
1. PROGRAMUL INTERNAȚIONAL LeAF- SĂ ÎNVĂȚĂM 

DESPRE PĂDURE 

 

 
SCOPUL PROGRAMULUI 

• Mobilizarea dascălilor să desfăşoare lecţii în pădure (sau ȋn parc). 

• Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de natură şi societate, în 

contextul dezvoltării durabile. 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

Programul încurajează dascălii şi elevii: 

• Să experimenteze starea de a fi în pădure. 

• Să coreleze lecţiile realizate în pădure cu cerinţele curriculum-ului şcolar. 

• Înţelegând pădurea din această experienţă, să simtă recunoştinţă şi respect pentru pădure, 

ceea ce le va influenţa acţiunile şi comportamentul în viitor. 

CE ADUCE NOU PROGRAMUL: 

• Folosirea altor spaţii decât cel al şcolii pentru învǎţare: pǎdurea, parcul, grǎdina şcolii. 

• Educarea civică a copiilor – cu implicaţii în comunitate. 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI ŞI PARTENERIATUL CU CCDG. 

Cadrele didactice vor parcurge următorii paşi: 

• Completarea şi trimiterea formularului de înscriere și a copiei după chitanța de achitare a 

taxei de program  

• Derularea acţiunilor cu elevii, prin parcurgerea celor 3 etape ale programului. 

• RAPORTUL activității va fi trimis către CCDG până la 31 iulie 2021 -                                 

                                                                                         pe email, pe 

adresa: ccdgecoscoala@gmail.com, într-un singur mesaj, cu un maximum de 10 poze, 

redimensionate, ca să nu fie depășită capacitatea unui mesaj. 

• Raportul trebuie să cuprindă prezentarea celor trei etape, fiecare însoţită de 2-3 fotografii 

care dovedesc implicarea elevilor. 

ETAPELE PROGRAMULUI: 

Etapa de lucru în clasă cuprinde: 

• Constituirea comitetului de mediu (grupul de elevi participanţi la proiect) 

• Stabilirea locului de desfăşurare (pădure, parc, curtea şcolii) 

mailto:ccdgecoscoala@gmail.com


• Identificarea titlului proiectului (fiecare clasă alege un titlu reprezentativ). Cerinţă: titlul 

trebuie să cuprindă mximum cinci cuvinte şi să aibă legătură cu tema programului – pădurea. 

Etapa de lucru în pădure presupune: 

• Deplasarea în pădure, parc sau alt spaţiu adecvat. 

• Realizarea activităţilor în natură: 

o Lecţie de geografie – Cunoaşterea pădurii 

o Lecţie de biologie – Ecosistemul pădurii 

o Lecţie de desen – Culorile pădurii 

o Lecţie de limba română – Descrierea pădurii 

o Lecţie de educaţie tehnologică – Utilizarea lemnului 

o altele. 

Lecţiile interdisciplinare sunt cele mai indicate. 

Etapa de evaluare. Activităţi posibile: 

• Realizarea unui album fotografic cu imagini din pădure 

• Expunerea pe un panou a desenelor realizate în pădure 

• Realizarea unei compuneri cu temă dată, cu titlu la alegere 

• Selectarea şi premierea celor mai reprezentative lucrări 

• Şedinţe de cerc cu: 

o proiectare de film 

o prezentare de portofolii 

o citirea celor mai bune eseuri etc. 

Sunt apreciate creativitatea, iniţiativa, implicarea. 

ATESTAREA 

• Fiecare cadru didactic care trimite Raportul anual va primi un CERTIFICAT DE 

ATESTARE atribuit de FEE şi CCDG şi o DIPLOMA DE PARTICIPARE. 

• Cadrele dicatice se pot ȋnscrie şi la Concursul Naţional PRIETENII PĂDURII, dacă 

ȋndeplinesc condiţiile impuse (vezi regulamentul concursului pe www.ccdg.ro). 

 

 

 

 

 



2. Festivalul „CDIdei în cărți”  

 
Festivalul se va desfășura în mediul online pe patru categorii de vârstă: clasele III- IV, clasele 

V-VI, clasele VII- VIII, clasele IX-X, iar coordonatorii pot fi cadre didactice, profesori 

documentariști, bibliotecari școlari. 

 

Scopul festivaluluieste de a pune în valoare pasiunea pentru lecturăși a asigura cadrul pentru 

dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii 

şicivilizaţiei prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de 

documentare și informare –CDI s.a), ca resurse în formarea competențelor-cheie, utilizând 

metode ale educaţieinonformale. 

 

Festivalul se desfășoară pe patru categorii de vârstă astfel: 

(1) clasele III- IV 

(2) clasele V-VI 

(3) clasele VII- VIII 

(4) clasele IX- X 

 

Pentru fiecare categorie de vârstă sunt definite următoarele secțiuni: secțiunea lucrări în 

limba română, lucrări în limbi moderne (franceză, engleză și germnaă) și o secțiune pentru elevii 

cu cerințe educaționale speciale. 

Pentru secțiunea “lucrări în limba română”, lucrările pot avea autori români sau străini, 

dar lucrarea citită, documentul ales pentru lectură să fie în limba română. 

Pentru secțiunea “lucrări în limbi moderne” lucrările pot avea orice autori, dar lucrarea 

citită, documentul ales pentru lectură să fie într-una dintre limbile franceză, engleză sau germană. 

La secțiunea “cerințe educaționale speciale” pot participa elevi pentru care unitatea de 

învățământ declară că sunt cu cerințe educaționale speciale cu sau fără certificatul eliberat de 

CJRAE și elevi din cuprinși în centrele școlare pentru educație incluzivă, indiferent de nivelul 

clasei în care sunt înscriși. 

În cadrul Festivalului-concurs „CDIdei în cărți” elevii, în echipe de câte trei, coordonați 

de un cadru didactic, vor alege o lucrare (din lista pusă la dispoziție de echipa de management) 

pe care să o citească și vor realiza următoarele produse: 

a. fișa lucrării citite (obligatoriu) 

b. jurnalul echipei (obligatoriu) 

La fiecare secțiune echipajele au următoarele opțiuni: 

- realizarea unui obiect reprezentativ / secvență reprezentativă din lucrarea citită; 

-în format fizic; 

-în format digital; 

- realizarea unui “book trailer” 

Filmul de prezentare a cărții (book trailer va avea o durată de maxim 3 minute. 

Elevii vor pregăti o prezentare orală, de cel mult 10 minute, a obiectului realizat/ 

machetei realizate/ filmului realizat. În cazul realizării unui filmul de prezentare a cărții (book 

trailer), durata acestuia se contorizează în cele 10 minute de prezentare. 

 

 



Fiecare coordonator va putea coordona maximum patru echipe de elevi. Pentru fiecare echipă 

se va completa câte un formular. 

 

Formular de înscriere a echipelor de elevi - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRK6dcpy_BzCYgYtv9diJn9ZQwihZa6A4aCmPmIG
6Ww_rJOA/viewform 
 

Calendarul activităților: 

1. Ianuarie- februarie- Lansarea Festivalului CDIdei în cărți 

2. Februarie- martie- Înscrierea unităților de învățământ șla Festival 

3. 1-15 martie- Înscrierea elevilor la Festival 

4. Martie- mai- Pregătirea pentru Festival: 

• Formarea persoanelor care sunt implicate în activități cu elevii- 15-30 martie 

• Realizarea produselor pentru Festival- martie-mai  

• Evaluarea produselor în cadrul unităților de învățământ  

            5. Festivalul- concurs- etapa județeană/ regională – mai 2021 

       6. Festivalul- concurs- etapa națională- iunie 2021 

        7. Promovarea Festivalului- ianuarie- octombrie 2021 

 

Lista cărților recomandate pe grupe de vârstă: 

https://drive.google.com/file/d/10eGNrb0VCNBxI7ZV_OvE1PoiXAdGZPbN/view 
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