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Planul de acțiune  

Acţiuni Perioada Responsabili Scopul urmărit 

“Educația pentru mediu” –
analiza și identificarea 
problemelor de mediu specifice 
școlii 

30.09.2021 Prof. Mocanu Ionela 
Prof. înv. primar 
Vrăjitoru Oxana 

Încurajarea iniţiativei şi 
autoorganizării elevilor 
pentru identificarea unor 
disfuncţionalităţi, găsirea de 
soluţii şi îndeplinirea unor 
sarcini, care pot soluţiona 
anumite probleme de mediu. 

 
„Prietenii necuvântători” 
Ziua Mondială a Animalelor- 
curiozități, expoziție animale de 
pluș 

 
04.10. 2021 Prof. Mocanu Ionela 

Prof. înv. primar  
Ghidel Aurelia 

Conștientizarea importanței 
tuturor animalelor  pentru om 
și pentru existența vieții pe 
Terra  

“Alimentația și sănătatea”-
prepararea salatelor de fructe și 
legume, analiza piramidei 
alimentelor 

18.10-
19.10.2021 

Prof.  înv. primar 
Mihart Ramona  
 Prof.  înv. primar 
Simion Tincuța 
 

Promovarea în rândul 
elevilor a unui stil de viață 
sănătos, prin alimentație. 

“Artă din deșeuri”- 
confectionarea de ornamente 
pentru Crăciun 

10-15.12.2021 
Prof. înv. primar  
Dăgădiță Ionica 
Prof.Mocanu Ionela 

De a forma la elevi, dar și la 
părinții acestora, un 
comportament responsabil 
față de mediu. 
 

„Colectarea selectivă și 
reciclarea deșeurilor”- 
dezbatere, crearea unor coșuri 
pentru colectarea deșeurilor 

25-26.01. 2022 Prof. Piciorgros Florin, 
Prof. Scalcău Paula 
Prof. Brânzănescu 
Gheorghe 
 

Conştientizarea elevilor 
privind importanţa colectării 
selective a deşeurilor, pentru 
om şi mediu. 
 

Ziua Mondială a Zonelor 
Umede“Zone umede, apă și 
viață”-dezbatere, realizarea de 
postere/machete 
 

02.02.2022 

Prof. Mocanu Ionela 
Prof. Albac Ciprian 
 
 
 
 

Sensibilizarea elevilor faţă de 
rolul pe care il joacă apa în 
dezvoltarea şi conservarea 
speciilor aflate în directă 
legatură cu apa, precum şi 
conştientizarea pericolului la 
care este expusă omerirea 
prin lipsa apei sau poluarea 
ei 

„Clasa noastră –casa noastră”- 
activitate de înfrumusețare și 
igienizare a sălilor de clasă 

21-25.02.2022 Prof. Butoi Nicoleta 
Prof.  înv. primar 
Duroi Ionica 
 

Păstrare a curățeniei în 
spațiul educațional 
și dezvoltarea simțului estetic 
în rândul elevilor 

Luna Pădurii 
„Pădurea-aurul verde ”- 
referate despre importanța 
pădurii, expoziție desene, 
amenajarea spațiului verde din 
curtea școlii  

15.03-
15.04.2022 Prof. Cojocaru Nina 

Prof.Mălineanu 
Gabriela 
 Prof. înv. primar  
Gherghe Simona 

Conștientizarea importanței 
pădurii, formarea unui 
comportament ecologic, 
precum și dezvoltarea 
capacităților de a aprecia 
frumosul din natură. 



 

 

Coordonator program Eco-Școala, 
                                                                                    Prof. Ionela Evelina Mocanu 

 Ziua Mondială a Apei- “Apa și 
viața”-dezbatere, expoziție 
desene 

22.03.2022 Prof. Ciobotea Simona 
Prof. Homeag Carmen 
Prof. Mocanu Ionela  

Conștientizarea importantei 
apei în viața omului și  a 
economisirii resurselor 
naturale de apă 

“Impreună pentru mediu” 

acţiune de colectare selectivă a 
deşeurilor 

30.03 2022 Prof. Piciorgros Florin, 
Prof. Ciorban Alin  
Prof. Brânzănescu 
Gheorghe,  
Ungureanu Dumitru 
 

Conştientizarea elevilor 
privind importanţa colectării 
selective a deşeurilor, pentru 
om şi mediu 

Ziua păsărilor şi a arborilor 
Expozitie desene 
Căsuțe pentru păsărele 
 

01.04.2022 Prof.  înv. primar 
Costangioara Anisoara 
Prof.  înv. primar 
Valon Izabela 
Cîlțan Mihai 
 

Reducerea riscului de 
îmbolnăvire prin adoptarea 
comportamentelor 
protectoare ale sănătății 

Ziua Mondială a Sănătăţii 
„Prețuiește viața”-întreceri 
sportive, dezbatere pe tema 
drogurilor  
 

14.04.2022 

Prof. Petcu Daniel  
Prof. Mocanu Ionela 
Prof.  înv. primar 
Zorila Anca 
 

Informarea şi conştientizarea 
elevilor asupra importanţei 
pe care sănătatea o are pentru 
viaţa fiecărui individ şi 
pentru societate. 

 

 
Ziua Mondială a Mediului-„Un 
mediu curat pentru o viață 
sănătoasă !” 
Parada costumelor eco, 
ecologizarea parcului din 
apropierea școlii 
 

 
02-04.06.2022 

Prof. Teodorescu 
Mihaela 
Prof. Almajanu 
Olimpia 
Prof. Mocanu Ionela  
Prof.  înv. primar 
Simion Tincuța 
 
 

Formarea unei atitudini 
responsabile pentru 
gestionarea și ocrotirea 
mediului înconjurător, în 
vederea menținerii 
echilibrului ecologic 

 

 
,,Eco-faptele noastre,, -postarea 
acţiunilor la panoul şcolii şi pe 
site-ul şcolii 

lunar Prof.  Epuran 
Valentina 
Prof.  înv. primar 
Vrăjitoru Oxana 
Prof.  Mocanu Ionela 
 

Promovarea activităților din 
cadrul programului Eco- 
Școala în rândul 
elevilor,părinţilor,cadrelor 
didactice 


