
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

CLUBUL COPIILOR
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
STR. ION HĂLĂUCEANU Nr.8 , 725100
JUD. SUCEAVA tel./fax 0230311593
E-mail: clubulcopiilor.campulung@yahoo.com

LUNA PĂDURII
LINK-UL: ,,Şcoala altfel:Să ştii mai multe, săfii mai bun!,,
SITE-UL: www.clubulcopiilorcampulungmoldovenesc.ro

A. FIŞA ACTIVITĂŢII

Unitatea de învăţământ: C.C. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

Nivelul de învăţământ: primar / gimnazial /liceal

Numărul elevilor din şcoală: 1050

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 13

Coordonatorul activităţii: prof. Maciuc Dorina,

Email: dorinamaciuc@yahoo.com,

Tel. 0745766704

1. Titlul activităţii: Luna Pădurii
2. Domeniul în care se încadrează: educaţie ecologică şi de protecţia mediului
3. Scopul activităţii: deprinderea abilităţilor practice prin desfăşurarea unei

activităţi de plantare
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:

- implicarea elevilor în această acţiune prin înfrumuseţarea spaţiului
din incinta clubului

- creşterea nivelului de conştientizare şi responsabilizare privind
protecţia mediului înconjurător

5. Elevi participanţi : 7 elevi din ciclul primar şi 5 elevi din ciclul liceal
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 8 aprilie 2015, din perioada ‘’Şcoala

altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun’’
7. Descrierea activităţii:



Luna padurii (15 martie - 15 aprilie) este unul din cele mai importante
evenimente silvice si ecologice. Este o luna in care este subliniata importanta pădurilor, a
rolului esenţial pe care il au in mentinerea echilibrului ecologic.

Aceasta sarbatoare isi are inceputurile incă din 1872, când a debutat organizarea
sărbatorii saădirii arborilor in Statele Unite, ca urmare a despăduririlor tot mai accenuate.
In România, prima data a fost organizata in 1902 de catre Spiru Haret, pe atunci
ministru al Cultelor si Instructiei Publice, sub denumirea „Sărbatoarea sădirii
arborelui”.

Acest concept urmăreste gaăsirea unor metode durabile de gestionare a
pădurilor si evitarea interdicţiilor radicale care nu ar face decât sa accentueze presiunea
oamenilor asupra pădurilor. Gestionarea durabilă înseamnă tăierea planificată a
arborilor, în funcţie de starea pădurii, de funcţiile sale şi de capacitatea de refacere.

Elevii din cadrul cercului de Protecţia Mediului Ecologie de la Clubul Copiilor
Câmpulung Moldovenesc, au participat la o acţiune de voluntariat având ca parteneri
Colegiul Silvic Bucovina şi Şcoala Bogdan Vodă nr.3 .

Elevii de la CC Câmpulung Moldovenesc au avut ocazia de a ieşi în natură, de
a face ceva util, şi anume de a învăţa să planteze puieţi, de a descoperi dragostea faţă de
natură, pădurea fiind o sursă de viaţă, ea nu poate trăi fără noi, dar nici noi fără ea.

Elevii din cadrul cercului de Protecţia Mediului de la C.C.Câmpulung –Mold. au
reamenajat spaţiile verzi din curtea Clubului , prin plantarea unor puieţi de molid
înţepător şi a panseluţelor şi albăstrelelor pe rondoul de flori amenajat de ei.

Prin această acţiune , elevii au înţeles acţiunile distructive la care pădurea este
supusă şi de aceea mesajul nostru este de a ocroti şi proteja pădurea prin adoptarea unor



măsuri prompte în cazul dezechilibrelor, de a conserva frumuseţile naturii, ca loc
primordial în sistemul valorilor umane.

8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii
- elevii au realizat experienţe simple în scop educativ
- şi-au dezvoltat spiritul de echipă
- şi-au manifestat sentimentul de dragoste faţă de natură şi de protejare a

acesteia
- au propus soluţii pentru cunoaşterea şi protejarea mediului

9. Precizaţi dacă elevii/ profesorii / părinţii şi-au manifestat dorinţa de
continuare a acestei activităţi.
Atât elevii cât şi noi profesorii am participat cu interes şi plăcere la această
activitate din săptămâna 6-10 aprilie, 2015, prin dezvoltarea dorinţei de a proteja
şi înfrumuseţa mediul înconjurător.

10 . Motivaţia propunerii activităţii: argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor,
ale părinţilor.
Învăţându-i pe copii să iubească natura nu numai că le dăm o îndrumare nouă,
veşnic senină a minţii şi sufletului lor, dar le oferim posibilitatea de a cunoaşte că
planta e o fiinţă şi are o influenţă pozitivă asupra omului. Rolul profesorului
constă tocmai în arătarea pericolelor care derivă din degradarea mediului şi de
aceea educaţia în domeniul protecţiei mediului trebuie făcută într-un sistem unitar
care să se adreseze copiilor, adolescenţilor la toate nivelele şcolare şi extraşcolare.






