
Risipa de alimente în zilele noastre

A. INFORMAŢII DESPRE INIŢIATORUL PROIECTULUI
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ « MIHAIL SADOVEANU » FĂLTICENI
Adresa completă: Str. Ana Ipătescu, fn.
Nr. de telefon/fax: 0230 540088
Site şi adresă poştă electronică: http://www.sc3falticeni.ro
sgmihailsadoveanu@yahoo.com
Persoană de contact: Director - Prof. Deleanu Liviu-Daniel
Coordonatori:
Prof. Paşcovici Elena - e-mail: elpascov@yahoo.com;
Prof. Mihăilă Doina- e-mail: mihailadoina@yahoo.com
Prof. înv. primar Dascălu Nicoleta
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului : « Risipa de alimente în zilele noastre»
B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul:
Proiect de educație globală 

C. REZUMATUL PROIECTULUI: 
Conform Global FoodBanking Network (GFN), risipa alimentară reprezintă o problemă majoră la nivel mondial, problemă
care poate fi transformată într-o soluție umanitară pentru a combate foametea. 90 de milioane de tone de alimente sunt irosite
anual în Uniunea Europeană, adică 40% din totalul alimentelor.  Potrivit Biroului European de Statistică, românii trimit la
gunoi peste 2,5 milioane de tone de alimente bune de consum în fiecare an. România se află pe locul opt în topul statelor
europene  care  fac  risipă de  alimente. Uniunea Europeană a  declarat  anul  2014 ca  fiind anul  de  luptă  împotriva  risipei
alimentare și și-a propus ca până în 2025 să se înjumătățească cantitatea de alimente aruncate.  Proiectul nostru este adresat
elevilor din scolile gimnaziale, inclusiv elevilor cu CES, pentru a-i determina să schimbe atitudinea negativă din  modul de
viaţă propriu sau al celor din jur. Proiectul se încadrează în tema celei de-a 16 a  ediții a Săptămânii Educației Globale (Global
Education Week-GEW), “Securitatea alimentației„ (Food Security!)

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate : 40 cadre didactice şi 600 elevi
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevii școlilor participante, elevii cu cerinţe educative speciale, comunitatea locală
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
-Lansarea proiectului (10 noiembrie 2014)

mailto:mihailadoina@yahoo.com


-Chestionar 1 „Risipa de alimente„ (10-15 noiembrie 2014)
-Chestionar 2 „Risipa de alimente în orașul meu„ (10-15 noiembrie 2014)
-2014-Anul luptei împotriva risipei de alimente (17 noiembrie 2014)
-Risipa de alimente în lume (17 noiembrie 2014)
-Portretul robot al risipitorului de alimente (18 noiembrie 2014)
-Risipa de alimente în România (18 noiembrie 2014)
-Risipa de alimente în orașul/satul meu (18 noiembrie 2014)
-Cum evităm risipa de alimente acasă ? (18 noiembrie 2014)
-Cum evităm risipa de alimente la școală ? (18 noiembrie 2014)
-Manifest-rap, manifest-rock (17-21 noiembrie 2014)
-Stop risipei de alimente ! (17-20 noiembrie 2014)
-Ce înseamnă risipa de alimente ? (17-22 noiembrie 2014)
-Nu risipi alimente, economisește ! (17-22 noiembrie 2014)

d. Parteneri : 
Școala Gimnazială Stroiești
Școala Gimnazială „Ion Muceleanu„ Fântâna Mare
Școala Gimnazială „Ioan Băncescu„ Adâncata

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument:
Risipa alimentară reprezintă o problemă majoră la nivel mondial, depinde și de noi să o diminuăm.
D.2. Scopul proiectului: informarea, educarea și creșterea nivelului de conștientizare a elevilor, familiilor acestora, cadrelor 
didactice ale școlii asupra problemei risipei alimentare
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului :
-Motivarea elevilor pentru adoptarea unui stil de viață echilibrat și econom ;
-Încurajarea elevilor pentru a găsi modalități practice și eficiente de reducere a risipei de alimente;
-Dezvoltarea unor conexiuni interdisciplinare pentru atragerea atenţiei publice cu privire la risipa alimentară ;
-Schimbarea atitudinii elevilor, a familiilor acestora, a cadrelor didactice ale școlii față de risipa alimentelor ;
-Dezvoltarea spiritului de voluntar şi a reflexelor de cetăţean activ ;
-Stimularea potenţialului creativ şi estetic al elevilor din învăţământul primar, gimnazial, inclusiv al elevilor cu CES;
-Integrarea şi eficientizarea comunicării copiilor cu CES în spaţiul școlar.
D.4. Grupul ţintă. Beneficiari direcți



-elevi şi cadre didactice din instituţiile de învăţământ (ciclul primar, ciclul gimnazial), copii cu CES, familiile elevilor
Beneficiari indirecți: comunitatea locală
D.5. Durata proiectului : (10 noiembrie-22 noiembrie 2014)
PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI:
-Portofoliul proiectului
-Panoul proiectului
-Expoziție
PROMOVAREA PROIECTULUI/VIZIBILITATE :
-Afişe la avizierul instituţiilor participante/partenere ;
-Comunicate de presă, interviuri

ACTIVITĂȚI

Titlul activităţii Data/Perioada de
desfăşurare

Locul 
desfăşurării

Participanţi Parteneri Descrierea 
activităţii

Responsabili
(cadre didactice)

Lansarea proiectului 10 noiembrie 
2014

Școală Elevi, părinţi 
şi cadre 
didactice

Toţi 
partenerii 
implicaţi

Inaugurarea 
panoului, afişarea 
de materiale 
informative ; 
prezentarea 
Săptămânii 
Europene a 
reducerii 
deșeurilor (SERD)

Paşcovici Elena, 
Mihăilă Doina
Dascălu Nicoleta
Andrei Andreea
Baș Simona

Chestionar 1 „Risipa de 
alimente„

10-15 noiembrie 
2014

Școală Elevi-clasa a 
VI-a B

Toți 
partenerii 
implicați

Chestionare 
pentru elevi, cadre
didactice, 
familiile elevilor

Olaru Cornelia

Chestionar 2 „Risipa de 
alimente în orașul meu„ 

10-15 noiembrie 
2014

Municipiu Elevi-clasele 
V-VIII 
(redacția 
revistei școlii
„SMS„)

Toți 
partenerii 
implicați

Chestionare 
pentru 
reprezentanți ai 
unor cantine, 
restaurante, firme 
de catering, 

Stoleriu Cristina



magazine 
agroalimentare, 
piața 
agroalimentară

2014-Anul luptei 
împotriva risipei de 
alimente 

17 noiembrie 
2014

Școală Elevii clasei 
a VI-a A

Toți 
partenerii 
implicați

Prezentare de 
referate, dezbatere

Apetrei Olimpia, 
Stan Doriana

Risipa de alimente în 
lume 

17 noiembrie 
2014

Cabinetul 
de 
informatică

Elevii clasei 
a V-a A

Toți 
partenerii 
implicați

Prezentare de 
referate, dezbatere

Crăciun Cristina

Portretul robot al 
risipitorului de alimente 

18 noiembrie 
2014

Școală Elevii 
claselor I A 
și I B

Toți 
partenerii 
implicați

Lucru pe grupe, 
expoziție

Baciu Elena
Mărian Mihaela
Anechiforesei 
Lăcrămioara

Risipa de alimente în 
România 

18 noiembrie 
2014

Școală Elevii clasei 
a V-a C

Toți 
partenerii 
implicați

Prezentare de 
referate, dezbatere

Moisii Doina

Risipa de alimente în 
orașul/satul meu 

18 noiembrie 
2014

Cabinetul 
de 
informatică

Elevii clasei 
a V-a B

Toți 
partenerii 
implicați

Prezentare 
referate, dezbatere

Grigorescu 
Georgeta

Cum evităm risipa de 
alimente acasă ? 

18 noiembrie 
2014

Școală Elevii clasei 
a IV-a C

Toți 
partenerii 
implicați

Dezbatere, listă de
sfaturi

Filip Elena

Cum evităm risipa de 
alimente la școală ? 

18 noiembrie 
2014

Școală Elevii 
claselor a IV-
a A și a VI-a 
C

Toți 
partenerii 
implicați

Dezbatere, listă de
sfaturi

Ilie Paraschiva
Moroșanu 
Daniela

Manifest-rap, manifest-
rock 

17-21 noiembrie 
2014

Școală Elevii 
claselor
a VIII-a A, 
B, C),
părinţi, 
invitați

Toți 
partenerii 
implicați

Mesaje și dans Luncănița Maria



Stop risipei de 
alimente ! 

17-20 noiembrie 
2014

Școală Elevii 
claselor a III-
a (A, B) a 
IV-a B 
(desene), 
VI A, VI C 
(desene 
calculator), a 
VII-a (A, B) 
(colaje)

Toți 
partenerii 
implicați

Afișe (lucru pe 
grupe) : desene, 
desene pe 
calculator, colaje

Dascălu Nicoleta
Nistor Ștefania
Butnaru Ana
Iftimoaia Cătălin
Axinia Maria
Leț Veronica

Ce înseamnă risipa de 
alimente ? 

17-22 noiembrie 
2014

Școală Elevii 
claselor 
pregătitoare 
(A, B, C)

Toți 
partenerii 
implicați

Jocuri Loghin Felicia
Țugui Magda
Ungureanu 
Roxana

Nu risipi alimente, 
economisește ! 

17-22 noiembrie 
2014

Școală Elevii 
claselor a II-
a (A, B)

Toți 
partenerii 
implicați

Jocuri de rol Iacob Mihai
Lupu Maria


