
 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a V-a A 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
MATEMATICA 
SI NATURA 

Să cunoaștem 
și să protejăm 
Planeta 
Albastră pentru 
copiii noștri! 

Formarea conștiinței 
elevilor cu privire la 
importanța protejării 
mediului; 
 
Dezvoltarea capacității de 

cunoaștere și înțelegere a 
problemelor legate de 
reducerea cauzelor și 
efectelor schimbărilor 
climatice, încălzirea globală 

a Terrei, poluare, 
protejarea biodiversității; 

Prof. Budisteanu 

Iuliana   
 
Prof. Flocea  

Andreea  

- Videoclip Să protejăm 

natura -  educație ecologică 
(https://www.youtube.com/ 
watch?v=JWjWDTEsack) 

 
- Video Să respectăm 

pădurile! 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=myGhw00CxzY 

 
Broșură online Europa. Să 

trăim mai bine împreună! 
(www.scoalatrifesti.ro/ 
sv/eu_verde.pdf)  

 
Platforma educațională 
saptamanaverde.edu.ro  

Colaj de fotografii; 
 
Jurnalul activităților; 
 
Chestionare 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
O PLANETA 

CURATA 

Micul Ecologist. 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
acțiuni de 
ecologizare 
împrejurimilor 
școlii  

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice 
necesare transpunerii ei în 
practici ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
NATURA 
RENAȘTE  

Să respirăm un 
aer mai curat – 
activități de 
plantare 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, 
de educaţie pentru mediu, 
în şcoală şi în comunitate; 

 
Conştientizarea elevilor 

despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 
societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 

Primăria com. 
Trifești 
Ocolul Silvic Iași 

 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 

Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

SĂNĂTATEA 
PAMANTULUI 

E SĂNĂTATEA 
NOASTRĂ  

Economia 

circulară 

Conștientizarea 

importanței colectării 
selective a deșeurilor și a 

recirculării acestora; 

ProfBudisteanu 

Iuliana  
 

Prof. Atodiresei 
Dragoș 
 

 

Broșură online Europa. Să 

trăim mai bine împreună! 
(www.scoalatrifesti.ro/ 

sv/eu_verde.pdf)  
 
Videoclip Economie 

circulară - Primii pași 

Colaj de fotografii; 

 
Jurnalul activităților 

 
Expoziții cu 
materialele realizate 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

(https://youtu.be/iBVaI-

bnHBw)  

Reciclăm și 
confecționăm 

Realizarea de obiecte 
folosind materiale 

reciclabile; 

Materiale reciclabile,  
Hârtie, lipici, fragmente de 

plastic/carton/hârtie 

5 31.03.2023 

PĂDUREA 
PRIETENA 
NOASTRĂ  

Pădurea, așa 

cum o știu eu! 

Dezvoltarea abilităților de a 

desfășura activități 
ecologice variate în natură 

Prof Budisteanu 

Iuliana  
 
Prof. Bengoi Alina  

Aparate foto/telefoane 

 
Aplicații GPS/GIS 
 

Jurnalul activităților 
 
Determinator 

 
Aplicații pentru 

determinarea speciilor de 
animale/ plante 

Colaj online de 

fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

 
Videoclip  

 
Diplome de 
participare 

Bio-blitz Recunoașterea și 

identificarea diferitelor 
tipuri de specii din flora și 
fauna zonei comunei; 
 
Realizarea unui videoclip cu 

diversitatea floristică și 
faunistică. 

 

Întocmit, 

Prof. Budișteanu Iuliana  



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a V-a B 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

CUNOȘTINȚELOR 

Să cunoaștem 
și să protejăm 
Planeta 
Albastră 
pentru copiii 
noștri! 

Formarea conștiinței 
elevilor cu privire la 
importanța protejării 
mediului; 
 
Dezvoltarea capacității de 

cunoaștere și înțelegere a 
problemelor legate de 
reducerea cauzelor și 
efectelor schimbărilor 
climatice, încălzirea 

globală a Terrei, poluare, 
protejarea biodiversității; 

Prof. Turcuman 

Lucian 
 
Prof. Flocea  

Andreea  

- Videoclip Să protejăm 

natura -  educație ecologică 
(https://www.youtube.com/ 
watch?v=JWjWDTEsack) 

 
- Video Să respectăm 

pădurile! 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=myGhw00CxzY 

 
Broșură online Europa. Să 

trăim mai bine împreună! 
(www.scoalatrifesti.ro/ 
sv/eu_verde.pdf)  

 
Platforma educațională 
saptamanaverde.edu.ro  

Colaj de fotografii; 
 
Jurnalul activităților; 
 
Chestionare 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

Micul 
Ecologist. 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
acțiuni de 
ecologizare 
împrejurimilor 
școlii  

Dezvoltarea unei 
conștiințe ecologice 
teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității 
locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 

ZIUA 
PĂMÂNTULUI  

Să respirăm un 

aer mai curat – 
activități de 
plantare 

Dezvoltarea abilităților de 

a proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi 
ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoală şi 
în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 

despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 

societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
Ocolul Silvic Iași 

 

Unelte specifice (hârleț, 

greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 

 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Economia 

circulară 

Conștientizarea 

importanței colectării 
selective a deșeurilor și a 

recirculării acestora; 

Prof. Turcuman 

Lucian 
 
Prof. Atodiresei 

Dragoș  

Broșură online Europa. Să 

trăim mai bine împreună! 
(www.scoalatrifesti.ro/ 
sv/eu_verde.pdf)  

 

Colaj de fotografii; 

 
Jurnalul activităților 

 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

 

 

Videoclip Economie 

circulară - Primii pași 
(https://youtu.be/iBVaI-

bnHBw)  

Expoziții cu 
materialele realizate 

Reciclăm și 
confecționăm 

Realizarea de obiecte 
folosind materiale 

reciclabile; 

Materiale reciclabile,  
Hârtie, lipici, fragmente de 

plastic/carton/hârtie 

5 31.03.2023 
PĂDUREA 

PRIETENA 
NOASTRĂ  

Pădurea, așa 
cum o știu eu! 

Dezvoltarea abilităților de 
a desfășura activități 

ecologice variate în natură 

Prof. Chirica Ștefan 
Prof. Bengoi Alina 

Aparate foto/telefoane 
 

Jurnalul activităților 
 
Determinator 

Aplicații pentru 
determinarea speciilor de 

animale/ plante 

Colaj online de 
fotografii; 

 
Jurnalul activităților 

 
Diplome de 
participare 

 

Întocmit, 

Prof. Turcuman Lucian 

 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială Hermeziu 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a V-a 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Să cunoaștem 
și să protejăm 
Planeta 
Albastră pentru 
copiii noștri! 

Formarea conștiinței 
elevilor cu privire la 
importanța protejării 
mediului; 
 
Dezvoltarea capacității de 

cunoaștere și înțelegere a 
problemelor legate de 
reducerea cauzelor și 
efectelor schimbărilor 
climatice, încălzirea globală 

a Terrei, poluare, 
protejarea biodiversității; 

Prof. Prodan 

Alexandru  
 
Prof. Manea 

Gabriela 
  

- Videoclip Să protejăm 

natura -  educație ecologică 
(https://www.youtube.com/ 
watch?v=JWjWDTEsack) 

 
- Video Să respectăm 

pădurile! 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=myGhw00CxzY 

 
Broșură online Europa. Să 

trăim mai bine împreună! 
(www.scoalatrifesti.ro/ 
sv/eu_verde.pdf)  

 
Platforma educațională 
saptamanaverde.edu.ro  

Colaj de fotografii; 
 
Jurnalul activităților; 
 
Chestionare 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul Ecologist. 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
acțiuni de 
ecologizare 
împrejurimilor 
școlii  

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice 
necesare transpunerii ei în 
practici ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

Să respirăm un 
aer mai curat – 
activități de 
plantare 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, 
de educaţie pentru mediu, 
în şcoală şi în comunitate; 

 
Conştientizarea elevilor 

despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 
societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 

Primăria com. 
Trifești 
Ocolul Silvic Iași 

 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 

Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Economia 

circulară 

Conștientizarea 

importanței colectării 
selective a deșeurilor și a 

recirculării acestora; 

Prof. Prodan 

Alexandru 
 

Prof. Bengoi  
Alina 
 

 

Broșură online Europa. Să 

trăim mai bine împreună! 
(www.scoalatrifesti.ro/ 

sv/eu_verde.pdf)  
 
Videoclip Economie 

circulară - Primii pași 

Colaj de fotografii; 

 
Jurnalul activităților 

 
Expoziții cu 
materialele realizate 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

(https://youtu.be/iBVaI-

bnHBw)  

Reciclăm și 
confecționăm 

Realizarea de obiecte 
folosind materiale 

reciclabile; 

Materiale reciclabile,  
Hârtie, lipici, fragmente de 

plastic/carton/hârtie 

5 31.03.2023 

ZIUA NATURII 

Pădurea, așa 

cum o știu eu! 

Dezvoltarea abilităților de a 

desfășura activități 
ecologice variate în natură 

Prof. Prodan 

Alexandru 
 
Prof. Gagea  

Cătălina 
 

Aparate foto/telefoane 

 
Aplicații GPS/GIS 
 

Jurnalul activităților 
 
Determinator 

 
Aplicații pentru 

determinarea speciilor de 
animale/ plante 

Colaj online de 

fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

 
Videoclip  

 
Diplome de 
participare 

Bio-blitz Recunoașterea și 

identificarea diferitelor 
tipuri de specii din flora și 
fauna zonei comunei; 
 
Realizarea unui videoclip cu 

diversitatea floristică și 
faunistică. 

 

Întocmit, 

Prof. Prodan Alexandru-Adrian 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VI-a A 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

CUNOȘTINȚELOR 

Planeta 
noastră - 
viitorul nostru 

Conștientizarea efectelor 

poluării și cauzele acestora 
asupra Terrei. 
Stimularea elevilor înspre 

dezvoltarea unor obiceiuri 
de protejare a mediului 

Prof. Calu Elena  

 
Prof. Chirica Ștefan  

Proiector  

Prezentare ppt 
Documetare video 

Colaje  

Lucrări artistice 
colective  
Chestionare  

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

Noi știm sa 
reciclam! 

Dezvoltarea unei conștiințe 

ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 

ecologice  
 
Implicarea în activități 

ecoprotective la nivelul școlii 
și al comunității locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 

fotografii; 
 

Jurnalul activităților 
 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI  

Un om-un pom Dezvoltarea abilităților de a 

proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, 

de educaţie pentru mediu, 
în şcoală şi în comunitate; 
 

Conştientizarea elevilor 
despre îndatoririle pe care le 

au faţă de natură și 
societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
Ocolul Silvic Iași 

 

Unelte specifice (hârleț, 

greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 

 
Colaj online de 

fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 

salvăm 

Promovarea ecologiei ca 

știintă a gospodăririi naturii 
(conștientizarea de către 
fiecare elev a relației dintre 

om și natură, dintre calitatea 
mediului și calitatea vieții); 

Prof. Calu Elena 

Luisa  
 
Prof. Panaite 

Daniela   

Proiector  

Prezentare ppt 
Documetare video, 
materiale reciclabile din 

care se pot confectiona 
diferite obiecte- capace 

plastic, sticle etc.  

Colaj de fotografii; 

 
Jurnalul activităților 
 

Expoziții cu 
materialele realizate 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

5 31.03.2023 
PĂDUREA 
PRIETENA 
NOASTRĂ  

Împreună 
pentru 
curățenia 
comunei! 

Dezvolte atitudini pozitive 

fața de protejarea mediului 

Prof. Fârțade Isabela 

Prof. Chirica Ștefan 

Manuși 

Saci de gunoi 

Colaj Foto  

Jurnal de activități  

 

Întocmit, 

Prof. Calu Luisa 

 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VI-a B 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 

ZIUA ȘTIINȚELOR 
Apa – resursă 

vitală pentru 

existenţa 

umană 

Planeta 
noastră, viitorul 

nostru! 

Consientizarea inportantei 

consumului de apa si 
utilizarea ei in mod 
constient ca resursă 

epuizabilă-în contextul 
schimbarilor climatice 

Prof. Barbălată 

Demis 
 
Prof. Chirica Ștefan 

Proiector  

Prezentare ppt 
Documetare video 

Fotografii 

Afișe 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

Micul 
Ecologist. 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
acțiuni de 
ecologizare 
împrejurimilor 
școlii  

Dezvoltarea unei 
conștiințe ecologice 
teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității 
locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 

ZIUA 
PĂMÂNTULUI  

Să respirăm un 

aer mai curat – 
activități de 
plantare 

Dezvoltarea abilităților de 

a proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi 
ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoală şi 
în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 

despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 

societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
Ocolul Silvic Iași 

 

Unelte specifice (hârleț, 

greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 

 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 

salvăm/ 
Economia 

circulară 

 

Promovarea ecologiei ca 

știință a gospodăririi naturii 
(conștientizarea de către 
fiecare elev a relației dintre 

om și natură, dintre calitatea 
mediului și calitatea vieții); 

Prof. Barbălată 

Demis 
 
Prof. Panaite 

Daniela 

Calculator/laptop 

Prezentări  
Filme educaționale 
Platforme educaționale  

 
Materiale reciclabile,  

Colaj online de 

fotografii; 
Jurnalul activităților 
Videoclip  

Diplome de participare 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

 Hârtie, lipici 

5 31.03.2023 
PĂDUREA 
PRIETENA 

NOASTRĂ  

Pădurea, așa 
cum o știu eu! 

Dezvolte atitudini pozitive 

fața de protejarea mediului 

- să dezvolte abilităţile de 
cercetare şi de explorare a 
lumii vii prin observarea 

efectelor acţiunii omului 
asupra biodiversităţii. 

Prof. Barbălată 
Demis 
 

Prof. Fârțade Isabela 

Aparate foto/telefoane 
 
Jurnalul activităților 

Colaj online de 
fotografii; 
Jurnalul activităților 

 

 

Întocmit, 

Prof. Barbălată Demis 

 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VI-a H 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Învățăm fără 
hârtie 
 
 
 
 

 
Planeta 
noastră, 
viitorul nostru! 

 

O1-Formarea conștiinței 
elevilor cu privire la 
importanța protejării 
mediului; 
 

O2-Dezvoltarea capacității 
de cunoaștere și înțelegere 
a problemelor legate de 

reducerea cauzelor și 
efectelor schimbărilor 
climatice, încălzirea globală 
a Terrei, poluare, 
protejarea biodiversității; 

 

Prof. Jora Ramona 

 
Prof. Manea 
Gabriela 

 

Dispozitive IT 
 
Platforme educaționale 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 
Chestionare 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul Ecologist 
 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
ecologizarea 
împrejurimilor 
școlii  
 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice 
necesare transpunerii ei în 
practici ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
 
 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

Să respirăm un 
aer mai curat – 
activități de 
plantare 
 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, 
de educaţie pentru mediu, 
în şcoală şi în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 
despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 

societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 

didactice 
 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 

seminţe, puieţi, răsaduri, 
ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Economia 

circulară 
 

Conștientizarea 

importanței colectării 
selective a deșeurilor și a 
recirculării acestora; 

 

Prof. Jora Ramona 

 
Prof. Bengoi Alina 

Dispozitive IT 

Platforme educaționale 

Colaj de fotografii; 

 
Jurnalul activităților 
 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

Reciclăm și 
confecționăm 
 

Realizarea de obiecte 
folosind materiale 
reciclabile; 
 

Materiale reciclabile,  
Hârtie, lipici 
 

Expoziții cu 
materialele realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Pădurea, așa 
cum o știu eu! 

 
 
 
 
 

 
Bio-blitz 
 

Dezvoltarea abilităților de a 
desfășura activități 

ecologice variate în natură 
 
Recunoașterea și 
identificarea diferitelor 
tipuri de specii din flora și 

fauna zonei comunei; 
 
Realizarea unui videoclip cu 
diversitatea floristică și 
faunistică 

Prof. Jora Ramona 
 

Prof. Gagea Cătălina 
 
UAT Trifești 

Aparate foto/telefoane 
 

Aplicații GPS/GIS 
 
 
 
Jurnalul activităților 
 

Colaj online de 
fotografii; 

Jurnalul activităților 
Videoclip  
Diplome de 
participare 

 

Întocmit, 

Diriginte, prof. Prof. Jora Ramona 

 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VII-a A 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 

ZIUA ȘTIINȚELOR 
Apa – resursă 

vitală pentru 

existenţa 

umană 

Planeta 
noastră, viitorul 

nostru! 

Consientizarea inportantei 

consumului de apa si 
utilizarea ei in mod 
constient ca resursă 

epuizabilă-în contextul 
schimbarilor climatice 

Prof. Mircea Ștefan 

 
Prof. Fârțade Isabela 

Proiector  

Prezentare ppt 
Documetare video 

Fotografii 

Afișe 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

Micul 
Ecologist. 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
acțiuni de 
ecologizare 
împrejurimilor 
școlii  

Dezvoltarea unei 
conștiințe ecologice 
teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității 
locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 

ZIUA 
PĂMÂNTULUI  

Să respirăm un 

aer mai curat – 
activități de 
plantare 

Dezvoltarea abilităților de 

a proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi 
ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoală şi 
în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 

despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 

societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
Ocolul Silvic Iași 

 

Unelte specifice (hârleț, 

greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 

 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 

salvăm/ 
Economia 

circulară 

 

Promovarea ecologiei ca 

știintă a gospodăririi naturii 
(conștientizarea de către 
fiecare elev a relației dintre 

om și natură, dintre calitatea 
mediului și calitatea vieții); 

Prof. Mircea Ștefan 

 
Prof. Fârțade Isabela 

Calculator/laptop 

Prezentări  
Filme educaționale 
Platforme educaționale  

 
Materiale reciclabile,  

Colaj online de 

fotografii; 
Jurnalul activităților 
Videoclip  

Diplome de participare 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

 Hârtie, lipici 

5 31.03.2023 
PĂDUREA 
PRIETENA 

NOASTRĂ  

Pădurea, așa 
cum o știu eu! 

Dezvolte atitudini pozitive 

fața de protejarea mediului 

- să dezvolte abilităţile de 
cercetare şi de explorare a 
lumii vii prin observarea 

efectelor acţiunii omului 
asupra biodiversităţii. 

Prof. Mircea Ștefan 
 
Prof. Panaite 

Daniela 

Aparate foto/telefoane 
 
Jurnalul activităților 

Colaj online de 
fotografii; 
Jurnalul activităților 

 

 

Întocmit, 

Prof. Mircea Ștefan 

 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VII-a B 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 

ZIUA ȘTIINȚELOR 
Apa – resursă 

vitală pentru 

existenţa 

umană 

Planeta 
noastră, viitorul 

nostru! 

Consientizarea inportantei 

consumului de apa si 
utilizarea ei in mod 
constient ca resursă 

epuizabilă-în contextul 
schimbarilor climatice 

Prof. Turcuman Flori 

 
Prof. Fârțade Isabela 
 

 

Proiector  

Prezentare ppt 
Documetare video 

Fotografii 

Afișe 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

Micul 
Ecologist. 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
acțiuni de 
ecologizare 
împrejurimilor 
școlii  

Dezvoltarea unei 
conștiințe ecologice 
teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 
ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității 
locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 

ZIUA 
PĂMÂNTULUI  

Să respirăm un 

aer mai curat – 
activități de 
plantare 

Dezvoltarea abilităților de 

a proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi 
ecologice, de educaţie 
pentru mediu, în şcoală şi 
în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 

despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 

societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
Ocolul Silvic Iași 

 

Unelte specifice (hârleț, 

greblă, sapă), arbuști, 
seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 

 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Reciclăm și 

salvăm/ 
Economia 

circulară 

 

Promovarea ecologiei ca 

știintă a gospodăririi naturii 
(conștientizarea de către 
fiecare elev a relației dintre 

om și natură, dintre calitatea 
mediului și calitatea vieții); 

Prof. Turcuman Flori 

 
Prof. Fârțade Isabela 

Calculator/laptop 

Prezentări  
Filme educaționale 
Platforme educaționale  

 
Materiale reciclabile,  

Colaj online de 

fotografii; 
Jurnalul activităților 
Videoclip  

Diplome de participare 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

 Hârtie, lipici 

5 31.03.2023 
PĂDUREA 
PRIETENA 

NOASTRĂ  

Pădurea, așa 
cum o știu eu! 

- Să dezvolte atitudini 

pozitive fața de protejarea 

mediului 

- să dezvolte abilităţile de 

cercetare şi de explorare a 
lumii vii prin observarea 

efectelor acţiunii omului 
asupra biodiversităţii. 

Prof. Chirica Ștefan 
 
Prof. Panaite 

Daniela 

Aparate foto/telefoane 
 
Jurnalul activităților 

Colaj online de 
fotografii; 
Jurnalul activităților 

 

 

Întocmit, 

Prof. Turcuman Flori 

 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VII-a H 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Învățăm fără 
hârtie 
 
 
 
 

 
Planeta 
noastră, 
viitorul nostru! 

 

O1-Formarea conștiinței 
elevilor cu privire la 
importanța protejării 
mediului; 
 

O2-Dezvoltarea capacității 
de cunoaștere și înțelegere 
a problemelor legate de 

reducerea cauzelor și 
efectelor schimbărilor 
climatice, încălzirea globală 
a Terrei, poluare, 
protejarea biodiversității; 

 

Prof. Chelaru Codrin 

 
Prof. Atodiresei 
Dragoș 

 

Dispozitive IT 
 
Platforme educaționale 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 
Chestionare 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul Ecologist 
 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
ecologizarea 
împrejurimilor 
școlii  
 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice 
necesare transpunerii ei în 
practici ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
 
 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

Să respirăm un 
aer mai curat – 
activități de 
plantare 
 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, 
de educaţie pentru mediu, 
în şcoală şi în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 
despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 

societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 

didactice 
 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 

seminţe, puieţi, răsaduri, 
ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Economia 

circulară 
 

Conștientizarea 

importanței colectării 
selective a deșeurilor și a 
recirculării acestora; 

 

Prof. Chelaru Codrin 

 
Prof. Chirica Ștefan 

Dispozitive IT 

Platforme educaționale 

Colaj de fotografii; 

 
Jurnalul activităților 
 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

Reciclăm și 
confecționăm 
 

Realizarea de obiecte 
folosind materiale 
reciclabile; 
 

Materiale reciclabile,  
Hârtie, lipici 
 

Expoziții cu 
materialele realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Pădurea, așa 
cum o știu eu! 

 
 
 
 
 

 
Bio-blitz 
 

Dezvoltarea abilităților de a 
desfășura activități 

ecologice variate în natură 
 
Recunoașterea și 
identificarea diferitelor 
tipuri de specii din flora și 

fauna zonei comunei; 
 
Realizarea unui videoclip cu 
diversitatea floristică și 
faunistică 

Prof. Chelaru Codrin 
 

Prof. Atodiresei 
Dragoș 
 

UAT Trifești 

Aparate foto/telefoane 
 

Aplicații GPS/GIS 
 
 
 
Jurnalul activităților 
 

Colaj online de 
fotografii; 

Jurnalul activităților 
Videoclip  
Diplome de 
participare 

 

Întocmit, 

Diriginte prof. Chelaru Codrin-Vlad 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială “Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VIII-a A 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚELOR 

Să descoperim 
tainele 
Ecologiei! 

 

 

 

Planeta 
noastră, 

viitorul nostru! 

- să dezvolte capacităţi de 

cunoaştere şi înţelegere a 
problemelor legate de 
reducerea 

cauzelor și efectelor 
schimbărilor climatice, 

încălzirea globală a Terrei, 
poluare, protejarea 
biodiversității; 

- să stimuleze elevii în 
procesul de investigare şi 

cercetare a mediului 
înconjurător 

Profesor  diriginte 

Dulman Denisia 
 
Prof. Panaite Daniela 

Calculator/laptop 

Prezentări  
Filme educaționale 
 

Platforme educaționale 

Colaj online de 

fotografii; 
Jurnalul activităților 
Chestionare 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/


 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Poluarea intră 
în vacanţă 
 
 
 
 Ecologiștii 
intră în acțiune  

- să înţeleagă relaţia dintre 

om şi mediu, a 

interdependenţei dintre 

calitatea mediului şi calitatea 

vieţii; 

 

- să participe la cât mai multe 

proiecte de colectare 

selectivă a deşeurilor şi 

valorificarea 

eficientă a resurselor 

Toate clasele  

Toate cadrele 

didactice  

 

Parteneri: 

Primăria com. 

Trifești 

 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 

deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 

 

Colaj online de 

fotografii; 

 

Jurnalul activităților 

 

3 29.03.2023 

ZIUA 
PRIMĂVERII 

Copac tânăr , 

copac bătrân  

- să-şi dezvolte capacitatea de 

a desfășura activități 

ecologice variate în școală , în 

natură; 

 

- să-și dezvolte atitudini 

pozitive față de protejarea 

mediului; 

Toate clasele  

Toate cadrele 

didactice 

 

Parteneri: 

Primăria com. 

Trifești 

Ocolul Silvic Iași 

Unelte specifice (hârleț, 

greblă, sapă), arbuști, 

seminţe, puieţi, răsaduri, 

ghivece 

Grădina școlii; 

 

Colaj online de 

fotografii; 

 

Jurnalul activităților 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

4 30.03.2023 
ZIUA CREATIVITĂȚII 

Cutia vieții  
 
 
 
Reciclăm și 
confecționăm 

- să-şi dezvolte deprinderi de lucru 

(folosirea materialelor pentru 

realizarea unor obiecte reciclabile); 

 

- să-și formeze un comportament 

responsabil față de mediul 

înconjurător. 

Profesor diriginte 

Dulman Denisia 

 

Prof. Borșanu Ancuța  

 

 

Calculator/laptop 

Prezentări  

Filme educaționale 

Platforme 

educaționale  

 

Materiale 

reciclabile,  

Hârtie, lipici 

Colaj online 

de fotografii; 

Jurnalul 

activităților 

 

Expoziții cu 

materialele 

realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Pădurea, aurul 
verde! 
 
 

- să dezvolte abilităţile de cercetare 

şi de explorare a lumii vii prin 

observarea efectelor acţiunii 

omului asupra biodiversităţii. 

Profesor diriginte 

Dulman Denisia 

Prof. Panaite Daniela 

 

UAT Trifești 

Aparate 

foto/telefoane 

 

Jurnalul 

activităților 

Colaj online 

de fotografii; 

Jurnalul 

activităților 

Diplome de 

participare 

 

Întocmit, Diriginte: 

Prof. Dulman Denisia 

 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 
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Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VIII-a B 
Nr. 

crt. 
Data Activități  Obiective 

Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA ȘTIINȚELOR 

Schimbări 
climatice- cauze 

și efecte  

 

- să dezvolte capacităţi de 
cunoaştere şi înţelegere a 

problemelor legate de reducerea 
cauzelor și efectelor schimbărilor 
climatice, încălzirea globală a 

Terrei, poluare, protejarea 
biodiversității; 

- să stimuleze elevii în procesul 
de investigare şi cercetare a 
mediului înconjurător 

Prof. Arhip Petronela 
 

Prof. Panaite Daniela 
 

Calculator/laptop 
Prezentări  

Filme educaționale 
 
Platforme 

educaționale 

Colaj online de 
fotografii; 

Jurnalul activităților 
Chestionare 

2 28.03.2023 
ZIUA ECO 

Micul Ecologist. 
Un mediu curat-
o lume 

sănătoasă! – 
acțiuni de 
ecologizare 

împrejurimilor 
școlii  

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice necesare 
transpunerii ei în practici 

ecologice  
 
Implicarea în activități 

ecoprotective la nivelul școlii și al 
comunității locale 

Toate clasele  
Toate cadrele 
didactice  

 
Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: 
saci menajeri (după 
categoria de deșeuri), 

mănuși, cutii pentru 
depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 

Jurnalul activităților 
 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/
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3 29.03.2023 

ZIUA 
PĂMÂNTULUI  

Să respirăm un 

aer mai curat – 
activități de 

plantare 

Dezvoltarea abilităților de a 

proiecta şi desfăşura în echipă, 
activităţi ecologice, de educaţie 

pentru mediu, în şcoală şi în 
comunitate; 
Conştientizarea elevilor despre 

îndatoririle pe care le au faţă de 
natură și societate, în contextul 

dezvoltării durabile; 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
Ocolul Silvic Iași 

Unelte specifice 

(hârleț, greblă, sapă), 
arbuști, seminţe, 

puieţi, răsaduri, 
ghivece 

Grădina școlii; 

 
Colaj online de 

fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 
ZIUA 

CREATIVITĂȚII 

Florile și 
poluarea 

 
 
 

Reciclăm și 
confecționăm 

- să-şi dezvolte deprinderi de 
lucru (folosirea materialelor 

pentru realizarea unor obiecte 
reciclabile); 
 

- să-și formeze un comportament 
responsabil față de mediul 
înconjurător. 

Prof. Arhip Petronela 
 

Prof. Apopei Ionela  
 

Calculator/laptop 
Prezentări  

Filme educaționale 
Platforme 
educaționale  

Materiale necesare 
pentru scenetă  
Materiale reciclabile,  

Hârtie, lipici 

 
Colaj online de 

fotografii; 
Videoclipuri; 
Jurnalul activităților; 

Expoziții cu 
materialele realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Pădurea, aurul 
verde! 

 
 

- să dezvolte abilităţile de 
cercetare şi de explorare a lumii 

vii prin observarea efectelor 
acţiunii omului asupra 

biodiversităţii. 

Prof. Arhip Petronela 
 

Prof. Panaite Daniela 
 

Aparate 
foto/telefoane 

 
Jurnalul activităților 

Colaj online de 
fotografii; 

Jurnalul activităților 
Diplome de participare 

 

Întocmit, 

Prof. Arhip Petronela 



 

Programul național Săptămâna Verde 
27 - 31 martie 2023 

  Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești 
Com. Trifești, jud. Iași 
Web: www.scoalatrifesti.ro 

 
Nr. 1047/17.03.2023 

 
Orarul activităților din cadrul programului național Săptămâna Verde 

Clasa a VIII-a H 
 

Nr. 
crt. 

Data Activități  Obiective 
Coordonator/ 

Parteneri 
Resurse Evaluare 

1 
 

27.03.2023 
ZIUA 

ȘTIINȚEI 

Învățăm fără 
hârtie 
 
 
 
 

 
Planeta 
noastră, 
viitorul nostru! 

 

O1-Formarea conștiinței 
elevilor cu privire la 
importanța protejării 
mediului; 
 

O2-Dezvoltarea capacității 
de cunoaștere și înțelegere 
a problemelor legate de 

reducerea cauzelor și 
efectelor schimbărilor 
climatice, încălzirea globală 
a Terrei, poluare, 
protejarea biodiversității; 

 

Prof. Arhip Elena-

Daniela 
 
Prof. Atodiresei 

Dragoș 
 

Dispozitive IT 
 
Platforme educaționale 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 
Chestionare 

Aprobat,      Avizat, 
Director,     Responsabil mediu, 
Prof. Liliana Lazăr    prof. Alexandru Prodan 

http://www.scoalatrifesti.ro/
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2 28.03.2023 
ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

Micul Ecologist 
 
Un mediu 
curat-o lume 
sănătoasă! – 
ecologizarea 
împrejurimilor 
școlii  
 

Dezvoltarea unei conștiințe 
ecologice teoretice 
necesare transpunerii ei în 
practici ecologice  
 
Implicarea în activități 
ecoprotective la nivelul 
școlii și al comunității locale 

Toate clasele  

Toate cadrele 
didactice  

 
 
 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ustensile specifice: saci 

menajeri (după categoria de 
deșeuri), mănuși, cutii 

pentru depozitare 
 

Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 
 

3 29.03.2023 
ZIUA 

PRIMĂVERII 

Să respirăm un 
aer mai curat – 
activități de 
plantare 
 

Dezvoltarea abilităților de a 
proiecta şi desfăşura în 
echipă, activităţi ecologice, 
de educaţie pentru mediu, 
în şcoală şi în comunitate; 
 
Conştientizarea elevilor 
despre îndatoririle pe care 
le au faţă de natură și 

societate, în contextul 
dezvoltării durabile; 

Toate clasele  
Toate cadrele 

didactice 
 

 

Parteneri: 
Primăria com. 

Trifești 
 

Ocolul Silvic Iași 
 

Unelte specifice (hârleț, 
greblă, sapă), arbuști, 

seminţe, puieţi, răsaduri, 
ghivece 

Grădina școlii; 
 
Colaj online de 
fotografii; 
 
Jurnalul activităților 

4 30.03.2023 

ZIUA 
CREATIVITĂȚII 

Economia 

circulară 
 

Conștientizarea 

importanței colectării 
selective a deșeurilor și a 
recirculării acestora; 

 

Prof. Arhip Elena-

Daniela 
 
Prof. Chirica Ștefan 

 

Dispozitive IT 

Platforme educaționale 

Colaj de fotografii; 

 
Jurnalul activităților 
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Reciclăm și 
confecționăm 
 

Realizarea de obiecte 
folosind materiale 
reciclabile; 
 

Materiale reciclabile,  
Hârtie, lipici 
 

Expoziții cu 
materialele realizate 

5 31.03.2023 
ZIUA NATURII 

Pădurea, așa 
cum o știu eu! 

 
 
 
 
 

 
Bio-blitz 
 

Dezvoltarea abilităților de a 
desfășura activități 

ecologice variate în natură 
 
Recunoașterea și 
identificarea diferitelor 
tipuri de specii din flora și 

fauna zonei comunei; 
 
Realizarea unui videoclip cu 
diversitatea floristică și 
faunistică 

Prof. Arhip Elena-
Daniela 

 
Prof. Atodiresei 
Dragoș 

 
UAT Trifești 

Aparate foto/telefoane 
 

Aplicații GPS/GIS 
 
 
 
Jurnalul activităților 
 

Colaj online de 
fotografii; 

Jurnalul activităților 
Videoclip  
Diplome de 
participare 

 

Întocmit, 

Diriginte, Prof. Arhip Elena-Daniela 
 

 


