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FORMULAR DE EVALUARE  

PENTRU OBŢINEREA STEAGULUI VERDE - 2014 

Mediul înconjurător constituie un prilej permanent de influenţare a omului şi totodată un 

cadru necesar evoluţiei umane, precum si principala sursă de impresii care stă la baza procesului de 

cunoaştere a realităţii. 

Problematica lumii contemporane a generat în educaţie noi obiective care să asigure 

capacitatea de a contribui cu resurse specifice la construirea viitorului, prin promovarea unei 

atitidini pozitive fată de mediul inconjurător. 

Formarea unor conduite si a unei conştiinte ecologice este scopul pentru supravieţuirea 

omului, care este dependent de natură. 

Această activitate trebuie să înceapă de la vârste cât mai mici, copiii înţelegând astfel că 

natura este un organism viu, care în timp suferă diverse schimbări, că omul poate fi prietenul naturii 

sau poate deveni duşmanul ei. 

 Ţinând seama că educaţia ecologică a devenit o necesitate a mileniului III, conform 

Programului de dezvoltare instituţională, printre programele ce se derulează în Eco-Şcoala 

Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni, jud. Suceava, se numără şi „ECO-ŞCOALA”, „LEAF - SĂ 

ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE”, „PATRULA ECO”, programe coordonate la nivel naţional de 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie. 

 Eco-Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni este înscrisă în Programul ECO-ŞCOALA 

din 2004, obţinând în fiecare an Certificatul de participare, iar în 2008, 2010 şi 2012 Steagul Verde. 

 Temele dezvoltate, în principal, sunt „Curtea şcolii”, „Managementul deşeurilor” şi „Viaţă 

sănătoasă”. 

 În anii şcolari 2011-2013, Programul Eco-Şcoala a fost implementat în şcoala noastră prin: 

 

2011/ 2012 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat” 

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!” 

 Reevaluare pentru obţinerea Steagului Verde -31 mai 2012 

 Fanionul Eco-Şcoala din partea CCDG 

 Certificat de eco-teacher 

 Certificat de voluntar CCDG 

 Obţinerea statutului de Eco-Şcoală şi a simbolului mondial – Steagul Verde pe perioada  

1.09.2012- 1.09.2014 

 

2012 / 2013 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat”  

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!”  

 Certificat international de merit Eco-School pentru coordonatorul proiectului  

 Certificat de voluntar CCDG 

 Certificat de participare în program  

 

Vom descrie modul în care au fost implicaţi elevii în realizarea fiecărui element Eco-Şcoala 

în proiectele derulate în ultimii doi ani 2011-2013. 

1. Cine face parte din Comitetul Eco-Şcoala şi cum operează acesta? 

Comitetul Eco-Şcoala este alcătuit din reprezentanţi ai comunităţii şcolare la toate nivelurile, 

ai autorităţii locale după cum urmează :  

 directorul şcolii, consilierul educativ, alte cadre didactice – învăţători şi profesori  
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 reprezentanţi pe clase ai elevilor; 

 reprezentanţi ai părinţilor; 

 reprezentanţi ai autorităţilor locale ( ai Consiliului Local şi ai Primăriei); 

 specialişti în probleme de mediu ( de la Compartimentul de mediu din Primărie, 

de la Ocolul Silvic şi de la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” ); 

 reprezentanţi ai administraţiei şcolii; 

 alte persoane: informaticianul şi bibliotecarul şcolii. 

Comitetul Eco-Şcoala a definit sarcinile fiecărui membru, a întocmit graficul acţiunilor în 

baza propunerilor făcute de elevi şi cadre didactice, s-a întrunit lunar şi oricând a fost nevoie să ia 

decizii pentru implementarea programului, a ţinut legătura cu autorităţile locale. 

Reprezentanţii elevilor în comitet au fost aleşi prin vot, cei mai mulţi s-au oferit voluntar. 

Împreună cu domnii învăţători şi diriginţi asigură legătura între colectivele de elevi pe clase şi 

Comitetul Eco-Şcoală. Sunt elevi cu iniţiativă, care au promovat spiritul de echipă, de colaborare , 

au conlucrat permanent cu Consiliul elevilor pentru ca informaţia să ajungă pe mai multe căi în 

rândul elevilor şi pentru ca propunerile lor să aibă o susţinere mai mare când se discută la nivelul 

colectivelor de elevi. 

Membrii comitetului au asigurat cunoaşterea programului Eco-Şcoală şi a proiectului 

“ Împreună pentru un mediu mai curat” de către întreaga comunitate şcolară, lucru realizat prin:  

careurile cu elevii, serbările şcolare, şedinţele şi lectoratele cu părinţii, şedintele Consiliului de 

Administraţie, afişierele de pe holul şcolii şi din clase, etc. 

Pe parcursul celor doi ani şcolari, membrii comitetului, respectând atribuţiile şi 

responsabilităţile din program, s-au implicat şi au mobilizat elevii şcolii pentru a participa la 

desfăşurarea tuturor elementelor programului. 

Un obiectiv major al Comitetului a fost, pentru anul şcolar 2011-2012, pregătirea şi 

coordonarea tuturor activităţilor în vederea reevaluării şcolii pentru confirmarea „Steagului Verde” 

şi a statutului de Eco-Şcoală. 

Comitetul elevilor, foarte activ şi dornic de implicare, a răspuns eficient în dialogul cu 

Comisia de evaluare pentru Steagul Verde. 

Coordonatorul proiectului a participat la Seminarele judeţeane de formare şi informare  

„Educaţia pentru mediu-programe şi proiecte educative” - 22 noiembrie 2011, „Colocviile 

educaţiei pentru mediu”, noiembrie 2012 la Suceava şi la Conferinţa judeţeană de diseminare 

„Noile educaţii într-o societate bazată pe cunoaştere-educaţia ecologică” 31 mai 2012, Suceava, 

unde a fost confirmat „Steagul Verde” şi a primit Certificatul de Eco-Şcoală”.       

2.      Cum aţi abordat Analiza problemelor de mediu? 

Analiza problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala şi comunitatea locală s-a făcut de 

la începutul derulării proiectului şi pe parcursul său prin chestionare, sondaje de opinie, observaţii, 

discuţii, analize. 

Persoanele implicate în identificarea şi analiza problemelor de mediu au fost stabilite de 

Comitetul Eco –Şcoală :  

 un specialist în probleme de mediu din cadrul Compartimentului de Mediu din Primărie; 

 coordonatorul Patrulei Eco din şcoală; 

 preşedintele Consiliului Reprezentativ al părinţilor  

 un profesor de cultură civică, învăţători  

 elevi 

Elevii şcolii au fost implicaţi în analiza problemelor de mediu, pornind de la simple 

observaţii şi discuţii în cadrul orelor de dirigenţie sau la diferite obiecte de studiu. Din discuţiile şi 

observaţiile privind spaţiul şcolar şi mediul înconjurător s-au stabilit care sunt aspectele pe care 

trebuie să le evidenţieze seturile de chestionare aplicate elevilor şi adulţilor. 
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Analiza –identificarea problemelor de mediu specifice şcolii s-a făcut ţinând seama şi de 

Studiul pe probleme de mediu la nivel de şcoală şi de comunitate,  întocmit de elevii şcolii. Astfel, 

când s-a făcut inventarierea problemelor de mediu s-au putut stabili: 

 probleme anterioare care au fost remediate prin acţiunile din Programul Eco-Şcoala; 

 probleme care au rămas totuşi factori de risc pentru comunitatea şcolară; 

 activităţi concrete prin care şcoala va rezolva o parte din aceste probleme, în măsura 

posibilităţilor. 

În luna aprilie 2012, în cadrul Şcolii Altfel s-a făcut un studiu privind problemele de mediu 

sub genericul „ Voluntariat în ecologie” chestionare pentru elevi si chestionare pentru adulţi. În 

luna aprilie 2013, în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” s-a făcut un nou studiu 

privind problemele de mediu sub acelaşi generic, chestionare pentru elevi si chestionare pentru 

adulţicare a avut următoarele obiective: 

 stimularea copilului pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte; 

 creşterea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în 

activitatea şcolii şi în crearea unui mediu sănătos pentru toţi; 

 implicarea autorităţilor locale în rezolvarea problemelor administrativ-financiare 

care vor apărea pe parcursul derulării acestui program. 

Elevii au exprimat benevol în chestionare cauzele pentru care unii şcolari nu păstrează 

curăţenia sau distrug bunurile, au avansat propuneri de activităţi prin care să fie implicaţi în 

înfrumuseţarea şcolii, în păstrarea curăţeniei. Rezultatele studiului s-au referit la: 

 Identificarea problemelor de mediu din zonă 

 Analiza problemelor de mediu şi modalităţilor de rezolvare 

 Identificarea activităţilor concrete prin care poate contribui şcoala 

 Conştientizarea factorilor de risc pentru comunitatea şcolară 

 Activitate de curăţenie în sala de clasă 

Concluziile studiului, comparative cu cel anterior, trag un semnal de alarmă asupra unor 

probleme de mediu ce trebuiau rezolvate:  

- deşi există containere pentru colectarea selectivă a gunoaielor, cetăţenii 

oraşului nu le respectă, iar lucrătorii de la Goscom nu le colectează 

diferenţiat; 

- a elevilor de liceu care fumează în apropierea corpului B al şcolii, lăsând 

trotuarul plin de mucuri de ţigară; 

- a câinilor comunitari; 

- a traficului greu care poluează consistent ; 

- apa de la robinete, care nu are cea mai bună calitate datorită vechimii 

sistemului de canalizare (problemă cu care se confruntă municipiul de mulţi 

ani); 

- a zidurilor blocurilor şi şcolii pe care au apărut  desene colorate  de spray-uri 

pentru grafiti. 

- gradul de curăţenie din şcoală, curte şi împrejurimi, din parcurile oraşului şi 

stradă; gradul de poluare a localităţii; 

- dorinţa elevilor de a participa la activităţi de educaţie ecologică şi propuneri 

interesante din partea lor; 

- necesitatea informării populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor; 

- receptivitatea din partea populaţiei localităţii privind problemele de mediu; 

Rapoartele periodice ale Patrulei Eco scot în evidenţă capacitatea elevilor de identificare a 

unor probleme de mediu, spiritul lor de observaţie, capacitatea de a face distincţie între fapte bune, 

atitudini de respect faţă de natură şi fapte şi atitudini reprobabile. 

De un real folos au fost semnalele de alarmă ale Agentului Eco oricând se înregistrau 

minusuri în comportamentul elevilor faţă de mediul înconjurător. 
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Rezultatele analizei problemelor de mediu au fost aduse la cunoştinţa elevilor prin 

comunicarea lor la orele de dirigenţie şi la diferite obiecte de învăţământ, prin afişarea lor.  

Pentru rezolvarea problemelor identificate Comitetul Eco-Şcoală a luat primele măsuri la 

nivel de şcoală împreună cu conducerea şi administraţia şcolii şi s-au întreprins o serie de acţiuni 

care au dus la îmbunătăţirea calităţii mediului în care elevii îşi desfăşoară zilnic activitatea. 

Problemele sesizate de elevii şcolii, de părinţi şi de alţi adulţi ai comunităţii locale prin 

completarea chestionarelor au avut ecou şi s-a văzut receptivitate la nivelul autorităţilor locale. S-au 

luat măsuri privind colectarea diferenţiată a deşeurilor, punându-se mai mare accent pe reciclare. 

Elevii mici îşi aduc zilnic sticla cu apă pentru a evita pericolul îmbolnăvirilor prin punerea gurii la 

robinet. Prin colaborarea cu locatarii de la blocurile vecine şi cu asociaţiile de locatari se încearcă 

purtarea de discuţii cu cei care fumează lângă şcoală. La şcoală se colectează diferenţiat deşeurile. 
Prin acţiunile de analiză a problemelor de mediu, odată cu conştientizarea acestora, elevii îşi 

însuşesc norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi mediului şi-şi formează o atitudine dezaprobatoare faţă de cei care încalcă 

aceste norme. 

 

3.      Cum v-aţi hotărât asupra activităţilor din Planul dvs. de acţiune? Ce 

teme aţi abordat? 

PLANUL DE ACŢIUNE cuprinde activităţi concrete propuse Comitetului Eco-Şcoală de 

către colectivele de elevi împreună cu cadrele didactice în concordanţă cu obiectivele proiectului. 

Sunt activităţi realizabile, pe măsura posibilităţilor şcolii. Elevii participă cu plăcere, se implică în 

organizarea şi desfăşurarea lor, responsabilii unora dintre activităţi fiind chiar elevii. Activităţile au 

o dată limită de acţiune, altele sunt cu caracter permanent.  

 După analiza problemelor de mediu li s-a cerut elevilor să propună şi ei soluţii prin care să 

îndreptăm, să prevenim, să ocrotim. Acestea s-au materializat în activităţi care au fost prinse în 

Planul de acţiune prin care, în cadrul proiectului, să dezvoltăm temele „Curtea şcolii” „Viaţă 

sănătoasă”şi „Managementul deşeurilor”, dar şi alte teme. 

 Pornind de la mottoul proiectului „A  înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, de a 

face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea 

omenirii”(Eugen Popa) planul de acţiune a îmbinat şi a extins activităţile de educaţie ecologică din 

perimetrul şcolii cu cele la nivel de localitate şi în afara sa, cele de cunoaştere şi conştientizare cu 

cele practic aplicative, fiecare acţiune fiind un pas pentru crearea unui mediu mai curat. 

Ataşăm aici planurile de acţiune pentru anii: 2011-2014. 
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   „A  înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, de a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”( Eugen Popa) 

 

PLAN DE ACŢIUNE 
PENTRU CREAREA ŞI PĂSTRAREA UNUI MEDIU CURAT 

ŞI DE PREVENIRE A POLUĂRII PE PLAN LOCAL 

2013-2014 

Nr.crt. Denumirea şi conţinutul acţiunii 
Locul de 

desfăşurare 
Perioada Cine participă Cine răspunde Monitorizare 

1. 

„La zi despre Eco-Şcoala” 

-promovarea programului în 

rândul elevilor, părinţilor, cadrelor 

didactice 

-mediatizarea proiectului 

„Împreună pentru un mediu mai 

curat” 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

septembrie- 

noiembrie 

2013 

Elevii şcolii, 

părinţi, cadre 

didactice 

Coordonator, 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-articole ale elevilor, cadrelor 

didactice în presă, la 

simpozioane. 

2. 
„Curtea şcolii, şcoala-un spaţiu 

curat şi îngrijit de copii” 

- activitate de curăţenie 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 

Clasa PA 

Clasa I B 

Clasa I A 

Clasa a VIII-a B 

Prof. Ilincăi D., 

Prof. Ştefan 

Florentina 

Prof. Prisacariu 

D., prof. 

Păduraru S. 

-activitate de păstrare a 

curăţeniei în curtea şcolii şi 

spaţiul clasei; 

3. 
„Un mediu sănătos înseamnă 

sănătate!” 

- dezbateri, proiecte de grup 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Semestrul I 
Clasa a III-a A 

Clasa a IV-a B 

Prof. Tofan 

Mioara 

Prof. Tofan 

Victor 

-activităţi bazate pe proiecte de 

grup, drumeţii în natură în 

funcţie de anotimp, dezbateri; 

4. 
„A colecta selectiv-ce am învăţat 

până acum?” 

-dezbateri, interviu 

Sala de clasă 

10 

octombrie 

2013 

Clasa a IV-a A 

Prof. Vasilache 

Maria 

Rep. Buculei 

Mihaela 

-interviu la R.R.A. în cadrul 

emisiunii „Obiectiv-România-

Reportajul Verde” 

5. 
„Să trăim într-un mediu mai 

curat!” 

-concurs de desene 

Curtea şcolii 
octombrie 

2013 
Clasa a V-a B 

Prof. Leuştean 

M. 
-ecologizarea curţii şcolii; 

6. 
„-Natura şi Omul” 

-activitate practică de 

Şcoala 

Gimnazială 
permanent Elevii şcolii 

Prof. Haidău 

Adelina 

-acţiuni de ecologizare a 

spaţiului şcolar şi în jurul lui; 
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conştientizare a elevilor 

 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Prof. Tocănel 

Alexandra 

-impactul deşeurilor asupra 

mediului; 

7. 
„Culorile toamnei  

-activitate practică; 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Octombrie-

noiembrie 

2013 

Clasa a III-a C 

Clasa a VII-a A 

Înv. Buleu V. 

Prof. Tofan 

Marghioala 

-colecţionarea unor materiale 

din natură şi realizarea unor 

obiecte decorative, desene, 

colaje; 

8. 
„Dumbrava minunată-paşi în 

timp” 

-drumeţie 

Fălticeni permanent Elevii şcolii 

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

-drumeţie, fotografii; 

-compuneri; 

9. 
„Cele patru 

anotimpuri.Toamna.” 

-concurs 

Sala de clasă 
octombrie 

2013 

Clasa a V-a A 

 

Prof. Crăciun 

Dana 

-concurs naţional la Timişoara. 

domeniul cultural-artistic; 

10. 
„Ziua Verde a eco-şcolilor din 

România”  
-plantare de copăcei 

Parcul din faţa 

şcolii vechi 

29 

octombrie 

2013 

Clasa a II-a C 

Clasa a VI-a A 

Clasa a VII-a B 

Oameni de serviciu 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

Prof. Tocănel A. 

Prof. Haidău A. 

Bibl. Stan D. 

-zi de acţiune a voluntarilor 

CCDG 

-plantarea a doi pomi în parcul 

din faţa şcolii vechi; 

11. 
„Halloween”- Balul toamnei 

-activitate practică cu materiale 

din natură şi reciclabile 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

30 

octombrie 

2013 

Clasa a II-a C 

Clasa P C 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

Prof. Oşlobanu 

Mariana 

-decorarea bostanilor specifici 

sărbatorii; 

-realizarea de ţinute eco din 

hârtie; 

-activitate practică de realizare 

a Colţului Toamnei; 

12. 
Învăţăm despre Marea Neagră” 

-activităţi tematice 
Sala de clasă 

31 

octombrie 

2013 

Clasa a II-a B 
Prof. Trişi 

Alexandrina 

-vizionarea de film tematic; 

-realizarea de postere; 

-activităţile sunt dedicate Zilei 

Internaţionale a Mării Negre; 

13. 
„Gândeşte curat! Trăieşte 

curat”!” 

 -ecologizare 

Parcul din faţa 

şcolii, sala de 

clasă 

permanent Clasa a III-a B 
Prof. Benke 

Carmen 

-ecologizare a parcului din faţa 

şcolii; 

-amenajarea colţului verde din 

clasă; 

14. 
„Tutunul şi urmările sale 

nefaste” 

 -ecologizare 

Cabinetul 

AEL 

noiembrie 

2013 
Clasa a VIII-a A 

Prof. Balaci 

Gheorghiţa 

-prezentare de filme educative; 

-dezbatere. 
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15. 
„Colţul viu al clasei” 

-îngrijirea florilor din ghiveci 
Sala de clasă permanent Clasa a III-a C 

Înv. Buleu 

Viorica 

-îngrijirea şi înmulţirea florilor 

din ghiveci; 

-semănarea grâului, 

porumbului, fasolei în ghiveci. 

16. 

 ”Copiii şi natura - Clipe de 

toamnă” 

-activitate practică, desene,  

picturi  

Sala de clasă 
noiembrie 

2013 

 

Clasa a II-a C 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-activităţi practice de 

reprezentare plastică a toamnei; 

17. 
„Sănătatea şi alimentaţia eco” 

-dezbatere 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

noiembrie 

2013 
Clasele VI-VIII Prof. Arcip Ana 

-discuţii despre alimentaţia 

potrivită fiecărei vârste; 

18. 
„E timpul să mâncăm sănătos” 

-prezentare PPT 

Cabinetul 

AEL 

noiembrie 

2013 
Clasa a II-a C 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-prezentare PPT; 

-dezbatere; 

19. 
„Anotimpurile şi educaţia 

ecologică” 

-dezbateri 

Sala de clasă permanent Clasa a VII-a B 
Prof. Haidău 

Adelina 

-prezentare de filme educative; 

-dezbatere. 

20. 

„Apa vie a sufletului românesc”--

vizită la Casa Memorială Mihail 

Sadoveanu!” 

-drumeţie, proiect extraşcolar 

Casa 

Memorială M. 

Sadoveanu 

noiembrie 

2013 - iunie 

2014 

Clasa  a II-a C, a 

VIII-a B, a V- a A 

Prof. Crăciun D. 

Prof. Coţovanu 

A. 

Prof. Păduraru 

Simona 

bibl. Stan 

Doriana 

-drumeţie la „Casa din deal”, 

Casa Memorială Mihail 

Sadoveanu, Fălticeni; 

- foto natură, creaţii literare 

descriptive, fragmente literare 

ce vizează descrieri de natură, 

din opera sadoveniană; 

21. 
„Reciclăm, colectăm, ne jucăm! 

-activităţi practice, concurs 

Sala de clasă 

 

noiembrie 

2013 

Clasa a II-a A 

Clasa I A 

Clasa P B 

Prof. Negre 

Adriana 

Prof. Prisacariu 

Daria 

Prof. Negre 

Simona 

-jucării, obiecte din materiale 

refolosibile; 

22. 
„Să devenim mai ECOlogici!” 

-expoziţie 
Sala de clasă permanent Clasa a III-a B 

Prof. Benke 

Carmen 

-postere despre natură, 

realizate din materiale eco; 

23. 
 ”Fructele şi legumele sunt 

prietenele noastre” 

Şcoala 

Gimnazială 
permanent Clasa P A 

Prof. Ilincăi 

Daniele 

-afişe, desene, panouri pe teme 

de viaţă sănătoasă; 
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-afişe, desene „Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

-activitate în sala de clasă; 

24. 

”Ce ştim şi ce nu ştim despre 

deşeuri” 

-dezbatere, 

-afişe eco 

Sala de clasă 

Cabinetul Ael 
permanent Clasele P-VIII 

Cadrele 

didactice 

 din şcoală 

-dezbateri în cabinetul Ael; 

-realizarea de afişe pe teme 

ecologice; 

25. 
„Patrula de reciclare” 

-colectare de baterii, becuri, 

DEEE, hârtie, carton, pet-uri, doze 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 

Clasele P-VIII 

Cadrele didactice 

din şcoală 

Prof. Coţovanu 

A.  

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

-discuţii; 

-afişe cu modalităţi de 

refolosire a deşeurilor în şcoală 

-colectare de baterii, becuri, 

DEEE, hârtie, pet-uri, doze. 

26. 
„Poftele copiilor şi viaţa bio-

sănătoasă” 

-dezbatere 

Sala de clasă permanent Clasa I B 
Prof. Ştefan 

Florentina 

-discuţii, activitate practică de 

preparare a hranei sanatoase; 

27. 
„Let’s do it, România! 

-voluntariat pentru mediu 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 
Clasele de 

gimnaziu 

Prof. Livinţi 

Liliana 

-„Economiseşte inteligent şi ai 

grijă permanentă de natură!” 

28. 
„Pentru mai multă sănătate – 

mai multă educaţie!” 

-campanie eco 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent Clasa a II-a C 
Prof. Coţovanu 

Adriana 

-campanie familială pentru o 

viaţă sănătoasă; 

29. 
„La săniuş” 

-activitate practică 
Văleni 

decembrie 

2013 
Clasa a V-a B 

Prof. Leuştean 

Maria 
-excursie în vacanţa de iarnă; 

30. 

„Eco-voluntariat-mediul aşa cum 

îmi place, mediul aşa cum nu-mi 

place” 

 –dezbatere 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent  
Comitetul Eco-

Şcoala 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-dezbatere, eseuri, afişe, 

fotografii; 

31. „Panoul „Aşa DA- Aşa NU!”” 

Holul 

corpului B al 

şcolii 

Etajul I al 

corpului A 

permanent  

Clasa a III-a C 

Clasa a II-a C 

Clasa a II-a A 

Clasa P C 

Clasa I A 

 

prof. Oşlobanu 

M.  

Prof. Ştefan 

Florentina 

Prof. Prisacariu 

-amenajarea panoului; 

-concurs de desene; 

-expoziţie „Aşa DA- Aşa NU!” 
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Daria 

Bibl. Stan D. 

Prof. Negre A. 

32. 
„Tu ce faci pentru mediu?” 

-realizarea de afişe eco 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent  Clasa a II-a C 
Prof. Coţovanu 

Adriana 

-realizarea de colaje din 

materiale refolosibile provenite 

din natură sau reciclabile, prin 

care se transmite un mesaj eco 

în comunitate, afişe eco; 

33. 
„Şi mie îmi pasă!” 

-activitate de ecologizare 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 
Elevii claselor P-

VIII 

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

-ecologizarea spaţiului din 

jurul şcolii, a holului şi sălii de 

clasă; 

34. „Protejăm natura” 
Municipiul 

Fălticeni 
permanent  Clasele P-VIII 

Prof. Tofan 

Marghioala  

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-parteneriat cu Muzeul Apelor 

„Mihai Băcescu” 

35. 
„ECO-Semnal” 

-ecologie online 
Internet  permanent 

Şcoala Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

Inf. Parfenie 

Arsineta 

-popularizarea activităţilor pe 

site-ul şcolii; 

36. „Fiţi ECO-şcolari” 

Şcoala  

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Municipiul 

Fălticeni 

permanent 

Elevii şcolii 

Locuitorii 

Fălticeniului 

Comitetul Eco 

-campanie de promovare a 

proiectului Eco-Şcoala în 

şcoală şi în oraş. 

37. 

„Magia Mărţişorului” 

-proiect educaţional 

„Târgul Mărţişorului” 

-expoziţie cu vânzare 

La nivelul 

judeţului 

Suceava 

Primăria 

Fălticeni 

Biblioteca 

Municipală 

februarie-

martie 2014 
Clasele P-VIII 

Prof. Oşlobanu 

M. Prof. 

Coţovanu A, 

prof. Păduraru 

Simona  

Prof. Trişi 

Alexandrina 

-concurs interşcolar de 

felicitări şi mărţişoare realizate 

din materiale refolosibile; 

-expoziţie cu vânzare în holul 

Bibliotecii Municipale 

Fălticeni. 
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Prof. Balaci Gh. 

Cadre didactice 

din şcoală şi din 

alte şcoli 

38. 

„22 Martie-Ziua Mondială a 

Apei” 

-dezbateri 

-ecologizare 

 

Cabinetul Ael 

Sălile de clasă 

Iazul Şomuz, 

Muzeul 

Apelor 

 martie 2013 Elevii şcolii 

Prof. Coţovanu 

A. 

Prof. Tofan 

Marghioala 

Prof. Livinţi 

Liliana 

-vizită la Muzeul Apelor; 

-ecologizarea malului 

Şomuzului Mare; 

-desene, dezbateri, compuneri, 

poezii, recitări „Un mediu 

curat, o viaţă mai bună!”; 

39. 
„Învaţă să ocroteşti natura!” 

-ecologizare 

Parcuri din 

municipiu 
aprilie 2014 Clasele P-VIII 

Prof. Tofan 

Victor 

Prof.Tofan 

Mioara 

Prof.Trişi 

Alexandrina 

Prof. Crăciun 

Dana 

Prof. Negre 

Adriana 

Prof. Negre 

Simona 

-curăţenie în spaţiul verde al 

parcurilor; 

-activităţi dedicate Lunii 

Pădurii; 

40. 
„Iubim păsărelele!” 

-activităţi practice 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Corpul B 

aprilie 2014 Clasa P C 
Prof. Oşlobanu 

Mariana 

-confecţionarea de căsuţe 

pentru păsărele; 

41. 
„Natura-izvor de sănătate!” 

-drumeţie 

Pădurea 

Dumbrava 

Minunată 

aprilie  2014 Clasa a VIII-a B 
Prof. Păduraru 

Simona 
-activitate în aer liber; 

42. 
„Sănătatea Pământului-

sănătatea noastră!” 

-dezbatere 

Cabinetul 

AEL 
aprilie  2014 

Clasa a VIII-a A 

 

Prof.Balaci 

Gheorghiţa 

 

-prezentare de filme educative; 

-dezbatere; 

43. „Having a healthy lifestyle-food Sala de clasă aprilie 2014 Clasele de Prof. Ciornei -dezbatere despre ce înseamnă 
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and sports” 

-dezbatere 

gimnaziu Alina un stil de viaţă sănătos; 

44. 
„The Recycling Cycle” 

-ecologizare, plantare 
Sala de clasă aprilie 2014 

Clasele de 

gimnaziu 

Prof. Ciornei 

Alina 

-dezbatere despre modul de 

reciclare a deşeurilor; 

45. 
„Alimente ecologice” 

-simpozion 
Cabinetul Ael mai 2014 Clasele VI-VIII 

Prof. Arcip Ana 

DSP Suceava 

-simpozion dedicat unui mod 

sănătos de alimentaţie; 

-dezbateri, afişe, portofolii, 

experimente, etc.. 

46. 
„Vrem o planetă curată! 

-dezbatere 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

iunie 2014 Clasa  a II-a B 
Prof. Trişi 

Alexandrina 

-activitate dedicată Zilei 

Mondiale a Mediului; 

-mesaju, pancarte, desene 

tematice; 

47. 

„Să cunoaştem frumuseţile 

patriei!” 

„Ferestre spre lume!” 

-excursii 

Judeţul 

Suceava şi 

cele vecine 

mai-iunie 

2014 

Clasa a II-a B, a II-

a C,  clasa a III-a A, 

a IV-a A, a IV-a B 

Prof. Coţovanu 

Adriana, 

 prof. Trişi 

Alexandrina 

Prof. Tofan 

Victor,  

Tofan Mioara, 

Vasilache Maria 

-vizitatea obiectivelor turistice 

din judeţ şi din judeţele vecine; 

-reguli de protejare a naturii în 

excursii; 

48. 
„Omul şi mediul sau mediul şi 

omul?” 

-dezbatere 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

iunie 2014 Clasele gimnaziale 
Prof. Livinţi 

Liliana 

-dezbatere; 

-sesiune de referate; 

49. „Din experienţa noastră” 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 
Clasele P-VIII 

Cadre didactice 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

Comitetul Eco-

Şcoala 

-evaluare, portofolii; 

-articole în revista „Dumbrava 

minunată”; 

-articole în alte reviste şcolare; 

-popularizare pe internet; 

                                                          

                        Director,                                       Coordonator proiect, 

                  prof. Ilincăi Daniela                                                prof. Coţovanu Adriana 
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MONITORIZAREA ACŢIUNII DE COLECTARE A DEŞEURILOR DE HÂRTIE ŞI CARTON 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

 

- 2.000 kg maculatură pe an şcolar;                  Responsabili cu monitorizarea: 

- 50% până la sfârşitul lunii martie 2014;          - Prisacariu Daria – prof. cl. P-IV 

- 50% până la sfârşitul anului;                           - Tofan Marghioala – prof. cl.V-VIII 

- lunar aproximativ 150 kg deşeuri;                   - Musteaţă Mihaela şi Pop Simona –   

                                                                              reprezentanţi ai elevilor 

                                                                           - Golea Neculai – administratorul şcolii 

                                                                           - Vrabie Lucian – reprezentant al părinţilor 

 

 

 MONITORIZAREA ACŢIUNII DE COLECTARE A 

BATERIILOR PORTABILE, CORPURILOR DE ILUMINAT, PET-URI, DOZE  ŞI DEEE  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

 

- 3000 bucăţi baterii portabile;                   Responsabili cu monitorizarea: 

- 100 bucăţi corpuri de iluminat;                   - prof. Coţovanu Adriana 

- 50 bucăţi DEEE;                                          - Diriginţii de la fiecare clasă 

- 200 kg pet-uri;                                             - Golea Neculai – administratorul şcolii 

- 50 kg doze;                                                                          

Nr.crt. Acţiuni Cine răspunde 
Termeni 

calendaristici 

1. 

Conştientizarea elevilor asupra necesităţii 

colectării deşeurilor – întâlnire cu un specialist în 

probleme de mediu şi identificarea deşeurilor 

reciclabile 

Fiecare cadru 

didactic 

Ing. Vacariuc 

Simona 

Octombrie 2013 

2. 
Identificarea sălilor de clasă care nu au coşuri 

separate pentru hârtii, plastic şi alte deşeuri 

Elev membru al 

Comitetului Eco 
 Octombrie 2013 

3. 
Confecţionarea de către elevi a unor coşuri 

ecologice şi amplasarea lor în clase şi pe holuri 
Eleva Ghiaţă Patricia 

Octombrie -

Noiembrie 2013  

Februarie 2014 

4. 

Amplasarea în curtea şcolii a unor containere 

inscripţionate pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor de hârtie, pet-uri şi doze 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 
Noiembrie 2013 

5. Desemnarea a două cadre didactice care să Comitetul Eco-  Noiembrie 2013 
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răspundă de monitorizarea acţiunii de colectare a 

deşeurilor de carton pe cele două cicluri de 

învăţământ 

Şcoala 

6. 

Găsirea unor modalităţi de depozitare temporară 

a maculaturii şi DEEE precum şi a celorlalte 

deşeuri, de protecţie împotriva incendiilor şi de 

transport la centrul de colectare 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 
Octombrie 2013 

7. 

Încheierea contractului anual  cu S.C. GOSCOM 

S.A. Fălticeni privind colectarea deşeurilor 

plastice, hârtie, PET-uri, metal şi sticlă.  

Director,  prof.  

Ilincăi Daniela 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală 

Septembrie 2013 

8. 

Implicarea elevilor şi părinţilor în colectarea şi 

transportul deşeurilor de hârtie la centrul de 

colectare 

Prof. Tofan 

Marghioala 
Permanent 

9. 
Ziua de vineri din săptămână, zi de colectare a 

deşeurilor 

Eleva Musteaţă 

Mihaela 

cl. A VIII-a B 

Săptămânal 

10. “Zile record” de colectare a deşeurilor de hârtie 
Eleva Şoldănescu 

Teona, cl. a VI-a A 

Ziua Pământului 

Luna Pădurii 

Ziua Mediului 

Ziua Şcolii 

11. 

Întocmirea graficelor comparative pe cicluri de 

învăţământ şi pe clase privind cantităţile 

colectate 

Prof. Coţovanu 

Adriana 
Periodic 

12. 

Stimularea celor care colectează cantităţi 

însemnate de maculatură şi alte deşeuri (elevi, 

colective de elevi); evidenţiere în cadru festiv: 

diplome, premii, alte modalităţi de stimulare) 

prof. Coţovanu 

Adriana coordonator 

Eco-Şcoala 

Ziua Şcolii 

Ziua Pământului 

Ziua Mediului 

Serbări şcolare 

13. 

Popularizarea rezultatelor pozitive în 

“Managementul deşeurilor”, în presa locală 

online (revista “Cronica de Fălticeni”) 

Eleva Buculei 

Simina 

prof. Coţovanu A. 

Ianuarie 2014 

14. 
Evaluarea financiară – folosirea datelor în lecţiile 

de matematică 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală 
Semestrial 

15. Luarea unor măsuri de remediere în cazul Prof. Tofan Periodic 
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neîndeplinirii angajamentului lunar Marghioala 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

16. 

Amplasarea unui număr de 6 europubele 

inscripţionate pentru colectarea selectivă a 

plasticului şi sticlei, metalului, în cele două 

corpuri ale şcolii. 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală  

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Septembrie 2013 

17. 

Amplasarea a două containere inscripţionate 

pentru colectarea selectivă a plasticului, dozelor 

şi hârtiei, în curtea şcolii. 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală  

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Septembrie 2013 

 

 

              Director,                                                  Coordonator, 

       Prof. Ilincăi Daniela                                     Prof. Coţovanu Adriana 

 

 

 

 

 



 

 

 

„A  înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, de a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”( Eugen Popa) 

 

PLAN DE ACŢIUNE 

PENTRU CREAREA ŞI PĂSTRAREA UNUI MEDIU CURAT 

ŞI DE PREVENIRE A POLUĂRII PE PLAN LOCAL 

2012-2013 

Nr.crt. Denumirea şi conţinutul acţiunii 
Locul de 

desfăşurare 
Perioada Cine participă Cine răspunde Monitorizare 

1. 

„La zi despre Eco-Şcoala” 

-promovarea programului în 

rândul elevilor, părinţilor, cadrelor 

didactice 

-mediatizarea proiectului 

„Împreună pentru un mediu mai 

curat” 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

septembrie- 

noiembrie 

2012 

Elevii şcolii, 

părinţi, cadre 

didactice 

Coordonator, 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-articole ale elevilor, cadrelor 

didactice în presă, la 

simpozioane. 

2. 
„Clasa noastră ca o floare!” 

- activitate de curăţenie 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 

Clasa P B 

Clasa I A 

Clasa a IV-a B 

Prof. Ştefan 

Florentina 

Prof. Negre A. 

Prof. Negre S. 

-activitate de păstrare a 

curăţeniei în curtea şcolii şi 

spaţiul clasei; 

3. 
„Să învăţăm din cartea naturii!” 

- dezbateri, proiecte de grup 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

semestrial Clasa a II-a A 
Prof. Tofan 

Mioara 

-activităţi bazate pe proiecte de 

grup, drumeţii în natură în 

funcţie de anotimp, dezbateri; 

4. 
„Ştim să colectăm selectiv?” 

-dezbateri, interviu 
Sala de clasă 

3 octombrie 

2012 
Clasa a III-a A 

Prof. Vasilache 

Maria 

Rep. Buculei 

Mihaela 

-parteneriat cu S.C. GOSCOM 

S.A., Primăria Fălticeni, 

A.P.M. Suceava, ECO-ROM 

5. 
„Un mediu sănătos înseamnă 

sănătate” 

-concurs de desene 

Sala de clasă 
octombrie 

2012 
Clasa a III-a B 

Prof. Tofan 

Victor 

-concurs de desene şi afişe pe 

teme ecologice; 

6. 

„-Natura şi Omul” 

-activitate practică de 

conştientizare a elevilor 

 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent Elevii şcolii 

Prof. Haidău 

Adelina 

Prof. Tocănel 

Alexandra 

-acţiuni de ecologizare a 

spaţiului şcolar şi în jurul lui; 

-impactul deşeurilor asupra 

mediului; 
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7. 

„Culorile toamnei – Patrula Eco-

Activ în acţiune” 

-popularizarea Concursului 

naţional; 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

octombrie 

2012 
Elevii de gimnaziu 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Patrula Eco-

Activ 

-expoziţie de ORIGAMI din 

materiale refolosibile; 

8. 
„Dumbrava minunată-paşi în 

timp” 

-drumeţie 

Fălticeni 
octombrie 

2012 
Clasa a VII-a A 

Prof. Balaci 

Gheorghiţa 
-drumeţie, fotografii; 

9. 
„Respect faţă de natură” 

-ecologizare 
Fălticeni 

octombrie 

2012 

Clasa a VII-a B 

 

Prof. Păduraru 

Simona 

-organizarea acţiunii; 

-strângerea de gunoaie din zona 

municipiului Fălticeni; 

10. 
„Ziua Verde a eco-şcolilor din 

România”  
-plantare de copăcei 

Parcul din faţa 

şcolii vechi 

29 

octombrie 

2012 

Clasa I C 

Oameni de serviciu 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-zi de acţiune a voluntarilor 

CCDG 

-plantarea unui cireş în parcul 

din faţa şcolii vechi; 

11. 

„Halloween”- Sărbătoarea 

toamnei 

-activitate practică cu materiale 

din natură 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

30 

octombrie 

2012 

Clasa a IV-a A 
Prof. Ilincăi 

Daniela 

-decorarea bostanilor specifici 

sărbatorii; 

-activitate practică de realizare 

a Colţului Toamnei; 

12. 
Învăţăm despre Marea Neagră” 

-vizită la muzeu 

Muzeul 

Apelor 

31 

octombrie 

2012 

Clasa I B 
Prof. Trişi 

Alexandrina 

-vizită la Muzeul Apelor 

„Mihai Băcescu”; 

-activităţile sunt dedicate Zilei 

Internaţionale a Mării Negre; 

13. 
„Prietenii naturii!” 

 -ecologizare 

Parcul din faţa 

şcolii 

noiembrie 

2012 
Clasa a VI-a B 

Prof. Haidău 

Adelina 

-ecologizare a parcului din faţa 

şcolii; 

14. 
„Ziua Mondială a Zonelor 

Urbane” 

 -ecologizare 

Curtea şcolii 
8 noiembrie 

2012 
Clasa a VI-a A 

Prof. Tofan 

Marghioala 
-ecologizare a curţii şcolii; 

15. 
„Ziua curăţeniei” 

-ecologizarea municipiului 

Fălticeni 

Fălticeni 

16 

noiembrie 

2012 

Elevi ai şcolii 

Cadre didactice 

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

-acţiune de ecologizare a 

municipiului Fălticeni, 

organizată de Primăria 

Fălticeni, VIVA FM, şcolile 

din municipiu; 

16. 
 ”Copiii şi natura - Clipe de 

toamnă” 

-activitate practică, desene,  

Sala de clasă 
noiembrie 

2012 

 

Clasa  I C 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-activităţi practice de 

reprezentare plastică a toamnei; 
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picturi  

17. 
„Sănătatea şi alimentaţia eco” 

-dezbatere 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

noiembrie 

2012 
Clasele VI-VIII Prof. Arcip Ana 

-discuţii despre alimentaţia 

potrivită fiecărei vârste; 

18. 
„Învăţăm să mâncăm sănătos” 

-activitate practică 
Sala de clasă 

noiembrie 

2012 
Clasa a IV-a C 

Prof. Oşlobanu 

Mariana 

-activitate practică „Salata 

buclucaşă”; 

19. 
„Poveşti din hârtie” 

-concurs literar 
Sala de clasă 

noiembrie 

2012 
Clasa a VIII-a B 

Prof. Crăciun 

Dana 

-participare la proiectul 

naţional „Poveştile din palma 

mea”, Colegiul Economic 

„Pintea Viteazul” Cavnic, 

Maramureş 

20. 

„Apa vie a sufletului românesc”--

vizită la Casa Memorială Mihail 

Sadoveanu!” 

-drumeţie, proiect extraşcolar 

Casa 

Memorială M. 

Sadoveanu 

noiembrie 

2012 - iunie 

2013 

Clasa  I C, a VII-a 

B, a VIII- a B  

Prof. Crăciun D. 

Prof. Coţovanu 

A. 

Prof. Păduraru 

Simona 

bibl. Stan 

Doriana 

-drumeţie la „Casa din deal”, 

Casa Memorială Mihail 

Sadoveanu, Fălticeni; 

- foto natură, creaţii literare 

descriptive, fragmente literare 

ce vizează descrieri de natură, 

din opera sadoveniană; 

21. 
„Reciclăm, colectăm, ne jucăm! 

-activităţi practice, concurs 

Sala de clasă 

 

noiembrie 

2012 

Clasa a II-a B 

Clasa P A 

Prof. Clipa 

Dumitriţa 

Prof. Prisacariu 

Daria 

-acţiune de colectare a unor 

deşeuri; 

-concurs „Cine colectează mai 

mult?”; 

22. 
„Pacea e verde!” 

-îngrijirea spaţiului verde 

Spaţiul verde 

din jurul şcolii 

noiembrie 

2012 
Clasa a III-a A 

Prof. Vasilache 

Maria 

-îngrijirea spaţiului verde din 

perimetrul şcolii; 

23. 
 ”Hrană vie –stil de viaţă 

sănătoasă” 

-afişe, desene 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

noiembrie 

2012 
Clasa a II-a A 

Prof. Tofan 

Mioara 

-afişe, desene, panouri pe teme 

de viaţă sănătoasă; 

-activitate în sala de clasă; 

24. 
”Ce ştim şi ce nu ştim despre 

deşeuri” 

-dezbatere, afişe eco 

Sala de clasă 

Cabinetul Ael 
permanent Clasele P-VIII 

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

-dezbateri în cabinetul Ael; 

-realizarea de afişe pe teme 

ecologice; 

25. 
„Patrula de reciclare” 

-colectare de baterii, becuri, 

DEEE, hârtie, carton, pet-uri, doze 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

permanent 

Clasele P-VIII 

Cadrele didactice 

din şcoală 

Prof. Coţovanu 

A.  

Cadrele 

-discuţii; 

-afişe cu modalităţi de 

refolosire a deşeurilor în şcoală 
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Fălticeni didactice din 

şcoală 

-colectare de baterii, becuri, 

DEEE, hârtie, pet-uri, doze. 

26. 
„Oraşul meu – valori şi viitor” 

-vizită, concurs 
Fălticeni 

noiembrie 

2012 - mai 

2013 

Clasa a III-a A 
Prof. Vasilache 

Maria 

-discuţii, vizită, expoziţie, 

concurs; 

27. 
„Viaţă sănătoasă! 

-voluntariat pentru mediu 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

decembrie 

2012 

Clasele de 

gimnaziu 

Prof. Livinţi 

Liliana 

-„Economiseşte inteligent şi ai 

grijă permanentă de natură!” 

28. 
„Pentru mai multă sănătate – mai 

multă educaţie!” 

-campanie eco 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent Clasa P B 
Prof. Ştefan 

Florentina 

-campanie pentru o viaţă 

sănătoasă; 

29. 
„Călătorie spre lumea copiilor” 

-activitate practică 
Sala de clasă 

decembrie 

2012 
Clasa a VIII-a A 

Prof. Leuştean 

Maria 

-confecţionare de figurine din 

deşeuri; 

30. 

„Eco-voluntariat-mediul aşa cum 

îmi place, mediul aşa cum nu-mi 

place” 

 –dezbatere 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent  Patrula Eco-Activ 

Prof. Livinţi 

Liliana 

 

-dezbatere, eseuri, afişe, 

fotografii; 

31. „Panoul „Aşa DA- Aşa NU!”” 

Holul 

corpului B al 

şcolii 

Etajul I al 

corpului A 

permanent  

Clasa a III-a C 

Clasa I C 

Clasa a III-a B 

 

prof. Oşlobanu 

M.  

Prof. Ştefan 

Florentina 

Prof. Prisacariu 

Daria 

Bibl. Stan D. 

Prof. Negre 

Simona 

-amenajarea panoului; 

-concurs de desene; 

-expoziţie „Aşa DA- Aşa NU!” 

32. 
„Tu ce faci pentru mediu?” 

-realizarea de afişe eco 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent  Clasa I C 
Prof. Coţovanu 

Adriana 

-realizarea de colaje din 

materiale refolosibile provenite 

din natură sau reciclabile, prin 

care se transmite un mesaj eco 

în comunitate, afişe eco; 

33. „Şi mie îmi pasă!” Şcoala permanent Clasa a II-a C Prof. Catrina -ecologizarea spaţiului din jurul 
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-activitate de ecologizare Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Alice şcolii, a holului şi sălii de clasă; 

34. „Protejăm natura” 
Municipiul 

Fălticeni 
permanent  Clasele I-VIII 

Prof. Tofan 

Marghioala  

Prof. Coţovanu 

Adriana 

-parteneriat cu Muzeul Apelor 

„Mihai Băcescu” 

35. 
„ECO-Semnal” 

-ecologie online 
Internet  permanent 

Şcoala Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

Elev Iustin 

Buculei 

-coordonarea blogului Eco-

Activ; 

-popularizarea pe blogul Eco-

Activ a activităţilor; 

36. „Fiţi ECO-Activi” 

Şcoala  

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Municipiul 

Fălticeni 

permanent 

Elevii şcolii 

Locuitorii 

Fălticeniului 

Comitetul Eco 

-campanie de promovare a 

proiectului Eco-Activ în şcoală 

şi în oraş. 

37. 
„Eşti ceea ce consumi” 

-masă rotundă 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

ianuarie 

2013 
Clasa a II-a C 

Prof. Catrina 

Alice 

-dezbatere pe tema sănătăţii; 

-realizarea de afişe pe tema 

alimentaţiei ECO;  

-promovarea stilului de viaţă 

sănătos; 

38. 
„Realizare de jucării ECO, din 

materiale refolosibile” 

-activitate practică 

Sala de clasă 
ianuarie 

2013 

Clasa a IV-a B 

Clasa I A 

Prof. Negre 

Simona 

Prof. Negre 

Adriana 

-activitate practică de 

construire de obiecte dn 

deşeuri; 

39. 
„Mediul sănătos-

responsabilitatea elevilor” 

-dezbatere, expoziţie 

Sala de clasă 
februarie 

2013 
Clasa a IV-a A 

Prof. Ilincăi 

Daniela 

-lucrare practică „Mascota 

clasei” 

40. 

„Magia Mărţişorului” 

-proiect educaţional 

„Târgul Mărţişorului” 

-expoziţie cu vânzare 

La nivelul 

judeţului 

Suceava 

Primăria 

Fălticeni 

februarie-

martie 2013 
Clasele P-VIII 

Prof. Oşlobanu 

M. Prof. 

Coţovanu A, 

prof. Păduraru 

S., Prof. Trişi A. 

-concurs interşcolar de felicitări 

şi mărţişoare realizate din 

materiale refolosibile; 

-expoziţie cu vânzare în holul 

Bibliotecii Municipale 
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Biblioteca 

Municipală 

Prof. Balaci Gh. 

Cadre didactice 

din şcoală şi din 

alte şcoli 

Fălticeni. 

41. 

„22 Martie-Ziua Mondială a 

Apei” 

-dezbateri 

-ecologizare 

 

Cabinetul Ael 

Sălile de clasă 

Iazul 

Fălticeni, 

cartier Ţarna 

Mare, Muzeul 

Apelor 

 martie 2013 Elevii şcolii 

Prof. Coţovanu 

A. 

Prof. Tofan 

Marghioala 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Prof. Tofan 

Mioara 

-vizită la Muzeul Apelor; 

-ecologizarea malului 

Şomuzului Mare; 

-desene, dezbateri, compuneri, 

proverbe, poezii, recitări 

„Lumea mirifică a apelor”; 

42. 
„Şcoala mea, mai curată, mai 

frumoasă!” 

-activitate practică 

Perimetrul 

şcolii  
martie 2013 Clasa a VIII-a A 

Prof. Leuştean 

Maria 

-strângerea gunoaielor din jurul 

şcolii; 

43. 
„Învaţă să ocroteşti natura!” 

-ecologizare 

Parcuri din 

municipiu 
martie 2013 Clasele VI-VIII Prof. Arcip Ana 

-curăţenie în spaţiul verde al 

parcurilor; 

-activităţi dedicate Lunii 

Pădurii; 

44. 
„Un copil, un zâmbet, o floare! 

-activităţi practice 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Corpul B 

martie  

aprilie 2013 
Clasa P A 

Prof. Prisacariu 

Daria 

-amenajarea curţii şcolii, 

montarea de ghivece de flori, 

igienizarea spaţiului verde 

aferent şcolii, corpul B; 

45. 
„Minte sănătoasă în corp 

sănătos!” 

-drumeţie 

Pădurea 

Dumbrava 

Minunată 

aprilie  2013 Clasa a VIII-a A 
Prof. Leuştean 

Maria 

-plimbare în pădurea 

Dumbrava Minunată; 

46. 
„Prietenii naturii şi ai vieţii 

sănătoase!” 

-ecologizare 

Parcul 

Fălticeni 
aprilie  2013 

Clasa a III-a B 

 

Prof. Tofan 

Victor 

 

-acţiune de ecologizare a 

parcului Fălticeni; 

47. 
„Ziua Pădurii” 

-plantare 
Curtea şcolii aprilie 2013 Clasa a V-a B 

Prof. Livinţi 

Liliana 
-plantarea a 2 copaci; 

48. 
„Înfloresc grădinile” 

-ecologizare, plantare 

Zona şcolii 

Corpul B 
aprilie 2013 Clasa a IV-a C 

Prof. Oşlobanu 

Mariana 

-acţiune de ecologizare a zonei 

din jurul şcolii; 

-plantare de flori; 



 

 21 

49. 
„Beneficiile folosirii tehnologiilor 

verzi” 

-campanie stradală 

Zona Fălticeni aprilie  2013 Clasa a V-a B 
Prof. Livinţi 

Liliana 

-campanie stradală; 

-activitate dedicată Zilei 

Mondiale a Pământului; 

50. 
„Lumea e verde!” 

-ecologizare 

Parcuri 

Fălticeni 
aprilie  2013 Clasa a VIII-a B 

Prof. Crăciun 

Dana 

-acţiune de ecologizare a 

parcurilor; 

51. 
„Ziua Pământului” 

- activităţi artistice 

Sala de clasă 

Municipiul 

Fălticeni 

aprilie  2013 Clasa  a II-a A 
Prof. Tofan 

Mioara 

- concurs de desene, portofoliu; 

-activitate dedicată Zilei 

Mondiale a Pământului; 

52. 
„Confecţionăm obiecte ECO!” 

-activitate practică 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

aprilie  2013 Clasa a II-a B 
Prof. Clipa 

Dumitriţa 

-confecţionare de obiecte din 

materiale refolosibile; 

-expoziţie de lucrări; 

53. 
„Oraşul meu în viitor” 

-machete, afişe 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

aprilie  2013 
Clasele de 

gimnaziu 

Prof. Scripcaru 

Iuliana 

-machete realizate din cutii de 

lapte; 

-concurs de machete, postere, 

afişe; 

54. 
„Alimente ecologice” 

-simpozion 
Cabinetul Ael mai 2013 Clasele VI-VIII 

Prof. Arcip Ana 

DSP Suceava 

-simpozion dedicat unui mod 

sănătos de alimentaţie; 

-dezbateri, afişe, portofolii, 

experimente, etc.. 

55. 
„Maşina viitorului” 

-activitate practică 
Sala de clasă mai 2013 Clasa a V-a B 

Prof. Livinţi 

Liliana 

confecţionare de machete din 

materiale refolosibile; 

-expoziţie de lucrări; 

56. 
„Salata de fructe” 

-activitate practică 
Sala de clasă mai 2013 

Clasa I A 

Clasa a II-a B 

Prof. Negre 

Adriana 

Prof. Negre 

Simona 

-dezbatere pe tema importanţei 

fructelor şi a contribuţiei lor la 

o viaţă sănătoasă; 

-realizarea salatei de fructe; 

57. 
„Să păstrăm Planeta Albastră!” 

-afişe 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

mai 2013 Clasa a VII-a A 
Prof. Balaci 

Gheorghiţa 
-afişe, postere eco; 

58. 
„Luptăm pentru viaţă” 

-distribuire de pliante 
Fălticeni 

mai-iunie 

2013 
Clasa P A 

Prof. Prisacariu 

Daria 

-igienizarea parcurilor din oraş; 

-distribuirea de pliante „Verde 

pentru viaţă”; 

59. „Parada costumelor ECO” Corpul B al iunie 2013 Clasele I-IV Prof. Oşlobanu -confecţionarea de costume din 
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-spectacol şcolii Mariana 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

Bibl. Stan 

Doriana 

materiale ecologice; 

organizarea unui spectacol în 

care fiecare participant îşi va 

prezenta costumul; 

 premierea celor mai frumoase 

costume; 

60. 
„Vrem o planetă curată! 

-dezbatere 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

iunie 2013 Clasa  I B 
Prof. Trişi 

Alexandrina 

-activitate dedicată Zilei 

Mondiale a Mediului; 

-mesaju, pancarte, desene 

tematice; 

61. 

„Să cunoaştem frumuseţile 

patriei!” 

„Ferestre spre lume!” 

-excursii 

Judeţul 

Suceava şi 

cele vecine 

iunie 2013 
Clasa I B, I C 

Clasa a III-a B 

Prof. Coţovanu 

A, prof. Trişi A. 

Prof. Tofan 

Victor 

-vizitatea obiectivelor turistice 

din judeţ şi din judeţele vecine; 

-reguli de protejare a naturii în 

excursii; 

62. „Din experienţa noastră” 

Şcoala 

Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 
Clasele P-VIII 

Cadre didactice 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

Comitetul Eco-

Şcoala 

-evaluare, portofolii; 

-articole în revista „Dumbrava 

minunată”; 

-articole în alte reviste şcolare; 

-popularizare pe internet; 

                                                          

 

 

 

                        Director,                                       Coordonator proiect, 

                  prof. Ilincăi Daniela    prof. Coţovanu Adriana 

 



 

 23 

MONITORIZAREA ACŢIUNII DE COLECTARE A DEŞEURILOR DE HÂRTIE ŞI CARTON 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 

- 3.000 kg maculatură pe an şcolar;                  Responsabili cu monitorizarea: 

- 50% până la sfârşitul lunii martie 2013;          - Clipa Dumitriţa – prof. cl. P-IV 

- 50% până la sfârşitul anului;                           - Tofan Marghioala – prof. cl.V-VIII 

- lunar aproximativ 250 kg deşeuri;                   - Musteaţă Mihaela şi Pop Simona –   

                                                                              reprezentanţi ai elevilor 

                                                                           - Golea Neculai – administratorul şcolii 

                                                                           - Vrabie Lucian – reprezentant al părinţilor 

 

 

MONITORIZAREA ACŢIUNII DE COLECTARE A BATERIILOR PORTABILE, 

CORPURILOR DE ILUMINAT, PET-URI, DOZE  ŞI DEEE  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 

- 3000 bucăţi baterii portabile;                   Responsabili cu monitorizarea: 

- 100 bucăţi corpuri de iluminat;                   - prof. Coţovanu Adriana 

- 50 bucăţi DEEE;                                          - Diriginţii de la fiecare clasă 

- 200 kg pet-uri;                                             - Golea Neculai – administratorul şcolii 

- 50 kg doze;                                                                          

Nr.crt. Acţiuni Cine răspunde 
Termeni 

calendaristici 

1. 

Conştientizarea elevilor asupra necesităţii 

colectării deşeurilor – întâlnire cu un specialist în 

probleme de mediu şi identificarea deşeurilor 

reciclabile 

Fiecare cadru 

didactic 

Ing. Vacariuc 

Simona 

Octombrie 2012 

2. 
Identificarea sălilor de clasă care nu au coşuri 

separate pentru hârtii, plastic şi alte deşeuri 

Elev membru al 

Comitetului Eco 
 Octombrie 2012 

3. 
Confecţionarea de către elevi a unor coşuri 

ecologice şi amplasarea lor în clase şi pe holuri 
Eleva Ghiaţă Patricia 

Octombrie -

Noiembrie 2012  

Februarie 2013 

4. 

Amplasarea în curtea şcolii a unor containere 

inscripţionate pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor de hârtie, pet-uri şi doze 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 
Noiembrie 2012 

5. Desemnarea a două cadre didactice care să Comitetul Eco-  Noiembrie 2012 
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răspundă de monitorizarea acţiunii de colectare a 

deşeurilor de carton pe cele două cicluri de 

învăţământ 

Şcoala 

6. 

Găsirea unor modalităţi de depozitare temporară 

a maculaturii şi DEEE precum şi a celorlalte 

deşeuri, de protecţie împotriva incendiilor şi de 

transport la centrul de colectare 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 
Octombrie 2012 

7. 

Încheierea contractului anual  cu S.C. GOSCOM 

S.A. Fălticeni privind colectarea deşeurilor 

plastice, hârtie, PET-uri, metal şi sticlă.  

Director,  prof.  

Ilincăi Daniela 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală 

Septembrie 2012 

8. 

Implicarea elevilor şi părinţilor în colectarea şi 

transportul deşeurilor de hârtie la centrul de 

colectare 

Prof. Tofan 

Marghioala 
Permanent 

9. 
Ziua de joi din săptămână, zi de colectare a 

deşeurilor 

Eleva Nistor Brana-

Maria 

cl. A VIII-a A 

Săptămânal 

10. “Zile record” de colectare a deşeurilor de hârtie 

Eleva Ungureanu 

Georgiana, clasa a 

VIII-a A 

Ziua Pământului 

Luna Pădurii 

Ziua Mediului 

Ziua Şcolii 

11. 

Întocmirea graficelor comparative pe cicluri de 

învăţământ şi pe clase privind cantităţile 

colectate 

Prof. Coţovanu 

Adriana 
Periodic 

12. 

Stimularea celor care colectează cantităţi 

însemnate de maculatură şi alte deşeuri (elevi, 

colective de elevi); evidenţiere în cadru festiv: 

diplome, premii, alte modalităţi de stimulare) 

prof. Coţovanu 

Adriana coordonator 

Eco-Şcoala 

Ziua Şcolii 

Ziua Pământului 

Ziua Mediului 

Serbări şcolare 

13. 

Popularizarea rezultatelor pozitive în 

“Managementul deşeurilor”, în presa locală 

pentru copii (revista “Dumbrava minunată”) 

Elev Buculei Iustin 

prof. Coţovanu 

Adriana 

Ianuarie 2013 

14. 
Evaluarea financiară – folosirea datelor în lecţiile 

de matematică 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală 
Semestrial 

15. Luarea unor măsuri de remediere în cazul Prof. Tofan Periodic 
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neîndeplinirii angajamentului lunar Marghioala 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

16. 

Amplasarea unui număr de 6 europubele 

inscripţionate pentru colectarea selectivă a 

plasticului şi sticlei, metalului, în cele două 

corpuri ale şcolii. 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală  

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Septembrie 2012 

17. 

Încheierea unui nou contract cu S C. CADRAN 

PROD SRL, Suceava, privind colectarea de 

baterii, pet-uri, doze, corpuri de iluminat şi 

DEEE. 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

Ing. Ursache Cătălin  

Septembrie 2012 

18. 

Ridicarea de către S C. CADRAN PROD SRL, 

Suceava a bateriilor, corpurilor de iluminat şi 

DEEE colectate şi oferirea de premii pentru 

cantitatea de deşeuri colectată. 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Ing. Ursache Cătălin 

Periodic  

19. 

Încheierea unui contract cu RO-REC, privind 

colectarea de baterii, corpuri de iluminat şi 

DEEE, în cadrul programului “Patrula de 

reciclare” 

Prof. Coţovanu 

Adriana 

 

Noiembrie 2012 

20. 

Ridicarea de către RO-REC  a bateriilor, 

corpurilor de iluminat şi DEEE colectate şi 

oferirea de premii pentru cantitatea de deşeuri 

colectată. 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Reprezentant RO-

REC 

Periodic  

 

 

 

 

 

 

              Director,                                                  Coordonator, 

       Prof. Ilincăi Daniela                                     Prof. Coţovanu Adriana 
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„A  înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, de a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”( Eugen Popa) 

PLAN DE ACŢIUNE 
PENTRU CREAREA ŞI PĂSTRAREA UNUI MEDIU CURAT 

ŞI DE PREVENIRE A POLUĂRII PE PLAN LOCAL 

2011-2012 

Nr.crt. Denumirea şi conţinutul acţiunii 
Locul de 

desfăşurare 
Perioada Cine participă Cine răspunde Monitorizare 

1. 

„La zi despre Eco-Şcoala” 

-promovarea programului în 

rândul elevilor, părinţilor, cadrelor 

didactice 

-mediatizarea proiectului 

„Împreună pentru un mediu mai 

curat” 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

septembrie- 

noiembrie 

2011 

Elevii şcolii, 

părinţi, cadre 

didactice 

Coordonator, 

Prof. Caciuc 

Adriana 

-articole ale elevilor, cadrelor 

didactice în presă, la 

simpozioane. 

2. 
„Tablouri cu materiale din 

natură” 

- activitate de creaţie 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

septembrie  

2011 
Clasa a III-a A 

Prof. Ilincăi 

Daniela 

-activitate de dezvoltare a 

creativităţii, pe teme legate de 

mediul înconjurător, colaje; 

3. 
„Învăţăm în aer liber!” 

- dezbateri 
Fălticeni 

16 

septembrie 

2011 

Clasa a IV-a B 
Prof. Trişi 

Alexandrina 

-activităţi dedicate Zilei 

Internaţionale a stratului de 

ozon; 

4. 
„ENO-TREE-Planting Day” 

-plantare de copăcei 
Fălticeni 

21 

septembrie 

2011 

Clasa a IV-a C 

Prof. Caciuc 

Adriana  

Prof. Livinţi 

Liliana 

-importanţa copacilor în 

menţinerea păcii şi a unui 

climat mai bun; 

5. 
„Ziua mondială a  curăţeniei” 

-ecologizarea municipiului 

Fălticeni 

Fălticeni 

24 

septembrie 

2011 

Elevi ai şcolii 

Cadre didactice 

Prof. Oşlobanu 

Mariana 

Bibl. Stan 

Doriana 

Prof. Crăciun 

Dana, prof. 

Nisioi Brînduşa, 

prof. Caciuc 

Adriana 

-acţiune de ecologizare a 

municipiului Fălticeni; 

6. „-Natura şi Omul” Şcoala nr.1 permanent Elevii şcolii Prof. Haidău -acţiuni de ecologizare a 
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-activitate practică de 

conştientizare a elevilor 

 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Adelina 

Prof. Tocănel 

Alexandra 

spaţiului şcolar şi în jurul lui; 

-impactul deşeurilor asupra 

mediului; 

7. 
„Şansa de a dărui” 

-campanie de colectare a 

maculaturii 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 
Elevii şcolii  

Cadre didactice 

Prof. Oşlobanu 

Mariana 

Prof. Caciuc 

Adriana 

Prof. Crăciun 

Dana 

Prof. Păduraru 

Simona 

Prof. Negre 

Adriana 

-campanii periodice de 

colectare a deşeurilor de hârtie 

şi carton; 

-fondurile obţinute sunt în 

folosul copiilor bolnavi sau 

pentru proiectul Eco-Şcoala; 

8. 
„Stop poluării!” 

-ecologizare 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

octombrie 

2011 

Elevii clasei a VII-a 

A 

Cadrul didactic 

Prof. Leuştean 

Maria 

-organizarea acţiunii; 

-strângerea de gunoaie din zona 

şcolii; 

9. 

„Patrula Eco-Activ în acţiune” 

-popularizarea Concursului 

naţional; 

- constituirea patrulei 

- procurarea agendelor 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

octombrie 

2011-mai 

2012 

Elevii şcolii, cadre 

didactice 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Prof. Caciuc 

Adriana 

-înscrierea în concurs; 

-realizarea însemnelor patrulei; 

-Top 10 fapte bune din mediu; 

-Top 10 fapte rele depistate în 

mediu 

10. „Prietenii naturii!” -ecologizare 
Parcul din faţa 

şcolii 

octombrie 

2011 
Clasa a VI-a B 

Prof. Păduraru 

Simona 

-ecologizare a parcului din faţa 

şcolii; 

11. 
”Culorile Toamnei” 

-drumeţie, colaje, cântece 

Fălticeni 

 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

 

octombrie-

noiembrie 

2011 

Clasa I C 
Înv. Buleu 

Viorica 

-plimbare în parc, observaţii în 

natură, colectare frunze şi flori, 

colaje din frunze, desene, 

coşuleţul toamnei, cântece 

despre anotimpul toamna; 

12. 
„Ziua Verde a eco-şcolilor din 

România”  
-plantare de copăcei 

Parcul din faţa 

şcolii vechi 

29 

octombrie 

2011 

Elevi  

Cadre didactice 

Oameni de serviciu 

Prof. Caciuc 

Adriana 

-zi de acţiune a voluntarilor 

CCDG 

-plantarea unui tei în parcul din 

faţa şcolii vechi; 

13. 
Învăţăm despre Marea Neagră” 

-desene, colaje, imagini, rebusuri 
Sala de clasă 

31 

octombrie 
Clasa a IV-a B 

Prof. Trişi 

Alexandrina 

-creaţii literare, „Ştiaţi că...”; 

-activităţile sunt dedicate Zilei 
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2011 Internaţionale a Mării Negre; 

14. 

 ”Copiii şi natura-Clipe de 

toamnă” 

-activitate practică, desene, 

picturi, creaţii literare 

Sala de clasă 

octombrie-

noiembrie 

2011 

 

Clasa a IV-a C 

Prof. Caciuc 

Adriana 

-activităţi practice de 

reprezentare plastică şi creaţii 

literare despre toamnă; 

15. 
„Natura, încotro?” 

-activităţi pe teme ecologice 
Sala de clasă 

octombrie-

decembrie 

2011 

Clasa a V-a B 
Prof. Haidău 

Adelina 

-creaţii literare, plastice, 

dezbateri pe teme ecologice; 

16. 

„Halloween”- Sărbătoarea 

toamnei 

-activitate practică cu materiale 

din natură 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

28 

octombrie 

2011 

Clasa a III-a A 
Prof. Ilincăi 

Daniela 

-decorarea bostanilor specifici 

sărbatorii; 

-activitate practică de realizare 

a Colţului Toamnei; 

17. 

„Apa vie a sufletului românesc”--

vizită la Casa Memorială Mihail 

Sadoveanu!” 

-drumeţie, proiect extraşcolar 

Casa 

Memorială M. 

Sadoveanu 

noiembrie 

2011 

Clasa a III-a C, a 

IV-a C, a VII-a B, a 

VI-a A, a VIII- a A, 

a VI-a B 

Prof. Crăciun D. 

Prof. Caciuc A. 

Prof. Nisioi B. 

Prof. Oşlobanu 

Mariana,  

prof. Balaci 

Gheorghiţa, 

bibl. Stan 

Doriana 

-drumeţie la „Casa din deal”, 

Casa Memorială Mihail 

Sadoveanu, Fălticeni; 

-produse finale: carte ce 

cuprinde colaj foto natură, 

creaţii literare descriptive, 

fragmente literare ce vizează 

descrieri de natură, din opera 

sadoveniană, copertă pictată de 

elevi ce vizează decorul 

scrierilor sadoveniene; 

18. 
„Natura – carte deschisă pentru 

minte şi suflet!” 

-dezbateri 

Sala de clasă permanent Clasa a VIII-a A 
Prof. Nisioi 

Brînduşa. 

-Natura-temă principală în 

literatura română; 

-dezbatere, PPT, panouri; 

19. 
 ”Descoperă o lume sănătoasă” 

-concurs de desene 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

noiembrie 

2011 
Clasa I A 

Prof. Tofan 

Mioara 

-concurs de desene pe teme de 

protejare a naturii; 

-activitate în cabinetul Ael; 

20. 
”Ce ştim şi ce nu ştim despre 

deşeuri” 

-dezbatere, afişe eco 

Sala de clasă 

Cabinetul Ael 

noiembrie 

2011 
Clasa a II-a B 

Prof. Tofan 

Victor 

-dezbatere în cabinetul Ael; 

-realizarea de afişe pe teme 

ecologice; 

21. 
„Deşeuri şi reciclarea lor” 

-colectare de pet-uri, baterii, 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 
permanent 

Clasele I-VIII 

Cadrele didactice 

Prof. Caciuc A., 

prof. Ilincăi D., 

-discuţii; 

-afişe cu modalităţi de 
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becuri, DEEE Fălticeni din şcoală prof. Tofan 

Marghioala, 

prof. Balaci Gh. 

refolosire a deşeurilor în şcoală 

-colectare de pet-uri, baterii, 

becuri, DEEE 

22. 
„Surprize! Ce putem face din 

materiale refolosibile?” 

-activităţi practice 

Sala de clasă 

 
permanent Clasa I B 

Prof. Clipa 

Dumitriţa 

-acţiune de confecţionare a 

unor obiecte din materiale 

refolosibile; 

23. 
„Vrem o lume mai curată!” 

-campanie eco 
Fălticeni 

noiembrie 

2011 
Clasa a VII-a A 

Prof. Leuştean 

Maria 

-activitate de distribuire de 

fluturaşi cu mesaje eco; 

24. 

„Eco-voluntariat-mediul aşa cum 

îmi place, mediul aşa cum nu-mi 

place” 

 –dezbatere 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent  

Clasa a VIII-a B 

Clasa a IV-a C 

Clasa a VI-a A 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Prof.Caciuc 

Adriana 

Prof. Balaci 

Gheorghiţa 

-dezbatere, eseuri, afişe, 

fotografii; 

25. „Panoul „Aşa DA- Aşa NU!”” 

Holul 

corpului B al 

şcolii 

Etajul I al 

corpului A 

permanent  

Clasa a III-a C 

Clasa I C 

Clasa a III-a B 

 

prof. Oşlobanu 

M.  

Înv. Buleu V 

Bibl. Stan D. 

Prof. Negre 

Simona 

-amenajarea panoului; 

-concurs de desene; 

-expoziţie „Aşa DA- Aşa NU!” 

26. 
„Cum reciclăm?” 

-dezbatere 
Sala de clasă 

noiembrie 

2011 
Clasa I B 

Prof. Clipa 

Dumitriţa 

-dezbatere pe tema reciclării şi 

colectării selective a deşeurilor; 

27. 
„Tu ce faci pentru mediu?” 

-realizarea de afişe eco 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent  

Clasele de 

gimnaziu 

Clasa a IV-a C 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Prof. Caciuc 

Adriana 

-realizarea de colaje din 

materiale refolosibile provenite 

din natură sau reciclabile, prin 

care se transmite un mesaj eco 

în comunitate, afişe eco; 

28. 
„E curat şi frumos în jurul 

meu!” 

-activitate de ecologizare 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

noiembrie 

2011 
Clasa a III-a B 

Prof. Negre 

Simona 

-ecologizarea spaţiului din 

jurul şcolii; 

29. 
„Un parc curat-un aer curat” 

-drumeţie, ecologizare 

Parcul 

municipiului 

noiembrie 

2011 
Clasa a V-a A 

Prof. Togfan 

Marghioala 

-drumeţie în parc; 

-acţiune de colectare a 
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gunoaielor din spaţiul public;  

30. „Protejăm natura” 
Municipiul 

Fălticeni 
permanent  Clasele I-VIII 

Prof. Tofan 

Marghioala  

Prof. Caciuc 

Adriana 

-parteneriat cu Muzeul Apelor 

„Mihai Băcescu” 

31. 
„Impactul deşeurilor asupra 

mediului” 

-activitate practică 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent  Elevii şcolii 
Prof. Tocănel  

Alexandra 

-depozitarea deşeurilor 

selectiv; 

32. 
„Căsuţa de iarnă pentru păsări” 

-activitate practică 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

noiembrie 

2011 
Clasa a II-a A 

Prof. Păstrăvanu 

Carmen 

-construirea de căsuţe şi 

mutarea lor în copacii din faţa 

şcolii; 

33. 
„Reciclăm şi concurăm” 

-acţiune-concurs 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent Clasa I B 
Prof. Clipa 

Dumitriţa 

-acţiune-concurs de 

achiziţionare şi pregătire pentru 

predare a hârtiei, cartoanelor, 

bateriilor, etc; 

34. 
„Natura-prietena mea” 

-dezbatere 
Sala de clasă 

9 decembrie 

2011 
Clasa a V-a A 

Prof. Tofan 

Marghioala 

-dezbatere, concurs de eseuri, 

desene pe tema propusă; 

35. 
„Eco-Carnaval” 

-parada de costume 
Sala de clasă 

decembrie 

2011 

 

Clasa I A 

Prof. Tofan 

Mioara 

Prof. Tofan 

Victor 

-parada costumelor eco; 

-concurs; 

36. 
„Panoul Verde” 

 – activitate practică 
Sala de clasă 

decembrie 

2011 
Clasa a VII-a A 

Prof. Leuştean 

Maria 

-activitate de creare de desene 

şi imagini din natură; 

-realizarea unui panou; 

37. 
„ECO-Semnal” 

-ecologie online 
Internet  permanent 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Prof. Livinţi 

Liliana 

Prof. Caciuc 

Adriana 

-coordonarea blogului Eco-

Activ; 

-popularizarea pe blogul Eco-

Activ a activităţilor; 

38. „Fiţi ECO-Activi” 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Municipiul 

Fălticeni 

permanent 

Elevii şcolii 

Locuitorii 

Fălticeniului 

Comitetul Eco 

-campanie de promovare a 

proiectului Eco-Activ în şcoală 

şi în oraş. 

39. „Matematica şi mediul Şcoala nr.1 permanent Elevii de gimnaziu Prof. Balaci -rezolvarea şi compunere de 
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înconjurător” 

-rezolvare de probleme 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

Gheorghiţa probleme cu aplicaţie în viaţa 

cotidiană; 

40. 
„Sănătatea noastră - Să mâncăm  

ECO” 

-masă rotundă 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

ianuarie 

2012 
Clasa a V-a A 

Prof. Tofan 

Marghioala 

-dezbatere pe tema sănătăţii; 

-realizarea de afişe pe tema 

alimentaţiei ECO;  

-promovarea stilului de viaţă 

sănătos; 

41. 
„Pledoarie pentru viaţă” 

-expoziţie, concurs eco 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 

Clasele de 

gimnaziu 

 

Prof. Livinţi 

Liliana 

-„Daruri pentru planeta 

Pământ”-prin desene; 

-„Plantează şi tu-ce grădinar 

destoinic eşti!” 

-concurs Careuri Eco; 

42. 
„Realizare de afişe ECO” 

-activitate practică 
Sala de clasă 

ianuarie 

2012 
Clasa a III-a B 

Prof. Negre 

Simona 

-activitate practică de 

construire de pancarte cu 

mesaje ecologice; 

43. 
„Împreună suntem mai buni” 

-concurs 
Sala de clasă 

februarie 

2012 
Clasa a VIII-a A 

Prof. Nisioi 

Brînduşa 
-concurs pe teme eco; 

44. 
„Curăţenia e mama sănătăţii” 

-dezbatere, expoziţie 
Sala de clasă 

februarie 

2012 
Clasa a III-a A 

Prof. Ilincăi 

Daniela 

-dezbatere despre viaţa 

sănătoasă; 

-expoziţie de desene pe tema 

propusă; 

-premiere, diplome; 

45. 

„Magia Mărţişorului” 

-proiect educaţional 

„Târgul Mărţişorului” 

-expoziţie cu vânzare 

La nivelul 

judeţului 

Suceava 

Primăria 

Fălticeni 

februarie-

martie 2012 
Clasele I-VIII 

Prof. Oşlobanu 

Mariana 

prof. Caciuc 

Adriana, prof. 

Păduraru S. 

Cadre didactice 

din şcoală şi din 

alte şcoli 

-concurs interşcolar de 

felicitări şi mărţişoare realizate 

din materiale refolosibile; 

-expoziţie cu vânzare în holul 

Primăriei Fălticeni. 

46. 
„Stilul ECO - viaţă sănătoasă!” 

-scenetă 
Sala de clasă martie 2012 Clasa a IV-a A 

Prof. Negre 

Adriana 

-scenetă-pledoarie pentru o 

viaţă sănătoasă; 

47. 
„22 Martie-Ziua Mondială a 

Apei” 

Cabinetul Ael 

Sălile de clasă 
 martie 2012 Elevii şcolii 

Prof. Caciuc A. 

Înv. Buleu 

-vizită la Muzeul Apelor; 

-ecologizarea malului 
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-dezbateri 

-ecologizare 

 

Iazul 

Fălticeni, 

cartier Ţarna 

Mare, Muzeul 

Apelor 

Viorica 

Prof. Trişi 

Alexandrina 

Şomuzului Mare; 

-desene, dezbateri, compuneri, 

proverbe, poezii, recitări 

„Lumea mirifică a apelor”; 

48. 
„Clasa noastră verde” 

-activitate practică 
Săli de clasă permanent Elevii şcolii 

Cadre didactice 

din şcoală 

-îngrijirea florilor din clasă, 

plantarea de răsaduri 

noi,schimbarea pământului din 

ghivece; 

49. 
„Vine, vine primăvara!” 

-ecologizare 
Parcul şcolii martie 2012 Clasa a II-a A 

Prof. Păstrăvanu 

Carmen 

-curăţenie în spaţiul verde al 

şcolii; 

50. 
„Procesul „Pronatura”” 

 - scenetă 

Muzeul 

Apelor 
martie 2012 Clase de gimnaziu 

Prof. Tofan 

Marghioala 
„Procesul Ecologic” 

 - scenetă 

51. 
„Pădurea viitorului” 

-campanie plantare puieţi 

Cantonul 

silvic 

Fundoaia, 

com. Preuteşti 

martie- 

aprilie 2012 
Clasa a IV-a B 

Prof. Trişi 

Alexandrina 

-campanie de plantare de puieţi 

în pădurea cantonului silvic 

Fundoaia; 

-activitate dedicată Lunii 

Pădurii; 

52. 
„Din tainele pădurii” 

-activitate dedicată Lunii Pădurii; 
Sala de clasă 

martie-

aprilie  2012 
Clasa I C 

Înv. Buleu 

Viorica 

-afişe cu plante şi anumale de 

pădure, fructe de pădure; 

-imagini reprezentând pădurea 

în diferite anotimpuri; 

-cântece, povestiri, legende; 

53. 
„Să plantăm un pom pentru 

viitor!” 

-plantarea unui pom 

Zona Fălticeni 
martie-

aprilie  2012 
Clasa a VI-a A 

Prof. Balaci 

Gheorghiţa 

-plantarea unui pom pentru a 

sărbători Luna Pădurii; 

54. 
„Dumbrava poveştilor mele!” 

-ecologizare 

Pădurea 

Dumbrava 

Minunată 

aprilie  2012 Clasa a II-a A 
Prof. Păstrăvanu 

Carmen 

-acţiune de curăţenie în 

pădurea Dumbrava Minunată; 

55. 
„Natură curată-viaţă sănătoasă!” 

-ecologizare 

Parcul 

Fălticeni 
aprilie  2012 

Clasa a II-a B 

Clasa a I-a A 

Prof. Tofan 

Victor 

Prof. Tofan 

Mioara 

-acţiune de ecologizare a 

parcului Fălticeni; 

56. „Grija pentru sănătate porneşte Cabinetul Ael aprilie  2012 Clasele VI-VIII Prof. Arcip Ana -simpozion dedicat unui mod 



 

 33 

din alimentaţie” 

-simpozion 

sănătos de alimentaţie; 

-dezbateri, afişe, portofolii, 

experimente, etc.. 

57. 
„Artistul multimilenar-Natura” 

-excursie 

Judeţul 

Suceava 

aprilie 2012 

 
Clasa  a VI-a A 

Prof. Balaci 

Gheorghiţa 

-excursie dedicată frumuseţilor 

naturii; 

58. „Voluntariat în ecologie” Fălticeni aprilie 2012 Clasa a IV-a C 
Prof. Caciuc 

Adriana 

-chestionare, împărţire de 

pliante, etc; 

59. 
„Un mediu mai curat, o viaţă mai 

bună” 

-masă rotundă 

Sala de clasă aprilie  2012 Clasa  a VIII-a A 
Prof. Nisioi 

Brînduşa 

-masă rotundă, concurs de 

eseuri, desene, portofoliu; 

-activitate dedicată Zilei 

Mondiale a Pământului; 

60. 
„Viaţa într-un mediu curat” 

-ecologizare 
Zona şcolii aprilie 2012 Clasele VI-VIII Prof. Arcip Ana 

-acţiune de ecologizare a zonei 

din jurul şcolii; 

61. 
„Suntem fiii Pământului” 

-drumeţie 
Zona Fălticeni aprilie  2012 Clasa a IV-a B 

Prof. Trişi 

Alexandrina 

-drumeţie în zona Fălticeni; 

-activitate dedicată Zilei 

Mondiale a Pământului; 

62. 
„Şi nouă ne pasă!” 

-ecologizare 

Parcul Nada 

Florilor 
aprilie  2012 Clasa a III-a C 

Prof. Oşlobanu 

Mariana 

-acţiune de ecologizare a 

parcului Nada Florilor; 

63. 
„Un copac-un suflet!” 

-plantare de copăcei 

Pădurea 

Dumbrava 

Minunată 

mai 2012 Clasa a II-a A 
Prof. Păstrăvanu 

Carmen 

-plantare de copăcei în pădurea 

Dumbrava Minunată; 

64. 
„Glasul florilor” 
-activităţi dedicate florilor 

Sala de clasă mai 2012 Clasa I C 
Inv. Buleu 

Viorica 

-plantarea, îngrijirea florilor 

din ghivece; 

-poezii, cântece, ghicitori 

despre flori; 

-nume de persoane de la nume 

de flori; 

-felicitări cu frunze şi petale de 

flori presate; 

65. 
„Să cunoaştem natura 

judeţului!” 

-excursie 

Judeţul 

Suceava 
mai 2012 

Clasa I A 

Clasa a II-a B 

Prof. Tofan 

Mioara 

Prof. Tofan 

Victor 

-obiective: vizitarea Grădinii 

Zoologice Rădăuţi, Planetariul 

Suceava, Salina de la Cacica, 

mănăstirile din nordul 

Bucovinei; 
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66. 
„Florile sănătăţii mele” 

-dezbatere 
Sala de clasă mai 2012 Clasa a V-a A 

Prof. Tofan 

Marghioala 

-dezbatere pe tema plantelor 

medicinale şi a contribuţiei lor 

la o viaţă sănătoasă; 

67. 
„Parada costumelor ECO” 
-spectacol 

Corpul B al 

şcolii 
iunie 2012 Clasele I-IV 

Prof. Oşlobanu 

Mariana 

Prof. Caciuc 

Adriana 

Bibl. Stan 

Doriana 

-confecţionarea de costume din 

materiale ecologice; 

-organizarea unui spectacol în 

care fiecare participant îşi va 

prezenta costumul; 

-premierea celor mai frumoase 

costume; 

68. 
„Un mediu mai sănătos lângă 

Şomuz” 
-ecologizare 

Iazul Şomuz  iunie 2012 Clasa a VII-a A 
Prof. Vieru 

Adrian 

-acţiune de ecologizare a 

Iazului Şomuz; 

69. 
„Ziua mediului întâmpinată de 

fălticeneni” 
-dezbatere 

Fălticeni iunie 2012 Clasele VI-VIII Prof. Arcip Ana 

-dezbatere pe baza discuţiilor 

purtate cu locuitorii 

municipiului Fălticeni; 

70. 
„Ziua Mondială a Mediului” 

-activităţi practice 
Fălticeni iunie 2012 Clasa a VIII-a A 

Prof. Nisioi 

Brînduşa 

-panou tematic, expoziţie, 

drumeţii, ecologizare; 

71. 
„Jucării ECO” 

-activitate practică 
Sala de clasă  iunie 2012 Clasa a IV-a A 

Prof. Negre 

Adriana 

-activitate practică de 

confecţionare a unor jucării 

ECO din materiale reciclabile; 

72. 
„Un parc mai îngrijit” 

-ecologizare 

Parcul 

Fălticeni 
 iunie 2012 Clasa a VII-a A 

Prof. Vieru 

Adrian 

-acţiune de ecologizare a 

parcului Fălticeni; 

73. 
„Ce poţi face tu...” 

-dezbatere 
Sala de clasă iunie 2012 Clasa a IV-a B 

Prof. Trişi 

Alexandrina 

-activitate dedicată Zilei 

Mondiale a Mediului; 

74. „Din experienţa noastră” 

Şcoala nr.1 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

permanent 
Clasele I-VIII 

Cadre didactice 

Prof. Caciuc 

Adriana 

Comitetul Eco-

Şcoala 

-evaluare, portofolii; 

-articole în revista „Dumbrava 

minunată”; 

-articole în alte reviste şcolare; 

-popularizare pe internet; 

                                                     

                  Director,                          Coordonator proiect, 

             prof. Gabrel Baban                         prof. înv. primar  Caciuc Adriana 
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MONITORIZAREA ACŢIUNII DE COLECTARE A DEŞEURILOR DE HÂRTIE ŞI CARTON 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012 

 

- 2.000 kg maculatură pe an şcolar;                  Responsabili cu monitorizarea: 

- 50% până la sfârşitul lunii martie 2012;          - Clipa Dumitriţa – prof. cl.I-IV 

- 50% până la sfârşitul anului;                           - Tofan Marghioala – prof. cl.V-VIII 

- lunar aproximativ 250 kg deşeuri;                   - Musteaţă Mihaela şi Pop Simona –   

                                                                              reprezentanţi ai elevilor 

                                                                           - Golea Neculai – administratorul şcolii 

                                                                           - Maftei Felicia – reprezentant al părinţilor 

 

  

MONITORIZAREA ACŢIUNII DE COLECTARE A BATERIILOR PORTABILE, 

CORPURILOR DE ILUMINAT, PET-URI, DOZE  ŞI DEEE  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012 

 

- 3000 bucăţi baterii portabile;                   Responsabili cu monitorizarea: 

- 100 bucăţi corpuri de iluminat;                   - prof. Caciuc Adriana 

- 50 bucăţi DEEE;                                          - Diriginţii de la fiecare clasă 

- 200 kg pet-uri;                                             - Golea Neculai – administratorul şcolii 

- 50 kg doze;                                                                          

Nr.crt. Acţiuni Cine răspunde 
Termeni 

calendaristici 

1. 

Conştientizarea elevilor asupra necesităţii 

colectării deşeurilor – întâlnire cu un specialist în 

probleme de mediu şi identificarea deşeurilor 

reciclabile 

Fiecare cadru 

didactic 

Ing. Vacariuc 

Simona 

octombrie 2011 

2. 
Identificarea sălilor de clasă care nu au coşuri 

separate pentru hârtii, plastic şi alte deşeuri 

Elev membru al 

Comitetului Eco 

Luna octombrie 

2011 

3. 
Confecţionarea de către elevi a unor coşuri 

ecologice şi amplasarea lor în clase şi pe holuri 
Eleva Tătaru Anda 

Luna oct.-

nov.2011 

Luna febr.2012 

4. 

Amplasarea în curtea şcolii a unor containere 

inscripţionate pentru colectarea selectivă a 

ambalajelor de la pachetele cu mâncare în 

pauzele şcolare 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Luna noiembrie 

2011 
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5. 

Desemnarea a două cadre didactice care să 

răspundă de monitorizarea acţiunii de colectare a 

deşeurilor de carton pe cele două cicluri de 

învăţământ 

Comitetul Eco-

Şcoala 
 noiembrie 2011 

6. 

Găsirea unor modalităţi de depozitare temporară 

a maculaturii şi DEEE precum şi a celorlalte 

deşeuri, de protecţie împotriva incendiilor şi de 

transport la centrul de colectare 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Luna octombrie 

2011 

7. 

Încheierea unui parteneriat cu SC COREMAT 

I.S. SRL Fălticeni privind valorificarea  

deşeurilor de hârtie colectate 

prof. Caciuc Adriana 

coordonator Eco-

Şcoala 

Luna ianuarie 

2012 

8. 

Implicarea elevilor şi părinţilor în colectarea şi 

transportul deşeurilor de hârtie la centrul de 

colectare 

Prof. Tofan 

Marghioala 
Permanent 

9. 
Ziua de joi din săptămână, zi de colectare a 

maculaturii 

Eleva Nistor Brana-

Maria 

cl. A VII-a A 

Săptămânal 

10. “Zile record” de colectare a deşeurilor de hârtie 

Eleva Ungureanu 

Georgiana, clasa a 

VII-a A 

Ziua Pământului 

Luna Pădurii 

Ziua Mediului 

Ziua Şcolii 

11. 

Întocmirea graficelor comparative pe cicluri de 

învăţământ şi pe clase privind cantităţile 

colectate 

Prof. Caciuc Adriana Periodic 

12. 

Stimularea celor care colectează cantităţi 

însemnate de maculatură şi alte deşeuri (elevi, 

colective de elevi); evidenţiere în cadru festiv: 

diplome, premii, alte modalităţi de stimulare) 

prof. Caciuc Adriana 

coordonator Eco-

Şcoala 

Ziua Şcolii 

Ziua Pământului 

Ziua Mediului 

Serbări şcolare 

13. 

Popularizarea rezultatelor pozitive în 

“Managementul deşeurilor”, în presa locală 

pentru copii (revista “Dumbrava minunată”) 

Elev Buculei Iustin 

prof. Caciuc Adriana 

Ianuarie 2012 

14. 
Evaluarea financiară – folosirea datelor în lecţiile 

de matematică 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală 
Semestrial 

15. Luarea unor măsuri de remediere în cazul Prof. Tofan Periodic 
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neîndeplinirii angajamentului lunar Marghioala 

Prof. Caciuc Adriana 

16. 

Încheierea contractului anual  cu S.C. GOSCOM 

S.A. Fălticeni privind colectarea deşeurilor 

plastice, PET-uri, metal şi sticlă.  

Director,  Prof.  

Baban Gabrel 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală 

Septembrie 2011 

17. 

Amplasarea unui număr de 6 europubele 

inscripţionate pentru colectarea selectivă a 

plasticului şi sticlei, metalului, în cele două 

corpuri ale şcolii. 

Tărăboi Iulia 

Contabil şcoală  

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Septembrie 2011 

18. 

Încheierea unui nou contract cu S C. CADRAN 

PROD SRL, Suceava, privind colectarea de 

baterii, pet-uri, doze, corpuri de iluminat şi 

DEEE. 

Prof. Caciuc Adriana 

Ing. Ursache Cătălin  
Ianuarie 2012 

19. 

Ridicarea de către S C. CADRAN PROD SRL, 

Suceava a bateriilor, corpurilor de iluminat şi 

DEEE colectate şi oferirea de premii pentru 

cantitatea de deşeuri colectată. 

Golea Neculai 

administratorul şcolii 

Ing. Ursache Cătălin 

Periodic  

          

 Director,                                                  Coordonator, 

             Prof.Gabrel Baban                                  prof.  înv. primar. Caciuc Adriana 

4.      În ce măsură aţi realizat până acum rezultatele propuse? 

Atingerea obiectivelor proiectului a fost urmărită de către comitetul Eco-Şcoala prin 

realizarea pas cu pas a acţiunilor planificate, prin diversificarea formelor de monitorizare si 

evaluare, de stimulare a interesului elevilor pe parcursul derularii proiectului: expoziţii, dezbateri, 

schimb de materiale, sondaje de opinie, activităţi practice, popularizarea informaţiilor, întâlniri cu 

colegii de la alte şcoli, concursuri, portofolii , etc 

Responsabilii acţiunilor au ţinut legătura cu Comitetul şi coordonatorul pentru desfăşurarea 

în condiţii optime a activităţii, au cerut sugestii sau au propus şi alte activităţi. 

Majoritatea activităţilor au fost desfăşurate conform graficului propus, unele activităţi fiind 

extinse la mai multe clase. 

Portofoliul proiectului cuprinde portofolii ale unor acţiuni derulate, albume cu fotografii, 

diplome, casete, CD-uri cu aspecte din timpul unor activităţi, Calendar Eco, desene, colaje, afişe, 

compuneri, rebusuri, articole etc şi se adaugă portofoliilor pe anii anteriori. 

Pe 31 mai 2012 şcoala a fost reevaluată  pentru confirmarea Steagului Verde şi a statutului 

de Eco-Şcoală. Obişnuiţi să-şi îndeplinească în mod responsabil atribuţiile, membrii Comitetul Eco-

Şcoală s-au mobilizat uşor şi au monitorizat întreaga activitate pentru atingerea obiectivelor, prin 

implicarea întregii şcoli pe parcursul derulării întregului proiect. Steagul Verde a fost reconfirmat în 

cadrul reevaluării care a avut loc pe data de 31 mai, în cadrul Conferinţei de diseminare „Noile 

educaţii într-o societate bazată pe cunoaştere-educaţia ecologică” de la Suceava. Ne onorează 

aprecierile pozitive ale Comisiei de evaluare care a monitorizat şcoala, a stat de vorbă cu elevii, a 
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analizat Raportul de activitate şi portofoliile pe ultimii doi ani şi, în final, confirmarea Steagului 

Verde şi a statutului de Eco-Şcoală conform înştiinţării din  iulie 2012 din partea CCDG. 

Din evidenţa pe care o ţin responsabilii cu monitorizarea activităţii de colectare a hârtiei 

(învăţător/profesor şi elevi), fiecare colectiv poate observa progresul clasei în comparaţie cu 

celelalte colective şi raportat la planul propus. La afişierul Eco-Şcoala au fost evidenţiate 

colectivele cu cele mai mari cantităţi de hârtie colectată, la nivelul colectivelor pe clase fiecare 

diriginte sau învăţător a recompensat cu diplome elevii care au fost foarte activi. D-na contabilă, 

Iulia Tărăboi este responsabilă cu evaluarea financiară a deşeurilor predate. 

2011-2012   
Anul acesta am implicat mai multe firme în activitatea de colectare a maculaturii: Coremat 

SRL Fălticeni şi Remat Suceava. La afişierul Eco-Şcoala au fost evidenţiate colectivele cu cele mai 

mari cantităţi de hârtie colectată, la nivelul colectivelor pe clase fiecare diriginte sau învăţător a 

recompensat cu diplome elevii care au fost foarte activi. Cei 280 elevi voluntari în cadrul 

proiectului „Magia Mărţişorului” au fost recompensaţi cu diplome. Diplomele au fost realizate din 

bani obţinuţi prin valorificarea deşeurilor de hârtie şi cei obţinuţi în cadrul Târgului cu vânzare de 

Mărţişor. Taxa anuală se achită din aceleaşi surse. Suma de 1464 lei adunată în urma târgului cu 

vânzare a fost folosită în cadrul proiectului Eco-Şcoala: diplome pentru elevi şi cadre didactice, 

achiziţionarea unei mochete pentru biblioteca şcolii (256 lei), achiziţionarea de containere pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor, materiale necesare acţiunilor de ecologizare desfăşurate, 

achiziţionarea de plante pentru înfrumuseţarea şcolii, realizarea panourilor şi afişierelor Eco, 

imprimarea fotografiilor, realizarea  portofoliului proiectului, etc.  

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie adunată prin acţiunea „Reciclaţi hârtia!” a fost de 

1130 kg, care au fost valorificate în modul următor: 300 kg prin firma Remat Suceava, iar banii au 

fost donaţi copiilor de la Grădiniţa Specială Fălticeni în cadrul unui proiect realizat împreună cu 

Grădiniţa Specială Fălticeni şi Asociaţia Euroşansa For Life. Banii au fost folosiţi pentru transportul 

copiilor cu deficienţe la grădiniţă, pentru achiziţionarea de încălţăminte specială pentru copii. 830 

kg  hârtie au fost valorificaţi prin Coremat S.A . 

Prin încheierea unui contract cu S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni privind colectarea deşeurilor 

plastice, PET-uri, metal şi sticlă. s-au achiziţionat şi amplasat unui număr de 6 europubele 

inscripţionate pentru colectarea selectivă a plasticului şi sticlei, metalului. 

Portofoliul proiectului cuprinde portofolii ale unor acţiuni derulate, albume cu fotografii, 

diplome, casete, CD-uri cu aspecte din timpul unor activităţi, Calendar Eco pe 2011-2012, desene, 

colaje, afişe, compuneri, rebusuri, articole, etc şi se adaugă portofoliilor pe anii anteriori. 

Anul şcolar 2011-2012 a fost din punct de vedere al educaţiei ecologice un an încununat de 

succese pentru Eco-Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza”. La Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia 

pentru mediul înconjurător” organizat la Bucureşti de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 

(CCDG) în octombrie 2011, şcoala a primit, pe lângă numeroase alte premii, certificatul de 

participare în programul Eco-Şcoala şi certificate de Eco-Teacher pentru coordonatorul proiectului 

şi directorul şcolii.  

S-au obţinut premii atât în cadrul concursului Patrula Eco, dar si in programul LEAF-Să 

învăţăm despre pădure. 

 În perioada mai-iunie 2012 toate cadrele didactice din şcoală au urmat cursul de formare 

„Educaţie ecologică şi protecţia mediului” organizat de CCD Suceava în colaborare cu MECTS. 

2012-2013  
 Şi anul acesta am implicat mai multe firme în activitatea de colectare şi valorificare a 

maculaturii, deşeurilor electrice, baterii, corpuri de iluminat şi pet-uri: Coremat SRL Fălticeni, S.C. 

Goscom Fălticeni, RoRec Suceava şi S.C. Cadran S.A. Suceava. La afişierul Eco-Şcoala au fost 

evidenţiate colectivele cu cele mai mari cantităţi de hârtie colectată, la nivelul colectivelor pe clase 

fiecare diriginte sau învăţător a recompensat cu diplome elevii care au fost foarte activi. Cei 180 

elevi voluntari în cadrul proiectului „Magia Mărţişorului” au fost recompensaţi cu diplome. 

Diplomele au fost realizate din bani obţinuţi prin valorificarea deşeurilor de hârtie şi cei obţinuţi în 

cadrul Târgului cu vânzare de Mărţişor. Taxa anuală se achită din aceleaşi surse. Suma de 825 lei 
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adunată în urma târgului cu vânzare a fost folosită în cadrul proiectului Eco-Şcoala: diplome pentru 

elevi şi cadre didactice, achiziţionarea de cărţi pentru biblioteca şcolii (100 lei), achiziţionarea de 

containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, materiale necesare acţiunilor de ecologizare 

desfăşurate, achiziţionarea de plante pentru înfrumuseţarea şcolii, realizarea panourilor şi afişierelor 

Eco, imprimarea fotografiilor, realizarea  portofoliului proiectului, etc 

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie adunată prin acţiunea „Salvaţi pădurea!” a fost de 

1319 kg, care au fost valorificate în modul următor: 500 kg prin firma S.C. Cadran S.A. Suceava, 

579 kg prin S.C. Goscom Fălticeni, 240 kg prin Coremat SRL Fălticeni. S-au valorificat 55 kg de 

pet-uri, 45 kg prin Coremat SRL Fălticeni şi 10 kg prin S.C. Goscom Fălticeni. S-au colectat şi 

reciclat 303,6 kg DEEE, 118,6 kg prin RoREC Suceava şi 185 kg prin firma S.C. Cadran S.A. 

Suceava. S-au colectat 58,6 kg baterii, reciclate prin intermediul S.C. Cadran S.A. Suceava (28 kg) 

şi prin intermediul RoREC Suceava (30,6 kg). Becuri şi neoane au fost 3,6 kg, colectate de RoREC 

Suceava (2,6 kg) şi S.C. Cadran S.A. Suceava (1 kg).   

Prin încheierea unui contract cu S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni privind colectarea deşeurilor 

plastice, PET-uri şi hârtie s-au achiziţionat şi amplasat în curtea şcolii un număr de 2 containere 

inscripţionate pentru colectarea selectivă a plasticului, dozelor şi hârtiei. 

Portofoliul proiectului cuprinde portofolii ale unor acţiuni derulate, albume cu fotografii, 

diplome, casete, CD-uri cu aspecte din timpul unor activităţi, Calendar Eco pe 2012-2013, desene, 

colaje, afişe, compuneri, rebusuri, articole, etc şi se adaugă portofoliilor pe anii anteriori. 

Anul şcolar 2012-2013 a fost din punct de vedere al educaţiei ecologice un an încununat de 

succese pentru Eco-Şcoala „Al. I. Cuza”. Şcoala a primit, pe lângă alte premii, certificatul de 

participare în programul Eco-Şcoala şi certificate de Eco-Teacher pentru coordonatorul proiectului 

şi directorul şcolii, precum şi fanionul Eco-Şcoala.  

S-au obţinut premii şi în cadrul concursului Patrula Eco. 

 

5.      Cum monitorizaţi şi evaluaţi progresul şcolii dvs.? 

Responsabilii fiecărei acţiuni au organizat şi desfăşurat, în general, activităţile în termenii 

fixaţi în grafic. Clasa organizatoare, în unele situaţii, a extins acţiunea şi la clasele paralele sau la alt 

nivel de clase. Responsabilii activităţilor, cadre didactice sau elevi, au ţinut legătura cu 

coordonatorul pe şcoală pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor, cerând sugestii sau 

propunând şi alte activităţi. 

Multe activităţi s-au finalizat cu evaluare, responsabilii prezentând portofoliul activităţii si 

apoi, prin Agenţii Eco, făcând cunoscute rezultatele din clasă în clasă sau în careurile cu elevii (de 

Ziua Şcolii, de Ziua Pământului, ENO- Tree Planting Day, de Ziua Mondială a Mediului, la 

serbările şcolare, în şedinţele cu părinţii, în consiliile elevilor , în consiliile profesorale). 

În activitatea de monitorizare şi evaluare a activităţii au fost implicaţi înşişi elevii şi ceilalţi 

membri ai Comitetului, dar nu numai ei.  

La fiecare întâlnire a Comitetului, elevii au adus la cunoştinţă activităţile derulate dar şi 

greutăţile întâmpinate, anumite nereguli şi au căutat împreună cele mai practice soluţii pentru 

rezolvare. 

Pentru a veni în sprijinul elevilor, Comitetul a valorificat propunerile, sugestiile şi a alcătuit 

mape cu materiale pe care fiecare colectiv să le studieze, să le afişeze în clase, să le ia ca model, 

fără să fie oprită iniţiativa proprie. 

Pentru rezolvarea unor probleme de mediu a fost necesar să se ia legătura cu Departamentul 

de mediu din Primărie, cu asociaţia de locatari sau cu alţi factori de răspundere la nivel de 

comunitate locală. 

Monitorizarea acţiunii de colectare a maculaturii s-a făcut de către elevi pe ciclu de 

învăţământ şi pe clase. Câte un reprezentant al cadrelor didactice în Comitetul Eco-Şcoală, respectiv 

un învăţător şi un profesor (prof. Clipa Dumitriţa şi prof. Tofan Marghioala), i-a îndrumat şi ajutat 

pe elevi în această activitate; de asemenea, câte un reprezentant al părinţilor (d-na Maftei Felicia şi 



 

 40 

d-l Vrabie Lucian) şi al administraţiei şcolii (dl. Golea Nicolae) au sprijinit transportul deşeurilor la 

centrul de colectare şi valorificare. S-a văzut o mai slabă mobilizare la colectarea deşeurilor în 

primele luni ale proiectului, ca apoi, pe parcurs, mai ales în perioada curăţeniei de iarnă şi de 

primăvară, să se înregistreze o mobilizare mai bună şi ca urmare a activităţii făcute în colaborare cu 

Compartimentul de mediu din Primărie, cu Ocolul Silvic cu ocazia Lunii Pădurii sau prin instituirea 

unor zile record cu ocazia celor mai importante evenimente din Calendarul Naturii. Pentru a nu 

perturba procesul de învăţământ, o zi pe săptămâmă, ziua de joi, este declarată zi de colectare a 

maculaturii, iar vineri pentru DEEE. 

Din evidenţa pe care o ţin responsabilii cu monitorizarea activităţii de colectare a hârtiei 

(învăţător/profesor şi elevi, contabil), fiecare colectiv poate observa progresul clasei în comparaţie 

cu celelalte colective şi raportat la planul propus. De Ziua Apei, la serbarea de sfârşit de an şcolar, 

au fost evidenţiate colectivele cu cele mai mari cantităţi de hârtie colectată, aceste clase primind 

diplome. 

Şcoala noastră a primit din partea companiei EGGER Rădăuţi hârtie colorată care a putut fi 

folosită în activitatea educaţională. Aceste deşeuri de hârtie, inutilizabile de către companie au fost 

folosite de către elevii claselor primare la realizarea de compoziţii tematice, colaje, panouri, 

expoziţii, lucrări de grup, devenind astfel suport pentru creativitatea artistică a elevilor.  

Elevii şcolii au participat la evenimente deosebite din viaţa Muzeului Apelor: scenetă  

„Procesul Pronatura” acţiuni desfăşurate la împlinirea a 104 şi 105 ani de la naşterea 

academicianului Mihai Băcescu şi popularizate în Cronica de Fălticeni, expoziţii, activităţi în cadrul 

programului Să ştii mai multe, să fii mai bun, etc. Colectivele de elevi au vizitat muzeul şi au 

beneficiat de îndrumare, de material bibliografic pentru orele de ştiinţe ale naturii, biologie şi de 

sprijin pentru pregătirea unor concursuri pe teme de educaţie ecologică. 

           Corespondentul Radio România Actualităţi Mihaela Buculei a participat la activităţi Eco 

desfăşurate de elevi la cele mai însemnate evenimente ale şcolii pe care apoi le-a popularizat în 

„Reportajul Verde”. 

Anii şcolari 2011-2013 au fost din punct de vedere al educaţiei ecologice ani încununaţi de 

succese pentru Eco-Şcoala „Al. I. Cuza”. Steagul Verde a fost reconfirmat în cadrul reevaluării care 

a avut loc pe data de 31 mai 2012, iar la Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul 

înconjurător” organizat la Bucureşti de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) în 

octombrie 2012, şcoala a primit, pe lângă numeroase alte premii al treilea certificat de Eco-Şcoală, 

certificate de Eco-Teacher pentru coordonatorul proiectului şi directorul şcolii şi fanionul Eco-

Şcoala. 

 

6.      Cum au fost incluse activităţile din planul de acţiune Eco-Şcoală în 

cadrul diferitelor discipline şcolare (cu detalii asupra obiectelor de studiu, 

subiectelor abordate şi grupele de vârstă ale elevilor implicaţi)? 

Prin intermediul curriculum-ului şcolar, elevii au posibilitatea să se familiarizeze treptat cu 

cele mai simple noţiuni de ecologie, să cunoască efectele negative ale unor activităţi umane asupra 

naturii, căile şi măsurile de protejare a mediului. 

Promovarea educaţiei ecologice interdisciplinare, abordarea integrată a conţinuturilor 

educaţiei ecologice a presupus valorificarea valenţelor instructiv-educative la toate disciplinele 

şcolare, inclusiv la cele din curriculum la decizia şcolii (Educaţie pentru sănătate, Prietenii naturii, 

Educaţie ecologică, Eco-informatică). 

Activităţile propuse în Planul de acţiune Eco-Şcoală continuă şi se completează reciproc cu 

cele de la majoritatea disciplinelor şcolare. Ţinând seama de caracterul interdisciplinar al 

Programului, amintim activităţile: 

 La limba română şi în cadrul unor discipline opţionale a fost valorificată latura educativă a 

textelor cu conţinut ecologic, elevii au creat compuneri, poezii, iar activităţile au fost 

popularizate în revista „Dumbrava Minunată” sau altele. „Copiii şi Natura-Clipe de 
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toamnă”, prof. Coţovanu Adriana a presupus organizarea unei expoziţii artistico-plastice şi 

a uneia de texte şi poezii despre toamnă. Un premiu II a fost obţinut în cadrul Concursului 

Naţional „Clipe de toamnă”, pentru compunerile, poeziile, desenele şi colajele realizate. 

”Apa vie a sufletului românesc” prof.  Crăciun Dana împreună cu alte cadre didactice din 

şcoală şi colectivele de elevi la care fiecare este diriginte. Activitatea a fost realizată pe baza 

inteligenţelor multiple. Activitatea s-a desfăşurat la Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”, 

elevii fiind însoţiţi de prof. Crăciun Dana şi de cadrele didactice participante la proiect. 

Acolo au fost întâmpinaţi de ghidul Casei Memoriale, iar elevii au prezentat produsul final 

al activităţii, cartea Tărâm sadovenian de poveste, obiect ce va rămâne pe tot parcursul 

anului şcolar expus în muzeu. Creaţia copiilor a cuprins mai multe capitole: elemente  din 

biografia scriitorului din perioada în care a locuit în Fălticeni, compoziţii literare inspirate 

din peisajele sadoveniene, fragmente în care Sadoveanu a descris  împrejurimile oraşului,  

alte opere literare în care este prezentată natura, la care a fost anexată şi celebra teză a 

prozatorului. Copertele cărţii au fost pictate de către doi elevi şi au fost plasticate. Un colaj 

inedit de fotografie veche, reprezentându-l pe scriitor, a fost realizat de către elevul Buculei 

Iustin. Vizita la Casa Memorială a fost primită cu plăcere de către copii; aceştia au fost 

interesaţi de obiectele expuse şi au cerut informaţii suplimentare despre documentele 

existente. Un moment deosebit a fost acela în care elevii au avut posibilitatea de a asculta 

vocea prozatorului citind fragmente din Amintiri din copilărie, de I. Creangă. Întreaga 

acţiune a fost filmată şi fotografiată de către elevul Buculei Iustin. Prof. Trişi Al. a realizat 

împreună cu elevii o activitate „Învăţăm despre Marea Neagră” unde copiii au înţeles că 

lupta împotriva poluării se desfăşoară nu numai la nivelul lor ci şi la nivelul factorilor 

instituţionalizaţi de răspundere, cum ar fi guvernele unor ţări. Posterele realizate au fost 

prezentate şi expuse în faţa clasei, constituindu-se într-o preţioasă sursă de informare despre 

Marea Neagră. „Natura-carte deschisă pentru minte şi suflet”, „Dumbrava Minunată” 

prof. Nisioi Brindusa, Crăciun Dana şi colectivul clasei a VIII-a A au găsit acele cuvinte şi 

expresii ce descriu cât mai original pădurea în viziunea lui Sadoveanu; „Stilul Eco-viaţă 

sănătoasă” realizarea unei scenete, prof. Negre Adriana. „Natură-culoare-sentiment , 

clasa a VII-a B, prof. Crăciun Dana ipostaze literare ș i plastice (atelier de creaț ie literară 

ș i plastică) „Luna Pădurii” a constat în realizarea de referate despre importanţa pădurii, 

prof. Păduraru S. „Poveşti din hârtie” participarea la proiectul naț ional ,,Poveș tile din 

palma ta", iniț iat de C.E. Pintea Viteazul din loc. Cavnic, Maramureș  prin înscrierea la 

concursul literar ,,Poveș ti din hârtie". 

 În orele de ştiinţe, cunoaşterea mediului şi geografie, la clasele P-IV s-a discutat despre 

vieţuitoare, despre necesitatea protejării mediilor de viaţă, despre măsurile de ocrotire a 

plantelor şi animalelor pe cale de dispariţie, despre consecinţele poluării aerului, solului, 

apelor asupra organismelor vii. S-a amenajat Colţul Viu al clasei, s-au plantat seminţe, s-au 

realizat portofolii, proiecte şcolare pe grupe, vizite în natură sau la muzee. „Glasul florilor” 

conştientizarea faptului că şi plantele au viaţă, iar pentru a creşte au nevoie de căldură, 

lumină, apă, hrană realizat de prof. Coţovanu Adriana, prof. Negre Adriana, inv. Buleu 

Viorica, elevii claselor, bibliotecar Stan Doriana. „Învăţăm în aer liber”, sept. 2011,  prof. 

Trişi A. şi colectivul clasei a urmărit  purtarea de discuţii despre culorile toamnei prezente în 

tot ce ne înconjoară şi observarea plantelor sau micilor vieţuitoare întâlnite în mica lor 

drumeţie. „Lumea Mirifică a Apei”, inv. Buleu Viorica, „Moralitate şi Ecologie” 

dezbatere privind „Regulamentul micilor ecologişti”, „Cum ar trebui să arate clasa mea”, 

„Un mediu curat, o viaţă sănătoasă”, prof. Haidău Adelina, „Din tainele pădurii”, inv. 

Buleu Viorica, „Ziua Mondială a Zonelor Urbane”, prof. Tofan Marghioala, „Învăţăm să 

mâncăm sănătos”, lecţie deschisă, clasa a IV-a C, prof. Oşlobanu M, „Hrană vie-stil de 

viaţă, sănătate”, Prof. Tofan Mioara, elevii clasei a II A, proiect realizat împreună cu 

părinţii privind adoptarea unui stil de viaț ă sănătos ș i a unei alimentaț ii corecte . 

„Călătorie spre lumea copiilor” prof. Coţovanu Adriana. Prin această activitate se urmăreşte 

nu o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice care să ducă la însuşirea de concepte, ci 
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raportarea copilului la mediul în care trăieşte. De asemenea, în cadrul acestei activităţi se 

urmăreşte şi realizarea unei educaţii ecologice adecvate. „Luptăm pentru viaţă” proiect 

realizat de prof. Prisacariu Daria. Copiii au realizat cateva desene cu indemn ecologic, dupa 

ce am purtat cateva discutii si am prezentat cateva imagini sugestive despre poluare, cauzele 

si efectele acesteia. Am distribuit pliante cu indemne eco si am igienizat parcul central al 

orasului. 

 La orele de educaţie civică şi cultură civică s-au discutat regulile de purtare civilizată şi au 

fost aplicate prin acţiuni de îngrijire a clasei, a şcolii, a parcurilor din oraş şi în excursiile şi 

vizitele desfăşurate. Elevii au avut ocazia să arate că ştiu să se poarte în pădure, au plantat 

puieţi, au învăţat despre plantarea brazilor, au fotografiat zone cu peisaje deosebite, au 

ecologizat malul Şomuzului Mare, din cartierul Ţarna Mare, prof. Coţovanu Adriana. „Eşti 

ceea ce consumi”, II a C, prof. Catrina Alice dezbatere pe tema sănătăţii; realizarea de afişe 

pe tema alimentaţiei ECO; promovarea stilului de viaţă sănătos; sporirea  interesului  pentru  

păstrarea  curaţeniei  si  înfrumuseţarea  clasei, împărtăşirea  noilor  experiente  de  catre  

elevi  colegilor  din  alte  clase, prietenilor  si  membrilor  familiilor, o clasă curată şi 

frumoasă, cu plante îngrijite.”Prietenii naturii şi ai vieţii sănătoase” prof. Tofan Victor. 

Elevilor li se explică necesitatea păstrării curăţeniei în natură, protejându-ne, astfel, 

sănătatea. Li se explică importanţa florilor de cameră, nu atât pentru aspect, cât pentru 

oxigenul produs. 

 În orele de biologie s-au desfăşurat activităţi interactive, pe grupe, cu prezentări Power Point 

şi portofolii cu jocuri didactice, pliante, afişe, referate, precum şi activităţi în cadrul 

proiectelor Patrula Eco, Ranger Junior, Save Me, Tineri ambasadori împotriva 

schimbărilor climatice, Descoperă o lume sănătoasă, Să învăţăm despre pădure, Sit-ul 

din comunitatea mea”   Lacurile Fălticeni” şi au popularizat activităţile în revista şcolii, 

precum şi pe blogul şcolii http://ecoactiv.blogspot.com Cu ocazia împlinirii a 103 şi 104 

ani de la naşterea academicianului Mihai Băcescu, Muzeul Apelor a organizat activitatea 

„Omul şi Universul Albastru”,martie 2012 şi martie 2013, unde elevii clasei şcolii au 

prezentat referate şi desene pe tema: „Importanţa apei pentru viaţă”. Activitatea a fost 

popularizată în „Cronica de Fălticeni.  

 Lucrările realizate de elevi din materiale din natură sau din materiale refolosibile la 

„Educaţie ecologică”, au fost expuse pentru vânzare la „Târgul mărţişorului”, iar restul 

au fost folosite pentru colaje. Clasele P-IV au folosit deşeurile şi materialele refolosibile în 

realizarea următoarelor activităţi: „Surprize! Ce putem face din materiale refolosibile?” 

prin refolosirea deşeurilor, „Creativitate din deşeuri de hârtie” prof. Coţovanu Adriana,  

Clipa Dumitrita, Negre S., elevii clasei a III a C şi I B. „Jucării Eco” realizate de clasa a 

IV-a A, prof. Negre A. realizarea din materiale refolosibile, în orele de abilităţi a unei cărţi 

cu animale „Cum putem folosi materialele refolosibile?”, prof. Clipa D. „Alelier de 

creaţie-ornamente Paşti”-prof. Oşlobanu M.  „Natura-sursă pemanentă de inspiraţie”- 

prof. Tofan Mioara. „Expoziţia de fotografii pe teme de protecţie a mediului” se 

modifică permanent, elevul Iustin Buculei, VIII B,  realizând mereu noi instantanee. 

„Reciclăm, colectăm, ne jucăm!” a presupus realizarea de către elevii clasei a II a B, prof. 

Clipa D. unei expoziţii cu lucrări ale elevilor şi aprecierea modului de realizare şi ce 

destinaţie ar putea avea anumite obiecte ( suport de creioane ). „Pacea e verde realizat de  

prof. Vasilache Maria, elevii clasei a-III-a A, a constat în introducerea noilor cunoştinţe 

necesare realizării formelor de bază quilling, având drept scop familiarizarea copiilor cu 

această tehnică; „Balul Florilor” Elevii Şcolii „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni au 

sărbătorit într-un mod cu totul original ziua de 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului. 

„Magia Mărţişorului, Târgul Mărţişorului” concurs naţional-expoziţie coordonat de prof. 

Coţovanu Adriana şi prof. Oşlobanu M. Scopul concursului a constat în dezvoltarea 

expresivităţii artistico-plastice, formarea unor abilităţi de comunicare şi autoevaluare prin 

desfăşurarea unor activităţi educative cu caracter practic. În plus, copiii au valorificat 

deşeurile reciclabile, concursul a dezvoltat caracterul antreprenorial, copiii valorificând 

http://ecoactiv.blogspot.com/
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rodul muncii lor şi a colegilor din ţară, fiind nevoiţi să aprecieze valoarea unei lucrări, să 

negocieze şi să stabilească o relaţie de respect cu cei interesaţi.  

 Orele de educaţie plastică, educaţie tehnologică şi abilităţi practice au oferit posibilitatea 

realizării unor peisaje pline de culoare, însoţite de mesaje ecologice. Desenele şi lucrările 

plastice au înfrumuseţat clasele sau au participat la diferite concursuri. „Tablouri cu 

materiale din natură”, IV A, prof. Ilincăi Daniela. Elevii au confecţionat obiecte din 

diverse materiale la orele de tehnologie, pe care le-au organizat intr-o expozitie. „Să 

învăţăm din cartea naturii”, realizată de prof. Mioara Tofan, elevii clasei a-II-a A. „În 

Împărăţia ECO” prof. Negre A., elevii clasei I A a avut câte o temă de lucrat: Păsări, 

Peisaj de primăvară şi Blocuri. Elevii au înţeles că din diferite resturi se pot realiza tablouri 

frumoase şi au fost încântaţi de rezultatul muncii lor.             

 La orele de chimie şi fizică elevii au studiat efectele poluării şi chimicalelor din alimente. S-

au organizat sesiuni de referate şi comunicări „Grija pentru sănătate porneşte din 

alimentaţie”, „Alimente ecologice” prof. Ana Arcip, elevii pregătind materiale şi referate 

care s-au prezentat în cabinetul Ael, sesiunea având rezultatele aşteptate. Sesiunile de 

comunicări pe tema calităţii apei, poluare s-au desfăşurat în  parteneriat cu Direcţia Sanitară 

Veterinară Suceava, Circumscripţia Fălticeni; Elevii au primit diplome şi premii.  

 În orele de limbi străine, engleză şi franceză, elevii la de la gimnaziu au realizat postere şi 

compuneri pe teme de protecţie a mediului, unele activităţi fiind postate pe internet. 

„Săptămâna francofoniei - acţiuni armonizate perfect cu „Fantezia naturii” „Halloween”, 

prof. Nisioi B., clasele de gimnaziu. Sculptarea de dovlecei pentru a ilustra „felinarul 

bostan”; se ofera sugestii, repere orientative din care libertatea creatoare poate inlesni 

alegerea solutiilor adecvate in prezentarea produsului final. Principala metoda este jocul in 

stimularea creativitatii, fanteziei, imaginatiei, pentru socializarea elevilor. Prin aceste 

activităţi s-a urmărit conştientizarea problemelor de mediu de către cadrele didactice, elevi 

şi părinţi, personalul de întreţinere din şcoală. 

 

7.      Descrieţi o “Zi de acţiune” în care au fost implicaţi cei mai mulţi elevi 

ai şcolii! 

16 Noiembrie 2012 – Ziua Curăţeniei 

 
Este o altă modalitate de popularizare a programului şi proiectului ce se derulează, 

activităţilor întreprinse, a rezultatelor obţinute.  

 Persoane prezente: elevii ș colii ș i cadrele didactice 

 Alti invitaţi: ș colile din Municipiul Fălticeni 

 Tema activităţii desfǎşurate: Ziua curăț eniei 

 Obiective propuse: cultivarea interesului faț ă de menț inerea unui mediu natural, sănătos 

ș i echilibrat, a unui comportament favorabil relaț iilor dintre om ș i natură  

 Data desfǎşurǎrii: 16 noiembrie 2012 

 Locul desfǎşurǎrii:  Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” şi Municipiul Fălticeni 

 Desfǎşurarea activitǎţii: acț iune de ecologizare a Municipiului Fălticeni, organizat de 

Primăria Fălticeni, VIVA FM, unde a participat Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” 

Fălticeni 

 Rezultate: promovarea la nivelul ș colii a unei atitudini ș i motivaț ii de implicare în 

construirea unui mediu durabil, pentru generaț iile viitoare ș i de a ajuta elevii să-ș i 

dezvolte capacitatea de a gândi creativ. 

      Elevii Şcolii „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni au sărbătorit într-un mod original Ziua 

Curăţeniei. Prima oră, de la 8 la 9 a fost dedicată activităţilor pe clase. Fiecare diriginte şi membrii 



 

 44 

Comitetului Eco pe clase au pregătit câte un material informativ despre educaţia ecologică şi au 

premiat elevii cu rezultate în activitatea de promovare a mediului.  

Alături de alţi voluntari de la şcolile şi liceele din municipiu, o parte din elevii şcolii, sub 

îndrumarea profesorilor diriginţi s-au alăturat campaniei de ecologizare a localităţii. Primăria 

Fălticeni şi ONG-urile implicate au pus la dispoziţia voluntarilor mănuşi şi saci pentru depozitarea 

gunoaielor iar elevii au adunat hârtii, pet-uri, pungi şi alte deşeuri lăsate de oamenii nepăsători. 

Transportul deşeurilor colectate de elevii voluntari a fost asigurat de Primăria Fălticeni. 

La finalul acţiunii şcolarii au constatat că, indiferent de vârstă, nu e greu să contribui la 

protejarea mediului înconjurător. Elevii rămaşi în şcoală au realizat câteva expoziţii cu afişe pe care 

le-au desenat în timpul orelor, cărora le-au adăugat şi câteva slogane eco. La finalul programului au 

ieşit cu câteva pancarte în faţa şcolii, pentru a conştientiza cetăţenii oraşului asupra curăţeniei pe 

care au făcut-o şi necesităţii de a o păstra. 

     Activitatea este inclusă şi în programul internaţional Eco-Şcoala, Curtea şcolii fiind una 

dintre temele propuse fiecare an şcolar. Acţiunea a fost popularizată în presa locală şi online. 

 articolul „La Fălticeni facem curăţenie!”, în VIVA News, pe http://www.vivafm.ro, 13 

noiembrie 2012 

 articolul „Hai la curăţenie ”  în Cronica de Fălticeni, 15 noiembrie 2012  

 articolul „Astăzi, zi de curăţenie în Fălticeni”, în cotidianul Monitorul de Suceava, 16 

noiembrie 2012 

 articolul „16 noiembrie-zi de curăţenie generală în Fălticeni ”  în Cronica de Fălticeni, 16 

noiembrie 2012 

Popularizarea proiectului şi a unor activităţi prin articole în presă, în emisiuni de radio şi 

televiziune a atras atenţia asupra implicării şcolii în programul Eco-Şcoală şi a trezit interesul 

autorităţilor şi a comunităţii locale. 

Concluziile noastre, prezentate în cadrul acţiunii sunt că Şcoala”Al.I.Cuza” din Fălticeni, prin 

programul ECO ŞCOALA a participat, participă şi organizează acţiuni menite să-i sensibilizeze pe 

copii în problema păstrării unui mediu curat şi sănătos, cultivarea dragostei pentru Terra, educarea 

în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc, însuşirea unor norme de comportare specifice 

asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii şi a mediului, formarea unei atitudini 

dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de păstrare a igienei mediului, educarea în 

sensul formării unor comportamente corecte de ocrotire a mediului, de colectare selectivă a 

deşeurilor menajere reciclabile, de gestionare a deşeurilor.  

A ocroti şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător reprezintă pentru întreaga societate un 

obiectiv primordial, o sarcină a cărei realizare trebuie coordonată şi armonizată foarte bine în 

sistemul educaţional. 

Acţiunea de protecţie a mediului nu este uşoară, iar fără educaţia fiecărui individ în acest 

sens, începând de la vârste timpurii, orice demers, la scară socială, de ocrotire a mediului este supus 

eşecului. 

Elevilor implicaţi în derularea acestor activităţi li s-au acordat diplome Eco-Activ. 

  

8.      Cum a fost informată întreaga comunitate şcolară şi cum a fost 

implicată aceasta în desfăşurarea tuturor elementelor Programului Eco-

Şcoală? 

S-a făcut pe căi şi prin mijloace diferite. 

„La zi despre Eco-Şcoală” Cuprinde un ciclu de acţiuni prin care s-a făcut promovarea de 

către Comitet a programului Eco-Şcoala şi a proiectului „Împreună pentru un mediu mai curat” 

în rândul elevilor, al părinţilor, al cadrelor didactice, în careurile cu elevii, consiliile profesorale, 

consiliul de administraţie al şcolii, şedinţele şi lectoratele cu părinţii. 

S-a urmărit conştientizarea familiei asupra necesităţii ocrotirii naturii, implicarea părinţilor 

în activităţile de educaţie ecologică pentru crearea unui mediu sănătos, propice desfăşurarii 

http://www.vivafm.ro/
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activităţilor zilnice la şcoală, implicarea lor în acţiunile de colectare a maculaturii, în completarea 

chestionarelor ce stau la baza analizei identificării problemelor de mediu, în remedierea unor 

probleme de mediu. 

Mediatizarea proiectului s-a făcut prin articole ale elevilor, ale cadrelor didactice, ale 

corespondenţilor de presă, în presa locală, judeţeană, televiziunea locală, în reviste de specialitate, 

în revista locală a copiilor „Dumbrava Minunată”. 

 „Agentul Eco în acţiune” – popularizarea acţiunilor din clasă în clasă şi sesizarea unor 

aspecte negative. 

Mediatizarea proiectului s-a făcut prin articole ale elevilor, ale cadrelor didactice,  ale 

corespondenţilor de presă, în presa locală, judeţeană, în revista locală a copiilor –„Dumbrava 

Minunată”. Câteva titluri:  

1. articolul „Proiect educaţional pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă - „Luptăm pentru o 

viaţă sănătoasă!” , în „ Şcoala ştiinţei şi a bunelor practici” – Culegere de lucrări prezentate 

în cadrul Simpozionului Naţional „Gustă ştiinţa 183”, octombrie 2011 (prof. Trişi 

Alexandrina) 

2. articolul „Voluntariat pentru mediu” în revista de educaţie ecologică ECO-ul  nr. 3-4, 2011 

(prof. Caciuc Adriana) 

3. articolul „Curriculum şi Eco-Şcoala” în revista de educaţie ecologică ECO-ul  nr. 3-4, 2011 

(prof. Caciuc Adriana) 

4. articolul „Apa-sufletul vieţii” în revista de educaţie ecologică ECO-ul  nr. 3-4, 2011 (prof. 

Caciuc Adriana) 

5. articolul „Inocenta ecologie” în revista de educaţie ecologică ECO-ul  nr. 3-4, 2011 (prof. 

Caciuc Adriana) 

6. articolul „Tinerii ambasadori” în revista de educaţie ecologică ECO-ul  nr. 3-4, 2011 (prof. 

Livinţi Liliana, eleva Gafiţa Cătălina) 

7. articolul „Eco-Activ” în revista de educaţie ecologică ECO-ul  nr.3-4, 2011 (prof. Livinţi 

Liliana) 

8. articolul „Magia Mărţişorului la Eco-Şcoala nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni”, în 

revista Glasul Şcolii, mai 2012 (prof. Adriana Caciuc) 

9. articolul „De 1 Iunie, Balul Florilor”, în revista Glasul Şcolii, mai 2012 (prof. Adriana 

Caciuc) 

10. articolul „Egger donează tone de hârtie colorată şcolilor şi grădiniţelor din judeţul 

Suceava”, în cotidianul Monitorul de Suceava, 22 septembrie 2011 

11. articolul „Concursul Magia Mărţişorului a ajuns la ediţia a IV-a” în Cronica de Fălticeni, 

29 februarie 2012 

12. articolul  „Magia Mărţişorului”, în cotidianul Crai Nou, 1 martie 2012 

13. articolul „Acţiune de colectare a deşeurilor electrice şi electronice”, în cotidianul Monitorul 

de Suceava, 19 septembrie 2011 

14. articolul „Acţiune de ecologie „Plantăm copaci şi-i îngrijim”, în cotidianul Monitorul de 

Suceava, 4 aprilie 2012 

15. articolul „12.000 de saci de gunoi, adunaţi într-o singură zi de voluntarii suceveni”, în 

cotidianul Monitorul de Suceava, 26 septembrie 2011 

16. articolul „Let’s Do It România! a mobilizat în Fălticeni peste 700 de voluntari ”  în Cronica 

de Fălticeni, 24 septembrie 2011  

17. articolul „Omul şi universul albastru” în Cronica de Fălticeni, 28 martie 2012 

18. articolul „Elevii Eco-Şcolii „Al. I. Cuza”, voluntari în acţiunile de colectare a deşeurilor 

electrice şi electrocasnice” în revista Dumbrava Minunată din noiembrie 2011(prof. Adriana 

Caciuc) 

19.  articolul „21 septembrie 2011, ENO-Tree Planting Day la Eco-Şcoala „Al. I. Cuza” 

Fălticeni” în revista Dumbrava Minunată din noiembrie 2011(prof. Adriana Caciuc) 

20. articolul „Let’s Do It, Eco-Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza” Fălticeni!” în revista Dumbrava 

Minunată din noiembrie 2011(prof. Adriana Caciuc) 
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21. articolul „Magia Mărţişorului-ediţia a IV-a, la Eco-Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza” Fălticeni” în 

revista Dumbrava Minunată din martie 2012 

22. articolul „Natura-o prioritate ecologică” în revista Dumbrava Minunată din martie 2012 

(eleva Popescu Andreea, clasa a VI-a A) 

23. articolul „Tărâm sadovenian de poveste” în revista Dumbrava Minunată din ianuarie 2012 

(elevul Iustin Buculei, clasa a VII-a B) 

24. articolul „Creativitate din deşeuri de hârtie la Eco-Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza” Fălticeni” în 

revista Dumbrava Minunată din martie 2012 

25. articolul „Patrula Eco-Activ în acţiune, la Eco-Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza” Fălticeni” în 

revista Dumbrava Minunată din iunie 2012 

26. articolul „Magia Mărţişorului-ediţia a IV-a, la Eco-Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza” Fălticeni!” în 

revista Vocea Fălticeneană din 29 februarie 2012 (prof. Adriana Caciuc) 

27. articolul „Expoziţie de mărţişoare” în revista Vocea Fălticeneană din 7 martie 2012 

28. articolul „În linia întâi de 1 Iunie” în revista Vocea Fălticeneană din 6 iunie 2012 (prof. 

Mariana Oşlobanu) 

29. articolul „Magia Mărţişorului ediţia a IV-a la Eco-Şcoala nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” 

Fălticeni”, Buletinul Informativ A.E.Sv. nr. 3, 2012 (prof. Adriana Caciuc) 

30. articolul  „Plantăm copaci şi-i îngrijim”, în Cronica de Fălticeni, 3 aprilie 2012 

31. http://portal.radioiasi.ro/plantam-copaci-si-i-ingrijim-a55253.html  

32. „Reportajul Verde” pe http://www.romania-actualitati.ro, 8 martie 2013 (Interviu prof. 

Coţovanu Adriana şi membri ai Comitetului Eco, reporter Mihaela Buculei)  

33. ,,Obiectiv România” Reportajul Verde (Interviu realizat în clasa a III-a A şi difuzat la Radio 

România Actualităţi  pe data de 3 octombrie 2012 la ora 13, reporter Mihaela Buculei) 

34. articolul „Elevii de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” implicaţi în campania de 

plantare de arbori în Fălticeni” în News Fălticeni pe www.newsfalticeni.ro din 19 aprilie 

2013 (prof. Coţovanu Adriana, postat de elevul Iustin Buculei, clasa a VIII-a B) 

35. articolul „Sărbătoarea toamnei la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza Fălticeni” în 

Cronica de Fălticeni, 31 octombrie 2012 (prof. Ilincăi Daniela) 

36. articolul „La Fălticeni facem curăţenie!”, în VIVA News, pe http://www.vivafm.ro, 13 

noiembrie 2012 

37. articolul „Hai la curăţenie ”  în Cronica de Fălticeni, 15 noiembrie 2012  

38. articolul „Astăzi, zi de curăţenie în Fălticeni”, în cotidianul Monitorul de Suceava, 16 

noiembrie 2012 

39. articolul „16 noiembrie-zi de curăţenie generală în Fălticeni ”  în Cronica de Fălticeni, 16 

noiembrie 2012  

40. „Plantare puieţi Patrula Eco-Activ” pe http://www.patrulaeco.ro, 26 martie 2013 

41. articolul „Concursul Magia Mărţişorului a ajuns la ediţia a V-a” în Cronica de Fălticeni, 22 

februarie 2013 

42. articolul  „Magia Mărţişorului”, în cotidianul Crai Nou, 25 februarie 2013 

43.  „Magia Mărţişorului ediţia a V-a”,  pe https://www.youtube.com/watch?v=h-R_a4T7rV0 

pe 24 februarie 2013 

44. articolul „Concursul Magia Mărţişorului la a V-a ediţie” în Ziarul de pe Net, 22 februarie 

2013 

45. articolul „Magia Mărţişorului ediţia a V-a, la Eco- Şcoala„Alexandru Ioan Cuza Fălticeni” 

în News Fălticeni,  www.newsfalticeni.ro, 21 februarie 2013 (postat de elevul Iustin 

Buculei, clasa a VIII-a B) 

46. articolul „Ediţia a V-a a Magiei Mărţişorului” în News Fălticeni,  www.newsfalticeni.ro, 22 

februarie 2013 (postat de elevul Iustin Buculei, clasa a VIII-a B) 

47. articolul „Ediţia a V-a a Magiei Mărţişorului”, în cotidianul Monitorul de Suceava, 25 

februarie 2013 

48. articolul „Concursul Magia Mărţişorului a ajuns la ediţia a V-a” în http://falticeni.org, 22 

februarie 2013 

http://portal.radioiasi.ro/plantam-copaci-si-i-ingrijim-a55253.html
http://www.romania-actualitati.ro/
http://www.newsfalticeni.ro/
http://www.vivafm.ro/
http://www.patrulaeco.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=h-R_a4T7rV0
http://www.newsfalticeni.ro/
http://www.newsfalticeni.ro/
http://falticeni.org/
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49. articolul „Magia Mărţişorului ediţia a V-a la Eco-Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” 

Fălticeni”, Buletinul Informativ A.E.Sv. nr. 3, 2013 (prof. Adriana Coţovanu) 

50. „Ziua Voluntariatului la Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni”,  pe 

https://www.youtube.com/watch?v=U1IaE424FVY  pe 2 decembrie 2012 

51. http://www.newsfalticeni.ro/2013/02/07/din-activitatile-patrulei-eco-activ/  

„Ziua Voluntariatului la Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni”, în News Fălticeni 

http://www.newsfalticeni.ro/2012/12/05/3012/ 

Cadrele didactice au făcut cunoscut proiectul şi rezultatele în activitatea ecologică şi prin 

participarea la simpozioane naţionale şi judeţene. 

- Seminarul judeţean de formare şi informare  „Educaţia pentru mediu-programe şi proiecte 

educative” 22 noiembrie 2011, Suceava (prof. Adriana Caciuc) 

- Simpozionul interjudeţean „Gustă ştiinţa 183”, ediţia a IV-a, Beiuş, participare cu lucrarea - 

Proiect educaţional pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă - „Luptăm pentru o viaţă 

sănătoasă!” 13.10.2011(prof. Alexandrina Trişi) 

- Conferinţa judeţeană de diseminare „Noile educaţii într-o societate bazată pe cunoaştere-

educaţia ecologică” 31 mai 2012, Suceava (prof. Adriana Caciuc, prof. Crăciun Dana, dir. 

prof. Baban Gabrel) 

- Simpozionul naţional  „Salvaţi Planeta Albastră” aprilie 2012, Neamţ (prof. Adriana 

Caciuc) 

- Seminarul judeţean de formare şi informare  „Colocviile educaţiei pentru mediu” 14 

noiembrie 2012, Suceava (prof. Adriana Coţovanu) 

- Concursul şcolar „Descoperă o lume sănătoasă” (prof. Mioara Tofan, Victor Tofan) 

- Concursul judeţean „Micii ecologişti” (prof. Adriana Caciuc) 

- Concursul interjudeţean „Sărbătoarea Crizantemelor” (prof. Adriana Caciuc) 

- Concursul interjudeţean „Parfum şi culoare de toamnă” (prof. Dana Crăciun) 

- Concursul interjudeţean „Măiastra iarnă” (prof. Dana Crăciun) 

- Concursul interjudeţean „Splendorile iernii” (prof. Dana Crăciun) 

- Concursul interjudeţean „Sclipiri de iarnă” (prof. Dana Crăciun, prof. Adriana Caciuc, prof. 

Brînduşa Nisioi) 

- Concursul naţional „Ziua internaţională a Mării Negre” (prof. Dana Crăciun) 

- Concursul naţional „Simfonii de primăvară” (prof. Simona Negre, prof. Adriana Negre, 

prof. Dumitriţa Clipa, prof. Daniela Ilincăi) 

- Concursul naţional „Clipe de toamnă” (prof. Adriana Caciuc) 

- Concursul naţional „Avem o singură planetă” (prof. Adriana Caciuc) 

- Concursul naţional „Copilăria-un poem, salvaţi Planeta Albastră” (prof. Adriana Caciuc) 

- Concursul naţional „Copilăria şi natura” (prof. Adriana Caciuc) 

- Concursul naţional „Povestea anotimpurilor” (prof. Dumitriţa Clipa) 

- Concursul internaţional „Toamna inspiră şi dăruieşte” (prof. Adriana Caciuc, prof. 

Dumitriţa Clipa) 

- Concursul internaţional „Flori de martie” (prof. Adriana Caciuc, prof. Carmen Păstrăvanu, 

prof. Dumitriţa Clipa) 

- Concursul internaţional „Copiii şi natura”, (prof. Adriana Caciuc) 

- Concursul Naţional Patrula Eco (prof. Livinţi Liliana, prof. Adriana Caciuc) 

- Concurs Naţional Canguraşul Explorator (prof Negre A., Negre S., prof. Clipa D.) 

- Concursul naţional „Soarele şi planeta albastră” (prof. Mioara Tofan, Victor Tofan) 

https://www.youtube.com/watch?v=U1IaE424FVY
http://www.newsfalticeni.ro/2013/02/07/din-activitatile-patrulei-eco-activ/
http://www.newsfalticeni.ro/2012/12/05/3012/
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- Concursul naţional „Simfonii de primăvară” (prof. Mioara Tofan, Victor Tofan, prof. Negre 

Adriana, prof. Negre Simona, prof. Oşlobanu Mariana) 

- Concursul naţional „În lumea povestirilor sadoveniene” (prof. Dana Crăciun) 

- Concursul naţional „Poveştile din palma ta” (prof. Dana Crăciun) 

- Concursul interjudeţean „Iubim natura” (prof. Vasilache Maria) 

- Concursul naţional „Avem o singură planetă” (prof. Adriana Coţovanu) 

- Concursul naţional „Micii exploratori” (prof. Adriana Coţovanu) 

- Concursul interjudeţean „Equinox” (prof. Adriana Coţovanu) 

- Concursul naţional „Fantezii de iarnă” (prof. Dumitriţa Clipa) 

- Concursul internaţional „Natura inspiră şi dăruieşte” (prof. Adriana Coţovanu, prof. 

Dumitriţa Clipa) 

- Concursul judeţean „Lumea miraculoasă a primăverii” (prof. Adriana Coţovanu)  

- Concursul internaţional „Copiii şi natura”, (prof. Adriana Coţovanu) 

- Concursul Naţional Patrula Eco (prof. Livinţi Liliana, prof. Tofan Marghioala) 

- Concurs Naţional Canguraşul Explorator (prof Negre A., prof. Clipa D., prof. Coţovanu 

Adriana ) 

- Concursul naţional „Patrula de reciclare” (prof. Adriana Coţovanu) 

În cadrul comisiilor metodice, în clase, au fost prezentate referate pe teme de mediu, în care 

s-a facut referire şi la proiectul Eco-Şcoala: 

- „Diseminare de proiect „Eco-Şcoala – Împreună pentru un mediu mai curat” prezentat de 

prof. Adriana Caciuc , 21 februarie 2012 

- „Descoperă o lume sănătoasă” prezentare PPT prezentat de prof. Mioara Tofan, noiembrie 

2011 

- „Ce ştim şi ce nu ştim despre deşeuri” prezentare PPT prezentat de prof. Victor Tofan, 

noiembrie 2011 

- „Diseminare de proiect „Eco-Şcoala – Împreună pentru un mediu mai curat” prezentat de 

prof. Adriana Coţovanu, octombrie 2012 

- „Farmacia naturii” lecţie deschisă în cadrul comisiei metodice, la opţionalul „Prietenii 

naturii”, clasa a IV-a C, prof. Oşlobanu Mariana 

       Afişierul Eco-Şcoală 

 Se află pe holul şcolii, la fiecare nivel al clădirii şi în clase 

 cuprinde programul de acţiune, fotografii din timpul activităţilor, regulamentul concursurilor 

pe teme de educaţie ecologice, afişe, curiozităţi ştiinţifice,  rezultatele concursurilor, grafice, 

exemple pozitive, etc. 

 Majoritatea claselor au afişat pe panouri: graficul serviciului pe clasă, reguli ale clasei, 

graficul acţiunilor eco, graficul colectării deşeurilor de hârtie, Regulamentul Micul 

ecologist, calendarul evenimentelor eco, materiale informative distribuite de Comitetul Eco-

Şcoala. 

 Alte panouri cuprind desene, colaje, ghicitori, legende, curiozităţi din lumea plantelor şi 

animalelor, sfaturi practice, materiale din portofoliile elevilor 

În şcoală sunt de asemenea afişate: Steagul Verde şi Certificatele de Eco-Şcoală, 

certificatele de participare în program, diplomele şi premiile obţinute de elevi, de cadre didactice la 

concursurile pe proiecte de mediu. 

           În computerele din laboratorul Ael, cabinetul de biologie, în cancelarie se află Proiectul Eco-

Şcoală, raportul de activitate, imagini de la activităţile elevilor, toate acestea putând fi consultate de 

către elevi si cadre didactice. 

           Pe internet, pe site-ul CCDG, dar şi în revistele difuzate în şcoală, elevii au găsit permanent 

informaţii la zi despre programele coordonate de CCDG, exemple de activităţi. 
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      Eco-blogul ECOACTIV  
 prin fotografii, mesaje ecologice ale elevilor popularizează cele mai semnificative activităţi 

din program ( coordonator, prof Livinti Liliana, prof. Coţovanu Adriana) 

           Site-ul şcolii creat pe www.alicuza.falticeni.ro  şi 

http://scoli.didactic.ro/detalii/projects/scoala_generala_nr_1_falticeni  este un alt mijloc de 

popularizare a activităţilor de educaţie ecologică. 

         Revista  de educaţie ecologică ECO-UL, Suceava, coordonată de inspector Tatiana Vântur 

 articole însoţite de fotografii, creaţii literare ale cadrelor didactice şi a elevilor şcolii 

 colaboratori ai revistei, prof. Coţovanu Adriana si prof. Livinţi Liliana 

   Popularizarea proiectului şi a unor activităţi prin articole în presă, în emisiuni de radio şi 

televiziune a atras atenţia asupra implicării şcolii în programul Eco-Şcoală şi a trezit interesul 

autorităţilor şi a comunităţii locale.      

  Secţiunea de evenimente de pe site-ul CCDG 

   Secţiunea Evenimente realizată de CCDG a oferit şcolilor o nouă modalitate de comunicare, în 

care fiecare coordonator îşi poate promova şcoala şi evenimentele eco. Am publicat şi noi cel puţin 

patru evenimente în fiecare an şcolar. 

  Parteneriate cu alte şcoli în proiectul Eco-Şcoala sau proiecte de educaţie ecologică, 

avizate ISJ 
Şcoala noastră a încheiat mai multe parteneriate cu diferite şcoli interesate de activităţi de 

protecţie a mediului: 

- Protocol de colaborare încheiat cu Şcoala Lespezi, Bacău în cadrul proiectului naţional 

„Împreună pentru un mediu mai bun-Minte sănătoasă în corp sănătos” (prof. Adriana 

Caciuc) 

- Proiect  national, cu tematică ecologică „Sclipiri de iarnă” şi  acord de parteneriat, Şcoala 

de artă Roman, jud. Neamţ (prof. Caciuc A., Nisioi B., Crăciun D.) 

- Acord de parteneriat pentru  concursul „Toamna inspiră şi dăruieşte”, de la Şcoala Nr.3 

„I.L.Caragiale”, Galaţi (prof. Caciuc Adriana, prof. Clipa Dumitriţa, prof. Păstrăvanu 

Carmen) 

- Parteneriat de educaţie ecologică „Avem o singură planetă! cu Şcoala nr. 4 Feteşti (prof. 

Adriana Caciuc) 

- Parteneriat cu Şcoala nr. 2 „Ion Irimescu” Fălticeni, în proiectul Eco-Şcoala. 

- Proiect judeţean „Locul deşeurilor nu este în casă, trimite-le la plimbare!” (prof. Livinţi 

Liliana, prof. Scripcaru Iuliana) 

- Proiect internaţional „ENO-Tree Planting Day” (prof. Livinţi Liliana, prof. Caciuc A.) 

- Proiect naţional „Clipe de toamnă” (prof. Caciuc A.) 

- Proiect internaţional „Sărbătoarea Crizantemelor” (prof. Caciuc A.) 

- Proiect naţional „Sclipiri de iarnă” (prof. Caciuc A., prof. Nisioi B., prof. Crăciun D.) 

- Parteneriat educaţional cu Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni (prof. Adriana 

Coţovanu, bibl. Stan Doriana, prof. Crăciun Dana) 

- Parteneriat educaţional  „Apa vie a sufletului românesc” (prof. Adriana Coţovanu, bibl. Stan 

Doriana, prof. Crăciun Dana) 

- Proiectul Internaţional Copiii şi natura (prof. Coţovanu Adriana) 

- Acord de parteneriat pentru  concursul „Natura inspiră şi dăruieşte”, de la Şcoala Nr.3 

„I.L.Caragiale”, Galaţi (prof. Coţovanu Adriana, prof. Clipa Dumitriţa,) 

- Proiect educaţional interşcolar Magia Mărţişorului (prof. Coţovanu Adriana, prof. Oşlobanu 

Mariana, prof. Ilincăi Daniela, prof. Haidău Adelina) 

- Parteneriat de educaţie ecologică „Avem o singură planetă! cu Şcoala nr. 4 Feteşti (prof. 

Adriana Coţovanu) 

- Acord de parteneriat pentru  concursul „Un zâmbet, o floare, un pic de culoare”, de la 

Şcoala Nr.16 Galaţi (prof. Coţovanu Adriana,  prof. Clipa Dumitriţa) 

- Parteneriat cu Şcoala „Ion Irimescu” Fălticeni, în proiectul Eco-Şcoala. 

- Proiect naţional „Patrula de reciclare RoREC” (prof. Coţovanu A.) 

http://www.alicuza.falticeni.ro/
http://scoli.didactic.ro/detalii/projects/scoala_generala_nr_1_falticeni
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Calendarul Activităţilor Educative 

Prof. C. Adriana a participat în calitate de coordonator Eco-Şcoala la Seminarul judeţean de 

formare şi informare  „Educaţia pentru mediu-programe şi proiecte educative” 22 noiembrie 

2011, Suceava  şi la Conferinţa judeţeană de diseminare „Noile educaţii într-o societate bazată 

pe cunoaştere-educaţia ecologică” 31 mai 2012, Suceava (prof. Adriana C., prof. Crăciun 

Dana, dir. prof. Baban Gabrel. 

Prof. Coţovanu Adriana a participat în calitate de coordonator Eco-Şcoala la Seminarul 

judeţean de formare şi informare  „Colocviile educaţiei pentru mediu” 14 noiembrie 2012, 

Suceava. 

Concursuri pe teme de mediu – rezultate remarcabile la nivel judeţean, naţional si 

internaţional: 

- Concursul judeţean „Micii ecologişti” (prof. Adriana Caciuc) - 2 premii I şi 2 premii II 

- Concursul interjudeţean „Sărbătoarea Crizantemelor” (prof. Adriana Caciuc) – 1 premiu II 

şi 1 premiu III 

- Concursul interjudeţean „Parfum şi culoare de toamnă” (prof. Dana Crăciun) – 1 premiu 

special 

- Concursul interjudeţean „Măiastra iarnă” (prof. Dana Crăciun) – 1 premiu II 

- Concursul interjudeţean „Splendorile iernii” (prof. Dana Crăciun) – 1 premiu I 

- Concursul interjudeţean „Sclipiri de iarnă” (prof. Dana Crăciun, prof. Adriana Caciuc, prof. 

Brînduşa Nisioi) – 6 premii I, 3 premii II 

- Concursul naţional „Ziua internaţională a Mării Negre” (prof. Dana Crăciun) – 1 premiu II 

- Concursul naţional „Simfonii de primăvară” (prof. Simona Negre, prof. Adriana Negre, 

prof. Dumitriţa Clipa, prof. Daniela Ilincăi) – 6 premii I, 3 premii II, 4 premii III, 2 menţiuni 

- Concursul naţional „Clipe de toamnă” (prof. Adriana Caciuc)- 1 premiu II 

- Concursul naţional „Avem o singură planetă” (prof. Adriana Caciuc) – 5 premii I, 6 premii 

II, 2 premii III 

- Concursul naţional „Copilăria-un poem, salvaţi Planeta Albastră” (prof. Adriana Caciuc)-3 

premii I 

- Concursul naţional „Copilăria şi natura” (prof. Adriana Caciuc)- 2 premii I, 2 premii II, 2 

premii III 

- Concursul naţional „Povestea anotimpurilor” (prof. Dumitriţa Clipa)- 1 premiu I, 1 premiu 

II 

- Concursul internaţional „Toamna inspiră şi dăruieşte” (prof. Adriana Caciuc, prof. 

Dumitriţa Clipa)- 2 premii I, 2 premii II, 1 premiu III şi 4 menţiuni 

- Concursul internaţional „Flori de martie” (prof. Adriana Caciuc, prof. Carmen Păstrăvanu, 

prof. Dumitriţa Clipa) – 3 premii i, 3 premii II, 3 premii III 

- Concursul internaţional „Copiii şi natura”, (prof. Adriana Caciuc), 2 premii II si 3 premii III 

- Concursul Naţional Patrula Eco (prof. Livinţi Liliana, prof. Adriana Caciuc) 

- Concurs Naţional Canguraşul Explorator (prof Negre A. Negre S. prof. Clipa D.)-9 premii I 

- Concursul judeţean „Descoperă şi tu!” (prof. Ana Arcip) – 1 premiu II 

- Concursul naţional „Soarele şi planeta albastră” (prof. Mioara Tofan, Victor Tofan) – 10 

diplome de participare 

- Concursul naţional „Simfonii de primăvară” (prof. Mioara Tofan, Victor Tofan, prof. Negre 

Adriana, prof. Negre Simona, prof. Oşlobanu Mariana) - 4 premii I, 2 premii II, 3 premii III, 

2 menţiuni 

- Concursul naţional „În lumea povestirilor sadoveniene” (prof. Dana Crăciun) – 2 premii I 



 

 51 

- Concursul naţional „Poveştile din palma ta” (prof. Dana Crăciun) – 1 premiu III 

- Concursul interjudeţean „Iubim natura” (prof. Vasilache Maria) – 2 premii I 

- Concursul naţional „Avem o singură planetă” (prof. Adriana Coţovanu) - 4 premii I, 4 

premii II, 3 premii III, 4 menţiuni 

- Concursul naţional „Micii exploratori” (prof. Adriana Coţovanu) - 3 premii I, 3 premii II, 3 

premii III 

- Concursul interjudeţean „Equinox” (prof. Adriana Coţovanu) – 1 premiu I, 1 premiu II, 1 

premiu III 

- Concursul naţional „Fantezii de iarnă” (prof. Dumitriţa Clipa) – 1 premiu I, 1 premiu II, 1 

premiu III 

- Concursul internaţional „Natura inspiră şi dăruieşte” (prof. Adriana Coţovanu, prof. 

Dumitriţa Clipa) – 2 premii I, 2 premii II, 2 premii III 

- Concursul judeţean „Lumea miraculoasă a primăverii” (prof. Adriana Coţovanu) – 1 

premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 

- Concursul internaţional „Copiii şi natura”, (prof. Adriana Coţovanu) - 4 premii I, 4 premii 

II, 4 premii III, 4 menţiuni 

- Concursul Naţional Patrula Eco (prof. Livinţi Liliana, prof. Tofan Marghioala) – 1 premiu 

special 

- Concurs Naţional Canguraşul Explorator (prof Negre A., prof. Clipa D., prof. Coţovanu 

Adriana ) – 16 Excelent 

- Concursul naţional „Patrula de reciclare” (prof. Adriana Coţovanu) – 25 diplome de agent 

al Patrulei de reciclare 

Elevii şi cadrele didactice au fost implicaţi în activităţi ecologice de voluntariat, primind 

diplome din partea Comitetului Eco-Şcoala, Asociaţiei Euroşansa For Life”, etc. 

De asemenea, cadrele didactice şi elevii şcolii au contribuit la organizarea unor expoziţii cu 

obiecte obţinute din materiale refolosibile: „Arta din deşeuri”, Adjud, Vrancea, decembrie 2009; 

„Târgul Mărţişorului” Fălticeni, martie 2010; „Anotimpuri în sunet, culoare, cuvânt” Fălticeni, 

noiembrie 2009; Expoziţiile realizate în şcoală cu ocazia reevaluării pentru obţinerea Steagului 

Verde, 21 aprilie 2010. 

De asemenea, cadrele didactice şi elevii şcolii au contribuit la organizarea unor expoziţii cu 

obiecte obţinute din materiale refolosibile:; „Târgul Mărţişorului” Biblioteca Municipală Fălticeni, 

martie 2012-2013; „Magia Mărţişorului” la ISJ Suceava şi Librăriile General Cart Suceava; 

Expoziţiile realizate în şcoală cu ocazia unor evenimente din calendarul ecologic. 

Unele cadre didactice au organizat concursuri pe teme ecologice sau au facut parte din 

comisiile de jurizare a unor concursuri: Concursul Interşcolar „Magia Mărţişorului”, martie 2012-

2013, Concursul Reciclaţi hârtia! – aprilie-mai 2013, etc 

În aceşti ani şcolari au fost implicaţi în proiecte de mediu şi concursuri pe teme de educaţie 

ecologică elevii ambelor cicluri de învăţământ şi cadre didactice învăţători şi profesori de diferite 

discipline: biologie, chimie, educaţie tehnologică, limba română, limba franceză, limba engleză, 

legătura dintre activităţile Eco-Şcoala şi curriculum şcolar fiind mai evidentă.  

9.      Descrieţi orice contacte realizate cu autorităţile locale şi cu 

comunitatea (de ex. cum au fost implicaţi părinţii, cum aţi colaborat cu 

alte unităţi sau organizaţii din orizontul local, cu Consiliul Local, cu 

Agenţia de Protecţia Mediului). 

Activităţi în parteneriat, pe bază de protocol încheiat cu: 

Primăria Municipiului Fălticeni  
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 Obiectivele proiectului au fost cunoscute de reprezentanţii Consiliului Local şi ai Primăriei 

în Consiliul de administraţie al şcolii 

 Coordonatorul proiectului, directorul şcolii, au ţinut legătura cu Compartimentul de Mediu 

din Primăriei 

 Primăria a desemnat un reprezentant al Compartimentului de Mediu, d-na Vacariuc, în 

Comitetul Eco-Şcoala; acesta s-a implicat în analiza problemelor de mediu, în monitorizarea 

şi evaluarea activităţilor, a participat la activităţi ale elevilor. 

 Elevii şcolii au adresat mesaje către Primărie cu ocazia unor zile din Calendarul ECO . 

 Primăria este partener la nivel local şi în proiectul Natura 2000., în care este implicată 

şcoala, cu tema „ Sit-ul din comunitatea mea : Lacurile Fălticeni” 

 Am avut susţinere din partea Primăriei în cadrul proiectului „Magia Mărţişorului”, deoarece 

ne-au sprijinit în realizarea expoziţiei şi târgului cu vânzare, cu scopul de a obţine fonduri 

pentru proiect. D-l primar şi consilierii au achiziţionat felicitări, contribuind cu sume 

importante la bugetul proiectului. De asemenea, am avut susţinere în activitatea de 

ecologizare a iazului Şomuz. 

Ocolul Silvic Fălticeni 

 Prin domnul inginer Nistor-Brana C., care face parte din Comitetul Eco-Şcoală, sprijină 

activitaţile din programele coordonate de CCDG desfăşurate de şcoala noastră: organizarea 

activităţilor din Luna Pădurii, material informativ de specialitate, material publicitar, 

plantarea puieţilor, participare efectivă la activităţi alături de elevi şi cadre didactice. 

Muzeul Apelor Fălticeni 

 A găzduit acţiunile elevilor dedicate Zilei Mondiale a Apelor si Zilelor Mondiale a Mediului 

 Are un reprezentant în Comitetul Eco-Şcoala care a răspuns solicitării de a participa în 

şcoală la activităţi ale elevilor. 

 Elevii şcolii au participat la evenimente deosebite din viaţa muzeului: scenete la împlinirea a 

104 şi 105 ani de la naşterea academicianului Mihai Băcescu popularizate în Cronica de 

Fălticeni, expoziţii, etc.  

 Colectivele de elevi au vizitat muzeul şi au beneficiat de îndrumare, de material bibliografic 

pentru orele de ştiinţe ale naturii, biologie şi de sprijin pentru pregătirea unor concursuri pe 

teme de educaţie ecologică. 

COREMAT IS SRL Fălticeni şi GOSCOM Fălticeni 

 Acordă sprijin pentru transportul şi valorificarea deşeurilor colectate 

Clubul Copiilor şi Elevilor Fălticeni  

 Prin Revista Dumbrava Minunată sprijină proiectul publicând articole, fotografii despre 

implicarea elevilor în acţiuni Eco-Şcoala şi creaţii literare ale elevilor având ca temă natura. 

 Elevul Buculei Iustin este tehnoredactor şi fotograf. 

 Îndrumătorul Cercului de jurnalim si corespondent Radio România Actualităţi a participat la 

activităţi Eco desfăşurate de elevi la cele mai însemnate evenimente ale şcolii pe care apoi 

le-a popularizat, inclusiv activitatea de reevaluare din 31 mai 2012. 

Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava  
Şcoala participă la proiecte de mediu iniţiate de această agenţie, de exemplu concursul „Cel 

mai ingenios şi util obiect făcut din deşeuri”. În calitate de coordonator Eco-Şcoala, prof. Adriana 

C. a participat la mai multe activităţi ale agenţiei. 

Părinţii, cetăţenii oraşului, au fost informaţi prin elevi, cu ajutorul materialelor publicitare 

despre programul „Participă şi tu la MAREA DEBARASARE”. 

Parteneriat cu Radio As Fălticeni şi General Cart Suceava 

Protocolul de colaborare a fost încheiat în cadrul concursului „Magia Mărţişorului”, proiect 

destinat strângerii de fonduri pentru programul Eco-Şcoala. Activitatea noastră a fost popularizată 

de reporterii radioului dar şi de elevul Iustin Buculei, care a susţinut un interviu în direct. Librăria 

General Cart ne-a oferit cărţi cu reduceri substanţiale, dăruite ca premii în cadrul concursurilor. 

Parteneriat cu SC Cadran SRL Suceava 
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Acordă sprijin pentru transportul şi valorificarea deşeurilor colectate în cadrul programului 

Intră în cursa pentru natură!, coord. de prof. C. Adriana şi inclus în programul EcoŞcoala. 

Parteneriat cu Biblioteca Municipală Fălticeni 

 Am avut susţinere din partea Primăriei în cadrul proiectului „Magia Mărţişorului”, iar pe 

holurile Bibliotecii Municipale Fălticeni s-a organizat expoziţia şi târgul cu vânzare, cu scopul de a 

obţine fonduri pentru programul EcoŞcoala. 

Parteneriat cu GEC Bucovina 

Prin intermediul acestei asociaţii neguvernamentale ce are drept scop protejarea naturii prin 

promovarea de acţiuni şi proiecte socio-economice fundamentate pe echilibrul om-natură, şcoala 

noastră a primit din partea companiei EGGER Rădăuţi hârtie colorată care a putut fi folosită în 

activitatea educaţională. Aceste deşeuri de hârtie, inutilizabile de către companie au fost folosite de 

către elevii claselor primare, coordonaţi de prof. Adriana Coţovanu la realizarea de compoziţii 

tematice, colaje, panouri, expoziţii, lucrări de grup, devenind astfel suport pentru creativitatea 

artistică a elevilor.  

 Parteneriatul se desfăşoară de doi ani şcolari iar şcoala noastră mulţumeşte celor doi 

colaboratori pentru ajutorul oferit în realizarea unor activităţi cu tematică ecologică. 

Prin lectoratele cu părinţii s-a urmărit conştientizarea familiei asupra necesităţii ocrotirii 

naturii, implicarea părinţilor în activităţile de educaţie ecologică, pentru crearea unui mediu sănătos, 

propice desfăşurarii activităţilor zilnice la şcoală, implicarea lor în acţiunile de colectare a 

maculaturii, în completarea chestionarelor ce stau la baza analizei identificării problemelor de 

mediu, în remedierea unor probleme de mediu. 

10.  Reproduceţi Eco-Codul şcolii dvs. şi descrieţi cum a fost primit şi 

integrat în viaţa şcolară 

Eco-Codul şcolii „Şi nouă ne pasă!” este codul şcolii din 2006. În primă fază a fost lansată 

ideea de Eco-Cod, explicată ca fiind un slogan, o deviză, un imbold mobilizator la acţiune privind 

ocrotirea şi îngrijirea mediului înconjurător. După consultarea elevilor şi alegerea lui a fost făcut 

cunoscut întregii comunităţi şcolare şi afişat în clase, în laboratoare, la afişierele de pe holuri, 

împreună cu titlul proiectului şi cu Regulamentul micului ecologist. 

Eco-Codul face trimitere la atitudinea de respect pe care trebuie să o avem faţă de mediul 

înconjurător.  

A fost ales dintre mai multe Eco-Coduri propuse de elevi.  

Şi unele acţiuni au ca subtitlu un îndemn mobilizator la implicare responsabilă, la prudenţă 

şi înţelepciune în relaţia cu mediul înconjurător. 

Sub diferite forme, combinaţii, Eco-Codul a fost introdus ca titlu al unor acţiuni şi proiecte 

(„Daca nouă ne pasă, Terra va fi sănătoasă”). 

Concursul „Micii ecologişti” a inclus între cerinţe reproducerea şi explicarea Eco-Codului, 

măsurarea respectării acestuia prin comportamentul elevilor, prin activităţile întreprinse de clasă în 

scopul protejării mediului şi amenajării spaţiului şcolar, menţinerii curăţeniei, colectării deşeurilor. 

 

11.  Cum beneficiază şcoala dvs. de experienţa câştigată în cadrul 

Programului Eco-Şcoală? 

            Experienţa câştigată de şcoală în cadrul Programului Eco-Şcoala a dus la creşterea calităţii 

în domeniul educaţiei. Activităţile din planul de acţiune au dat posibilitatea să observăm mai atent 

elevii cu carenţe de comportament, să-i implicăm în acţiuni care să le stimuleze interesul pentru 

natură, care să-i conducă la o mai bună relaţionare în cadrul colectivului. Se observă o schimbare a 

mentalităţii elevilor şi părinţilor prin înţelegerea necesităţii protejării mediului, prin participarea 

concretă în activităţi, se observă deprinderi, atitudini, comportamente corecte de păstrare a 

curăţeniei în clasă, şcoală, stradă, comunitate. 
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       Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat” a însemnat un pas înainte în 

conştientizarea elevilor asupra necesităţii îngrijirii şi protecţiei mediului. Majoritatea elevilor au 

învăţat ce înseamnă respectul faţă de natură şi s-au implicat în acest sens. 

       Multiplele căi de informare, puterea exemplului au transformat unele activităţi de educaţie 

ecologică în activităţi permanente, în activităţi devenite tradiţionale. 

       Elevii sesizează mai uşor deficienţele, unele comportamente neplăcute şi au trecut de la 

indiferenţă la acţiune, luând atitudine faţă de cei ce nu respectă mediul înconjurător. 

       Prin efortul colectiv şi al fiecăruia în parte, printr-un comportament adecvat, elevii, părinţii, 

cadrele didactice au făcut şcoala un loc drag, un spaţiu primitor, curat, aerisit, cu flori în clase, pe 

holuri, cu o curte spaţioasă, ordonată şi curată, cu un spaţiu verde în jur foarte bine întreţinut.  

       Conştienţi fiind de importanţa activităţilor extraşcolare în educaţia ecologică, în formarea 

conduitei şi comportamentului ecologic al elevilor, şcoala îsi propune să participe în continuare la 

Programul mondial Eco-Şcoală şi prin activităţile întreprinse să onoreze Steagul Verde. 

       Prin activităţile de diseminare a proiectelor de mediu propuse s-au multiplicat experienţele 

pozitive, elevii şcolii fiind implicaţi în elaborarea unor proiecte educative, participând cu ele şi 

obţinând rezultate meritorii pentru şcoală la concusurile şcolare privind educaţia de mediu, 

concursuri care fac parte din calendarul ISJ, MEN, APM Suceava sau CCDG. 

 Cadrele didactice au avut posibilitatea să promoveze imaginea şcolii prin participarea la 

simpozioane şi sesiuni de comunicări şi referate, prin publicarea de articole în care au împărtăşit 

experienţa câştigată în Programul Eco-Şcoala. 

       Anual, cadre didactice din şcoală au beneficiat de perfecţionare prin participarea la 

Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător” şi în seminariile judeţene, 

organizate de coordonatorul zonal Eco-Şcoala, inspector Tatiana Vântur, activităţi cuprinse în lista 

activităţilor educative ale ISJ Suceava sau CCDG. 

       Implicarea şcolii în activităţi de educaţie pentru mediu şi câştigarea de experienţă de la an la 

an în Programul Eco-Şcoala are ca efect şi relaţionarea foarte bună cu administraţia locală, cu 

Ocolul Silvic, cu Muzeul Apelor, cu şcoli din municipiu care derulează proiecte de mediu. 

 Mai subliniem colaborarea cu comitetele de părinţi, aceştia dovedind solicitudine şi 

receptivitate la nevoile şcolii privind acţiunile de remediere, de amenajare şi igienizare a spaţiului 

şcolar, a sălii de educaţie fizică pentru clasele P-IV sau în susţinerea unor activităţi educative cu 

elevii, participând alături de ei. S-a lărgit sfera de opţionale, prin cuprinderea mai multor opţionale 

legate de educaţia pentru mediu. 

  Experienţa câştigată de şcoală în cadrul Programului Eco-Şcoala ne arată că noi, dascălii, 

trebuie să subliniem potenţialul fiecărui elev în soluţionarea problemelor de mediu şi sincronizarea 

mentalităţii româneşti cu cea europeană în problema reciclării. 

        Analizând atitudinea şi comportamentul elevilor faţă de mediu, interesul şi iniţiativa lor 

pentru diferite acţiuni de educaţie ecologică, şcoala consideră atinse majoritatea obiectivelor 

proiectului şi îşi exprimă dorinţa de a fi reevaluată în vederea acordării „Steagului Verde” şi a 

calităţii de ECO-ŞCOALĂ; de asemenea îşi propune să continue educaţia ecologică a elevilor prin  

Programul Eco-Şcoala, deoarece mereu este loc de mai bine. 

 

 

 Director,                      Coordonator proiect, 

prof. Ilincăi Daniela                                prof. Coţovanu Adriana 

 


