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Școli Prietenoase cu Natura 
 Ediția VII  2022 - 2023 

 

Activitățile programului 

 

Fiecare instituție de învățământ trebuie să deruleze corect minim 5 activități, câte una din fiecare categorie din lista prezentată în 

Tabelul 1, în vederea câștigării plăcuței de recunoaștere a programului sau certificării pentru menținerea titlului de Școală Prietenoasă 

cu Natura.  

Activitățile realizate se documentează cu 1 FOTOGRAFIE relevantă. 
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Tabel 1. Lista de activități a programului 

Cat. Grup de activități obligatorii Activități la alegere Documentare 
Perioada de realizare 

a activităților 

1 Hrănirea păsărilor în timpul iernii 

și realizarea unei liste a speciilor 

care au fost observate la 

hrănitoare 

 1 fotografie noiembrie-martie 

2 NOUTATE:  

O activitate la alegere dintre cele 

numerotate 2.1 - 2.2 

2.1 Prevenirea coliziunii păsărilor cu 

geamurile prin amplasarea de 

autocolante cu formă și cromatică 

variate pe geamuri 

1 fotografie noiembrie-mai 

2.2 Plantare specii de plante (flori, 

arbori, arbuști autohtoni) prietenoase 

cu viețuitoarele 

1 fotografie octombrie-noiembrie 

sau februarie-aprilie 
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3 Participarea la programul Spring 

Alive printr-o activitate la alegere 

dintre cele numerotate  3.1-3.8 

3.1 Participarea la concursul de desene – 

regulamentul se va anunța ulterior prin 

e-mail 

 se anunță pe parcurs 

3.2 Organizarea „Zilei Rândunicii” în luna 

mai, cu accent asupra diferențelor dintre 

rândunică și lăstun de casă și dintre 

cuiburile acestora. 

1 fotografie mai 

3.3 Organizarea „Zilei Cucului” în luna 

aprilie  

1 fotografie aprilie 

3.4 Organizarea „Zilei Prigoriei” în luna 

mai 

1 fotografie mai 

3.5 Organizarea unor activități cu 

tematica „Serbarea primăverii și a 

naturii”  

1 fotografie martie-mai 

3.6 celebrarea „Zilei Mondiale a 

Păsărilor Migratoare” din 10 mai prin: 

3.7.1. cu specificarea 

numelui persoanei care 

realizează raportarea 

mai 
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3.6.1 raportarea numărului de cuiburi de 

lăstun de casă/rândunică existente sub 

streașina școlii/în clădirile anexe sau la 

domiciliul elevilor, conform 

metodologiei, prin completarea unui 

formular on-line  

3.6.2 alte activități legate de această zi 

3.7.2. cu 1 fotografie  

3.7 Alte activități în cadrul Spring Alive 

ex. Specii de păsări migratoare, migrația 

de primăvară a păsărilor, tema anului, 

care se anunță la începutul primăverii 

1 fotografie martie-mai 

4 O activitate la alegere  

dintre 4.1 - 4.14 

4.1 NOUTATE: activitate cu tematica  

Toamna în natură (observarea migrației 

de toamnă a păsărilor, prezentări despre 

începerea hibernării la unele mamifere, 

prezentarea plantelor în sezonul rece, 

producerea semințelor etc.) 

1 fotografie octombrie-

decembrie 
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4.2 realizarea activității “Crește-ți 

propria hrănitoare” prin plantare tigvă 

(Lagenaria siceraria) 

1 fotografie martie-mai 

4.3 amplasare cuib artificial cu 

dimensiunile recomandate în 

materialele incluse în Bibliografia 

obligatorie. Se îndepărtează toate 

“căsuțele pentru păsări” amplasate 

deja, care nu au dimensiuni 

corespunzătoare.  Dacă cuibul artificial 

amplasat în anii anteriori a fost 

acceptat de către SOR, nu mai trebuie 

amplasat un nou cuib, ci (NOUTATE) 

igienizat la sfârșitul iernii (se 

îndepărtează vechiul material de 

cuibărire). 

1 fotografie octombrie-aprilie 

4.4 amplasare material de cuibărire  1 fotografie februarie-mai 
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4.5 amenajare sursă de noroi pentru 

lăstun de casă, rândunică 

1 fotografie martie-mai 

4.6 instalare raft de protecție sub 

cuiburile de lăstun de casă, rândunică  

1fotografie octombrie-februarie 

4.7 amplasare adăpătoare 1 fotografie octombrie-mai 

4.8 amplasare baie de nisip 1 fotografie octombrie-mai 

4.9 amenajare refugiu pentru amfibieni, 

reptile 

1 fotografie octombrie-noiembrie 

sau martie-mai 

4.10 amenajare adăpost pentru arici 1 fotografie octombrie-noiembrie 

sau martie-mai 

4.11 realizare hotel pentru insecte 1 fotografie octombrie-noiembrie 

sau martie-mai 

4.12 realizare și utilizare cutie de 

compost 

1 fotografie octombrie-mai 

4.13 participare la activități, evenimente 

organizate de SOR sau concursuri 

1 fotografie se anunță pe parcurs 
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lansate de SOR (se anunță pe parcurs), 

altele decât cele incluse în programul 

Spring Alive sau Olimpiada speciilor 

4.14 celebrarea uneia dintre zilele legate 

de natură din lista de mai jos, prin 

poster, prezentare, excursie în care se 

realizează o listă de specii (păsări, 

insecte, plante) etc.: 

● 2 februarie:  

Ziua Mondială a Zonelor Umede  

Ziua Internațională a Ariciului 

● 10 martie: Ziua Polenizatorilor 

● 22 martie:  

Ziua Mondială a Apei 

Ziua Vrăbiilor 

● 15 martie – 15 aprilie: Luna Pădurii 

● 1 aprilie: Ziua Păsărilor 

1 fotografie conform zilelor 

prestabilite 
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● 10 mai: Ziua Păsărilor și Arborilor 

5 participare la Olimpiada speciilor  nu trebuie documentată, 

obținem lista de pe 

pagina http://quizz.sor.ro/ 

ianuarie-aprilie 

 

http://quizz.sor.ro/

