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Beneficiile școlii 

 

Programul Eco-Școala reprezintă un program educațional, care formează deprinderi pentru cetățeanul 

comunității școlare pentru a avea un stil de viață sănătos. Prin intermediul acestui program elevii, părinții și 

profesorii conștientizează care sunt problemele locale de mediu, care sunt soluțiile propuse de comunitatea 

locală privind protecția și conservarea mediului, oferind în același timp exemple concrete de implicare activă 

în rezolvarea unora dintre aceste probleme prin studiu în clasă și activități concrete în cadrul școlii și 

comunității. 

După cum știm, bunele obiceiuri se formează de la vârste foarte mici, acesta este și motivul pentru 

care preșcolarii noștri sunt deja familiarizați cu vocabularul și activitățile „ECO”, încă din grupa mică. Cu 

toate că insistăm cu aceste noțiuni și activități până la liceu, nu am reușit să îi determinăm să se implice mai 

activ în gestionarea deșeurilor produse chiar de ei în școală și acasă, să conștientizeze importanța reciclării 

selective și a reutilizării unor deșeuri și materiale și, mai ales, să acorde mai multă importanță aspectului curții 

școlii și a sălilor de clasă unde își petrec zilnic minim 4 ore. Astfel, prin implicarea lor și a tuturor membrilor 

comunității școlare și locale, în acest program, sperăm să vedem următoarele beneficii: 

- responsabilizarea comunității școlare, a autorităților locale, a ONG-urilor de mediu, în privința planetei verzi; 

- modificarea mentalității publicului țintă în privința problemei deșeurilor; 

- conștientizarea rolului pe care îl avem fiecare dintre noi pentru a păstra o planetă sănătoasă, prin gesturile 

simple și cotidiene (colectarea bateriilor uzate de la jucăriile vechi, sortarea deșeurilor, închiderea robinetului 

atunci când ne spălăm pe dinți, economisirea hârtiei, folosirea transportului în comun, consumul de alimente 

în mod responsabil, etc); 

- crearea unui cadru educațional adecvat implementării unui opțional, la clasa a VII a, pentru anul școlar viitor; 

- implicarea comunității locale în amenajarea curții școlii și a unui spațiu de joacă prietenos cu mediul; 

- crearea, în rândul elevilor, a unor deprinderi pentru un stil de viață sănătos; 

- derularea unor activități extracurriculare pe teme de protecție a mediului; 

- utilizarea materialelor reciclabile pentru realizarea unor produse utile activității didactice și nu numai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Șapte elemente esențiale 

1. Comitetul Eco-Școala  

 Comitetul Eco-Școala este alcătuit din mai multe persoane (cadre didactice, elevi, părinți, 

reprezentanți ai autorității locale etc.) care s-au implicat de-alungul timpului în acțiuni de ecologizare 

vizibile în comunitatea din care fac parte. 

• Reprezentanții conducerii școlii:  

director, prof. Cioloș Adina-Ionela 

director adj., prof.dr. Lazea Alina-Marinela 

• cadre didactice: 

prof. Iordache Ioana-Adela – coordonator Eco-Școala; 

prof. Popa Veronica – coordonator Eco-Școala 2; 

prof. Ille Ramona, Fofiu Violeta, Băruția Liana- responsabili învățământ preșcolar; 

prof. înv. primar Costa Adina, Anca Budo, Ioana Memetea, Gall Edith, Ioana Laza, Liana Lucuța, Anișoara 

Popa – responsabili învățământ primar; 

prof. Pordea Ioana, Marian Magdalena, Ecaterina Domocoș, Lazea Remus, Filip Adriana – responsabili 

învățământ gimnazial; 

prof. Iordache Bogdan, Tirpe Florin, Bogdan Florica, Popa Anca, Bulc Mihaela, Purtan Sorina - responsabili 

învățământ liceal 

• reprezentanți ai părinților: 

Pirtea Diana, Cociu Doina, Marge Loredana , Lucuța Florina, Brege Ioana, Bogoșel Mărioara, Gherlea 

Adriana, Manciu Adriana, Faca Nicoleta, Moruț Florina, Bercea Teodora 

• reprezentanți ai autorităților locale: 

Popa Gabriel – primar Municipiu Beiuș 

Balog Dragoș – viceprimar Municipiu Beiuș 

Cioloș Ionuț Andrei – consilier superior Primăria Municipiului Beiuș; 

• reprezentanți ai administrației școlii: 

Gavra Jenica – administrator 

Pușcaș Camelia– secretar 

Vlădica Lenuța – contabil 

• reprezentanți ai elevilor: 

Iordache Eduard (preșcolar) 

Gherlea David, Mițică Rareș, Moruț Emma (Primar) 

Cociu Nicolas, Brege Patricia, Matei Bogoșel (gimnaziu) 

Marge Iarina, Cârge Andrada, Laza Ștefania (liceu) 

• alte persoane (sponsorii școlii, bibliotecar, specialiști în probleme de mediu, profesori metodiști etc.): 

Delia Kristo – specialist mediu, primăria Beiuș, Duma Laura – medic școlar; SC IANATETI IMPEX SRL și 

SC PANTANO SRL - sponsori 



 

Atribuțiile și responsabilitățile comitetului 

Nume și prenume Atribuții Responsabilități 

• Reprezentanții conducerii 

școlii:  

Director, prof. Cioloș Adina-

Ionela 

Director adj., dr. Lazea Alina 

Marinela 

- coordonează activitatea 

membrilor comitetului Eco-

Școala; 

- realizează documentația 

proiectului; 

- asigură managementul 

activităților, monitorizarea 

rezultatelor, diseminarea 

informațiilor. 

- asigură comunicarea între 

persoanele implicate în 

program, legătura cu părinții, 

mass-media, autoritățile locale; 

- păstrează contactul cu 

eventualii finanțatori ai 

proiectului. 

Coordonatorii: 

Coord. prof. Iordache Ioana-

Adela 

Coord. 2 prof. Popa Veronica 

- întocmește rapoarte; 

- păstrează legătura cu grupurile 

creativ-resursă; 

- coordonează work-shop-urile 

tematice, mese rotunde, 

seminarii, susținute în prezența 

specialiștilor de mediu; 

- asigură participarea și 

adaptarea  tuturor nivelurilor de 

învățământ (preșcolar, primar, 

gimnazial și liceal) la 

activitățile programului; 

- coordonează activitățile și 

comunică cu părinții copiilor 

pentru realizarea activităților; 

- păstrează legătura cu părinții 

elevilor implicați. 

-informează comunitatea locală 

în mod constant cu realizările 

proiectului, diseminând astfel 

informația în exteriorul 

comunității școlare. 

Reprezentanții cadrelor 

didactice: 

prof. Ille Ramona, Fofiu 

Violeta,  Băruția Liana- 

responsabili învățământ 

preșcolar; 

prof. înv. primar Costa Adina, 

Anca Budo, Ioana Memetea, 

Gall Edith, Ioana Laza, Liana 

Lucuța, Anișoara Popa – 

responsabili învățământ primar; 

prof. Pordea Ioana, Marian 

Magdalena, Ecaterina 

Domocoș, Lazea Remus, Filip 

Adriana – responsabili 

învățământ gimnazial; 

prof. Iordache Bogdan, Tirpe 

Florin, Bogdan Florica, Popa 

Anca, Bulc Mihaela, Purtan 

Sorina - responsabili 

învățământ liceal 

- asigură participarea și 

adaptarea  nivelului preșcolar la 

activitățile programului; 

- asigură participarea și 

adaptarea  nivelului primar la 

activitățile programului; 

- asigură participarea și 

adaptarea  nivelului gimnazial 

la activitățile programului. 

- asigură participarea și 

adaptarea  nivelului liceal la 

activitățile programului. 

- coordonează activitățile 

grupelor preșcolare și 

comunicarea cu părinții copiilor 

pentru realizarea activităților; 

- coordonează activitățile 

claselor primare și comunicarea 

cu părinții elevilor pentru 

realizarea activităților; 

- coordonează activitățile 

claselor gimnaziale și 

comunicarea cu părinții copiilor 

pentru realizarea activităților. 

- coordonează activitățile 

claselor liceale și comunicarea 

cu părinții copiilor pentru 

realizarea activităților. 



Reprezentanții părinților: 

Pirtea Diana, Cociu Doina, 

Marge Loredana , Lucuța 

Florina, Brege Ioana, Bogoșel 

Mărioara, Gherlea Adriana, 

Manciu Adriana, Faca Nicoleta, 

Moruț Florina, Bercea Teodora 

 

- asigură participarea elevilor 

la activitățile proiectului; 

- participă în calitate de voluntar 

la activitățile desfășurate în 

cadrul proiectului. 

- participă la întâlnirile cu 

directorul și coordonatorii 

proiectului. 

Reprezentanții autorității 

locale: 

Popa Gabriel – primarul 

Municipiului Beiuș 

Balog Dragoș – viceprimarul 

Municipiului Beiuș 

Cioloș Ionuț Andrei – consilier 

superior Primăria Municipiului 

Beiuș 

- asigură sponsorizarea 

diverselor activități desfășurate 

în cadrul proiectului. 

- participă la întâlnirile cu 

directorul și coordonatorii 

proiectului. 

• Reprezentanți ai administrației 

școlii: 

Gavra Jenica – administrator 

Pușcaș Camelia– secretar 

Vlădica Lenuța – contabil 

- întocmesc documentația 

financiară a proiectului; 

- verifică documentația 

financiară a proiectului. 

- participă la întâlnirile cu 

directorul și coordonatorii 

proiectului; 

- responsabil de buget. 

• Reprezentanți ai elevilor: 

Iordache Eduard (preșcolar) 

Gherlea David, Mițică Rareș, 

Moruț Emma (Primar) 

Cociu Nicolas, Brege Patricia, 

Matei Bogoșel (gimnaziu) 

Marge Iarina, Cârge Andrada, 

Laza Ștefania (liceu) 

- participă activ la activitățile 

desfășurate în cadrul 

proiectului. 

 

- confecționează materialele 

necesare pentru desfășurarea 

activităților proiectului. 

• Alte persoane (sponsorii școlii, 

bibliotecar, specialiști în 

probleme de mediu, profesori 

metodiști etc.): 

Delia Kristo – specialist mediu, 

primăria Beiuș. 

Duma Laura – medic școlar; 

- asigură desfășurarea în 

condiții optime a activităților 

legate de sănătate/stil de viață 

sănătos. 

- participă activ la identificarea 

problemelor de mediu ale școlii 

noastre 

- acordă primul ajutor, la 

nevoie, în cadrul activităților 

desfășurate. 

- participă la activitățile 

organizate în Luna Verde, la 

seminarii, mese rotunde, work-

shop-uri. 

 

2. Analiza problemelor de mediu 

 

Liceul Vocațional Pedagogic ”Nicolae Bolcaș”, Beiuș este situată într-o zonă urbană, depresionară, 

străbătută de ape și înconjurată de păduri, ceea ce îi conferă pe lângă diversitatea bio-spațială și numeroase 

ținte de poluare. Școala deservește nevoile educaționale ale copiilor (peste 1000) proveniți din Beiuș și satele 

limitrofe, dar nu numai, ceea ce implică și realizarea navetei copiilor între localitatea de domiciliu și localitatea 

unde studiază.  

La o primă sesiune de analiză – identificarea problemelor de mediu specifice școlii - au participat 



directorul, coordonatorii de proiect și reprezentanții autorității locale, aceștia inventariind și hotărând 

rezolvarea problemelor întâmpinate în amenajarea curții școlii și în adoptarea unui stil de viață sănătos, prin 

implementarea unui proiect sau mai multor proiecte pe teme de mediu. 

Urmează a se realiza și alte întâlniri în care se vor discuta / dezbate probleme de mediu întâlnite în 

comunitatea noastră, de-a lungul desfășurării activităților proiectului. 

 

Astfel, identificăm următoarele probleme de mediu ce pot fi soluționate prin implementarea 

proiectului Eco-Școala: 

• gestionarea deficitară a deșeurilor menajere; 

• acumularea unei cantități mari de maculatură, care ar putea fi valorificată; 

• inexistența unui spațiu recreativ amenajat corespunzător, realizat din materiale ce nu pun viața copiilor în 

pericol, un spațiu care să încurajeze copiii să-și dezvolte personalitatea, imaginea de sine pozitivă, capacitățile 

de cooperare și colaborare, realizarea unor relații bazate pe încredere, respect reciproc și grijă față de mediu; 

• grijă redusă a elevilor pentru adoptarea unui stil de viață sănătos; 

Măsurile ce se impun pentru soluționarea problemelor enunțate: 

• colectarea selectivă a deșeurilor, fiecare clasă amenajându-și spațiul în spirit ecologist (colțul ECO, coșuri de 

gunoi pentru diferite tipuri de deșeuri) – colaborare cu firma AVE; 

• depunerea maculaturii și a deșeurilor de mase plastice (PET-uri, pahare, caserole din plastic etc.) la firme 

autorizate pentru valorificarea acestora; încheierea unui protocol de colaborare cu o firmă specializată pentru 

colectarea DEEE; 

• amenajarea curții școlii într-o manieră prietenoasă cu mediul; 

• implicarea directă a elevilor în adoptarea unui stil de viață sănătos; 

• reutilizarea unor deșeuri într-o manieră artistică pregătindu-se astfel și pentru concursul activitățile tip-concurs 

ale proiectului ”Crăciunul Eco” și ”Carnavalul EcoPeda”; 

• integrarea unor teme de educație ecologică și stil de viață sănătos în orele de biologie, geografie, chimie, 

consiliere și orientare; abordarea la orele de consiliere și orientare a unor teme ce vizează formarea 

convingerilor, sentimentelor, atitudinilor morale, de respect față de celălalt – prin empatie, lucru în echipă. 

Rezolvarea problemelor mai sus menționate implică măsuri concrete care pot fi luate de către 

conducerea școlii prin comitetul Eco-Școala, cu ajutorul Primăriei Municipiului Beiuș și a eventualilor 

sponsori. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Plan de acțiune 

Scopul: 

Formarea și dezvoltarea conştiinţei ecologice astfel încât elevii să dea dovadă de o înțelegere complexă a 

naturii, a locului pe care îl ocupă omul în natură, dezvoltarea abilităților de management al deșeurilor și 

dezvoltare a spațiilor verzi din școală și din împrejurimi și formarea atitudinii ecologice la elevi, părinți, 

comunitate.  

Obiective generale: 

• informarea elevilor în legătură cu legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi normele 

de aplicare; 

• managementul deşeurilor reciclabile; 

• ȋmbogăţirea spaţiilor verzi din incinta şi ȋmprejurimile şcolii; 

• implicarea directă în abordarea unui stil de viață sănătos; 

Obiective operaţionale : 

• participarea la activităţi de informare și sensibilizare a comunității în legătură cu problemele de mediu; 

• desfășurarea de activităţi de sensibilizare a comunității referitor la protecţia mediului; 

• identificarea modalităților prin care se poate realiza monitorizarea deșeurilor reciclabile de la nivelul școlii  

• identificarea agenților economici care pot prelua deșeurile reciclabile; 

• realizarea din materiale reciclate a unor coșuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile; 

• formarea echipelor care să supravegheze modul în care se colectează deșeurile reciclabile; 

• participarea la activități menite să transforme curte școlii într-un loc prietenos cu mediul și în care elevii să 

poată petrece timp de calitate; 

• identificarea măsurilor ce pot fi luate la nivelul școlii pentru ca elevii și profesorii să aibă un stil de viață sănătos; 

• participarea la acțiuni de conștientizare a comunității școlare a beneficiilor unui stil de viață sănătos. 

Nr

crt 

Activitatea Metode de realizare Perioadă Responsabili Participanți 

1 Start, 

EcoPeda! 

Întocmirea documentației necesare 

aderării la program, numirea 

responsabililor, masă rotundă cu 

specialiștii în probleme de mediu.  

Realizarea unor materiale 

informative care să cuprindă 

Noiembrie 

2022 

Coordonatorii 

proiectului 

Elevi, educatori, 

învățători, 

profesori, părinți, 

reprezentanți  ai 

comunității 

locale, specialiști 



rezumatul proiectului, planul de 

activități și modul în care elevii 

școlii vor fi implicați în acestea. 

în probleme de 

mediu 

2 Identificarea 

problemelor 

în ceea ce 

privește 

colectarea 

selectivă a 

deșeurilor 

din școala  

noastră 

 

Activitatea se va desfășura în toate 

clasele Liceului Vocațional 

Pedagogic „N. Bolcaș” și va fi 

monitorizată de elevii desemnați 

reprezentanți ai proiectului EcoPeda. 

Activitatea va fi popularizată pe 

paginile dedicate proiectului și pe 

pagina școlii 

Realizarea panoului EcoPeda 

 

 

 

Noiembrie 

2022 

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta, 

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

Elevi, educatori, 

învățători 

profesori 

3 Polițiștii 

EcoPeda 

Prin rotație elevii, membri ai echipei 

vor avea misiunea să verifice sălile de 

clasă și holurile și într-o fișă de 

observații să noteze aspecte precum: 

păstrarea curățeniei, existența plantelor, 

existența coșurilor speciale pentru 

Noiembrie 

2022 -iunie 

2023 

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta, 

Băruția Liana- 

responsabili 

5 



reciclat materiale precum hârtia și 

plasticul, economisirea energiei 

electrice, acțiuni de colectare selectivă a 

deșeurilor, monitorizarea cantităților de 

deșeuri colectate pe clase, predarea 

lunară a deșeurilor. La finalul anului 

școlar se organizează petrecerea Eco 

Peda iar clasele care au demonstrat 

comportamentul specific unei Eco Școli 

vor fi premiate cu o zi petrecută în 

mijlocul naturii. 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

4 Crăciunul 

eco 

Toate clasele din ciclurile primar și 

gimnazial își vor împodobi clasele 

cu ornamente de Crăciun 

confecționate din materiale reciclate. 

Pentru momentul Secret Santa care 

se desfășoară de obicei la nivelul 

claselor copiii vor fi îndemnați să 

ofere daruri confecționate chiar de ei 

din materiale reciclate. Vor fi 

îndemnați să facă acest lucru și 

acasă și să îi implice pe părinți în 

confecționarea de obiecte decorative 

folosind materiale reciclate. Bradul 

Decembrie 

2022 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

Elevi, învățători, 

profesori, părinți 



poate fi natural, în ghiveci, va fi 

ulterior replantat în curtea școlii sau 

acasă. El poate fi de asemenea 

realizat din materiale reciclabile și 

împodobit cât mai ingenios. Pentru 

cele mai originale idei de decorare a 

clasei/casei, familiile/elevii vor fi 

recompensați cu diplome sau premii. 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

 

5  Stop risipei Elevii se vor informa cu privire la 

amploarea fenomenului de risipă 

alimentară și a impactului pe care 

acest fenomen îl are asupra mediului 

înconjurător. Vor identifica moduri 

în care se poate reduce risipa 

alimentară în familiile lor și la 

școală și vor propune soluții pentru a 

diminua risipa alimentară. Va fi 

invitat un specialist în nutriție care le 

va prezenta elevilor piramida 

alimentelor, le va vorbi despre 

necesarul zilnic de vitamine și 

nutrienți și de modul în care putem 

avea o alimentație sănătoasă, fără a 

risipi resursele de hrană. 

Decembrie

2023 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, Gall 

Edith, Ioana 

Laza, Liana 

Lucuța, 

Anișoara Popa 

– responsabili 

învățământ 

primar; prof. 

Pordea Ioana, 

Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana – 

responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

7.  

6 Reciclare 

creativă 

Elevii din ciclurile primar, gimnazial 

și liceal vor desfășura activități de 

confecționare a unor obiecte utile 

folosind materiale reciclate.  

Va fi organizată o expoziție cu 

obiectele obținute, evenimentul va fi 

popularizat pe pagina proiectului și 

pe pagina școlii. Elevii de gimnaziu, 

participanți la selecția pentru 

mobilitățile din Grecia 2023, în 

cadrul proiectului cu nr. de referință 

2022-1-RO01-KA121-SCH-

000055430, vor confecționa diferite 

obiecte din materiale reciclabile, 

care să-și poată găsi utilitatea în 

contextul unei planete verzi. 

Ianuarie 

2023 

Responsabili 

selecție 

Erasmus, 

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta,  

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

Elevi, educatori, 

învățători, 

profesori, părinți 



învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

7 Sănătatea  

E COol!  

Ideile cu privire la o alimentație 

responsabilă se pot propaga în 

fiecare familie. Copiii se vor implica 

în alegerea cu responsabilitate a 

alimentelor prin cumpărarea de 

fructe și legume proaspete din piață 

și prin citirea sau scanarea 

etichetelor produselor achiziționate 

din magazine (fructe, legume de 

sezon și care provin de la fermierii 

locali, citirea etichetelor de pe 

produse, folosirea recipientelor 

reutilizabile), dar și în prepararea 

unor mâncăruri bazate pe tradiția 

locală și pe aportul de vitamine și 

minerale. Elevii vor folosi sticle și 

cutii reutilizabile pentru apa și 

mâncarea pe care o aduc la școală. 

Vor fi realizate cărți de bucate în 

format electronic cu rețete cât mai 

variate, care să fie transmise pentru 

a fi cunoscute de cât mai multe 

persoane. 

Ianuarie – 

iunie 2023 

Coordonatorii 

proiectului, 

Iordache 

Ioana, Popa 

Veronica și   

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta, 

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

Elevi, învățători, 

profesori, 

părinți, membri 

ai comunității 

locale 



învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

8 Eco Știința  Elevii din ciclurile gimnazial și 

liceal îndrumați de profesori și de 

specialiștii în probleme de mediu se 

vor documenta citind și vizionând 

documentare în legătură cu impactul 

pe care activitățile oamenilor le au 

asupra mediului înconjurător. Ei vor 

citi ce înseamnă amprenta ecologică 

și amprenta de carbon și vor calcula 

amprenta individuală pe o 

platformă/aplicație identificată pe 

internet. Scopul activităților este 

acela de a reduce impactul negativ 

pe care îl avem asupra mediului. 

Elevii pot calcula, folosind aplicaţia 

http://www.generatiaverde.ro/co2/en

d.php   amprenta de carbon pentru 

membrii familiei și în funcție de 

rezultate pot lua măsurile necesare 

pentru a reduce această amprentă. 

Februarie 

2023 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

Elevi, profesori, 

specialiști în 

probleme de 

mediu 

9 Energia 

verde 

- Energia 

viitorului 

Masă rotundă despre energia verde, 

familiarizarea cu sursele alternative de 

energie și avantajele/dezavantajele 

folosirii acestora. Realizarea unor 

desene, logouri, afișe, machete pe 

această temă. 

 

Februarie 

2023 

Coordonatorii 

proiectului, 

Iordache 

Ioana, Popa 

Veronica și   

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Elevi, profesori, 

specialiști în 

probleme de 

mediu 

http://www.generatiaverde.ro/co2/end.php
http://www.generatiaverde.ro/co2/end.php


Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

10 Apa – 

sufletul 

Pământului 

Pe parcursul unei săptămâni dedicate 

apei elevii își vor dezvolta abilitățile 

artistice și practice prin crearea unor 

desene, machete din materiale 

reciclate, logouri, filme, prezentări, 

poeme și texte narative pornind de la 

citatul „Apă, tu ești nu numai 

necesară vieții, ci ești însăși viața; 

ești bogăția fără seamăn pe Pământ, 

tu ești cea mai delicată, cea mai 

pură, tu ești sufletul Pământului.” 

(A. de Saint-Exupery).  

22 martie – 

Ziua 

mondială a 

protecției 

apelor 

 

 

 

 

 

27 martie – 

Ziua 

internațion

ală a apei 

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta,  

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

Elevi, educatori, 

învățători, 

profesori, părinți 

11 EcoMărțișor Elevii din ciclurile preșcolar, primar 

și gimnazial vor confecționa 

mărțișoare și felicitări din materiale 

reciclate pentru a le oferi celor dragi, 

va fi organizată o expoziție cu 

vânzare de mărțișoare de unde toți 

elevii școlii și părinții acestora să 

Martie 

2023 

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta, 

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

Elevi, educatori, 

învățători, 

profesori, părinți 



poată cumpăra un mărțișor lucrat 

manual din materiale reciclate. 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

12 Plantam azi 

pentru viitor  

 

 

 

 

Campanie de plantare de pomi și 

flori în curtea școlii, în împrejurimi, 

în curțile, grădinile 

elevilor/familiilor acestora.  

 

 

 

Elevii vor participa la activități de 

voluntariat ce constă în plantare de 

flori, pomi și arbuști. Orice plantare 

pe care o realizează elevii sub 

supravegherea profesorilor sau 

părinților este o acțiune importantă 

pentru Programul Eco-Școală. Copiii 

vor face fotografii și filmulețe iar 

acestea vor fi adunate într-un colaj 

ce poate fi distribuit în format 

electronic pentru a fi un exemplu de 

bune practici. 

Profesorii vor participa la o 

mobilitate în Grecia unde vor asista 

la activități pe teme ecologice în 

săptămâna „Școala altfel”. 

15 aprilie – 

Ziua 

pădurii 

 

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta, 

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Elevi, educatori, 

învățători, 

profesori, părinți 

 

13 Pământul e  

casa noastră 

 

 

 

 

 

 

 

22 aprilie – 

Ziua 

Pământului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

14 Școala 

naturii 

Toate clasele școlii vor desfășura 

activități în natură în cadrul 

săptămânii 8-12 mai, care este 

declarată „Săptămâna verde”. Vor fi 

desfășurate drumeții, jocuri în aer 

liber, ecologizări ale spațiilor verzi 

din jurul școlii și din împrejurimi, 

vizite tematice la Grădina Botanică 

și în ariile protejate pentru a observa 

frumusețea și diversitatea naturii, a 

identifica problemele, a găsi soluții 

la acestea și a deprinde 

comportamentul responsabil față de 

mediul înconjurător. 

Mai 2023 prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta, 

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

Elevi, învățători, 

profesori, 

părinți, membri 

ai comunității 

locale 

15 Luna verde - 

planul 5R 

Luna verde - planul 5R (refuzare, 

reducere, refolosire, reparare, 

reciclare). Se întocmește împreună 

cu elevii planul 5R în vederea 

reducerii deşeurilor şi refolosirea ori 

reciclarea lucrurilor la școală și în 

Mai 2023 

 

 

Permanent 

Coordonatorii 

proiectului, 

Iordache 

Ioana, Popa 

Veronica și   

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Elevi, învățători, 

profesori, 

părinți, membri 

ai comunității 

locale 



familie. Exemple: refuzăm pungile 

din plastic, folosim sacoșe de 

cumpărături reutilizabile, cumpăram 

doar obiectele de care avem nevoie; 

donăm lucrurile care sunt încă 

funcţionale, dar pe care nu le mai 

folosim, reparăm obiectele care se 

pot repara sau le dăm o altă utilitate, 

folosim lucrurile cât mai mult 

posibil, pentru a evita formarea unui 

volum mare de deşeuri. Elevii vor 

documenta acest plan cu filme și 

fotografii care vor fi folosite ca sursă 

de inspirație de ceilalți. 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

16 Suntem elevi 

de 10 

Elevii vor sărbători Ziua mondială a 

mediului prin identificarea a 10 

metode prin care pot proteja mediul 

înconjurător ei vor gândi mesaje și le 

vor transpune în mod artistic sau sub 

forma unor materiale audio-video 

pentru a încuraja comportamentul 

responsabil față de mediul 

înconjurător. Mesajele lor vor fi 

publicate în mediul online și 

distribuite pentru a fi cunoscute de 

toți elevii școlii și de comunitatea 

locală. 12 elevi de gimnaziu vor 

participa în perioada 5-9 iunie 2023 

la o mobilitate în Grecia în cadrul 

unui schimb interșcolar Erasmus+ pe 

teme ecologice.l 

5 iunie 

2023 

 

 

 

Permanent 

Coordonatorii 

proiectului, 

Iordache 

Ioana, Popa 

Veronica și   

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta, 

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Elevi, învățători, 

profesori, 

părinți, membri 

ai comunității 

locale 



Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

17 Carnavalul 

EcoPeda 

Carnavalul va avea ca principal scop 

premierea celor mai implicate clase 

în proiectul EcoPeda și a celor mai 

reușite activități. Pentru acest 

carnaval elevii vor crea  costume și 

accesorii din materiale reciclate pe 

care le vor prezenta. Elevii se pot 

întrece în realizarea celui mai 

ingenios costum eco. Pozele cu toate 

costumele realizate vor fi postate pe 

site-ul școlii, pe pagina de facebook 

și, prin vot, va fi ales cel mai 

frumos/interesant/original costum. 

Carnavalul va fi nu doar un exercițiu 

de creativitate, ci și o modalitate de 

petrecere a timpului liber în mod 

plăcut împreună cu membrii 

familiei, care pot ajuta la realizarea 

costumului. 

Iunie 2023 Coordonatorii 

proiectului, 

Iordache 

Ioana, Popa 

Veronica și   

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta,  

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

Elevi, învățători, 

profesori, 

părinți, membri 

ai comunității 

locale 



 

  

4. Monitorizarea și evaluarea 

 

Monitorizarea proiectului va fi făcută de echipa managerială şi coordonatorii proiectului prin 

participarea la activitățile proiectului. Penrtu activitate va fi întocmit un raport de evaluare care va fi vizat de 

directorul școlii și de coordonatorii proiectului.  

18 Diseminarea 

proiectului 

Diseminarea se va realiza prin 

realizarea și prezentarea raportului 

proiectului, însoțit de fotografiile și 

filmele din timpul tuturor 

activităților. De asemenea va fi 

realizată o expoziție cu cele mai 

originale produse create în cadrul 

proiectului. Va fi scris un comunicat 

de presă, iar proiectul va fi astfel 

diseminat în mass-media. De 

asemenea proiectul va fi diseminat și 

prin intermediul siteului școlii, al 

paginilor de Facebook și Instagram 

ale școlii. 

Iulie 2023 Coordonatorii 

proiectului, 

Iordache 

Ioana, Popa 

Veronica și   

prof. Ille 

Ramona, 

Fofiu Violeta, 

Băruția Liana- 

responsabili 

învățământ 

preșcolar; 

prof. Costa 

Adina, Anca 

Budo, Ioana 

Memetea, 

Gall Edith, 

Ioana Laza, 

Liana Lucuța, 

Anișoara 

Popa – 

responsabili 

învățământ 

primar; 

prof. Pordea 

Ioana, Marian 

Magdalena, 

Ecaterina 

Domocoș, 

Lazea Remus, 

Filip Adriana 

– responsabili 

învățământ 

gimnazial; 

prof. Iordache 

Bogdan, Tirpe 

Florin, 

Bogdan 

Florica, Popa 

Anca, Bulc 

Mihaela, 

Purtan Sorina 

- responsabili 

învățământ 

liceal 

Elevi, învățători, 

profesori, 

părinți, membri 

ai comunității 

locale 



Monitorizarea permanentă a activităților derulate pe tot parcursul proiectului se va realiza prin: 

• întâlniri de lucru între responsabilii din cadrul ciclurilor de învățământ; 

• registru de evidență a cantităților de deșeuri colectate și valorificate; 

• evidența sumelor provenite din valorificarea deșeurilor colectate și cheltuite în cadrul proiectului; 

• afișarea la panoul „EcoPeda” a informațiilor cu privire la proiect (plan de acțiune, responsabili, calendarul 

activităților) pentru implicarea tuturor elevilor școlii; 

• publicarea unui jurnal de bord al EcoPeda în revista școlii; 

• publicarea, pe site-ul școlii https://nbolcas.ro/  și pe pagina de Facebook a şcolii 

https://www.facebook.com/nbolcas, a unor articole referitoare la fiecare activitate desfășurată în cadrul 

proiectului ilustrate cu fotografii, filme și colaje; 

• comunicarea cu coordonatorul național al CCDG pentru informarea cu privire la desfășurarea activităților din 

cadrul proiectului; 

 

Evaluarea activității se va face pe baza unui chestionar prin care vor fi solicitate sugestii și aprecieri 

cu privire la obiectivele propuse la lansarea proiectului, necesitatea desfășurării activităților și relevanța 

rezultatelor acestora.  

Instrumentele cu ajutorul cărora se va realiza evaluarea și măsurarea progresului vor fi:  

• aplicarea de chestionare privind gradul de implicare și de satisfacție a elevilor școlii în urma participării la 

activitățile din cadrul proiectului;   

• completarea chestionarelor finale care vor conține părerile elevilor, ale 

cadrelor didactice, ale părinților și ale altor membri ai comunității privind 

punctele tari și punctele slabe ale proiectului, beneficiile pe care le are școala în urma desfășurării 

proiectului „Eco – Școala”; 

• realizarea bilanțului final care va cuprinde veniturile realizate prin valorificarea deșeurilor sau vânzarea 

obiectelor realizate din materiale reciclate cu cocazia expoziților organizate în cadrul activităților și a 

cheltuielilor din cadrul proiectului; 

• realizarea volumului proiectului, în format electronic, care va cuprinde atât descrierea amănunțită a tuturor 

activităților cât și fotografii, filme, colaje relevante pentru fiecare dintre acestea.  

 

5.Curriculum 

 

După cum se precizează și în Raportul Administrației Prezidențiale din iunie 2022 cu privire la 

Educația privind schimbările climatice și mediul în școlile sustenabile 

https://www.presidency.ro/files/userfiles/Raport%20Educatie%20Clima%20si%20Mediu%20iunie%202022

.pdf  „Educația este un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor și a țintelor în 

materie de schimbări climatice și mediu pe termen mediu și lung (2030 și 2050). Educația poate influența 

modul în care oamenii interacționează cu mediul înconjurător, prevenind activități cu impact negativ asupra 
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acestuia, cum ar fi generarea de gaze cu efect de seră, generarea și acumularea deșeurilor, fragmentarea și 

distrugerea ecosistemelor sau epuizarea resurselor naturale. Educația joacă un 

rol fundamental în adaptarea comportamentală și mentală a societății în fața provocărilor legate de schimbările 

climatice. Prin educație, se poate sensibiliza publicul cu privire la diverse teme și se poate stimula implicarea 

în inițiative comunitare. 

Educaţia pentru mediul înconjurător trebuie să fie o prioritate în formarea tinerilor pentru a deveni 

membri responsabili ai societății ea fiind implementată, în programa şcolară la disciplinele de învătământ: 

Biologie, Limba și literatura română, Geografie, Chimie, Matematică, Fizică, Educație Civică, Consiliere și 

orientare, Educație tehnologică, Educație plastică, Educație fizică și sport, dar și la disciplinele opţionale. 

Educatorii, învățătorii, diriginții și părinții au în vedere educarea elevilor în spiritul respectului față de mediul 

înconjurător, responsabilitatea în utilizarea resurselor naturale și responsabilitatea civică,  a păstrării curățeniei 

pentru protejarea solului, apelor, aerului. 

 Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului va 

urmări, prin specificul său, atât partea educativă – prin curriculum (implementarea unui opțional ”Școala 

Verde”, la elevii de gimnaziu, clasa a VII-a – a conștientizării importanței protejării mediului prin atitudini 

ecologice, cât și partea practică, de creare, la elevi și membri ai comunității,  a unor deprinderi de colectare 

selectivă a deșeurilor și valorificare a acestora, de reducere a consumului de resurse neregenerabile, de evitare 

a risipei.   

 

 

 

6. Informarea și implicarea comunității școlare și locale 

 

În scopul informării și implicării tuturor elevilor și cadrelor didactice din cadrul școlii și a unor membri 

ai comunității locale vor fi organizate întâlniri periodice cu membri comitetului Eco-Școala în cadrul cărora 

se vor prezenta atât calendarul activităților din cadrul proiectului, cât și  obiectivele urmărite de acesta şi 

modalităţile de realizare a acestora. O informare periodică se va realiza în cadrul ședințelor Consiliului 

Profesoral al Liceului Vocațional Pedagogic „N. Bolcaș” insistându-se pe importanța implicării în program și 

pe rezultatele obținute prin desfășurarea activităților. Se va pune accent pe necesitatea formării la elevii noștri 

a comportamentului ecologic, a atitudinii responsabile faţă de mediul înconjurător.  

Un mijloc de informare rapid și eficient îl reprezintă aparițiile în mass-media și în revista școlii. Se va 

evita tipărirea de fluturași, broșuri sau alte materiale pe suport hârtie, informarea fiind făcută preponderent cu 

ajutorul tehnologiei și în format electronic sau prin mese rotunde, întâlniri.  

Un mijloc de informare eficient va fi panoul Eco-Școala amplasat la intrarea în unitate, actualizat 

periodic. Informarea va fi realizată și prin distribuirea volumului proiectului, în format electronic, care va 

cuprinde atât descrierea amănunțită a tuturor activităților cât și fotografii, filme, colaje relevante pentru fiecare 

dintre acestea. Pe site-ul școlii și pe pagina de Facebook a școlii vor fi publicate informații despre activitățile 



proiectului; de asemenea, activitățile vor fi popularizate și pe site-ul CCDG. 

 

7. Eco-Codul 

 

Natura este reflexia sufletelor și acțiunilor noastre. Uită-te mai des în oglindă! 

 

Flexibilitatea schemei 

 

Prin acest program reciclarea selectivă este mai mult decât un slogan, ea are o valență practică pusă în 

aplicare zi de zi de către toți elevii și membrii comunității școlare. Acest lucru este continuat de către elevi 

acasă, ei devenind mai conștienți și mai responsabili față de obiceiurile din familie.  

Fiind consumatori, fiecare dintre noi producem deșeuri pe care nu este întotdeauna comod să le 

eliminăm din viața noastră. Reciclarea selectivă, amenajarea curții școlii, reutilizarea unor materiale într-un 

mod creativ sunt activități pe care copiii le vor face zi de zi, în mod practic, nu doar vor studia sau citi despre 

ele în cadrul orelor de curs. Aspectul rigid, uneori prea științific din curriculum va fi compensat prin activitățile 

non-formale, atât de apreciate de elevi. Acestea vor aduce fiecărui elev sentimentul de responsabilizare, 

creștere a stimei de sine, încredere în faptul că prin acțiunea lui directă și prin lucruri simple, la îndemână,  

chiar poate face o schimbare imediată în jurul său, în mediul în care trăiește- curtea școlii, sala de clasă, acasă. 

 Prin lucrul în echipă, prin puterea lui „împreună”, prin comunicarea permanentă cu monitorii, inter-

relaționarea cu membrii echipei sau colegii clasei, prin necesitatea de a lua decizii, de a se implica în proiectul 

școlii, prin necesitatea de a se informa, se va dezvolta spiritul civic, spiritul ecologic al elevilor și, implicit, al 

celorlalți membri ai comunității locale. Astfel elevii vor fi  responsabilizați ca factori activi în protejarea 

naturii. 

 

Rezultatele pe termen lung impuse de program 

 

Prin implicarea școlii noastre în Programul Eco-Școala, ne dorim pe termen lung ca acțiunile noastre 

să ducă la dezvoltarea unor tineri conștienți de importanța schimbării obiceiurilor de reciclare pentru calitatea 

propriei vieți și a mediului în care trăiesc.  

Programul, pe termen lung, va determina o schimbare pozitivă la nivelul comportamentului față de 

mediu, în primul rând al elevilor, dar, prin propagare, și în rândul comunității. Activitățile cuprinse în program 

sunt suficient de diverse pentru a nu fi percepute ca o „muncă” de care trebuie să te achiți în regim de obligație, 

ci sunt deja considerate de către elevi prilejuri de socializare, aspect care le conferă o atractivitate în plus. La 

nivelul școlii, implementarea acestui program se va concretiza în amenajarea curții școlii, astfel încât elevii și 

preșcolarii să își poată petrece timpul de recreere, dar și unele ore de curs, cât mai plăcut și sigur, iar sălile de 

clasă să creeze acel ambient care să facă studiul mai atractiv. În plus, toate ideile despre ecologizare și 



managementul deșeurilor vor fi puse în practică de elevi și acasă, pe stradă, oriunde se vor afla, dând astfel un 

plus valoare implementării proiectului 

Copiii și, implicit, părinții lor și ceilalți membri ai comunității vor deveni conștienți de importanța 

implicării în acțiuni care să schimbe lucrurile din viața lor. Vor duce la dezvoltarea unor abilități ca: lucrul în 

echipă, ascultarea și acceptarea unor opinii diferite, dovedind astfel mai bune abilități sociale, rezolvarea unor 

probleme reale și capacitatea de autoeducare, acest program antrenând și elevii apatici care devin astfel 

interesați de studiu; capacitatea de a avea o gândire pe termen lung,  integrarea într-o comunitate.  Pe termen 

lung, preșcolarii și școlarii își vor desfășura activitățile în aer liber într-un mediu curat și primitor la al cărui 

aspect vor învăța să contribuie zi de zi, vor învăța principiile unui stil de viață sănătos, vor învăța valoarea 

implicării directe în îmbunătățirea propriului stil de viață.  

 

Potențialul programului de a acționa ca un liant în scopul dezvoltării unei strategii pentru educația 

ecologică 

 

Dintotdeauna omul a fost în strânsă legătură cu natura, aceasta i-a oferit adăpost și hrană, iar omul i-a 

dat timpul și îngrijirea sa. Totul până în ziua când,  natura, suprasolicitată, a dat semne de oboseală, 

nemaiputând ține pasul cu exploatarea omului. Deși părea o sursă inepuizabilă de hrană și energie, natura este 

în colaps din cauza acțiunilor noastre nesăbuite. Dar încă se mai poate face ceva, încă putem salva planeta. 

Cum? Prin educație, prin conștientizarea și responsabilizarea fiecăruia dintre noi, încă de la o vârstă fragedă, 

prin educarea fiecărui individ, prin dobândirea de noi obiceiuri, noi deprinderi zilnice de ecologizare. Nu este 

suficient să participăm o dată pe an la o acțiune de ecologizare, e necesară implicarea zilnică prin gesturi 

mărunte, care să devină automatisme și să facă parte din însăși existența noastră, a tuturor. Aceste deprinderi 

pot fi dobândite în școală, prin implicarea zilnică într-un program care să ofere oportunitatea de a acționa 

fiecare după puterea sa, de a se simți important și responsabil.  

Programul educațional Eco-Şcoala vine în sprijinul nostru, în efortul de a forma atitudini și principii 

valoroase pentru existența generațiilor viitoare. Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre, atât 

pentru noi, cât și pentru generațiile următoare. Dacă nu ne schimbăm comportamentul acum, viitorul nostru 

va fi mai puțin sigur și tot mai mulți oameni se vor lupta pentru resurse naturale din ce în ce mai reduse. Din 

acest motiv, sunt necesare programe educaționale care să explice tuturor, dar mai ales tinerilor, că educația 

ecologică nu e un „trend”, ci o necesitate. La nivelul Europei, în ultimii 20 de ani s-a înțeles că se trăiește 

peste posibilitățile reale și modul nostru actual de viață pune planeta la încercare. Consumăm tot mai mult din 

resursele naturale și punem în pericol sistemele de mediu - apa, pământul și aerul. Acest lucru nu poate 

continua la nesfârșit, cu atât mai mult cu cât populația lumii continuă să crească. Școala poate să creeze o serie 

de atitudini pozitive față de mediu, dacă sunt folosite  programe educaționale potrivite, cu impact asupra 

tinerilor. Există deja trei direcții cunoscute, care ar trebui să constituie baza acestor programe: - reducere - 

refolosire – reciclare. Pe lângă aceste trei direcții, există și alte elemente care trebuie incluse în educația pentru 

mediu, unul dintre ele fiind curățenia. În țara noastră încă nu există o conștiință civică atât de dezvoltată, încât 



să se păstreze curățenia și orașele să arate civilizat. De aceea, trebuie ca educația pentru curățenie să înceapă 

devreme, deopotrivă de acasă și de la școală/grădiniță, care sunt responsabile de conștientizarea elevilor și a 

că nu poți aprecia frumusețea locului unde trăiești, dacă nu este în primul rând curat. 

 


