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BENEFICIILE  ŞCOLII. 

Programul Mondial Eco-Şcoala reprezintă un program educaţional prin intermediul căruia elevii 

conştientizează problemele de mediu, precum şi eforturile comunităţii locale privind protecţia şi conservarea 

mediului şi care oferă soluţii concrete de implicare activă în rezolvarea unora dintre aceste probleme, prin 

studiu în clasă şi acţiuni în cadrul şcolii şi comunităţii. 

Prin activităţile programate în cadrul programului internaţional Eco-Şcoala, ne înscriem în marea 

familie a dezvoltării durabile care este un obiectiv global. 

In urma  implementarii proiectului, şcoala noastra poate obţine beneficii de ordin educativ, civic, financiar şi 

de imagine: 

 informarea elevilor privind problemele de mediu şi eforturile societăţii de protejare şi conservare a 

lui. 

  implicarea activă a elevilor în activităţi de protejare a mediului printr-o abordare diversă: activităţi 

de creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, activităţi artistice, activităţi ce vizează înfrumuseţarea  

şcolii, a clasei, a localităţii şi zonei . 

 pentru o dezvoltare economică durabilă,o dezvoltare care satisface necesităţile prezentului fără a 

compromite necesităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi şi aspiraţii formarea 

abilităţilor de colectare selectivă a  deşeurilor de hârtie şi carton, PET-uri  

 dezvoltarea dragostei şi respectului pentru natură om şi societate, prin dezvoltarea respectului faţă de 

sine, faţă de mediul ambiant, prin reducerea şi reciclarea deşeurilor şi înfrumuseţarea mediului 

şcolar. 

 mijloc ideal de realizare a educaţiei. 

 imbunătăţirea calităţii mediului. 

 posibilitatea afirmării la nivel naţional prin menţinerea premiului STEAGUL VERDE. 

 legături cu şcoli din România şi din lume. 

 publicitate la nivel local şi naţional. 

 identificarea şi conştientizarea de către elevi, cadre didactice, părinţi, autorităţi locale a problemelor 

de mediu din şcoală şi din împrejurimi. 

 responsabilizarea ecologică prin acţiuni de igenizare şi de protecţie a mediului,rezultatul fiind:o 

şcoală mai frumoasă,mai curată,cu spaţii verzi îngrijite. 

 obţinerea de fonduri extrabugetare prin colectarea şi valorificarea deşeurilor. 

 relaţii de parteneriat cu Agenţia de Protecţie a Mediului,cu Direcţia Silvică,cu Primăria 

Dr.Tr.Severin, precum şi cu alte şcoli implicate în Programul Eco-Şcoala. 

 o alternativă ecologică de petrecere a timpului liber. 

 formarea conştiinţei,atitudinii şi conduitei ecologice,condiţie a dezvoltării durabile.  



 

TEMELE PROGRAMULUI 
Temele alese pentru anul şcolar 2020-2021 sunt: 

1. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

2. VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ 

 

O viaţă sănătoasă este dorinţa fiecăruia dintre noi. Ocrotind mediul înconjurător este posibil să trăim 

cât mai sănătos.  

Un mediu mai puţin poluat înseamnă plante şi animale mai sănătoase, deci hrană mai sănătoasă 

pentru toţi.  

Reducând poluarea, apa şi aerul vor avea categoric o calitate mai bună. 

Trebuie oprită defrişarea necontrolată şi braconajul. 

Daca ne dorim o calitate mai bună a vieţii noastre trebuie să reducem poluarea mediului. Legile 

referotoare la mediu, existente în fiecare ţară nu trebuie încălcate. Respectarea lor de către toată lumea ar 

duce la diminuarea semnificativă a deteriorării mediului înconjurător. 

 

  In cadrul activitatilor, ne propunem: 

1.  Evidenţierea educaţiei ecologice la nivel naţional; 

realizarea educaţiei ecologice la nivel de şcoală prin activităţi extraşcolare de colectare a deşeurilor de 

hârtie, DEEE, baterii portabile, becuri, de refolosire a deşeurilor, inclusiv pentru obţinerea de fonduri pentru 

2.  Derularea proiectului şi de îngrijire şi înfrumuseţare a perimetrului şcolii, a împrejurimilor ei; 

3.  Susţinerea pastrării sănătăţii naturii pentru ca noi să putem avea o viaţă sănătoasă; 

4.  Responsabilizarea elevilor în vederea protejării mediului înconjurător şi formarea unui comportament 

ecologic; 

5.  Familiarizarea elevilor cu vocabularul specific acestei discipline : ecologie, ecosistem, mediu ecologic, 

gândire ecologică, comportament ecologic, produse ecologice; 

6.  Trezirea interesului copiilor pentru păstrarea mediului curat şi prevenirea poluării; 

7.  Conştientizarea asupra efectelor nocive ale poluării; 

8.  Construirea de colivii sau căsuţe pentru ocrotirea păsărilor care rămân în zona noastră pe timpul iernii; 

9.  Colectarea materialelor din natură, în scopul refolosirii, pentru confecţionarea unor obiecte ornamentale; 

10.  Realizarea de ierbare. 

 

 

 

 

 

 



CELE ŞAPTE ELEMENTE ALE PROGRAMULUI 

 

1. Comitetul ECO-ŞCOALA 

2. Analiza problemelor de mediu 

3. Planul de acţiuni 

4. Monitorizare şi evaluare 

5. Curriculum 

6. Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi locale 

7. Eco-Codul 

 
1. COMITETUL ECO-ŞCOALA 

Comitetul Eco –Școala este alcătuit din cadre didactice, elevi, specialiști, părinți care  

manifestă interes față de protejarea și conservarea mediului înconjurător. 

Obiectivele acestui comitet sunt următoarele: 

 de a asigura punerea în practica a celorlalte sase elemente; 

 de a defini responsabilitatile elevilor si de a lua în considerare ideile lor; 

 de a asigura faptul ca toti membrii comunitatii scolare sunt „auziti" si ca exista posibilitatea 

actionarii în directiile propuse de acestia; 

 de a asigura cunoasterea elementelor programului Eco-Scoala de catre întreaga scoala; 

 de a face legaturi cu structurile manageriale ale scolii si cu comunitatea locala; 

 

Reprezentantul conducerii şcolii: 
 Director: prof.  Petcu Daniel 

Cadre didactice: 

 Vrajitoru Oxana                   -prof. inv. primar  

 Dagadita Ionica   -prof. inv. primar 

 Ghidel Aurelia  -prof. inv. primar 

 Barbu Eleonora  -prof. inv. primar 

 Costăngioară Anişoara -prof. inv. primar 

 Simion Tincuta  - prof. inv. primar 

 Zorila Anca   -prof. inv. primar 

 Valon Izabela   -prof. inv. primar 

 Duroi Ionica      - prof. inv. primar 

 Gherghe Simona  - prof. inv. primar 



 Pereanu Ramona- prof. inv. primar 

  Mocanu Ionela Evelina - profesor de biologie, Coordonator program 

 Tudor Ana   -logoped 

 Homeag Carmen   - profesor de fizică 

 Ciobotea Simona   - profesor de chimie 

 Epuran Valentina   - profesor de matematica si  TIC 

 Scalcău Paula   - profesor de istorie 

 Ciorban Alin    - profesor de geografie 

 Cojocaru Nina   -profesor de lb.română 

 Teodorescu Mihaela  - profesor de lb.engleză 

 Mălineanu Gabriela  - profesor de matematică 

 Almăjanu Olimpia            - profesor de lb. franceză 

 Piciorgros Florin  - prof. ed. fizica, director adjunct 

 Petcu Daniel    - prof. ed. fizica 

  Brinzanescu Gheorghe -prof. ed. tehnologica 

 Nedelea Mihaela-prof. lb.engleză 

 Fraicor Ana Maria –prof. consilier 

Elevi:  

 Pican Eliza -cls. aVa A 

 Mercioniu Elena- cls. aVa B 

 Diaconescu Cristina- cls. aVIa A 

 Popescu Denisa- cls. aVIa B 

 Ivașcă Daniela- cls. aVIIa A 

 Stanciu Andreea-cls. aVIIa B 

 Alexandrescu Patricia-cls. aVIIIa A 

 Roman Felix-Valentin -cls. aVIIIa B 

Reprezentanţii părinţilor: 
 1. Dincă Mihaela 

 2. Matieș Andra Nicoleta 

Reprezentanţi ai autorităţilor locale: 
 1. Screciu Marius             -primar Dr.Tr.Severin  

2.Teculescu Mianda  - reprezentantul primarului 

3. Bordea Narcis               -consilier local 

4. Popa Alexandru-Nicolae  -consilier Local 

 5. Iordaiche Mirela Mariana -inspector şcolar de fizica-chimie-biologie 

 6. Ilie Mihaela                    -Agenţia Locală de Protecţia Mediului 

             



Reprezentanţi ai administraţiei şcolii: 
 1. Jujea Luminita -secretar 

 2. Almajanu Olimpia- bibliotecar 

 3. Patrascu Livia Cristina- contabil 

 

Reprezentanti personal nedidactic:  Burileanu Mariana, Ungureanu Cristi 

Sponsori:   S.C.TAMANI S.R.L 
 

Atribuţiile şi responsabilităţile comitetului în şcoală: 

o Asigură punerea în practică a celor şase elemente: 

Petcu Daniel 

Mocanu Ionela Evelina  

Dagadita Ionica 

Piciorgros Florin 

o Defineşte responsabilităţile elevilor şi ia în considerare ideile lor: 

Mocanu Ionela Evelina 

Almajanu Olimpia 

 

o Să asigure faptul să toţi membrii comunităţii şcolare sunt auziţi: 

Petcu Daniel 

Scalcău Paula 

      Alexandrescu Patricia -elev 

Roman Felix-Valentin -elev 

 

o  Să asigure cunoaşterea elementelor programului ECO-ŞCOALA de către întreaga şcoală: 

 Mocanu Ionela Evelina 

Vrajitoru Oxana   

Barbu Eleonora 

Dăgădiţă Ionica 

Costăngioară Anişoara 

Roman Felix-Valentin -elev 

 Alexandrescu Patricia-elev 

 

o De a face legătura structurilor manageriale ale şcolii cu comunitatea locală: 

Petcu Daniel 

Dagadita Ionica 



Mocanu Ionela 

Piciorgros Florin 

 

o Analiza problemelor de mediu: 

Ilie Mihaela             - Agenţia Locală pentru Protecţia Mediului 

Petcu Daniel            - Director Şc. Petre Sergescu 

Dagadita Ionica       - prof. inv. primar Sc. Petre Sergescu 

Piciorgros Florin     - Director adj. Şc.Petre Sergescu 

Mocanu Ionela        - Coordonator proiect ECO-ŞCOALA 

 

2. ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 

            Problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea şcolară şi chiar comunitatea locală sunt: 

 1. Raţionalizarea consumului de apă din şcoală prin verificarea robinetelor din şcoală şi din curtea 

şcolii. 

 2. Problema deşeurilor din şcoală, din curtea şcolii si din cartierul CET NORD.  
În urma derulării proiectelor Eco-Şcoala în anii anteriori, o parte din problemele de mediu au fost 

remediate. Exemple:   gunoiul aflat  lângă  şcoala este ridicat permanent de catre firma de curatenie a orasului,  

cu toate ca inca mai sunt locatari care arunca gunoiul la intamplare sau persoane  care umbla si imprastie 

gunoiul;  am colectat deşeuri de hârtie, baterii, pet-uri, DEEE şi le-am valorificat cu ajutorul unor firme 

specializate; am ecologizat perimetrul scolii si in apropiata vecinatate a scolii. 

3. Curăţenia în clase, pe holuri, în grupuri sanitare, în afara şcolii. 

4. Amenajarea spatiilor  verzi din perimetrul scolii; 

5. Rationalizarea consumului de energie. 

Activităţi concrete prin care şcoala va rezolva o parte din aceste probleme: 

 curăţenia permanentă a curţii şcolii şi dotarea cu containere pentru adunarea selectivă a ambalajelor 

în pauzele şcolare; 

 amplasarea în şcoală a unor containere pentru maculatură, pet-uri, doze; 

 amenajarea unui spaţiu special pentru depozitarea temporară a maculaturii, DEEE; 

 întreţinerea spaţiilor din jurul şcolii; 

 identificarea tipurilor de deşeuri reciclabile: la orele de curs, în cadrul proiectelor şi întâlnire cu un 

specialist în probleme de mediu; 

 colectarea şi valorificarea deşeurilor; 

 monitorizarea problemei apei pentru băut; 

 cunoaşterea de către elevi a efectelor nocive ale poluării asupra mediului la nivelul localităţii şi 

împrejurimilor; 

 declararea Zilei curăţeniei în cartierul şcolii, în parteneriat cu Primăria. 



 

2. PLANUL DE ACŢIUNI 

 
         Planul de acţiune reprezintă nucleul  unui proiect Eco-Şcoala. Prin planul de acţiune se stabilesc 

acţiuni complexe şi variate în  scopul rezolvării problemelor de mediu identificate, ceea ce conduce la 

îmbunătăţirea calităţii mediului. 

  Analizând problemele de mediu am stabilit un plan coerent de acţiuni prin care urmărim realizarea 

obiectivelor propuse şi stabilirea unor noi coordonate ale activităţii viitoare. 

 
ACŢIUNI  ECO 2020-2021 

 

Acţiuni Responsabili Perioada 

„Deseurile in viața noastră”campanie de 
informare Prof. inv. primar 

Prof. diriginti 
elevii 

septembrie- 
decembrie 2020 

„Prietenele noastre, animalele” 
Ziua Mondială a Animalelor- desene, 
curiozități 

 
Cadrele didactice si elevii octombrie 2020 

 
“Prietenii naturii”- 
Confecționarea de căsuțe pentru păsări din 
deșeuri 

 

Cadrele didactice si elevii noiembrie 2020 

Artă din deșeuri- confectionarea de ornamente 
pentru Crăciun Cadrele didactice si elevii decembrie 2020 

Colectarea si reciclarea deseurilor- dezbatere  
Cadrele didactice si elevii ianuarie 2021 

Ziua Mondiala a Zonelor Umede“Zone 
umede pentru viitorul nostru!”-dezbatere 
 

Mocanu Ionela 
Cls. a Va februarie 2021 

Bal Eco-Școala- 
Concurs Miss și Mister Eco- prezentarea 
costumului din deșeuri,  întrebări de cultură 
generală , de educație ecologică, aptitudini 
artistice pe teme eco 

Comitetul eco al școlii 
 aprilie 2021 

,,Alimentația sănătoasă,,- 
Piramida alimentelor sanatoase 
Realizarea unui meniu sanatos 
 

Cadrele didactice si elevii martie –aprilie 
2021 

Luna Pădurii 
„Mai  mult verde ” 
Acţiune de ecologizare si plantare de puieti 

Prof. inv. primar 
Prof. diriginti 
Elevii 
Părinți 

martie – aprilie 
2021 



 

 

3. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA    

 

Acţiunile vor fi monitorizate de profesorul coordonator, Mocanu Ionela, profesor   

Costangioara Anisoara, responsabilii Eco-Şcoala pe clase. 

 întreţinerea curăţeniei claselor şi a holurilor şcolii (se va urmări zilnic şi se va afişa la panou lunar 

rezultatele de) ;  

păstrarea şi întreţinerea spaţiului verde din curtea şcolii  ;  

  colectarea deşeurilor ( hărtie, carton ,  pet-urilor) şi valorificarea acestora (se vor întocmi grafice cu 

cantitatea de deşeu colectată / săptămână / clasă şi se vor afişa la panou lunar de către responsabili ) ; 

  postarea pe site-ul www.ccdg.ro,    a derulării şi rezultatelor obţinute în cadrul proiectului 

 realizarea unui parteneriat educaţional pe teme de protecţie a mediului către responsabili cu Ocolul 

Silvic,   

Evaluarea financiară se va face de profesorul coordonator, împreuna cu comitetul Eco, dna Nedela 

Mihaela- din partea comitetului de părinţi pe şcoală. Banii rezultaţi  din colectarea deseurilor vor fi folosiţi 

pentru achitarea taxei eco, pentru recompensarea elevilor care se disting la concursurile organizate în şcoală 

sau pentru achiziţionarea de materiale sau mijloace necesare derulării programului. 

 

Ziua Mondială a Sănătăţii 
„Minte sănătoasă într-un corp sănătos”-
întreceri sportive 
 

Petcu Daniel 
Piciorgros Florin 
elevii 

aprilie 2021 

Ziua Pământului 
„Salvaţi Terra!” 
Expoziţie de desene 
Referate 

Cadrele didactice si elevii 

 
aprilie 2021 
 
 
 

Ziua păsărilor şi a arborilor 
Dezbatere 
Expozitii desene 

Cadrele didactice si elevii 
 
mai 2021 
 

Ziua Mondială a Mediului 
Parada costumelor eco 
 

Prof. diriginti 
Prof. inv. primar 
Cls. I-VIII 

 
iunie 2021 
 
 

Impreuna pentru un mediu curat și sănătos 

Acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor 
DEEE, DBA, hartie, pet-uri 

Toate cadrele didactice 
Toate colectivele de elevi 
 

 
permanent 

,,Din experienta noastra,, 
Popularizarea acţiunilor la panoul şcolii şi pe 
site-ul şcolii 

Epuran Valentina 
Vrajitoru Oxana 
Mocanu Ionela 
Almajanu Olimpia 
 

lunar 



4. CURRICULUM 

Activităţile din planul de acţiune pot fi introduse în cadrul curriculumului obligatoriu prin 

intermediul lecţiilor demonstrative din cadrul ariilor curriculare: 

“Ştiinţe” – Chimie- lecţia cu tema: Apa; 

Biologie- lectia „Calitatea apei, a aerului si a solului”, „Dezvoltarea durabila”, 

“Tehnologii” – Lucrări de ecologizare in curtea şcolii; confectionarea obiectelor din materiale reciclabile, 

realizarea de panouri Eco pentru sălile de clasă, cuiburi artificale pentru păsări, panouri Eco pentru spaţiul 

verde al şcolii; depozitarea deşeurilor ,coordonarea amenajarii şi întreţinerii spaţiului verde din curtea şcolii; 

“Om şi societate” , geografie, lectia cu tema:“ Hidrosfera”  

„Limba si literatura romana”- articole pe teme ecologice in ziarul scolii, eseuri  

„Educatie fizica si sport”- competitii sportive cu caracter ecologic, plantare de puieti 

„Educatie pentru sanatate”- „O comunitate mai curata- colectarea diferentiata a deseurilor” 

La ciclul primar, in cadrul orelor de abilităţi practice, ştiinţe, educaţie civică si limba română, elevii 

vor desfăşura activităţi ale caror finalităţi sunt în strânsă legătură cu importanţa apei in natură. În orele de 

matematică la P-IV, graficele pe clase şi pe şcoală privind colectarea deşeurilor în cadrul Programului Eco-

Şcoala reprezintă suportul pentru alcătuirea şi rezolvarea problemelor prin diferite metode. Şi semănatul plantelor 

în ghivece, plantarea puieţilor vor fi suport pentru probleme, elevii de la clasele V-VIII avand posibilitatea să 

calculeze arii, procente, distanţe, etc. De asemenea, „Ce ştim şi ce nu ştim despre deşeuri?”, „Ştim să colectăm 

selectiv”, „A colecta selectiv-ce am învăţat până acum?”„Reciclăm, colectăm, ne jucăm!”, implică din 

partea cadrelor didactice şi elevilor multă atenţie în calcularea cantităţilor de deşeuri. „Patrula de reciclare” 

implică rezolvarea şi compunerea de probleme cu aplicaţie în viaţa cotidiană. 

În orele de ştiinţe ale naturii, cunoaşterea mediului şi geografie şi biologie, elevii vor învăţa despre 

vieţuitoare şi necesitatea protejării mediilor de viaţă, „Delta Dunării” despre măsurile de ocrotire a plantelor şi 

animalelor pe cale de dispariţie, despre consecinţele poluării aerului, solului, apelor asupra organismelor vii în 

„Protejarea resurselor”  

La opţional, lecţiile conţin sarcini de lucru foarte diverse, cele mai multe sub forma acţiunilor practice, a 

experimentelor de laborator, a întrebărilor, etc., prin care realizăm educaţia ecologică a elevilor. Nu este lipsit de 

interes ca profesorul să studieze aprofundat manualul odată cu programa şcolară şi să cuprindă în programul Eco-

Şcoala acele activităţi din programă şi manuale, care necesită mult timp, efort mai mare, muncă în echipă, etc. 

Exemplu: Realizarea de activităţi destinate susţinerii unui stil de viaţă sănătos: „ Stil de viaţă sănătos”, „Eco-

alimentele”, „Cumpărături inteligente”, „Sport şi nutriţie”, „Reţete dulci şi sănătoase” , „Săptămâna de 

sănătate”sau portofolii ce se cer, în manuale, a fi făcute: “Informează-te despre fenomenul de încălzire globală şi 

efectele acesteia”, “Realizează un vaporaş din materiale care au densitatea mai mică decât apa”, etc. (cls. a IV-a), 



realizarea de panouri cu lucrări cu materiale din natură sau refolosibile, activităţi care pot fi realizate la orele de 

abilităţi sau tehnologii „Tablouri cu materiale din natură”,” „Panoul Aşa Da!”, „Panoul Aşa NU!”, „Jucării 

ECO”. 

Catedra de Informatica- realizarea şi imprimarea diplomelor pentru concursurile din planul de 

activităţi , monitorizarea şi evaluarea activităţilor ecologice din şcoală: tabele, grafice, premii, realizarea 

paginii „ Eco- Şcoala” pe site-ul şcolii; prelucrarea de fotografii şi filme ale activităţilor programului “Eco- 

Şcoala”. 

Comisia diriginților inițiază si monitorizeaza realizarea coltului ECO în fiecare sală de clasă, 

introducerea în planificarea semestrială la consiliere și orientare, a unor teme de educatie ecologică.  

 

5. INFORMAREA ŞI IMPLICAREA COMUNITĂŢII ŞCOLARE ŞI LOCALE 

Se va realiza astfel: 

 articole în ziarul şcolii şi ziarul local ˝ Obiectiv mehedințean˝; 

 desfăsurarea unei acţiuni şi filmarea ei de TV TELE2; 

 promovarea programului prin panouri, site-ul scolii, afişe,pliante, atât în şcoală cât şi în jurul şcolii; 

 sesiuni de comunicări,referate, postere asupra problemelor de mediu legate de poluare la care să 

participe alături de elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai Agenţiei de Mediu, părinţi, reprezentaţi 

ai Comunităţii locale; 

 organizarea de activitati de igienizare, ecologizare, plantare de puietii si flori in spatiile ; 

 expoziţie cu o obiecte realizate din materiale refolosibile, cu desene şi afişe pe teme ecologice. 

 

6. ECO-CODUL: 

,,Gândește verde, gândește curat!,, 

,,Vrem să trăim sănătos,  

 Într-un mediu mai frumos!” 

FLEXIBILITATEA SCHEMEI 

Programul Eco-Scoala  îşi propune  să îi inveţe pe elevi  ce inseamna dragostea pentru natura şi 

responsabilitatea  conservării mediului. Acest program promovează : - formarea conştiinţei de mediu ca o 

componentă a problematicii lumii contemporane ; - formarea de atitudini şi valori în raport cu mediul.

 Programul Eco-Scoala are un caracter educativ si interdisciplinar si contribuie la formarea profilului 

moral al elevului si il constientizeaza cu privire la rolul protejarii mediului inconjurator si actiunile care 



trebuie intreprinse pentru o dezvoltare durabila. Se pune accent pe imbunatatirea calitatii mediului atat in 

scoala, cat si in orizontul local. Prin activitatile desfasurate in cadrul programului sunt încurajate munca în 

echipa, luarea unor decizii de către elevi şi alcătuirea de proiecte propuse de elevi.  

Temele ecologice alese –„Managementul deșeurilor” şi „Viaţă sănătoasă” pot oferi elevilor 

posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care trăiesc. Aceste teme au 

un caracter interdisciplinar şi pluridisciplinar şi pot realiza, pe lângă formarea unei conduite ecologice a 

elevilor, şi o mai bună înţelegere şi explicare a fenomenelor ştiinţifice. 

REZULTATE PE TERMEN LUNG IMPUSE DE PROGRAM 

În epoca contemporană, o problemă  de stringentă  actualitate  este formarea  şi educarea  elevilor în 

spiritul unor responsabilităţi  umane ce vizează protecţia  mediului  înconjurător. Educaţia ecologica va trebui 

să fie un mod de viaţă. Prin copiii educaţi în acest spirit, este educată întreaga comunitate din care aceştia 

fac parte.Dacă elevilor le pasă ce va fi cu viaţa lor,  a comunităţii, a planetei, atunci viitorul are o siguranţă 

mai mare. 

Prin programul Eco-Şcoală se urmăreşte formarea la elevi şi nu numai,  a unor deprinderi prin care să 

ocrotească natura şi viaţa astfel: 

- managementul deşeurilor, prin colectare, valorificare, reciclare; 

- utilizarea raţională a resurselor; 

- protecţia aerului şi apei; 

- protecţia plantelor şi a animalelor; 

- evitarea produselor sau a acţiunilor dăunătoare mediului; 

- folosirea produselor naturale, netoxice; 

- obişnuinţa de a respecta nişte reguli scrise sau nescrise pentru protejarea mediului. 

POTENŢIALUL PROGRAMULUI DE A ACŢIONA CA UN LIANT ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII 

UNEI STRATEGII PENTRU EDUCAŢIA ECOLOGICĂ 

În urma participării la activităţile derulate în cadrul programului Eco-Şcoala, elevii şcolii noastre vor  

trăi sănătos, într-un mediu mai curat. 

Beneficiile programului sunt multiple şi pornesc de la creşterea gradului de conştientizare a copiilor 

privind problemele de mediu,  contribuie la dezvoltarea spiritului civic şi capacităţii elevilor de a lua decizii, 

le deschide ochii asupra beneficiilor valorificării deşeurilor reciclabile, le dezvoltă preocuparea pentru 

amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii.  

            Educaţia de mediu presupune înţelegerea interconexiunilor dintre toate aspectele vieţii cotidiene şi a 

rolului lor pentru o viaţă sănătoasă. Educaţia ecologică este o educaţie a idealurilor si a sentimentelor  de 

respect faţă de natură,înţelegând interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii. Prin intermediul 

activităţilor desfăşurate, elevii vin în contact direct cu natura şi încep să-şi schimbe mentalitatea faţă de 

mediu în comunitate. Prin implicarea membrilor comunităţii locale în activităţi de protejare a mediului se   



realizează o colaborare cu efecte benefice pentru mediul înconjurător şi pentru calitatea vieţii fiecăruia dintre 

cei implicaţi. Toate activităţile din comunitate trebuie să ţină cont de protecţia mediului ca premisă a unei 

dezvoltări durabile: politica şcolară, implicarea familiei în educaţie, economisirea energiei şi apei, reciclarea 

deşeurilor, achiziţionarea de produse naturale, practicarea agriculturii ecologice, construcţia de locuinţe din 

materiale ecologice, amenajarea şi întreţinerea de spaţii verzi. 

             În atingerea acestui scop este necesară însuşirea conceptului de conservare a mediului, care pleacă 

de la ideea că în natură nimic nu se pierde ci totul se conservă, că legile care guvernează fenomenele din 

natură trebuie descoperite prin ample şi minuţioase cercetări interdisciplinare. Ca urmare, elevii trebuie 

antrenaţi permanent în activităţi practice de protecţie a mediului dar şi de turism ecologic care modelează 

omul contemporan şi îl sensibilizează faţă problemele pe care le creează chiar el prin lipsa de informaţie şi 

educaţie. 

 

Coordonator proiect, 

Prof. Mocanu Ionela Evelina 

 

 


