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Ziua Verde a Eco-Școlilor din România a fost marcată anul acesta de către elevii școlii noastre pe 
29.10.2022 la ora 12.00. 

Elevii au achiziționat arbori/pomi fructiferi/arbuști/plante ornamentale, s-au informat asupra condițiilor de 
plantare și asupra caracteristicilor speciilor, după care au realizat plantarea și au diseminat informația colegilor pe 
Google Classroom și grupurile de WhatsApp ale claselor.  

Au fost plantati 23 arbori/pomi fructiferi reprezentati tei, artar, nuc, măr, păr, gutui, prun, cais, nectarin, 
cireș, vișin, smochin, 24 arbuști reprezentati de trandafiri, liliac nobil, butași de viță de vie, precum și plante 
ierboase ornamentale reprezentate de ferigi și crizanteme 
 

Prezentarea activității: 
Arborii și arbuștii și plantele ierboase ornamentale au fost plantați în curțile/livezile personale ale elevilor/ale 

bunicilor. Elevii participanți la activitate aparțin claselor: a V-a C, a IX-a E, a X-a E, a XI-C. 
 
 

Impresii ale elevilor participanți 
Ana D.: Sunt de părere că „Ziua Verde a EcoȘcolilor” este un proiect interesant, care atrage atenția asupra 

mediului într-o manieră practică și captivantă. Am participat și anul trecut și abia aștept să fac la fel și anul viitor! 
Denisa C.: Consider că proiectul ,,Ziua Verde a EcoȘcolilor" este un proiect unic, care stimulează elevii să 

contribuie la salvarea planetei cu puțin efort și multă voință! Mă bucur că am putut participa la acest proiect, care 
m-a făcut să îmi dau seama că fiecare dintre noi poate face un pas mic, dar important pentru a ajuta mediul 
înconjurător! 

Alexandra P.: Mă bucur să particip şi anul acesta la proiectul "Ziua Verde a EcoŞcolilor", un proiect unic, ce 
încurajează elevii sa contribuie la crearea unei planete mai curate. Fiind accesibil oricui, proiectul imbina educatia 
și distractia, și ajuta elevii să se bucure măcar pentru câteva momente de natură. Anul acesta am ales să plantez un 
cires. 

Emilia A: Experienta m-a ajutat sa ma conectez cu natura! 
 

Coordonator, 
Prof. dr. Oana Sardariu 

 


