
Grădiniţe Prietenoase cu Natura
Ediţia I 2022 - 2023

Regulament

Organizator: Societatea Ornitologică Română, în continuare SOR

Scurtă descriere: Programul Școli și Grădiniţe Prietenoase cu Natura are ca scop educaţia pentru
natură și protejarea biodiversităţii din sate și orașe. Participarea în program este gratuită, dar
condiţionată de înregistrare. Deși în mod ideal activităţile unei școli prietenoase cu natura ar
trebui să se desfășoare continuu, fără a ţine cont de vacanţe, perioada de desfășurare a
prezentului program se suprapune cu anul școlar, timp în care instituţiile de învăţământ
realizează activităţi de sprijinire a biodiversităţii respectând indicaţiile din materialele incluse în
Bibliografia obligatorie. La sfârșitul anului școlar activităţile se raportează prin completarea
formularului de raportare și se documentează cu câte 1 fotografie. Instituţiile de învăţământ
care derulează corect minim 4 activităţi, la alegere, din lista propusă sunt premiate cu plăcuţa
programului sau sunt certificate în vederea menţinerii titlului de Grădiniţă Prietenoasă cu
Natura.
Pagina proiectului: https://www.sor.ro/proiect/scoli-si-gradinite-prietenoase-cu-natura/

Instituţii de învăţământ eligibile
1. Grădiniţe publice și private

Locul de desfășurare a activităţilor
Activităţile se realizează în incinta instituţiilor de învăţământ, cu excepţia ieșirilor pe teren sau
participărilor la diferite evenimente. În cazuri excepţionale activităţile se pot derula:

● și în parcul localităţii (dacă instituţia de învăţământ nu dispune de spaţiu verde), dar
numai cu acceptul SOR și al primăriei;

● și de la domiciliul elevilor în urma instrucţiunilor on-line oferite de către cadrele
didactice.

https://www.sor.ro/proiect/scoli-si-gradinite-prietenoase-cu-natura/


Echipa de program la nivel de instituţie de învăţământ și sarcinile aferente
● 1 cadru didactic coordonator:

- înregistrează instituţia de învăţământ
- ţine legătura cu responsabilul programului de la SOR
- trimite părinţilor Regulamentul programului
- înștiinţează cadrele didactice participante cu privire la informaţiile primite pe

e-mail de la SOR și distribuie materialele în format electronic sau le anunţă despre
posibilitatea de descărcare a acestora de pe pagina proiectului

- coordonează derularea activităţilor
- completează și trimite raportul pe adresa educatie@sor.ro
- eliberează diplome pentru participanţii concursurilor on-line organizate de SOR

folosind modelul oferit de organizatori

● Cadre didactice participante:
- sprijină activitatea cadrului didactic coordinator

● Preșcolari:
- derulează activităţile sub supravegherea directă sau indirectă a cadrelor didactice

Atenţie! Programul nu se adresează doar câtorva copii dintr-o grupă a instituţiei de învăţământ.
Se recomandă implicarea în activităţi a cât mai multor grupe.

mailto:educatie@sor.ro


Activităţile programului

Fiecare instituţie de învăţământ trebuie să deruleze corect minim 4 activităţi, câte una din

fiecare categorie din lista prezentată în Tabelul 1, în vederea câștigării plăcuţei de recunoaștere a

programului sau certificării pentru menţinerea titlului de Grădiniţă Prietenoasă cu Natura.

Activităţile realizate se documentează cu 1 FOTOGRAFIE relevantă.

Fiecare grup de activităţi are atribuită o fișă de lucru și fișă cu resursele necesare pentru

derularea activităţilor propuse, pe care le puteţi descărca de pe pagina web a programului.

Lista activităţilor se regăsește mai jos, în Tabelul 1.

Cat. Grup de activităţi la
alegere Documentare Perioada de realizare a activităţilor

1 Eu și natura 1 1 fotografie primăvara

2 Eu și natura 2 1 fotografie toamna

3 Eu și natura 3 1 fotografie primăvara

4 Eu și animalele 1 1 fotografie iarna

5 Eu și animalele 2 1 fotografie primăvara-vara

6 Eu și plantele 1 fotografie iarna

Recomandat pentru grupe mici:

Oportunităţi de învăţare Conţinut activităţi Obiective Criterii de evaluare

Eu și natura 1 Copiii descoperă că
plantele ocupă un loc
special în lumea din jurul
lor și încep să stabilească
o legătură cu ele.

observare; activitate
senzorială;
reamintire; creare

Manifestarea
curiozităţii faţă de
elementele naturii

Observă diferenţele
dintre elementele
naturale și artificiale;
grijă pentru plante

Eu și natura 2 Copiii învaţă să respecte
toate fiinţele, oricât de
mici, în timp ce observă

observare;
reamintire; creare

Manifestarea
curiozităţii faţă de
furnici; revizuirea

Experienţe creative
cum ar fi: pictură,
desen, colaje



comportamentul
fascinant al furnicilor.

termenilor;
consolidarea
înţelegerii

Eu și natura 3 Copiii își întăresc legătura
cu plantele, amenajând
un colţ verde în curtea
grădiniţei.

observare; plantare Manifestarea
curiozităţii faţă de
plante

Îngrijirea plantelor

Recomandat pentru grupe mari:

Oportunităţi de învăţare Conţinut activităţi Obiective Criterii de evaluare

Eu și animalele 1 Copiii învaţă să
privească animalele
ca pe prietenii lor.

observare; activitate
senzorială; reamintire;
creare

Consolidarea
vocabularului, a
proceselor știinţifice
și biologice întâlnite
în timpul lecţiei.

Observă diferenţele
dintre elementele
naturale și artificiale;
grijă pentru plante

Eu și animalele 2 Copiii află ce
înseamnă să-ţi pese
de animalele din
natură.

observare; reamintire;
creare

Consolidarea
vocabularului, a
proceselor știinţifice
și biologice întâlnite
în timpul lecţiei.

Experienţe creative
cum ar fi: pictură,
desen, colaje

Eu și plantele Copiii descoperă că
plantele trebuie să
bea, că simt și cresc.

observare; plantare Consolidarea
vocabularului, a
proceselor știinţifice
și biologice întâlnite
în timpul lecţiei.

Îngrijirea plantelor



Premii
1. Instituţii de învăţământ
1.1. Plăcuţa Grădiniţă Prietenoase cu Natura (Anexa 3): reprezintă premiul instituţiilor de
învăţământ care nu au câștigat până acum plăcuţa de recunoaștere a programului și în acest
an școlar derulează, raportează corect și la timp minim 4 activităţi obligatorii. Plăcuţa va
putea fi amplasată la vedere, în incinta școlii.
1.2. Certificare: instituţiile de învăţământ care au câștigat deja plăcuţa programului,
trebuie să se certifice anual, pentru a-și menţine titlul de Grădiniţă Prietenoasă cu Natura.
Certificarea constă în derularea și raportarea activităţilor, similar participării la program
pentru prima dată, fără însă a fi eligibili pentru câștigarea unei noi plăcuţe la sfârșitul anului
școlar.

Fiecare instituţie de învăţământ cu raport acceptat beneficiază de adeverinţă pentru
activităţile corect derulate. Nu se eliberează adeverinţa instituţiilor de învăţământ ale căror
rapoarte au fost respinse conform prevederilor formulate în Regulamentul și Formularul de
raportare.

Graficul de desfășurare a programului
1. Lansarea: 10 octombrie 2022
2. Înregistrarea se realizează între 10 octombrie – 10 noiembrie 2022 prin completarea
Formularului de înregistrare on-line disponibil pe pagina proiectului, meniul ÎNSCRIERE

Locul acordului de colaborare va fi preluat de către o adeverinţă de participare eliberată de
către organizatori, instituţiilor de învăţământ acceptate în program.

Atenţie! se recomandă înregistrarea doar a acelor instituţii de învăţământ, care într-adevăr
doresc să deruleze activităţile și să predea raportul
3. Desfășurarea activităţilor:  de la data înregistrării – 19 mai 2023
4. Raportarea: prin completarea Formularului de raportare: 20 mai 2021– 30 iunie 2023
5. Evaluarea rapoartelor și eliberarea adeverinţelor: iunie - iulie 2023
6. Trimiterea adeverinţelor în format electronic: iulie 2023
7. Trimiterea plăcuţelor prin poștă: începutul lunii septembrie 2023
8.          Lansarea unei noi sesiuni: septembrie/octombrie 2023

https://www.sor.ro/proiect/scoli-si-gradinite-prietenoase-cu-natura/inscrie-o-scoala/


Dispoziţii finale
SOR își rezervă dreptul să completeze sau să modifice prezentul regulament, cu condiţia
anunţării prin e-mail a instituţiilor de învăţământ înregistrate.

Mai multe detalii pe pagina SOR: www.sor.ro sau pe adresa de e-mail: educatie@sor.ro

Responsabil program Școli și Grădiniţe Prietenoase cu Natura: Cîmpan Kinga

http://www.sor.ro


Anexa 1. Plăcuţa de recunoaștere a programului


