
Nr. 404 din 07.03.2023

Nr. 

Crt.

1. Nume, Prenume 

cadru didactic:
2. Funcția: 3. Ziua:

4. Selectați 

grupa/ clasa:

5. Numele 

activității 

educaționale:

6. Selectați 

activitatea 

educațională 

desfășurată (Art. 5, 

7.  Se urmărește dezvoltarea capacității 

elevilor :
8:  În colaborare cu: 9. Resurse utilizate:

10. Observații (Ex: 

activitate 

educațională 

comună cu cadrul 

1 Balaban Daniela Educatoare Luni, 27 martie 2023 grupa mijlocie
Învățam să 

reciclăm. 

vizionări de 

documentare

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

2 Balan Constanța Profesor Luni, 27 martie 2023 clasa a VIII-a

Ecologiști  în  

acțiune: curățăm 

comuna

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

înțelege legislația de mediu și rolul autorităţilor, 

instituţiilor, companiilor, organizaţiilor 

nonguvernamentale și altor actori în 

combaterea schimbărilor climatice și protejarea 

reprezentanţi ai 

autorităţilor locale

https://angajamentpen

truclima.ro/

Activitate educațională  

individuală 

3 Balan Constanța Profesor Luni, 27 martie 2023 clasa a VIII-a

Ecologisti in 

actiune : curățăm 

comuna

alte activități 

educaționale

înțelege legislația de mediu și rolul autorităţilor, 

instituţiilor, companiilor, organizaţiilor 

nonguvernamentale și altor actori în 

combaterea schimbărilor climatice și protejarea 

reprezentanţi ai 

autorităţilor locale

https://angajamentpen

truclima.ro/

Activitate educațională 

individuală 

4 Balan Constanța Profesor Luni, 27 martie 2023 clasa a VI-a

Colectarea 

selectiva a 

deseurilor de 

ambalaje si a 

lecții în natură
explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

Activitate educațională 

individuală 

5 Balan Constanța Profesor Luni, 27 martie 2023 clasa a VII-a
Impreuna pentru 

Planeta Albastra

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

părinţi/reprezentanți 

legali

http://mmediu.ro/categ

orie/initiative-

climatice/409

Activitate educațională 

individuală 

6 Balan Mariana

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Luni, 27 martie 2023 grupa mijlocie Prietenii  naturii  jocuri de rol
explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

7 Bumbaru Georgiana Învățătoare Luni, 27 martie 2023 clasa a II-a

"PASTREAZA 

UN MEDIU 

SANATOS"

dezbateri

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes, 

8 Bumbaru Georgiana Învățătoare Luni, 27 martie 2023 clasa a II-a SOS NATURA dezbateri

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul Alte resurse

9 Butunoi Elena-Claudia
Profesor pentru 

învățământ primar
Luni, 27 martie 2023

clasa 

pregătitoare

Povesti despre 

natura-natura in 

fotografii

fotografie vorbită

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes, 
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Nr. 

Crt.

1. Nume, Prenume 

cadru didactic:
2. Funcția: 3. Ziua:

4. Selectați 

grupa/ clasa:

5. Numele 

activității 

educaționale:

6. Selectați 

activitatea 

educațională 

desfășurată (Art. 5, 

7.  Se urmărește dezvoltarea capacității 

elevilor :
8:  În colaborare cu: 9. Resurse utilizate:

10. Observații (Ex: 

activitate 

educațională 

comună cu cadrul 

10
Comănescu Loredana 

Cătălina

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Luni, 27 martie 2023 grupa mare

,, RECICLAREA 

ȘI 

GESTIONAREA 

DEȘEURILOR,,

alte activități 

educaționale

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul Alte resurse
Activitate comună cu 

cadrul didactic

11

Ghiur Silviu-Andrei, Ghiur 

Liliana-Ionela, Lungu 

Maria

Profesor Luni, 27 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Club de film
vizionări de 

documentare

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

comună

12 Hilohi Mădălin Profesor Luni, 27 martie 2023 clasa a V-a

Noi stim sa 

reciclam- 

Impactul 

deseurilor asupra 

lecții în natură
explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

13
Popa-Hotnogu Teodora-

Mihaela
Învățătoare Luni, 27 martie 2023 clasa a IV-a

Păstrează un 

mediu sănătos!
lecții în natură

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse

14
Popovici Ioana, Hilohi 

Mădălin
Profesor Luni, 27 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VIII-a

Helping Mother 

Nature
dezbateri

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul Alte resurse

15 Porumb Ioan Alexandru Profesor Luni, 27 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Viața între 

schimbările 

climatice și 

poluarea 

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul Alte resurse

16
Porumb Zînica Nela, 

Porumb Cătălin-Nicolae

Profesor pentru 

învățământ primar
Luni, 27 martie 2023

clasa I, clasa a 

III-a

Planeta Pământ 

e casa noastră!
voluntariat

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

reprezentanţi ai 

autorităţilor locale
Alte resurse

17 Balaban Daniela Educatoare Marți, 28 martie 2023 grupa mijlocie
Natura prietena 

noastră. 
lecții în natură

înțelege legislația de mediu și rolul autorităţilor, 

instituţiilor, companiilor, organizaţiilor 

nonguvernamentale și altor actori în 

combaterea schimbărilor climatice și protejarea 

nu este cazul

http://mmediu.ro/categ

orie/initiative-

climatice/409

18 Balan Constanța Profesor Marți, 28 martie 2023 clasa a V-a
Ce reciclez?Cum 

reciclez?
dezbateri

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul
https://angajamentpen

truclima.ro/

Activitate educațională 

individuală 

19 Balan Constanța Profesor Marți, 28 martie 2023 clasa a VIII-a

Noi stim sa 

reciclam-

Impactul 

deseurilor asupra 

dezbateri

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul

http://mmediu.ro/categ

orie/initiative-

climatice/409

Activitate educațională 

individuală 

20 Balan Constanța Profesor Marți, 28 martie 2023 clasa a VI-a

Colectarea 

selectiva a 

deseurilor

vizionări de 

documentare

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul
https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes

Activitate educațională 

individuală. 

21 Balan Constanța Profesor Marți, 28 martie 2023 clasa a VII-a
Impreuna pentru 

Planeta Albastra

alte activități 

educaționale

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul

http://mmediu.ro/categ

orie/initiative-

climatice/409

Activitate educațională 

individuală 

22 Balan Mariana

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Marți, 28 martie 2023 grupa mijlocie

Minunata lume a 

plantelor și 

animalelor 

vizionări de 

documentare

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul

http://mmediu.ro/categ

orie/initiative-

climatice/409

Activitate desfășurată  

cu educatoarea
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Nr. 

Crt.

1. Nume, Prenume 

cadru didactic:
2. Funcția: 3. Ziua:

4. Selectați 

grupa/ clasa:

5. Numele 

activității 

educaționale:

6. Selectați 

activitatea 

educațională 

desfășurată (Art. 5, 

7.  Se urmărește dezvoltarea capacității 

elevilor :
8:  În colaborare cu: 9. Resurse utilizate:

10. Observații (Ex: 

activitate 

educațională 

comună cu cadrul 

23 Bumbaru Georgiana
Profesor pentru 

învățământ primar
Marți, 28 martie 2023 clasa a II-a

COPIII , 

PRIETENII 

COPACILOR

alte activități 

educaționale

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

24 Bumbaru Georgiana Învățătoare Marți, 28 martie 2023 clasa a II-a
COSUL 

ECOLOGIC

alte activități 

educaționale

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse

25 Butunoi Elena-Claudia
Profesor pentru 

învățământ primar
Marți, 28 martie 2023

clasa 

pregătitoare
Dacă aș fi... jocuri de rol

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes, 

26 Butunoi Elena-Claudia
Profesor pentru 

învățământ primar
Marți, 28 martie 2023

clasa 

pregătitoare

Putem trai fara 

natura?
jocuri de rol

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes, 

27
Comănescu Loredana 

Cătălina

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Marți, 28 martie 2023 grupa mare ,, SOS, CLIMA ,,
alte activități 

educaționale

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse
Activitate comună cu 

cadrul didactic

28 Elisei Cosmin - Marius Profesor Marți, 28 martie 2023 clasa a VI-a

Vizionare 

documentar 

despre 

protejarea 

vizionări de 

documentare

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

http://mmediu.ro/categ

orie/initiative-

29

Ghiur Silviu-Andrei, Ghiur 

Liliana-Ionela, Lungu 

Maria

Profesor Marți, 28 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Ziua reciclarii: un 

zâmbet, o floare, 

o rază de soare

alte activități 

educaționale

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

comună

30 Hilohi Mădălin Profesor Marți, 28 martie 2023 clasa a VII-a
Căutătorii de 

"comori"
lecții în natură

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

31
Popa-Hotnogu Teodora-

Mihaela
Învățătoare Marți, 28 martie 2023 clasa a IV-a

Sădește o planta 

și te vei bucura 

de fapta ta!

experimente

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse

32 Porumb Ioan Alexandru Profesor Marți, 28 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Să ne protejăm 

localitatea – ce 

nu ne place și 

putem schimba

fotografie vorbită

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse -

33
Porumb Zînica Nela, 

Porumb Cătălin-Nicolae

Profesor pentru 

învățământ primar
Marți, 28 martie 2023

clasa I, clasa a 

III-a

Apa - o poveste 

fără sfârșit
experimente

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

34 Balaban Daniela Educatoare Miercuri, 29 martie 2023 grupa mijlocie
Importanța apei 

în natură. 

alte activități 

educaționale

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul

http://mmediu.ro/categ

orie/initiative-

climatice/409

35 Balan Constanța Profesor Miercuri, 29 martie 2023 clasa a V-a Provocarea ECO

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

inițiază și desfășoară acțiuni civice individuale 

şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor 

climatice și protecția mediului

părinţi/reprezentanți 

legali
Alte resurse

Activitate educațională 

individuală 
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Nr. 

Crt.

1. Nume, Prenume 

cadru didactic:
2. Funcția: 3. Ziua:

4. Selectați 

grupa/ clasa:

5. Numele 

activității 

educaționale:

6. Selectați 

activitatea 

educațională 

desfășurată (Art. 5, 

7.  Se urmărește dezvoltarea capacității 

elevilor :
8:  În colaborare cu: 9. Resurse utilizate:

10. Observații (Ex: 

activitate 

educațională 

comună cu cadrul 

36 Balan Mariana

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Miercuri, 29 martie 2023 grupa mijlocie

Ce putem face 

pentru  o lume 

mai curată?

dezbateri

participa, în viitor, la elaborarea de politici 

publice și la dezvoltarea de noi tehnologii care 

să contribuie la combaterea schimbărilor 

climatice și protecția mediului

nu este cazul Alte resurse
Activitate desfășurată  

educatoarea 

37 Bumbaru Georgiana Învățătoare Miercuri, 29 martie 2023 clasa a II-a

PARADA 

COSTUMELOR 

ECO

jocuri de rol

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul Alte resurse

38 Butunoi Elena-Claudia
Profesor pentru 

învățământ primar
Miercuri, 29 martie 2023

clasa 

pregătitoare
Natura in filme

vizionări de 

documentare

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes, 

39
Comănescu Loredana 

Cătălina

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Miercuri, 29 martie 2023 grupa mare
,, PROTEJAREA 

MEDIULUI ,,

alte activități 

educaționale

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

Activitate comună cu 

cadrul didactic. 

40

Ghiur Silviu-Andrei, Ghiur 

Liliana-Ionela, Lungu 

Maria

Profesor Miercuri, 29 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Parada de 

costume eco

alte activități 

educaționale

participa, în viitor, la elaborarea de politici 

publice și la dezvoltarea de noi tehnologii care 

să contribuie la combaterea schimbărilor 

climatice și protecția mediului

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

comună

41 Hilohi Mădălin Profesor Miercuri, 29 martie 2023 clasa a VI-a
Căutătorii de 

"comori"
lecții în natură

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

42 Lăpușneanu Valentina Profesor Miercuri, 29 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Atmosfera/Poluar

e.

vizionări de 

documentare

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul

http://mmediu.ro/categ

orie/initiative-

climatice/409

43
Popa-Hotnogu Teodora-

Mihaela
Învățătoare Miercuri, 29 martie 2023 clasa a IV-a

Copiii, prietenii 

naturii!

alte activități 

educaționale

inițiază și desfășoară acțiuni civice individuale 

şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor 

climatice și protecția mediului

nu este cazul Alte resurse

44 Popovici Ioana Profesor Miercuri, 29 martie 2023 clasa a VII-a

Mother Nature 

and how can I 

help her

vizionări de 

documentare

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse

45
Popovici Ioana, Hilohi 

Mădălin
Profesor Miercuri, 29 martie 2023

clasa a III-a, 

clasa a IV-a, 

clasa a VII-a

Helping Mother 

Nature

vizionări de 

documentare

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse

46 Porumb Ioan Alexandru Profesor Miercuri, 29 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VIII-a

Vizionare film 

documentar 

despre climă

vizionări de 

documentare

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse -

47
Porumb Zînica Nela, 

Porumb Cătălin-Nicolae

Profesor pentru 

învățământ primar
Miercuri, 29 martie 2023

clasa I, clasa a 

III-a

Parada 

costumelor 

ECO/Creații din 

materiale 

alte activități 

educaționale

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse

48 Balaban Daniela Educatoare Joi, 30 martie 2023 grupa mijlocie
Protejăm 

pădurile. 
fotografie vorbită

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/
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1. Nume, Prenume 

cadru didactic:
2. Funcția: 3. Ziua:

4. Selectați 

grupa/ clasa:

5. Numele 

activității 

educaționale:

6. Selectați 

activitatea 

educațională 

desfășurată (Art. 5, 

7.  Se urmărește dezvoltarea capacității 

elevilor :
8:  În colaborare cu: 9. Resurse utilizate:

10. Observații (Ex: 

activitate 

educațională 

comună cu cadrul 

49 Balan Constanța Profesor Joi, 30 martie 2023 clasa a VII-a

Fii responsabil, 

recicleaza 

selectiv

lecții în natură
explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

Activitate educațională 

individuală 

50 Balan Constanța Profesor Joi, 30 martie 2023 clasa a VIII-a
Noi stim să 

reciclam

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

inițiază și desfășoară acțiuni civice individuale 

şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor 

climatice și protecția mediului

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

individuală 

51 Balan Constanța Profesor Joi, 30 martie 2023 clasa a VII-a

Fii responsabil, 

recicleaza 

responsabil

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

individuală 

52 Balan Mariana

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Joi, 30 martie 2023 grupa mijlocie
Noi ocrotim 

natura

expediții și excursii în 

parcuri naturale și arii 

protejate

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

Activitate desfășurată 

cu educatoarea 

53 Bumbaru Georgiana Învățătoare Joi, 30 martie 2023 clasa a II-a

REALIZAREA 

UNUI MENIU 

SANATOS

alte activități 

educaționale

înțelege și utilizează noțiuni elementare 

referitoare la mediu și la schimbările climatice 

pentru a conștientiza faptul că schimbările 

climatice sunt o problemă emergentă a 

nu este cazul Alte resurse

54 Butunoi Elena-Claudia
Profesor pentru 

învățământ primar
Joi, 30 martie 2023

clasa 

pregătitoare
Așa sa, așa nu! dezbateri

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes, 

55
Comănescu Loredana 

Cătălina

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Joi, 30 martie 2023 grupa mare
,, PRIETENI CU 

NATURA ,,

alte activități 

educaționale

inițiază și desfășoară acțiuni civice individuale 

şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor 

climatice și protecția mediului

părinţi/reprezentanți 

legali
Alte resurse

Activitate comună cu 

cadrul didactic.

56 Ghiorghiu Andreea Profesor Joi, 30 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Eco design
alte activități 

educaționale

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse

57

Ghiur Silviu-Andrei, Ghiur 

Liliana-Ionela, Lungu 

Maria

Profesor Joi, 30 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Ziua posterelor 

tematice
fotografie vorbită

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

comună

58 Hilohi Mădălin Profesor Joi, 30 martie 2023 clasa a IV-a
Căutătorii de 

"comori"
lecții în natură

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

59
Popa-Hotnogu Teodora-

Mihaela
Învățătoare Joi, 30 martie 2023 clasa a IV-a Coșul ecologic!

alte activități 

educaționale

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse

60 Popovici Ioana Profesor Joi, 30 martie 2023 clasa a VI-a
Understanding 

Mother Nature
dezbateri

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse

61

Popovici Ioana, Hilohi 

Mădălin, Gheorghiu 

Andreea

Profesor Joi, 30 martie 2023

clasa 

pregătitoare, 

clasa I, clasa a 

II-a, clasa a VIII-

Understanding 

Mother Nature

vizionări de 

documentare

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse
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cadru didactic:
2. Funcția: 3. Ziua:

4. Selectați 

grupa/ clasa:

5. Numele 
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educaționale:

6. Selectați 
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10. Observații (Ex: 

activitate 

educațională 

comună cu cadrul 

62 Porumb Ioan Alexandru Profesor Joi, 30 martie 2023
clasa a VI-a, 

clasa a VII-a

Acțiuni de 

ecologizare
voluntariat

inițiază și desfășoară acțiuni civice individuale 

şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor 

climatice și protecția mediului

nu este cazul Alte resurse -

63
Porumb Zînica Nela, 

Porumb Cătălin-Nicolae

Profesor pentru 

învățământ primar
Joi, 30 martie 2023

clasa I, clasa a 

III-a

Pădurea, aurul 

verde al planetei
lecții în natură

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

64 Balaban Daniela Educatoare Vineri, 31 martie 2023 grupa mijlocie Micii grădinari. 
alte activități 

educaționale

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse

65 Balan Constanța Profesor Vineri, 31 martie 2023 clasa a VII-a
Reciclam si 

confectionam

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

individuală 

66 Balan Constanța Profesor Vineri, 31 martie 2023 clasa a VI-a

Reducerea 

plasticului de 

unica folosinta

alte activități 

educaționale

inițiază și desfășoară acțiuni civice individuale 

şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor 

climatice și protecția mediului

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

individuală

67 Balan Constanța Profesor Vineri, 31 martie 2023 clasa a VII-a
Reciclam si  

confectionam

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

inițiază și desfășoară acțiuni civice individuale 

şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor 

climatice și protecția mediului

nu este cazul Alte resurse
Activitate educațională 

individuală 

68 Balan Constanța Profesor Vineri, 31 martie 2023 clasa a VI-a
Organizarea unei 

expozitii

exerciții de construcție 

participativă a unor 

scenarii de viitor

inițiază și desfășoară acțiuni civice individuale 

şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor 

climatice și protecția mediului

nu este cazul
https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes

Activitate educațională 

individuală 

69 Balan Mariana

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Vineri, 31 martie 2023 grupa mijlocie Așa da, așa  nu ! fotografie vorbită

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes, 

Activitate desfășurată 

cu educatoarea 

70 Bumbaru Georgiana Învățătoare Vineri, 31 martie 2023 clasa a II-a
CE ESTE 

GUNOIUL?

alte activități 

educaționale

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse

71 Butunoi Elena-Claudia
Profesor pentru 

învățământ primar
Vineri, 31 martie 2023

clasa 

pregătitoare

Impactul 

deseurilor asupra 

naturii

experimente

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul

https://angajamentpen

truclima.ro/, 

https://www.eea.europ

a.eu/ro/themes, 

72
Comănescu Loredana 

Cătălina

Profesor pentru 

învățământ 

preșcolar

Vineri, 31 martie 2023 grupa mare

,, SĂNĂTATEA 

PLANETEI, 

SĂNĂTATEA TA 

,,

alte activități 

educaționale

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse
Activitate comună cu 

cadrul didactic. 

73

Ghiur Silviu-Andrei, Ghiur 

Liliana-Ionela, Lungu 

Maria

Profesor Vineri, 31 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, 

clasa a VIII-a

Expeditie in 

natura

expediții și excursii în 

parcuri naturale și arii 

protejate

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse

Activitate educațională 

comună

74 Hilohi Mădălin Profesor Vineri, 31 martie 2023 clasa a VIII-a
Căutătorii de 

"comori"
lecții în natură

explorează/investighează mediul înconjurător 

și a relaționează pozitiv cu mediul natural
nu este cazul Alte resurse
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Nr. 

Crt.

1. Nume, Prenume 

cadru didactic:
2. Funcția: 3. Ziua:

4. Selectați 

grupa/ clasa:

5. Numele 

activității 

educaționale:

6. Selectați 

activitatea 

educațională 

desfășurată (Art. 5, 

7.  Se urmărește dezvoltarea capacității 

elevilor :
8:  În colaborare cu: 9. Resurse utilizate:

10. Observații (Ex: 

activitate 

educațională 

comună cu cadrul 

75
Popa-Hotnogu Teodora-

Mihaela
Învățătoare Vineri, 31 martie 2023 clasa a IV-a Mănânc sănătos! dezbateri

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse

76
Popovici Ioana, Hilohi 

Mădălin
Profesor Vineri, 31 martie 2023

clasa a III-a, 

clasa a IV-a, 

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

Understanding 

Mother Nature
dezbateri

înțelege schimbările climatice în context global, 

sistemic și în conexiune cu alte domenii/ 

probleme/ teme precum: exploatarea 

iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, 

nu este cazul Alte resurse

77 Porumb Ioan Alexandru Profesor Vineri, 31 martie 2023

clasa a V-a, 

clasa a VI-a, 

clasa a VIII-a

Stop risipei! Să 

valorificăm ceea 

ce avem deja!

experimente

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse -

78
Porumb Zînica Nela, 

Porumb Cătălin-Nicolae

Profesor pentru 

învățământ primar
Vineri, 31 martie 2023

clasa I, clasa a 

III-a

Resurse naturale 

în creații artistice

alte activități 

educaționale

ia decizii și acționează zi de zi ținând seama de 

impactul asupra planetei, adoptând un 

comportament de protejare și îmbunătățire a 

calității mediului, inclusiv de utilizare 

nu este cazul Alte resurse

Web Site: Platforma https://saptamanaverde.edu.ro/

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,

Prof.  Zînica-Nela PORUMB

Prof.  Valentina LĂPUȘNEANU

DIRECTOR,

Prof. Cătălin - Nicolae PORUMB

Responsabil program,
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