Parcul lui Avram
DOMENIU: Mediu
LOCALITATE: Ștei
DURATA IMPLEMENTĂRII: 10 luni
INIȚIATOR: Cristian Petru Gavris
Pe lângă calitatea de inițiator, pe toată durata proiectului voi participa activ la desfășurarea și
implementarea lui. De asemenea, mă voi ocupa de coordonarea cadrelor didactice, a elevilor și
diseminarea către părinți, comunitatea locală, elevi și presă.

DESPRE PROIECT
Proiectul își propune să obțină finanțare pentru amenajarea unui spațiu de recreere în curtea școlii
noastre pentru cei 556 de elevi. Acest spațiu va fi un punct de atracție atât pentru elevii de gimnaziu,
dar și pentru cei de liceu, întrucât parcul va avea două filigorii care vor avea mese și băncuțe, iar în
jurul acestora va fi spațiu verde, pomi fructiferi și flori. Acest parc va fi util elevilor atât în recreații, dar
și în unele ore de curs care se pot desfășura în natură.

SUSTENABILITATE
Proiectul va crea un impuls nou în schimbarea comportamentului elevilor, părinților și comunității
locale față de mediu și în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. Creșterea stimei de sine a
elevilor, dezvoltarea creativității în amenajarea colțului fiecărei clase din Parcul lui Avram.
Odată educați în spiritul colectării selective a deșeurilor, elevii școlii noastre pot continua cu ușurință
și pe viitor să îngrijească spațiile verzi și să colecteze selectiv deșeurile, devenind astfel un obicei și în
familiile acestora, procedând în același fel și cu deșeurile menajere.
De asemenea, credem că susținerea unor ore de curs în Parcul lui Avram va crea un impact pozitiv atât
în rândul elevilor cât și al viitorilor elevi care vor opta pentru școala noastră, întrucât acest proiect le
crează premisele unei dezvoltări armonioase, responsabile dar și creșterea performanțelor școlare.
Acest proiect va avea ca urmări pe termen mediu și lung următoarele: clasele vor îngrji permanent
colțul lor din Parcul lui Avram, vor aduna selectiv deșeurile, se vor ține diferite ore de curs în cele două
filigorii cu implicarea tuturor elevilor și profesorilor.

CAUZĂ
Colegiul nostru are o clădire unde sunt 20 de săli de clasă, laboratoare și cabinete, unde îți desfășoară
activitatea 556 de elevi și 35 de profesori. De asemenea, colegiul nostru dispune de 2 săli de sport, o
sală de festivități și un internat. Între clădirea internatului și clădirea școlii avem un spațiu de
aproximativ 1000 de metri pătrați, loc în care dorim să amenajăm pentru elevii noștri dar și pentru

profesori, un parc cu 2 filigorii, ronduri de flori, gazon și pomi fructiferi. În aceste filogorii vom amenaja
mese rotunde cu băncuțe, cu o capacitate de 60 de locuri, astfel încât elevii să beneficieze de un loc
de recreere natural, unde se vor putea desfășura ore.
Elevii au nevoie de un spațiu adecvat, curtea școlii care este betonată nefiind propice pentru acest
lucru. Această nevoie a fost identificată chiar de către elevi, care prin reprezentantul lor în Consiliul
de Administrație a ridicat această problemă.

OBIECTIVE
Scopul acestui proiect este acela de a îmbunătăți mediul școlar prin amenajarea unui parc de recreere,
prin implicarea elevilor în acest proiect (stimularea creativității, dezvoltarea spiritului de echipă,
dezvoltarea spiritului de competiție, responsabilitatea elevilor față de mediu).
O1 - Cunoașterea de către toți elevii, părinții și profesorii a consecințelor poluării, a impactului
activității oamenilor asupra mediului, prin colectarea selectivă a deșeurilor;
O2 - Responsabilizarea elevilor pentru menținerea calității mediului înconjurător prin colectarea
selectivă a deșeurilor (elevii de serviciu pe clase), plantarea de pomi și flori;
O3 - Dezvoltarea spiritului de echipă prin participarea tuturor claselor la concursul ”Știm să colectăm
selectiv”, precum și prin îngrijirea pomilor, a florilor și a spațiului verde;
O4 - Colectarea selectivă a deșeurilor prin strângerea acestora în tomberoane special amplasate în
colțul parcului lui Avram;
O5 - Responsabilizarea părinților și a comunității locale prin informări în ședințele cu părinții,
comunicate către primărie și comunicarea rezultatelor în presa regională, județeană, locală, la
Național TV Beiuș și la Digi 24 Oradea;
O6 - Realizarea de lecții demonstrative la diferite materii în Parcul lui Avram atât pentru clasele de
gimnaziu, dar și pentru clasele de liceu cu specializarea Științe ale Naturii.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 556 de elevi ai școlii noastre, prin implicarea lor directă în
proiect, dar și cei 35 de profesori.
Beneficiarii indirecți sunt cei peste 1100 de părinți ai elevilor noștri, precum și comunitatea locală, dar
și zonele adiacente colegiului nostru, de unde provin elevii noștri.

IMPACT
Conștientizarea părinților asupra impactului acțiunii omului asupra mediului și importanța colectării
selective
- scăderea acțiunilor fiecăruia de degradare a naturii și colectarea selectivă a deșeurilor de către
fiecare familie.

Centralizarea stării de fapt în ceea ce privește colectarea selectivă și impactului acțiunilor noastre
asupra naturii
- luarea de măsuri ce se impun în urma interpretării rezultatelor. Implicarea tuturor elevilor în
colectarea selectivă
-crearea deprinderilor de a face și acasă același lucru.
Parcul va arăta estetic
- crearea unui mediu sănătos și natural pentru elevi și profesori.
Munca în echipă
-dezvoltarea spiritului de echipă. Recompensarea elevilor pentru munca depusă și creșterea spiritului
competițional.
Amenajarea parcului
-colectarea selectivă a deșeurilor
Colectarea selectivă
-crearea de deprinderi elevilor. Implicarea părinților în viața școlii
-conștientizarea acestora despre importanța protejării mediului.
Informarea primăriei despre proiectul nostru
-implicarea autorității locale în viața școlii.
Ieșirea din rutina zilnică
-creșterea performanțelor școlare.
Îngrijirea păsărilor
-responsabilizarea elevilor. Impactul proiectului va fi mare întrucât toți elevii se vor putea recrea în
pauze în Parc, dar și prin faptul că se vor ține diferite ore de curs.
De asemenea, se va realiza conștientizarea elevilor în ceea ce privește importanța colectării selective
a deșeurilor și importanța consecințelor pe care le au acțiunile noastre asupra mediului.

