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Grădina pedagogică a Școlii Gimnaziale Manolache 
Costache Epureanu 

 

Cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Manolache Costache Epureanu au 
desfășurat activități în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2021 în vederea 
amenajării unei Grădini pedagogice a școlii, în cadrul proiectului european Erasmus+ 
KA121SCH - Digital Powers for Nature- Connected Schools. Toate activitățile din acest 
proiect fac parte din planul Erasmus+ al școlii, vizând dezvoltarea de competențe, 
atragerea partenerilor naționali și internaționali, dezvoltarea instituției prin proiecte cu 
fonduri europene. 

Amenajarea spațiilor școlii este necesară în contextul pandemic, elevii și cadrele 
didactice vor putea derula ore în aer liber, astfel crescând motivația pentru învățare fiind 
îmbunătățite și competențele de socializare, conectare cu natura, protejare a mediului. 
Grădina va fi atât spațiu de studiu și observație, dar va servi și organizării de 
activități nonformale sau extrașcolare. Spațiul care se găsește în spatele atelierelor și a sălii 
de sport nu era folosit, astfel că s-au desfășurat activități de ecologizare și curățare în luna 
septembrie, apoi s-a continuat cu greblarea frunzelor căzute, adunarea resturilor de 
piatră, pregătirea spațiilor de plantare pentru primăvară, realizarea a două compostoare 
pentru frunze și resturi vegetale. 

S-au cumpărat bulbi de primăvară pentru înfrumusețarea grădinii și au fost 
vopsite pneuri care au fost apoi transformate în jardiniere și locuri pentru elevi în 
vederea desfășurării viitoarelor activități. De asemenea s-au achiziționat pătrați de lemn 
și balamale pentru construirea a două compostoare, pentru realizarea de îngrășământ 
natural din frunzele adunate și din resturile de fructe de la programul Lapte și corn. 

Următoarele activități în vederea amenajării sunt: reabilitarea pereților 
atelierului, întărirea pereților de cărămidă a fostei sere și realizarea de băncuțe de-a 
lungul acestora, trasarea aleilor etc.  

Obiectivele acestor activități sunt: 
•         Înfrumusețarea școlii în vederea mobilităților internaționale din cadrul 
proiectului Erasmus+; 

•         Crearea Grădinii școlare ca spațiu de învățare în aer liber; 

•         Dezvoltarea competențelor de socializare, conectare cu natura, 
protejare a mediului la elevi și cadre didactice; 

•         Coeziunea echipei de proiect și buna comunicare a cadrelor didactice 
din școală, participarea la activități comune.  

 

Coordonator, 

prof. Toporaș Paula 
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