în participarea acestei 

acțiuni, ca urmare, ei vor spune prezent și la următoarele acțiuni de acest gen. Se poate 

asigura această continuitate prin menținerea parteneriatului cu echipa Plantăm fapte bune în 

România. 

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună – argumentele ale cadrelor 

didactice, ale elevilor, ale părinților. 

Eleva Șerban Mihaela, clasa a XII-a E, eleva la clasa de Protecția Mediului aduce următoarea 

motivație: ,, Plantând copaci, am înțeles că generațiile viitoare se pot bucura de un aer curat. 

Este dreptul fiecăruia dintre noi să respirăm un aer proaspăt.”  

O altă elevă, de la clasa a XI-a E, Stancu Violeta, a afirmat: ,,Consider că prin gestul meu de a 

participa la aceatsă acțiune, comunitatea din Șotânga va avea un mare beneficiu: terenul din 

Valea Plopii va fi acoperit de multă verdeață.”  

Cadrele didactice participante la această acțiune: Radu Andra și Roșoiu Anița, specialitatea 

Protecția Mediului, susțin că au avut un sentiment de împlinire profesională pentru că au 

reușit împreună cu elevii să contribuie la transformarea unei halde de steril (termocentrala 

Doicești) într-un loc verde.  

Părinții au fost mândri de realizarea copiilor și de faptul că școala unde învață ei s-a implicat 

într-un astfel de parteneriat care, de zece ani de activitate, schimbă mentalități și 

comportamente. 

Dovezi ale activităților: 

 Fotografii 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 Certificat de voluntar 
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PĂTRAȘCU IONELA LAVINIA 

Clasa a XII-a E 

 
Pentru activitatea de voluntariat în cadrul organizației 

 

AsociațiaEcoAssist 

Asociatia DECL 
pe durata campaniei de împădurire din toamna anului 2018 

Nume prenume 

Presedinte DECL, 

Maria Toma Badeanu 
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Manual pentru ziua de plantare  

“Plantăm fapte bune în România”  

 O inițiativă națională de împădurire bazată pe 

voluntariat  
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