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Eco - Palatul Copiilor 
 

Începând cu anul școlar 2016-2017, Palatul Copiilor Suceava a debutat în programul internațional de educație 

pentru mediu „Eco-Scoala”, acesta fiind o bună modalitate de educare a viitorilor adulți ai societății noastre în spiritul 

protejării și ocrotirii mediului înconjurător. Prin intermediul activităților desfășurate s-a urmărit identificarea și 

conștientizarea de către copii a problemelor de mediu existente la nivelul unității de învățământ, dar și din cadrul 

orașului, generarea unui comportament pozitiv cu privire la mediul înconjurător (natural și antropic), dezvoltarea unui 

spirit civic și capacitatea de a alege în avantajul protejării mediului. Temele abordate în acest proiect au fost „Viața 

sănătoasă” (în anul școlar 2016-2017) și „Managementul deșeurilor” (în anul școlar 2017-2018).  

Formarea atitudinii și conduitei copiilor de a avea o viață sănătoasă într-un mediu sănătos s-a realizat prin 

următoarele obiective: realizarea de activități în mediul natural, colectarea selectivă a deșeurilor și valorificarea 

deșeurilor reciclabile în scop educativ, alimentație sănătoasă, ecologizare unor zone afectate din oraș. Dintre activitățile 

desfășurate în anul școlar precedent se pot enumera: „De la mic la mare”, „Biodiveristatea planetei”, sau „Minunile 

Dragomirnei”. Pe parcursul activități „De la mic la mare” , copiii au plantat semințe de flori și legume, în vederea 

amenajării ulterior a curții și parcului din incinta palatului. Pe 

lângă rezultatul material pe care activitatea l-a avut, copiii au 

asiminilat aptitudini practice și cunoștințe legate de plantele 

semănate.   

Concursul de cultură generală „Biodiversitatea 

planetei” s-a adresat tuturor copiilor ce frecventează palatul, 

aceștia având un termen limită de înscriere. În final la 

concurs au participat 9 echipe formate din câte doi copii. 

Concursul a fost structurat pe 5 probe diferite:  Adevărat sau 

fals? Recunoaște! Asociază! Ghicește! Urmărește și alege! 

Pe lângă verificarea cunoștințelor legate de fauna și vegetația 

planetei, câștigătorii au avut  oportunitatea de aparticipa și 

la activitățile școlii de vară „Just4fun”, unde locurile au fost 

limitate..  

Activitatea „Minunile Dragomirnei” a fost desfășurată 

în cadrul Școlii de Vară Just4fun, coordonată de prof. Ștefania Șoiman și prof. Nicoleta Bumbu, ce s-a desfășurat în 

perioada 3-7iulie, în Rezervația forestieră „Făgetul Dragomirnei”, la care a participat un număr de 20 de copii. În excursia 

realizată, copiii au identificat probleme de mediu și au aplicat metode de remediere, ecologizând arealul, după care s-au 

realizat diferite activități out-door, având ca obiective observarea mediului natural, orientarea în natură cu ajutorul 

busolei, munca în echipă, realizarea unor machete utilizând materiale din natură, finalizând cu un realizarea un „picnic 

sănătos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Colectăm, reciclăm/Natura noi o bucurăm!” este motto-ul activităților desfășurate în anul școlar 2017-2018, care 

au avut la bază tema „Managementul deșeurilor”. Conștientizarea elevilor asupra impactului negativ pe care deșeurile o 

au asupra mediului s-a realizat prin informarea elevilor asupra efectelor pe care deșeurile o au asupra mediului 

înconjurător, colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea și reutilizarea deșeurilor. Dintre activitățile realizate se pot 

aminti „Cadouri de Crăciun prietenoase cu natura”, „Eco-Mesaje”, „Mărțișoare naturale”, „Earth Day”. 

Înantea sărbătorilor de iarnă, copiii au realizat decorațiuni specifice sezonului din materiale reciclabile sau 

provenite din natură. Au fost realizate cadouri precum:oameni de zăpadă (utilizând șosete albe, orez, nasturi), globuri 

(realizate din becuri folosite), suporturi de lumânare (utilizând borcane, acuarele, sare), mici felicitări (realizate din 

carton, nasturi, CD-uri) care ulterior  au fost distribuite  persoanelor aflate în zona centrală a orașului. 

https://ecopalatulsv.wordpress.com/2017/12/16/first-blog-post/
https://ecopalatulsv.wordpress.com/2018/01/20/eco-mesaje/
https://ecopalatulsv.wordpress.com/2018/02/24/martisoare-naturale/
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Pentru a atrage atenția asupra resurselor epuizabile, în incinta Palatului Copiilor au fost  afișate mici mesaje care 

îndeamnă cititorii la utilizarea luminii naturale și la utilizarea rațională a apei și a hârtie.  

Cu ocazia venirii primăverii, copiii au realizat mărțișoare utilizând materiale obținute din mediul natural, mai 

precis diferite tipuri de semințe pe care le-au lipit în diverse combinații pe suport de carton colorat și iută. 

 

 

Ziua Pământului a fost marcată în carul proiectul Eco-Școală prin realizarea unei vânători de comori, activitate 

coordonată de prof. Nicoleta Bumbu. Activitatea vânătoarea de comori a presupus căutarea a 6 piese de puzzle, ascunse 

în curtea palatului. Prima piesă a fost înmânată de profesor. Fiecare piesă conținea indiciul către locul în care se afla 

următoarea piesă. După ce toate piesele au  fost găsite, copiii au realizat puzzle-ul, descoperind astfel „sărbătoritul” 

zilei de 22 Aprilie, și anume Pământul. Cu această ocazie, copiii au realizat din hârtie coronițe pe care erau 

inscripționate diferite mesaje ecologice, după care au colectat selectiv gunoaie prin joc. De asemenea această zi a mai 

fost celebrată printr-o expoziție de pictură, coordonată de prof. Petronela Rusu sau prin realizarea de slide-uri pe teme 

ecologice sub îndrumarea prof. Ștefania Șoiman. 

Așadar, în cei doi ani în care Palatul Copiilor a activiat în programul Eco-Școală s-a încercat dezvoltarea 

armonioasă a relației dintre copii și natură prin generarea unor exemple de bună practică în contextul protejării și 

ocrotorii mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.drd.  Nicoleta Bumbu, 

Coordonator proiect Eco-Scoală  

Palatul Copiilor Suceava 


