
RAPORT 
 
privind activitatea desfăşurată de efectivul de preşcolari şi şcolari de la Şcoala 
nr. 8 Piteşti, în cadrul programului internaŃional „Earth Day Groceries Project” 
al cărui obiectiv este conştientizarea faptului că folosind pungile de hârtie în 
locul celor de plastic, salvăm Pământul. 
 De cum am luat cunoştinŃă de activitatea acestui program, noi, cadrele 
didactice – educatoare şi învăŃătoare – de la Şcoala nr. 8 Piteşti ne-am mobilizat 
şi am stabilit paşii  care trebuie urmaŃi şi fiecare ce responsabilitate are. 

Ne-a făcut o mare plăcere, pentru că şcoala noastră face parte din 
programul mondial „Eco-Şcoala”, şi „luptăm” pentru obŃinerea steagului verde. 

Deci, acest subiect ne este apropiat sufletelor dar şi activităŃii noastre. 
Pe data de 02-04-2008, ne-am deplasat la magazinul alimentar din cartier, 

( unde se află Şcoala nr. 8 ) am vorbit cu doamna Stancu Mirela managerul 
unităŃii, care a înŃeles perfect acŃiunea declanşată şi chiar a îmbrăŃişat ideea ca 
fiind inedită, cu caracter ecologic, astfel atrăgând mai mulŃi clienŃi la 
cumpărături. 

Ne-a oferit 100 de pungi pe care le-am împărŃit pe clase ( aproximativ 
egal ) şi am făcut loc şi acestei activităŃi printre celelalte. 

Din 03-04-2008 până pe 14-04-2008 , s-a derulat acŃiunea pe eşantioanele 
de preşcolari şi şcolari. Ei s-au întrecut în mesaje ecologice, pentru că le ştiau şi 
le mai folosise în cadrul altor acŃiuni ( Carnavalul Mediului – desfăşurat la 
Biblioteca JudeŃeană Argeş, unde au oferit în centrul civic al oraşului nostru 
Piteşti fluturaşi cu mesaje, Pomul mesajelor – care a fost publicat în ziarul „Eco 
– Şcoala” ). 

Pe data de 15-04-2008, pungile au fost înapoiate la magazin cu 
mulŃumirile de rigoare. 

Pe data de 22-04-2008, abia aşteptăm să vedem cumpărătorii cu pungile 
decorate de preşcolarii şi şcolarii de la unitatea noastră.  

Atunci când decoram pungile toate clasele participante erau pline de 
bucurie, de mândrie, gândindu-se că poate chiar mama sau bunica va cumpăra 
alimente şi vor vedea munca lor şi mesajele lor ( Nu arunca resturile !, Nu rupe 
florile !, Nu tăia copacii !, Nu călca iarba !, Nu arunca gunoi în apă !, Nu spăla 
maşina în apa râului !, Plantează flori !, Plantează copaci !,) etc. 

O dovadă grăitoare despre această activitate este fotografia realizată într-o 
sală de grupă ( doar o parte din pungi ) şi fotografierea copiilor împreună cu 
pungile la colŃul „ Eco – Şcoala”. 

MenŃionăm că activitate a fost susŃinută de următoarele cadre didactice: 
*prof. Popa Camelia Sanda – directorul Şcolii nr. 8 Piteşti; 
*educ. Buzilă Maria – grupa mijlocie; 
*educ. Preda Elena – grupa mare;  
*inst. Minulescu Carmen Gabriela – clasa a-lll-a; 
*înv. Păun Elisabeta – clasa a-lV-a. 



 
 

 


