
      

Fii parte din proiectul de amenajare a 

spațiului verde din curtea școlii  

 

Mai aproape de natură 

suntem buni la-nvățătură! 
                

       

 

 

 

 

 

 

 
 



  

      De ce să participi la acest proiect? 

 

• Dacă îți place să schimbi mediul de învățare și să fii mai 

aproape de natură, implică-te în acest proiect și concepe 

alături de colegii tăi un spațiu de tip „outdoor classroom”!  

 

• Câștigă și distrează-te apoi la LaserTag alături de ei! Vei 

primi, totodată, o diplomă care atestă implicarea ta în 

proiect. 

  

• După cele două etape ale concursului, amenajare și 

atragere de sponsori, echipa de proiect va impelementa 

ideile tale, iar numele tău va apărea în toate materialele de 

promovare a proiectului, dacă ești de acord, bineînțeles.  

 

• Abordează un cadru didactic din școală și vei primi sprijin 

și sfaturi cu privire la înscriere și participare! Și internetul te 

poate ajuta, doar ești profesionist(ă) pe net.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce trebuie să faci?  

• Privește cu atenție spațiul din spatele chioșcului, până la 

nuc, imaginează-ți cum ar fi să țineți orele acolo și găsește 

idei de amenajare peisagistică. Pot încăpea în acel spațiu 

până la trei clase.  

• Alege-ți câțiva parteneri de echipă și roagă un cadru 

didactic din școală să fie coordonatorul vostru și să vă 

înscrie. 

Alegeți materiale cât mai naturale sau reciclate.  

• Gândește-te și la o delimitare cu elemente naturale!  

• Interesează-te cât ar costa și stabilește un buget. Găsești 

totul  pe internet. 

• Trimite, cu ajutorul coordonatorului, ideile voastre 

echipei de proiect. Nu uita că există și simulatoare 

peisagistice pe internet! 

• După ce sunt selectate cele mai potrivite idei, poate chiar 

și a voastră, poate începe căutarea de sponsori. Va fi un 

proiect interesant care te va ajuta să te dezvolți. Vei 

dezvolta abilități care, cu siguranță, îți vor fi utile mai târziu. 

Abia așteptăm să vedem ideile tale! 
 



 

 

 

Consultă și calendarul de mai jos ca să nu ratezi vreo etapă: 

 

Până pe 6 mai 2022   

Rugați coordonatorul să vă înscrie la concurs. 

Până pe 17 mai 2022   

Puneți-vă ideile pe hârtie sau realizați o simulare virtuală a 

proiectului vostru și rugați coordonatorul să le trimită la 

adresa de e-mail contact@cnmeiasi.ro 

Pe 23 mai 2022  

Aflați dacă ideile voastre au fost selectate pentru a fi 

implementate și primiți diplomele. 

Până pe 7 iunie 2022   

Găsiți firme sau persoane dornice să sprijine material (cu 

bani sau obiecte) implementarea ideilor voastre sau ale 

colegilor. 

Între 8 și 10 iunie 2022   

Bucură-te de o experiență de neuitat alături de celelalte 

echipe la LaserTag, Galaxy Arena! 

Din 5 septembrie 2022   

Savurați orele în mediul creat de voi în aer liber       

 

mailto:contact@cnmeiasi.ro

