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DATE GENERALE 
 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Eco-Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 „Al.I.Cuza” Fălticeni, judeţul Suceava 

 

DIRECTOR: profesor BABAN GABREL, Telefon: 0745586532, e-mail gabrelbaban@yahoo.com 

 

DIRECTOR ADJUNCT: profesor STRATULAT ANA     

   

COORDONATOR PROIECT:  prof. înv. primar CACIUC ADRIANA, Aleea Jupiter, nr. 6, 

bl.120, sc.E. ap.1 Suceava, jud. Suceava, cod 720258, telefon 0745887672, e-mail 

adrianacaciuc@yahoo.com       

                                          

NUMĂRUL ELEVILOR IMPLICAŢI : 464 elevi din clasele I-VIII; 

 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE IMPLICATE : 30  

 

PARTENERI IMPLICAŢI:  

 Părinţi ai elevilor; 

 Primăria municipiului Fălticeni 

 Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” Fălticeni 

 Ocolul Silvic Fălticeni 

 Clubul Copiilor si Elevilor Fălticeni 

 Şcoala Nr.2 „Ion Irimescu” Fălticeni 

 Şcoala nr. 8 Suceava 

 Şcoala Lespezi, jud. Bacău 

 Şcoala nr. 1 Hârtop 

 Şcoala cu clasele I-VIII Mitocu Dragomirnei 

 Grădiniţa Specială Fălticeni 

 Agenţia de Protecţia Mediului Suceava 

 Coremat I.S. S.R.L. Fălticeni 

 Complexul Muzeal Bucovina 

 Club Speo Bucovina Suceava  

 ISJ Suceava 

 G.E.C. Bucovina 

 Radio As Fălticeni 

 Bucovina Tv 

 S.C. CADRAN PROD S.R.L Suceava 

 S.C. General Cart S.R.L. Suceava   

 Asociaţia Euroşansa for Life, Fălticeni 

 Cronica de Fălticeni   

 Casa Memorială Mihail Sadoveanu                                                        

 

 

SCURT ISTORIC AL PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL ECO-ŞCOALA 

 

2004 / 2005   

 Proiectul „Copiii – prietenii naturii” 

 Eco-codul „ Şi noi ne implicăm în ocrotirea naturii” 

 Certificat de participare în program 

 

mailto:gabrelbaban@yahoo.com
mailto:adrianacaciuc@yahoo.com
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2005 / 2006 

 Proiectul „ Paşi spre un mediu mai curat” 

 Eco-codul „Nu trece nepăsător, implică-te!” 

 Certificat de participare în program 

 

2006 / 2007 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat”  

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!”  

 Certificat de participare în program  

 

2007/ 2008 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat” 

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!” 

 Evaluare pentru obţinerea Steagului Verde -7 mai 2008 

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

1.09.2008- 1.09.2010 

 

2008 / 2009 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat”  

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!”  

 Certificat de participare în program  

 

2009/ 2010 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat” 

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!” 

 Reevaluare pentru obţinerea Steagului Verde -21 aprilie 2010 

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

1.09.2010- 1.09.2012 

 

2010 / 2011 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat”  

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!”  

 Certificat de excelenţă pentru eficienţa managementului educaţional în unitatea şcolară 

şi participarea cu entuziasm la Programul mondial ECO-SCHOOLS 

 Certificat de participare în program  

 

2011/ 2012 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat” 

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!” 

 Reevaluare pentru obţinerea Steagului Verde -31 mai 2012 

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

1.09.2012- 1.09.2014 

 

 

      TEMELE DEZVOLTATE  au fost, în principal, următoarele:  

 Curtea şcolii 

 Managementul deşeurilor 

 Viaţă sănătoasă 

 



 

 4 

CUM AU FOST IMPLEMENTATE ÎN ŞCOALĂ  CELE 

ŞAPTE „ELEMENTE ESENŢIALE” ALE PROGRAMULUI 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 

 

1. COMITETUL ECO-ŞCOALA 
 

 Este alcătuit din reprezentanţi ai comunităţii şcolare la toate nivelurile, ai autorităţii locale după 

cum urmează :  
- Directorul şcolii: Baban Gabrel – profesor de educaţie plastică; 

- Coordonator Eco-Şcoala: - Caciuc Adriana- prof. înv. primar; 

- Consilier educativ: - Crăciun Dana, prof. Limba română; 

- Profesor biologie: - Livinţi Liliana  

- Ilincăi Daniela – profesor învăţământ primar; 

- Trişi Alexandrina – profesor învăţământ primar; 

- Oşlobanu Mariana – profesor învăţământ primar; 

- Buleu Viorica – învăţătoare; 

- Negre Simona – profesor învăţământ primar; 

- Tofan Mioara – profesor învăţământ primar; 

- Păstrăvanu Carmen – profesor învăţământ primar; 

- Clipa Dumitriţa – profesor învăţământ primar; 

- Negre Adriana – profesor învăţământ primar; 

- Tofan Victor – profesor învăţământ primar; 

- Scripcaru Iuliana – profesor cultură civică; 

- Tofan Marghioala – prof. ed. tehnologică; 

- Balaci Gheorghiţa – prof. matematică; 

- Leuştean Maria – prof. lb. franceză; 

- Nisioi Brînduşa - prof. lb. engleză; 

- Haidău Adelina – prof. religie; 

- Arcip Ana – prof. fizică/chimie; 

- Tocănel Alexandra – prof. ed. fizică; 

- Enache Emilia- prof. ed. fizică; 

- Chiruţă Felicia-prof. ed. fizică; 

- Păduraru Simona – prof. lb. română; 

- Vieru Ciprian – profesor geografie; 

- Reprezentanţi ai elevilor: Păduraru Lucian-Ioan, Buzdea Monica-Gabriela, Moroşanu Mădălina-

Elena (1 A), Oşlobanu Carla Federica, Bubuţanu Denis Alexandru, Triş Denis George (1 B), Olaru 

Mihai-Eusebiu, Pîslaru Elena-Paula, Moroşanu Andrei (1 C), Drăguşanu Teona, Marian Cosmina, 

Apostol Teofana, Radu Claudia (2 A), Zaharia Teodor, Osoianu Roxana, Timpfte Florina, Lepşa 

Alexandra (2 B), Călin Raluca, Grigorescu Lorena, Maftei Ioana-Amalia (3 A), Moruzescu 

Sebastian, Aioanei Corina, Benta-Covrig Francisca (3 B), Pachiţa Iuliana, Gabor Ana, Movileanu 

Iustin (3 C), Apostol Delia, Şoldănescu Teona (4 A), Boambă Emilia-Irina, Dofteanu Ioana-Bianca, 

Câtea Maria-Magdalena (4 B), Mitrache Alexandra, Sandu Paula, Spivac Nadia Teona (4 C), Nistor 

Simona, Stafie Maria (5 A), Nechita Andreea –Elena, Nechifor Raluca, Bolohan Diana Ionela, 

Ghiaţă Patricia (5 B), Pop Simona, Boambă Elena, Oşlobanu Şerban (6 A), Musteaţă Mihaela-

Alexandra, Rădi Ioana, Pavăl Daniel (6 B),  Buculei Iustin, Tătaru Anda (7 B), Nistor Brana 

Măriuca, Ungureanu Georgiana (7 A), Boghian Monica, Macovei Andreia, Spiridon Alexandru (8 

A), Lupu David, Lupu Andreea, Huţanu Andreea (8 B). 

-  Reprezentanţi ai părinţilor: - Acatrinei Vasiliu Lăcrămioara, Maftei Felicia; 

- Reprezentanţi ai autorităţii locale:- ing.Mogoş Eugen (reprezentantului Consiliului local în 

Consiliul de administraţie al şcolii);- rep.Buculei Silviu -(reprezentantul Primăriei în Consiliul de 

administraţie al şcolii);  
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-   Reprezentanţi ai administraţiei şcolii: - Tărăboi Iulia – economist 

                                                                 - Golea Nicolae - administrator; 

-  Specialişti în probleme de mediu: -Vacariuc Simona  –inginer în Compartimentul de  mediu din 

Primărie;  -Nistor Constantin – ing. Ocolul Silvic Fălticeni; -Tofan Dana -director Muzeul Apelor - 

Fălticeni; 

-   Informatician                       - Parfenie Arsineta  

-   Bibliotecar:    - Stan Doriana 

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

baza propunerilor făcute de elevi şi cadre didactice, s-a întrunit săptămânal, 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 aibe 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, activităţi de voluntariat, Patrula Eco, Eco-

Blogul Eco-Activ, Programul Natura 2000, revista „Dumbrava Minunată”, proiectul „Magia 

Mărţişorului”, „Parada Florilor” etc. 

Pe parcursul anului şcolar, membrii comitetului, respectând atribuţiile şi responsabilităţile 

din program s-au implicat şi au mobilizat elevii şcolii pentru a participa la desfăşurarea tuturor 

elementelor programului. 

 

2. 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; 

 coordonatorii 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. 

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 : 

1. probleme anterioare care au fost remediate prin acţiunile din Programul Eco-

Şcoala; 

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

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

măsura posibilităţilor. 
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În perioada aprilie 2012, în cadrul Şcolii Altfel s-a făcut un nou studiu privind problemele 

de mediu sub genericul „ Voluntariat în ecologie” chestionare pentru elevi si chestionare pentru 

adulţi, care 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 elevi 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. 

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. 

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. PATRULA „ECO-ACTIV” a debutat  prin acţiuni de conştientizare a elevilor: creşterea 

gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu; dezvoltarea spiritului civic şi a 

capacităţii elevilor de a lua decizii; legături cu şcoli din România şi din lume. 

Patrula este un sistem de monitorizare a paşilor pozitivi în ceea ce priveşte protecţia 

mediului înconjurător, dar şi de colectare de date privind problemele de mediu cu care se confruntă 

comunitatea locală, valorificarea deşeurilor reciclabile; amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii. 

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 are încalcă 

aceste norme. 

            

         3. PLANUL DE ACŢIUNE      a cuprins : 

 

 activităţi propuse de colectivele de elevi şi de cadrele didactice în concordanţă cu 

obiectivele proiectului; 
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 activităţi realizabile, pe măsura posibilităţilor şcolii, propuse ca soluţii prin care să 

remediem anumite probleme de mediu, să prevenim degradarea mediului, să ocrotim natura; 

 acţiuni ecologice de cunoaştere a naturii, de conştientizare a factorilor care degradează 

mediul şi activităţi practice de creare si întreţinere a unui mediu sănătos în perimetrul şcolii, 

în localitate şi în afara sa. 

 

1. Eno-TREE Planting Day 
Eco-Şcoala nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni a organizat pe 21 septembrie 2011 o zi 

specială, elevii clasei a IV-a C preluând de la colegii lor mai mari ştafeta în cadrul programului 

ENO-Mediul Înconjurător Online. Elevii vor îngriji de acum copăceii plantaţi de colegii lor şi vor 

planta alţii la rândul lor, în acelaşi timp cu alte şcoli din întreaga lume. Ziua ENO a Plantării de 

copaci este organizată de ENO - Mediul Online, o şcoală virtuală pentru conştientizare ecologică şi 

dezvoltare durabilă. Şcoli din întreaga lume studiază aceleaşi teme ecologice şi îşi împărtăşesc 

rezultatele învăţării în comunităţile lor locale şi în întreaga lume pe spaţiile web. Temele de studiu 

acoperă domenii precum pădurile, schimbările climatice, amprenta ecologică şi aspecte culturale. 

Mediul în care trăim este foarte important pentru noi: nu numai la nivel local, dar şi global- 

la nivelul întregii lumi. Copacul este un simbol: ne reaminteşte de natură şi de importanţa protecţiei 

mediului. Totodatǎ, reprezintǎ cooperarea internaţionalǎ.  

 ENO este o şcoală virtuală globală, iar ENO Tree Planting Day este un eveniment deschis 

pentru şcoli şi grupuri interesate de mediu şi pace. Acesta este desfăşurat de două ori într-un an, în 

mai şi în septembrie, plantarea copacilor fiind una dintre cele mai populare activităţi în cadrul 

Programului ENO. Până în prezent s-au plantat peste 5 milioane de copaci iar scopul este să se 

ajungă la 100 milioane copaci plantaţi, până la sfârşitul anului 2017. Şcoala noastrǎ are deja tradiţie 

în cadrul Campaniei ENO-Plantare a Arborilor, începutǎ în 2004. 

 În acelaşi timp, prin Programul Eco-Şcoala avem posibilitatea să le dezvoltăm elevilor 

capacitatea de a conştientiza rolul naturii în viaţa omului, precum şi rolul omului în natură; îi ajutăm 

pe elevi să cunoască şi să aplice normele de comportare specifice asigurării echilibrului naturii, să 

înţeleagă necesitatea protejării mediului natural, regenerării pădurilor, să indentifice acţiunile 

negative ale omului asupra naturii, efectele acestora, să întreprindă acţiuni concrete de protejare a 

naturii, să adopte o atitudine de prietenie şi respect faţă de aceasta. 

 

2. Ziua mondială a curăţeniei 
"Let's Do It!" este un proiect internaţional, implementat cu succes în Estonia, Lituania şi 

Letonia. Cele trei ţări şi-au curăţat întregul teritoriu de mormanele de gunoi plasate 

necorespunzător, într-o singură zi! 

În anul 2010 încă trei ţări s-au înscris în program, iar România a făcut parte dintre ele şi este 

în momentul de faţă cea mai mare ţară participantă. 

Pe 24 septembrie 2011 am participat şi noi la acţiunea de curăţare a municipiului Fălticeni. 

La Eco-Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni acţiunile de ecologizare au început de mult. 

Din 2004 am derulat şi am obţinut rezultate deosebite în proiecte precum ,,Eco-Şcoala”, „LEAF-Să 

învăţăm despre pădure”, ,,Patrula Eco”, „ENO-Tree-Planting Day”, ,,Creează-ţi mediul!”, „Tineri 

ambasadori împotriva schimbărilor climatice” Aceste programe au drept scop responsabilizarea 

socială şi formarea viitorilor cetăţeni conştienţi de rolul pe care îl au în păstrarea mediului 

înconjurător curat. 

Alături de alţi voluntari de la şcolile şi liceele din municipiu, elevi din clasele a III-a C, a 

IV-a C, a VII-a A, a VII-a B şi a VIII-a B sub îndrumarea prof. Mariana Oşlobanu şi bibl. Doriana 

Stan 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 elevii au constatat că, indiferent de vârstă, nu e greu să contribui la 

protejarea mediului înconjurător. 
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3. Natura şi Omul 
Obiective propuse 

1. Conştientizarea elevilor asupra necesităţii colectării deşeurilor  

2. Trezirea interesului copiilor pentru păstrarea mediului curat şi prevenirea poluării 

Data/perioada desfǎşurǎrii –permanent Sem. II, 2012 

Locul desfǎşurǎrii -zona şcolii 

Persoane prezente: -cadre didactice, cl.a V-a B 

Cadre didactice: prof. Haidău Adelina, prof. Tocănel Alexandra 

Desfǎşurarea activitǎţii 

 -acţiuni de ecologizare în zona şcolii; 

 -îngrijirea spaţiilor verzi din jurul şcolii; 

 -dezbateri la ora de dirigenţie pe această temă şi îmbogăţirea vocabularului cu termeni din 

domeniul ecologic; 

 -stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ 

prin care contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte 

Rezultate: formarea la elevi a: gândirii ecologice; comportamentul ecologic; conduitei 

ecologice. 

 

4. Şansa de a dărui 
          Data desfăşurării: permanent 

Profesor: Caciuc Adriana Prof. Oşlobanu Mariana, Prof. Crăciun Dana, Prof. Păduraru Simona 

Prof. Negre Adriana 

Participanţi: clasele I B, II B, III C, IV C, V B, VI B, VII B. 

Obiective urmărite: 

 Colectarea de maculatură de către elevi; 

 Valorificarea maculaturii în folosul copiilor cu probleme psihomotorii de la 

Grădiniţa Specială Fălticeni; 

 Cultivarea caracterului umanitar şi a celui ecologic în rândul elevilor; 

            Agenda activităţilor proiectului:  

Grădiniţa Specială Fălticeni împreună cu Asociaţia „Euroşansa For Life”-Fălticeni, au 

demarat împreună cu şcolile din Fălticeni o acţiune de colectare a maculaturii în vederea 

valorificării acesteia pentru copiii cu deficienţe psihomotorii. Acţiunea a avut loc în 11 octombrie 

2011. 

            Rezultate: La nivelul Şcolii nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” s-au colectat 300 kg maculatură. 

Banii proveniţi din valorificarea ei vor fi folosiţi în beneficiul copiilor cu probleme psihomotorii. 

 

5. Stop poluării! 
- Perioada desfǎşurǎrii: octombrie 2011 

- Locul desfǎşurǎrii: curtea şcolii 

- Persoane implicate: Prof. Leuştean Maria, elevii şcolii 

- activitate practică de conştientizare a elevilor prin acţiuni de ecologizare a spaţiului şcolar şi 

în jurul lui; 

- impactul deşeurilor asupra mediului; 

 

6. Patrula Eco-Activ 
- Perioada desfǎşurǎrii: octombrie 2011- mai 2012 

- Locul desfǎşurǎrii: în oraşul Fălticeni; în Cabinetul de biologie, sala de clasă 

- Persoane implicate: prof. coordonator Livinti Liliana, prof. Caciuc Adriana Dumitriţa, 

inspector Tatiana Vintur, elevii clasei a VIII B,VI B, IV C. 
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- Patrula Eco” este un Concurs National de responsabilitate sociala dedicat scolilor care 

doresc sa se implice in programe de educatie pentru mediu. Coordonatorul Patrulei a urmarit 

ca fiecare elev sa noteze in carnetel faptele bune si cele mai putin bune pe care le-a observat 

in legatura cu mediul inconjurator. De asemenea, faptele sa fie argumentate si prin fotografii 

pe care le lipesc in locurile special amenajate in Agenda Patrulei Eco. Lunar am realizat un 

Top 10 al „faptelor bune de mediu” si un Top 10 al „faptelor rele de mediu”. 

 

7. Prietenii naturii 
      Coordonatorul: Diriginte prof. Păduraru Simona 

Data desfăşurării: 4.04.2012, 6. 04. 2012 

Durata activităţii: 2 ore 

Grupul ţintă: clasa a VI-a B 

Obiective: Să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase, Să manifeste interes în 

activităţile de ocrotire a mediului 

Resurse: Umane: 26 de elevi,Materiale: pungi, saci de plastic, mănuşi, lavete, detergent 

 Elevii au făcut curăţenie în clasă (şters praful, geamurile, udat şi curăţat flori), apoi în curtea 

şcolii. Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui concurs, în urma căruia a fost desemnat Cel mai 

harnic elev.   

Rezultate: Manifestarea unei conduite potrivite faţă de mediul înconjurător, Manifestarea iniţiativei 

personale, Dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete 

b. Fotografii 

 

8. Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România 

- Cadre didactice: prof. Caciuc Adriana 

- Tema activităţii desfǎşurate: Ziua Verde a eco-scolilor din Romania, zi de acţiune a 

voluntarilor CCDG 

- Obiective propuse: plantarea unui tei în parcul din faţa şcolii vechi 

- Data desfǎşurǎrii: 29 octombrie 2011 

- Locul desfǎşurǎrii: spatiul verde din fata corpului B al scolii 

- Persoane prezente: oameni de serviciu 

- Elevi: cl. a IV a C 

 

9. Natura-încotro? 
     Clasa: V-B 

Cadru didactic: prof. Haidău Adelina 

Obiective propuse: implicarea directă şi activă a elevilor în dezvoltarea acţiunilor de păstrare a 

mediului înconjurător, 

Data/perioada desfǎşurǎrii: octombrie / decembrie 2011 

Locul desfǎşurǎrii-sala de clasă 

Desfǎşurarea activitǎţii 

-realizarea de creaţii literare şi plastice pe teme ecologice, transmiţând diverse mesaje 

ecologice pentru păstrarea unui mediu curat şi sănătos;      

 -dezbateri la clasă pe această temă;        

 -colectare de maculatură= 162 kg.        

 -curăţenia clasei,. 

      Rezultate-expoziţie cu lucrările elevilor la panoul „Eco” al clasei; -promovarea educaţiei 

ecologice în şcoală prin diverse strategii      
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10. Halloween-sărbătoarea Toamnei 
     Clasa a III-a A 

Cadru didactic. prof. Ilincăi Daniela 

Tema activităţii desfǎşurate carnaval  

Data/perioada desfǎşurǎrii.octombrie 2011 

Locul desfǎşurǎrii Sala de clasă 

      Rezultate: Cu toate că era în perioada vacanţei, elevii clasei a III-a A  au sărbătorit Halloweeen-

ul într-un mod original. Că s-au costumat, respectând tradiţia americană sau în alte personaje, nu a 

fost cu nimic mai presus decât alte asemenea activităţi. Dar faptul că s-au implicat şi au adus 

prăjituri de casă, la care şi-au adus aportul, în echipe, a fost punctul care a meritat sărbătorit efortul 

celor mici.  

Cei care au câştigat au fost bucătarii şi degustătorii, în egală măsură. 

 

11. Descoperă o lume sănătoasă! 
Clasa: I A Cadru didactic: prof. Tofan Mioara 

Tema activităţii desfǎşurate: ”Descoperă o lume sănătoasă”- ppt., concurs de desene 

Obiective propuse: 

- identificarea unor aspecte ale  activităţii omului în mediului înconjurător, analizând 

situaţii concrete din natură; 

- antrenarea elevilor în activităţi practice variate, care îi stimulează şi îi motivează; 

- influenţarea comunităţii locale pentru păstrarea curăţeniei mediului înconjurător şi a 

sănătăţii oamenilor- prin desene, afişe, pliante, etc. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: noiembrie 2011 

Locul desfǎşurǎrii. 

   - în laboratorul  Ael şi  sala de clasă 

Persoane prezente:  Cadre didactice: 2   Elevi: 25 

Desfǎşurarea activitǎţii. Pe tot parcursul lunii noiembrie s-au desfăşurat în cadrul orelor de 

cunoaşterea mediului activităţi menite să le dezvolte elevilor cunoştinţe referitoare la sănătatea 

corpului omenesc şi a mediului înconjurător. La sala Ael, în cadrul unor prezentări ppt., copiii şi-au 

aprofundat  cunoştinţele, analizând situaţii concrete din natură. La orele de educaţie plastică, copiii 

au realizat compoziţii plastice, în care au prezentat cum trebuie să arate o lume sănătoasă. Planşele 

astfel realizate au fost apreciate şi expuse în sala de clasă. 

Rezultate aşteptate: Formarea unei atitudini sănătoase faţă de natură; Dobândirea de cunoştinţe şi 

deprinderi ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului om- natură  şi cunoaşterea măsurilor 

ce se impun pentru protejarea sănătăţii. 

 

12. Ce ştim şi ce nu ştim despre deşeuri? 
Clasa: a II-a B Cadru didactic: prof. Tofan Victor 

Tema activităţii desfǎşurate: ”Ce ştim şi ce nu ştim despre deşeuri”- ppt., dezbatere, afişe 

Obiective propuse: 

- identificarea unor aspecte ale  activităţii omului în mediului înconjurător, analizând 

situaţii concrete din natură; 

- antrenarea elevilor în activităţi practice variate, care îi stimulează şi îi motivează; 

- influenţarea comunităţii locale pentru păstrarea curăţeniei mediului înconjurător şi a 

sănătăţii oamenilor- prin desene, afişe, pliante, etc. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: noiembrie 2011 

Locul desfǎşurǎrii  - în laboratorul  Ael şi  sala de clasă 

Persoane prezente: Cadre didactice: 2  Elevi: 23 

Desfǎşurarea activitǎţii. Pe tot parcursul lunii noiembrie, s-au desfăşurat în cadrul orelor de ştiinţe 

activităţi menite să le dezvolte elevilor cunoştinţe referitoare la mediul înconjurător, despre 

selectarea corectă a deşeurilor. La sala Ael, în cadrul unor prezentări ppt., copiii şi-au aprofundat 
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cunoştinţele despre deşeuri, analizând situaţii concrete din natură. La orele de educaţie plastică şi 

abilităţi practice,  copiii au realizat compoziţii plastice, colaje, afişe, în care au prezentat aspecte 

importante despre cum trebuie să se facă selecţia deşeurilor de către oameni. Afişele realizate au 

fost apreciate şi expuse în sala de clasă. 

Rezultate aşteptate: 

1. Formarea unei atitudini sănătoase faţă de mediul înconjurător; 

2. Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului 

om- natură  şi cunoaşterea măsurilor ce se impun pentru protejarea sănătăţii oamenilor, 

printr-o selectare corectă a deşeurilor din natură. 

 

13. Deşeuri şi reciclarea lor 
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec a desfăşurat la Fălticeni sâmbătă, 17 septembrie 

2011, o amplă acţiune de colectare a DEEE. Campania a avut sloganul „Locul deşeurilor nu este în 

casă. Trimite-le la plimbare!” 

Acţiunea  a avut parte şi de sprijinul voluntarilor de la Eco-Şcoala nr. 1 „Alexandru Ioan 

Cuza”, elevii Delia Drăgunea şi Vlad Rusu, coordonaţi de prof. Livinţi Liliana. Elevii sunt activi şi 

în cadrul programului mondial de educaţie ecologică „Eco-Şcoala”, în care ne axăm cu prioritate pe 

managementul deşeurilor, o problemă mereu actuală. Ei au conştientizat cetăţenii că prin reciclarea 

electrocasnicelor vor contribui la protejarea naturii, deoarece echipa RoRec va recicla 

echipamentele colectate. 

La finalul campaniei toţi voluntarii şi coordonatorii au fost premiaţi cu diplome de atitudine 

civică ecologică pentru implicarea în acţiunile de protejare a mediului. 

 

14. Eco-voluntariat-mediul aşa cum îmi place, mediul aşa cum nu-mi place 
Auzim mulţi oameni spunând că muncesc pentru a-i lăsa ceva moştenire fiului ori nepotului 

lor. Întotdeauna se referă la bunuri materiale … Dar mediul înconjurător? Nu cumva este acesta 

moştenirea cea mai de preţ pe care întreaga omenire o lasa urmaşilor? 

Conceptul de dezvoltare durabilă în acord şi armonie cu legile si regulile ce asigură 

echilibrul ecosistemelor naturale. Conştientizarea necesităţiii respectării principiilor acestui concept 

se impune ca o alternativă de supravieţuire. Prin intrarea în activitate a patrulei ECO am facut ca 

şcoala noastră să fie mai curată, iar elevii să aibă un comportament ecologic. Ceea ce vedem zilnic 

devine obişnuinţă şi ajungem să ignorăm, aşa cum facem cu bătăile inimii. Culorile florilor sunt un 

astfel de exemplu. Dorinţa de a desfasura activităţi de voluntariat, prin purtarea însemnelor 

PATRULEI ECO, realizarea unui ecuson, popularizarea Sloganului patrulei: “Eşti Voluntar, eşti 

Eco-activ!..  şi a imnului şcolii  : Patrula ECO ne numim/Natura ştim s-o îngrijim/ Nu mai vrem 

poluare ... vrem un zâmbet de la SOARE! ........ Agenda Patrulei Eco oferã posibilitatea de a puncta 

atât faptele bune, cât şi faptele rele legate de mediul înconjurãtor. La nivelul unităţii şcolare, agenda 

este unicul instrument care atestã participarea unui elev în cadrul Patrulei Eco. 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, patrula ECO-ACTIV fiind 

un sistem de monitorizare a paşilor pozitivi în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, dar 

şi de colectare de date privind problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea locală, 

valorificarea deşeurilor reciclabil sau amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii.  

O ţară civilizată este educată ecologic. Starea mediului şi a preocupărilor pentru el arată 

nivelul de cultură şi civilizaţie.  

„Viitorul depinde de noi. SOS Natura! Şi nouă ne pasă!”, ”Plantăm o floare, sădim un pom, 

mărim stratul de ozon „ „Pământul este viitorul nostru, să-l salvăm!”,” Natura, izvor de 

sănătate”,”Protejând natura, ne protejăm pe noi!”,”Lumea noastră fără poluare”,”Să păstrăm 

sănătatea mediului „,”Minte sănătoasă, un corp sănătos, într-un oraş sănătos „ sunt câteva mesaje 

scrise în agendele ECO.  
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15. Panoul Aşa da!, Aşa nu! 
- Perioada desfǎşurǎrii: permanent 

- Obiective propuse: să identifice factori de poluare a mediului înconjurător; să găsească 

mijloace de protejare a mediului; să reprezinte prin desene activităţi de prevenire a poluării 

mediului, realizate de către copii.  

- Locul desfǎşurǎrii: holul corpului A şi B al Şcolii „Al. I. Cuza” Fălticeni 

- Persoane implicate: înv. Buleu V. prof. Caciuc Adriana, prof. Negre A., prof. Negre S., 

elevii şcolii, bibl. Stan Doriana, prof. Oşlobanu M. 

- Lunar se afişează desene, colaje reprezentând teme de protejare a mediului, articole, sfaturi 

practice, fotografii, activităţi. 

- Elevii sunt interesaţi să facă observaţii, constatări, să conştientizeze rolul omului în 

prevenirea poluării mediului înconjurător 

 

16. Cum reciclăm? 
Clasa I B Cadru didactic   prof.Clipa Dumitrita 

Tema activităţii desfǎşurate : „ Cum reciclăm?” 

-dezbatere” 

-activităţi practice 

Obiective propuse :  

- sa adune materiale refolosibile diverse; 

- sa le sorteze pe categorii; 

- sa inteleaga importanta reciclarii pe categorii; 

- sa concureze pentru a strange cat mai multe deseuri. 

Data/perioada desfǎşurǎrii : noiembrie 2011 

Locul desfǎşurǎrii : Scoala Nr.1 Falticeni 

Persoane prezente:27  elevi, invatator 

 

17. Tu ce faci pentru mediu? 
- Perioada desfǎşurǎrii: permanent 

- Obiective propuse: să identifice factori de poluare a mediului înconjurător; să găsească 

mijloace de protejare a mediului; să reprezinte prin desene activităţi de prevenire a poluării 

mediului, realizate de către copii.  

- realizarea de colaje din materiale refolosibile provenite din natură sau reciclabile, prin care 

se transmite un mesaj eco în comunitate, afişe eco; 

- Cadre didactice: prof. Adriana Caciuc, prof Livinţi Liliana 

 

 

18. E curat şi frumos în jurul meu! 
           Clasa a III-a B  Cadru didactic. Prof. Negre Simona 

Tema activităţii desfǎşurate. „E curat şi frumos în jurul meu!”( activitate de ecologizare) 

Obiective propuse 

3. sa participe activ, constient la activitatea propusa; 

4. sa foloseasca material de protectie (manusi , saci gunoi) 

5. sa lucreze in echipa si sa constientizeze importanta muncii lor;  

Data/perioada desfǎşurǎrii: permanent 

Locul desfǎşurǎrii: spaţiul din jurul şcolii;. 

Persoane prezente:21 

              Elevii clasei a III-a B impreuna cu d-na invatatoare au ieşit în spatiul din jurul scolii pentru 

o activitate de ecologizare. Au pregatit din timp manusi, saci de gunoi si dupa o munca sustinuta  au 

admirat un teren mai curat, mai verde, mai frumos. 
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19. Impactul deşeurilor asupra mediului 
Cadru didactic. prof.Tocanel Alexandra. 

Tema activităţii desfǎşurate.”Impactul deseurilor asupra mediului” 

Obiective propuse 

6. Depozitarea deseurilor selectiv  

7. Reciclarea deseurilor selectiv 

Data/perioada desfǎşurǎrii..-Permanent 

Locul desfǎşurǎrii: curtea scolii si spatiul imprejmuitor acesteia 

Persoane prezente: Cadre didactice: prof.Tocanel Alexandra. Elevii scolii 

          Elevii, impreuna cu cadrul didactic desfasoara actiuni de igienizare si ecologizare a spatiului 

scolar prin depozitarea deseurilor in zone special amenajate; depozitarea deseurilor selectiv in 

containere speciale pentru hartie, plastic, gunoi menajer. Monitorizarea zilnica asupra depozitarii 

deseurilor; actiune permanenta a fiecarui elev din scoala.     

Rezultate: 

-Sporirea interesului  asupra pastrarii curate a mediului inconjurator prin actunile de ecologizare si 

informare a impactului asupra mediului. 

 -O scoala si spatii mai curate si mai bine ingrijite. 

 -Constientizarea impactului deseurilor asupra mediului prin cunoasterea gradului de degradare a 

deseurilor. 

 - Diminuarea cantitatilor de deseuri reziduale dar si prin reducerea poluatorilor. RECICLARE: 

Toate deseurile (inca) inevitabile nu trebuie toate, considerate gunoaie. Noua ne revine sarcina sa le 

triem in asa fel incat sa obtinem materii prime de la care sa avem posibilitatea fabricarii unor 

produse de o excelenta calitate (reciclare). Aceasta triere are ca avantaj menajarea resurselor 

naturale limitate. Aceasta nu este posibil decat daca separarea este bine facuta si daca gradul de 

curatire este ridicat 

 

20. Căsuţa de iarnă pentru păsări 
- Perioada desfǎşurǎrii: octombrie – noiembrie 2011 

- Locul desfǎşurǎrii: atelierul de tamplarie, curtea scolii 

- Cadre didactice : prof. Păstrăvanu Carmen, prof. Clipa Dumitriţa 

- Elevi: clasa a – II-a A, I B 

- Obiective propuse: protejarea pasarilor pe timp de iarna, asigurarea unui necesar de 

hrana pasarilor, formarea unor priceperi si deprinderi practice, dezvoltarea  interesului 

pentru protejarea animalelor si pasarilor 

- Desfǎşurarea activitǎţii: Elevi ai clasei a II a A si I B in colaborare cu parintii au 

contribuit la construirea unor casute pentru pasari pe care le-au amplasat in copacii din 

curtea scolii. 

Rezultate: Elevii au invatat ca trebuie sa ne pese si de vietuitoarele din jurul nostru si sa le 

acordam atentia cuvenita iar parintii au fost incantati sa vada ca si copiii lor au preocupari de 

protejare a vietuitoarelor si dau dovada de sensibilitate. 

 

21. Eco-Carnaval 
Şcoala: Nr.1,,Al.I.Cuza”, Fălticeni 

Clasa: I A  şi a II-a B 

Cadru didactic: prof. Tofan Mioara, prof. Tofan Victor 

Tema activităţii desfǎşurate:  Eco-Carnaval  - ,,Crăciunul   copiilor” 

Obiective propuse: 

- să confecţioneze podoabe pentru brad şi măşti de carnaval; 

- să împodobescă clasa şi bradul cu  globuleţe,steluţe, etc.; 

- să execute paşi de dans învăţaţi ,, Dansul fulgilor”; 

- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă la activitate. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: decembrie 2011 
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Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă 

Persoane prezente: elevi şi părinţi ai acestora 

Cadre didactice: 2 Elevi: 25 şi 23 

Desfǎşurarea activitǎţii: 

            - pregătirea  serbării  şi a  carnavalului ( selectarea textelor, ornarea clasei, repetiţii); 

            - desfăşurarea propriu-zisă a activităţii; 

            - realizarea unui album foto, a unui CD. 

Elevii implicaţi în activitate şi spectatorii, au participat cu interes la această serbare, 

socializând, relaţionând într-o atmosferă destinsă, de sărbătoare. S-au făcut poze, s-au schimbat idei 

şi opinii, s-au ascultat şi s-au cântat colinde româneşti. 

      Activitatea a fost sponsorizată de comitetul de părinţi ai clasei 
 

22. Panoul Verde 
- Perioada desfǎşurǎrii: permanent 

- Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă a Şcolii „Al. I. Cuza” Fălticeni 

- Persoane implicate: prof. Leuştean Maria, elevii clasei a VII A 

- Săptămânal se realizează desene, colaje reprezentând teme de protejare a mediului, folosind 

materiale refolosibile. 

- Rezultate: miniexpoziţie, elevii sunt interesaţi să păstreze clasa curată, să îngrijească 

plantele, să conştientizeze rolul lor în prevenirea poluării mediului înconjurător 

 

23. Eco-semnal  
- Perioada desfǎşurǎrii: permanent 

- Tema activităţii desfǎşurate: Proiecte de mediu popularizate pe blogul şcolii  

- Obiective propuse: încurajarea  implicării elevilor în studierea orizontului local; investigarea 

problemelor de mediu identificate în orizontul local şi apropiat; stimularea  curiozităţii  şi  

interesului  faţă  de  problemele de mediu; 

- Locul desfǎşurǎrii: online, Cabinetul de biologie. 

- Persoane implicate: prof. Livinti Liliana, prof. Caciuc Adriana, elevii clasei a VIII A,VII-

A,VI-B,  

- Activităţile desfăşurate de elevii şcolii în campaniile eco au fost popularizate pe blogul 

scolii   

- Blogul – adresa http://ecoactiv.blogspot.com 

 

24. Pledoarie pentru viaţă 
Data desfăşurării: permanent   

Grupul ţintă: elevii clasei VIII-B, prof. Livinţi L. 

Parteneri implicaţi: comitetul de părinţi  şi comitetul Eco-Şcoala 

Obiective  

1. Informarea elevilor cu problemele de mediu şi eforturile societăţii de protejare şi 

conservare a mediului  

2. Formarea abilităţilor de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie şi carton ,a pet-urilor  

3. Reguli de  conservare a mediului ambiental . 

Resurse: umane - 16 elevi ,1 cadru didactic , 5 părinţi, materiale- saci de pământ pentru flori 

ghivece de flori, răsaduri, pliante, panouri    

Activitate de voluntariat, cu scop de promovare a educaţiei ecologice în şcoală. Încurajarea 

elevilor pentru estetică, prin realizarea unui mediu sănătos pentru instruire şi educare. 

Oportunitatea de a crea, de a ajuta, de a lua decizii prin dezvoltarea unui spirit civic. Educaţia 

pentru mediu înseamnă educaţie pentru o dezvoltare durabilă. Rezultatele acestui proiect 

oglindesc străduinţa şi motivaţia copiilor din clasa a VIII a B pentru a  realiza ceva cu forţele lor 

proprii. 

http://ecoactiv.blogspot.com/
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 Rezultate: Schimbarea valorilor şi a modului de viaţă în sensul respectului pentru munca 

depusă pentru mediu înconjurător, Managementul deşeurilor şi reciclarea acestora, Cunoaşterea 

produselor de consum şi a substanţelor dăunătoare mediului ambiant, Reducerea consumului de apă 

potabilă, de energie electrică, hârtie şi produse care produc o mare cantitate de deşeuri reciclabile. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 Creativitate în realizarea unor felicitări de paşti – expoziţie 

 Vizionarea unor filme despre protecţia mediului prin scoala discovery. 

 Amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde din clasă 

 În natură nimic nu se pierde, totul se transformă –campanie de colectare a deşeurilor  

 Marş ecologic – distribuirea de fluturaşi tematici 

 

25. Fiţi ECO-Activi 
Parteneri implicaţi: Comitetul Eco-Şcoală, CCDG Bucureşti, Primăria Fălticeni –

compartimentul de mediu, termen: permanent 

Obiective: 

1. Conştientizarea necesităţii unui mediu înconjurător curat 

2. Învaţă să fii ECOlogic, ECOman cu ABC-eul ECOLOGIEI 

3. Cunoaşterea legislaţiei ecologice, de mediu  

4. Voluntariat pentru mediu. 

După  o succintă analiză a problemelor de mediu, legate de Sit-ul din comunitatea mea” -  

Lacurile Fălticeni”,  de  păstrarea curăţeniei în şcoala noastră şi economisirea resurselor pe care 

le avem la îndemână pentru a ne desfăşura activităţile în cele mai optime condiţii, au fost 

popularizate activităţile desfăşurate de elevii şcolii în campaniile - Patrula Eco-Activ, Tinerii 

ambasadori pentru mediu, Pagina de sănătate, Rengherii Juniori, pe blogul scolii.  

In urma acestor activităţi, elevii au înţeles că  a trăi într-un mediu sănătos nu reprezintă 

numai un drept al nostru, al tuturor, ci, mai ales, o îndatorire, deoarece, prin grija noastră faţă de 

mediul înconjurător  putem  să ne protejăm sănătatea 

Rezultate: 

Eco-semnal - Calendar dECOrativ,    

1. Noi suntem prietenii naturii-jurnalul ECO-Magazin –eseuri despre mediu Aşa DA ,aşa 

NU ! 

2. Copiii-prietenii naturii, Povestea unei picături de apă, 

3. Nu trece nepăsător!-voluntariat pentru mediu  

4. Ecologizare şi sport  

5. Ştafeta Eco  merge mai departe –lecţii de bună purtare faţă de natură 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

1. Creativitate în realizarea agendei ECO-ACTIV Premierea elevilor cu diplome primite de 

la CCDG Bucureşti 

2. Activităţi  de voluntariat –reciclarea materialelor refolosibile 

3. Concurs –proiecte de mediu,campanii anti–poluare 

4. Jurnal de voluntar –mai greu până începem, cineva trebuie să facă şi asta! aventuri 

printre gunoaie , impresii ...  

 

26. Sănătatea noastră-Să mâncăm ECO 
- Perioada desfǎşurǎrii: permanent 

- Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă a elevilor din clasa a V-a A. 

- Persoane implicate: prof. Tofan Marghioala 

Rezultate: 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. 
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27. Curăţenia e mama sănătăţii 
Data: 10 octombrie 2011 

Clasa a III-a A 

Cadru didactic. prof. Ilincăi Daniela 

Tema activităţii desfǎşurate Activitate practică de ecologizare a spaţiului verde din faţa şcolii  

Persoane prezente: Cadre didactice învăţătorul, 32 elevi ai clasei. 

Rezultate: Elevii s-au mobilizat şi au curăţat parcul din faţa şcolii de gunoaiele aruncate de 

locatarii blocului din vecinătate. 

Beneficii: descoperirea surselor de apariţie a gunoaielor pe spaţiul verde: locatarii blocului 

din vecinătate, dar şi elevii şcolii, care aruncă gunoaie la întâmplare; dorinţa de menţinere a unui  

mediu curat, sănătos. 

Concluzii: Curăţarea spaţiilor verzi, nu trebuie să fie efectuată sporadic, ci poate îmbrăca o 

formă continuă. 

 

28. Magia Mărţişorului, Târgul Mărţişorului 
„Primăvara e un mod de a trăi/Primăvara e un mod de a gândi/Primăvara e un mod de a 

simţi/A simţi, a trăi, a gândi...e primăvară” Pornind de la acest motto, pentru a patra oară se 

derulează la Şcoala nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, în perioada 24 februarie-8 martie 

proiectul educaţional „Magia Mărţişorului”. 

 În cadrul proiectului s-a desfăşurat un concurs interşcolar cu participare naţională, la care 

au participat peste 200 de cadre didactice de la unităţi de învăţământ din întreaga ţară. Au fost 

încheiate parteneriate cu Primăria Fălticeni şi Biblioteca Municipală Fălticeni. 

Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni: felicitări şi mărţişoare. Acestea au fost 

confecţionate din materiale refolosibile, tehnica de realizare fiind la alegerea participanţilor. 

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, s-au valorificat deşeurile reciclabile, concursul a dezvoltat caracterul antreprenorial, 

copiii valorificând 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.  

De asemenea, anul acesta, pe lângă sprijinul Primăriei am beneficiat şi de suportul oferit de 

Biblioteca Municipală Fălticeni, care ne-a oferit spaţiul necesar realizării unei expoziţii. Doar o 

mică parte dintre lucrările primite se va regăsi aici în perioada 24 februarie-8 martie 2012. 

La concurs au participat zeci de mărţişoare şi felicitări eco, deosebite, colorate, realizate în 

ateliere de creaţie organizate în şcoli din toată ţara, obiecte care au contopit  atât imaginaţia cât şi 

munca micilor creatori. Exponatele, felicitările şi mărţişoarele ecologice reprezintă rodul muncii şi 

creativităţii copiilor în utilizarea materialelor reciclabile. S-a depus foarte multă muncă în acest 

proiect, atât din partea elevilor cât şi din partea cadrelor didactice implicate. 

Dincolo de frumuseţea obiectelor confecţionate de copiii din întreaga ţară, această expoziţie 

dă startul unei acţiuni cu scop caritabil. Fondurile obţinute din vânzarea felicitărilor şi mărţişoarelor 

vor fi folosite pentru achiziţionarea de cărţi la biblioteca şcolii precum şi derularea unor acţiuni cu 

caracter ecologic în cadrul Programului Internaţional Eco-Şcoala, mai ales că anul acesta ne 

pregătim pentru o nouă reevaluare, care sperăm să ne confirme cel de-al treilea Steag Verde. 

Deoarece aceste produse sunt realizate de copii în tehnici diferite, sunt unicat şi au un design 

atractiv, am invitat pe toţi cei care doresc să ofere un simbol persoanelor dragi cu prilejul zilelor de 

1 şi 8 Martie să cumpere mărţişoare şi felicitări de la elevii şcolii noastre care au fost prezenţi pe 

„aleea pietonală” şi la biblioteca şcolii în toată această perioadă. 

Coordonatorii proiectului, prof. Mariana Oşlobanu, prof. Adriana Caciuc şi bibl. Doriana 

Stan îşi propun să realizeze acest proiect şi în anii următori, mulţumind pe această cale 

colaboratorilor: Primăria Fălticeni, Biblioteca Municipală Fălticeni, Librării General Cart precum şi 

tuturor cadrelor didactice implicate, atât din şcoală cât şi din ţară. 
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29. 104 ani de la naşterea lui Mihai Băcescu 

       Data desfăşurării: 28 martie 2012 

Clasa: a IV-a C, a V-a B, a VI-a A, A V-a A 

Profesor: Caciuc Adriana, Tofan Marghioala, Haidău Adelina 

Tema activităţii desfǎşurate: 104 ani de la naşterea lui Mihai Băcescu 

Obiective urmărite: 

În cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 104 ani de la naşterea academicianului Mihai 

Băcescu”, care au debutat pe 28 martie 2012, la Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” în colaborare cu 

Şcoala “Alexandru Ioan Cuza” au fost derulate următoarele activităţi:  

1. „SIMPTOME ŞI DIAGNOSTIC ECOLOGIC” 

        (prezentare în versuri, recital de vioară - 5 minute) 

2. „MICUL ECOLOGIST” 

             (prezentare în versuri - 5 minute)  

3.  „PRIMĂVARA ÎN CREAŢIE LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ” 

   (program artistic - 7 minute) 

4. PRIMĂVARA ÎN SUFLET” 

   (program artistic - 7 minute) 

Locul desfăşurării: Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”, Fălticeni 

 

30. Clasa noastră verde 
- Perioada desfǎşurǎrii: permanent 

- Locul desfǎşurǎrii: Şcoala „Al. I. Cuza” Fălticeni 

- Persoane implicate: cadre dicatice şi elevii şcolii 

- Săptămânal se realizează desene, colaje reprezentând teme de protejare a mediului, folosind 

materiale refolosibile. 

- Rezultate: miniexpoziţie, elevii sunt interesaţi să păstreze clasa curată, să îngrijească 

plantele, să conştientizeze rolul lor în prevenirea poluării mediului înconjurător 

 

31. Un copac-un suflet 
Clasa a II a A 

Cadru didactic Păstrăvanu Carmen Elena 

Tema activităţii desfǎşurate  „ Un copac – un suflet” 

Obiective propuse:  

1. stimularea curioziăţii copiilor prin investigarea realităţii;  

2. formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de 

îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;  

3. înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, schimbările şi transformările din mediul 

înconjurător 

Data/perioada desfǎşurǎrii 3 aprilie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: Parcul Prefecturii Fălticeni 

Persoane prezente:reprezentantul Ocolului Silvic Fălticeni, inginerul Gheorghe Pascaru, şeful 

Serviciului utilităţi publice de la Primăria Fălticeni, Silviu Buculei – jurnalist, angajaţi ai primăriei 

Fălticeni 

Alti invitaţi : părinţii clasei 

Desfǎşurarea activitǎţii: Direcţia Silvică Suceava, prin Ocolul Silvic Fălticeni a oferit peste 

100 de copaci din speciile salcie pletoasă, stejar roşu şi paltin, dar şi sfaturi de specialitate, iar 

inginerul Gheorghe Pascaru şeful Serviciului utilităţi publice de la Primăria Fălticeni, împreună cu 

câţiva angajaţi i-au ajutat pe copii să sape gropile şi să planteze copacii. 

Înainte de a-i învăţa cum să plantează un copac, specialiştii de la Ocolul Silvic Fălticeni le-au spus 

copiilor că trebuie să ţină cont că mai sunt si alţi factori de care depinde în egală măsură reuşita 

acţiunii cum ar fi plantarea copacului potrivit la locul potrivit, foarte important fiind şi momentul 

plantării, dar şi tehnica plantării. După ce au acumulat cunoştinţe teoretice, elevii au trecut la partea 
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practică, plantând aproape 100 de pomi în parcul din apropierea Muzeului Ion Irimescu, o destinaţie 

populară atât pentru turiştii care vizitează muzeul, pentru locuitorii din zonă dar şi pentru elevii unui 

liceu din apropiere. 

Rezultate: Obiectivele propuse la începutul activităţii au fost realizate în totalitate. 

Activitatea a fost popularizată în cotidianul Monitorul de Suceava şi pe 

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

 

32. Procesul Pro Natura 
- Martie 2012, clasa a V-a A , îndrumător, prof. Tofan Marghioala 

- Scenetă , activitate în parteneriat cu Muzeul Apelor  

- Evenimentul: 104 ani de la nasterea academicianului Mihai Băcescu 

- Auditoriul format din elevi si profesori de la Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza” Fălticeni, jud. 

Suceava 

- Diplome pentru actori şi îndrumători 

 

33. Natură curată-viaţă sănătoasă 
Clasa: I A  şi a II-a B 

Cadru  didactic: prof. Tofan Mioara, prof. Tofan Victor 

Tema activităţii desfǎşurate: Natură curată-viaţă sănătoasă! 

Obiective propuse: 

- identificarea unor aspecte ale  activităţii omului în mediului înconjurător, analizând 

situaţii concrete din natură; 

- antrenarea elevilor în activităţi practice variate, de ecologizare a parcurilor şi locurilor de 

joacă şi recreere; 

- implicarea  activă în activitatea de cunoaştere a naturii, prin joc. 

Data/perioada desfǎşurǎrii:  aprilie 2012 

Locul desfǎşurǎrii. în Parcul Nada Florilor 

Desfǎşurarea activitǎţii. Elevilor li se explică necesitatea păstrării  curăţeniei în natură, protejându-

ne, astfel, sănătatea. Li se explică importanţa parcului „Nada Florilor” pentru toţi locuitorii oraşului 

Fălticeni. Se împart, apoi, saci de plastic şi mănuşi, după care  sunt împărţiţi pe sectoare, pentru a 

cuprinde o arie cât mai mare de ecologizare a zonei, aceasta extinzându-se şi pe străduţele de lângă 

stadion. Sacii cu gunoaie vor fi depozitaţi la buncărele aflate lângă baza sportivă. 

      Apoi, copiii desfăşoară activităţi de cunoaştere a naturii, prin jocuri de echipă, copiii 

implicându-se cu plăcere în jocul „Recunoaşterea copacului”. Fiecare copil este legat la ochi şi dus 

în preajma unui copac. Acestuia i se va spune că pomul este noul său prieten şi că trebuie să îl 

cunoască cât mai bine, aşa că trebuie să răspundă la cerinţe precum: 

· Fă cunoştiinţă cu el · Îmbrăţişează-ţi noul prieten!· Bate palma cu el!· Mângâie-l !· etc. . După 3-5 

minute, copii sunt adunaţi într-un grup şi dezlegaţi la ochi. Provocarea pentru ei va fi să îşi 

regăsescă prietenul. Este important să existe observatori care să reţină în dreptul cărui copac a fost 

aşezat fiecare copil pentru a vedea dacă aceştia au reuşit să îi identifice la sfârşitul jocului. În 

completare se poate juca şi alt joc “Zidul urlător”.  

Rezultate aşteptate: 

3. Formarea unei atitudini sănătoase faţă de natură; 

4. Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului 

om- natură  şi cunoaşterea măsurilor ce se impun pentru protejarea sănătăţii; 

Prin intermediul jocului, elevii s-au cunoscut mai bine;  au învăţat să se cunoască pe ei înşişi mai 

bine şi  simţul lor de orientare în teren; elevii au participat cu interes la joc, întărindu-se, astfel,  

spiritul de grup, de echipă 

 

34. Voluntariat în ecologie 
Coordonator: Caciuc Adriana Grupul ţintă: clasa a IV-a C, 19 elevi, 100% 

Data desfăşurării: aprilie 2012, Durata activităţii: 4 ore 

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

1. stimularea copilului pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care 

trăieşte 

2. creşterea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii 

în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu sănătos pentru toţi; 

3. implicarea autorităţilor locale în rezolvarea problemelor administrativ-financiare 

care vor apărea pe parcursul derulării acestui program. 

Resurse: umane: prof. Caciuc Adriana, elevii clasei a IV-a C, materiale: chestionare de mediu, 

materiale pentru curăţenie: 

 Din analiza chestionarelor aplicate se vede că experienţa câştigată de elevi a dus la creşterea 

calităţii în domeniul educaţiei. Se observă o schimbare a mentalităţii elevilor şi părinţilor, prin 

înţelegerea necesităţii protejării mediului, prin participarea concretă la activităţi. Elevii şi 

profesorii îşi propun să realizeze mai multe pentru conştientizarea comunităţii asupra 

problemelor de mediu; Se înregistrează deprinderi, atitudini şi comportamente corecte în 

păstrarea curăţeniei în clasă, şcoală, stradă, comunitate. Chestionarele au fost completate de 

elevii clasei, elevi şi şcoală, părinţi şi cetăţeni ai municipiului Fălticeni. 

Rezultate: 

1. Identificarea problemelor de mediu din zonă 

2. Analiza problemelor de mediu şi modalităţilor de rezolvare 

3. Identificarea activităţilor concrete prin care poate contribui şcoala 

4. Conştientizarea factorilor de risc pentru comunitatea şcolară 

5. Activitate de curăţenie în sala de clasă 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

1. Chestionare de mediu 

2. Sondaje de opinie 

3. Sesiune de analiză 

4. Fotografii  

Sugestii, recomandări: 

o Implicare mai mare a comunităţii şi părinţilor în activitate 

 

35. Switch off! 
Data desfăşurării: februarie 2012, Clasa: a IV-a C, 19 elevi, 100% 

Profesor: Caciuc Adriana 

            Tema activităţii desfǎşurate 

 Switch off!-activitate despre consumatoarele de energie care poluează mediul! 

Obiective urmărite: 

 Să aprindă lumina numai atunci când este nevoie, pentru a nu lăsa becurile să ardă 

fără rost; 

 Să scoată aparatele din priză (prăjitorul de pâine, uscătorul de păr, încărcătorul 

telefonului) atunci când nu sunt utilizate; 

 Să evite luminozitatea sporită a ecranului televizorului şi volumul ridicat al 

difuzorului; 

 Să refolosească ambalajele pentru a economisi energia necesară producerii lor  

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Rezultate: Elevii conştientizează că aparatele electrocasnice uitate în priză sau aflate în 

stand-by sunt unele dintre cele mai mari consumatoare de energie. Pe deasupra, poluează şi mediul 

prin emiterea de CO2. Scoaterea din priză a aparaturii electronice economiseşte  energia, banii 

părinţilor şi oferă un aer mai curat. Elevii au completat un rebus în agenda Patrulei Eco pentru a afla 

ce aparate nu trebuie să uite în priză. De asemenea, din mulţimea deşeurilor refolosibile pe care o 

produce familia fiecăruia au confecţionat un aparat electric (simbolic), demonstrând că au 

imaginaţie şi potenţial creativ.   
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36. Şi nouă ne pasă! 
Obiective propuse 

 Responsabilizarea elevilor prin acţiuni de voluntariat 

 Conştientizarea rolului vital pe care îl avem în protejarea naturii. 

 Ecologizarea unor zone din Fălticeni. 

Data/perioada desfǎşurǎrii aprilie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: parcul Nada Florilor, pădurea Dumbrava Minunată 

Cadre didactice: prof. Oşlobanu Mariana  

Elevi din clasa a III-a C 

Alti invitaţi reprezentanti ai presei 

Desfǎşurarea activitǎţii: Activitate a fost programată să înceapă la ora 9. După o organizare 

prealabilă a început acţiunea de ecologizare din faţa Mănăstirii Buciumeni până în pădurea  din 

spatele mănăstirii. 

Rezultate: S-au adunat 20 de saci de deşeuri, peturi şi alte reziduri care au fost preluate de Serviciul 

de salubritate Fălticeni.. 

Elevii au primit mulţumiri şi încurajări de participare şi la alte astfel de acţiuni, sensibilizând astfel 

şi opinia publică, de altfel responsabilă de dezastrele ecologice din zonele periferice ale 

Fălticeniului, prin lipsă de implicare. 

 

37. Un mediu mai sănătos lângă Şomuz 
- Perioada desfǎşurǎrii: iunie 2012 

- Locul desfǎşurǎrii: malul Şomuzului Mare 

- Persoane implicate: prof. Vieru Ciprian, calsele de gimnaziu 

- Obiective propuse: să cunoască scopul şi motivaţia activităţii de ecologizare; să participe 

voluntar la activitate; să înţeleagă importanţa apei în viaţa comunităţii; să desfăşoare 

activităţi de ecologizare a mediului înconjurător; 

 

38. Vrem o natură curată! 
Clasa a IV-a A Prof. Negre Adriana. 

Tema activităţii desfǎşurate. „Vrem o natură curată!”(ecologizare) 

Obiective propuse 

1. sa participe activ, constient la activitatea propusa; 

2. sa foloseasca material de protectie (manusi, saci gunoi) 

3. sa lucreze in echipa si sa constientizeze importanta muncii lor;  

Data/perioada desfǎşurǎrii.4.03.2012. 

Locul desfǎşurǎrii: spaţiul din jurul şcolii;. 

Persoane prezente:28 

Desfǎşurarea activitǎţii: Elevii clasei a IV-a A au ecologizat spatiul din jurul scolii. Au pregatit 

manusi, saci de gunoi si dupa o munca sustinuta au strans gunoaiele din jurul şcolii. 

Rezultate: Un spatiu curat, Fotografii, Aprecieri verbale 

 

39. Mări şi oceane 
Clasa a III-a B, I B Prof. Negre Simona, prof. Clipa Dumitriţa 

Tema activităţii desfǎşurate. „ Mari şi oceane”( vizită la muzeu) 

1. sa-şi îmbogăţească cunoştinţelor despre vietaţile acvatice; 

2. sa se comporte corespunzator intr-un muzeu; 

3. sa aprecieze lucrarile realizate 

Data/perioada desfǎşurǎrii. 4.04 .2012 

Locul desfǎşurǎrii: „Muzeul Apelor”- Fălticeni   

Persoane prezente:50 
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Elevii clasei a III-a B şi I B impreuna cu d-nele invatatoare  s-au deplasat la „Muzeul 

Apelor”- Fălticeni.Acolo însoţiţi de ghid au vizitat toate exponatele. Explicaţiile transportau parcă 

pe elevi în tainica lume a apelor. La finalul activităţii, elevii au realizat desene inspirate din cele 

văzute la muzeu. 

Rezultate 

1. Impresii si fotografii 

2. desene 

3. alcatuirea unor desene inspirate din cele văzute la muzeu 

4. Povestiri orale 

 

40. Vizită la Staţiunea Pomicolă 
Clasa a II-a A Cadru didactic Păstrăvanu Carmen Elena 

Tema activităţii desfǎşurate: Vizită la  Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură 

Fălticeni, 

Obiective propuse: Vizită la depozitul de fructe, vizitarea laboratoarelor de cercetare, plantarea de 

pomi fructiferi. 

Data/perioada desfǎşurǎrii 4 aprilie 2012 

Locul desfǎşurǎrii Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni 

Persoane prezente: Inginer P.Iacobuţă - directorul Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru 

Pomicultură 

Alti invitaţi – Silviu Buculei, jurnalist 

Desfǎşurarea activitǎţii: Elevii clasei a II –a A au vizitat  Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 

pentru Pomicultură Fălticeni, unde au vizitat depozitul de fructe, laboratoarele de cercetare şi au 

plantat pomi fructiferi. Apoi, în sala de şedinţe, elevii au fost serviţi cu mere. Domnul inginer le-a 

explicat copiilor importanţa acestei instituţii şi le-a povestit despre meseriile de pomicultor şi 

horticultor. Elevii au privit la microscoape, apoi au fost duşi la staţia meteo a instituţiei. 

          Toţi copacii plantaţi de micuţi au etichete cu numele copilului care i-a plantat. Asta înseamnă 

că  elevii vor avea grijă şi pe viitor,  pentru ca arborii plantaţi de ei să crească bine şi frumos. 

Rezultate Toate obiectivele propuse au fost îndeplinte iar activitatea a fost popularizată pe 

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

 

41. Excursie în judeţul Neamţ 
- Perioada desfǎşurǎrii: 2 iunie 2012 

- Locul desfǎşurǎrii: Fălticeni – Târgu Neamţ – Humuleşti– M-rea Neamţ– Parcul Naţional 

(Zimbrăria) „Dragoş Vodă” 

- Persoane prezente: Clasa a  IV-a C, a II-a A şi I B  

- Cadre didactice: prof. Caciuc Adriana, Prof. Păstrăvanu Carmen, prof. Clipa Dumitriţa 

- Obiective turistice: 

- Târgu Neamţ : Cetatea de Scaun  

- Humuleşti : Casa memorială „Ion Creangă” şi Popasul „La Moş Chiorpec” 

- M-rea Neamţ 

- Casa memorială „Mihail Sadoveanu” 

- Parcul Naţional (Zimbrăria) „Dragoş Vodă” 

- Obiective urmărite: 

- Să vină în contact direct cu elemente ale mediului înconjurător, de care au luat 

cunoştinţă prin intermediul obiectelor de studiu; 

- Să descopere frumuseţea operelor scrise de Ion Creangă şi redate prin personaje şi 

ilustraţii la casa autorului; 

- Să - şi  formeze un comportament adecvat în funcţie de diferitele obiectivele turistice 

propuse; 

- Să descopere frumosul din artă apreciind picturile mănăstirilor; 

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


 

 22 

- Cultivarea sentimentului de mândrie naţională prin intermediul informaţiilor obţinute în 

urma vizitării obiectivelor turistice istorice; 

- Să petreacă plăcut timpul liber într-un cadru supravegheat; 

- Să se dezvolte competenţe ecologice care se desprind din activităţile întreprinse în cadrul 

proiectului de mediu a Programului Eco – Şcoala; 

- Să respecte regulile de circulaţie şi de comportament adecvat în grup organizat. 

 

42. Gătim sănătos-activitate gastronomică 
Titlul activităţii: Gătim pentru părinţi şi profesori. Codul bunelor maniere la masă (activitate 

cu specific gastronomic)  

Coordonatorul: prof. Crăciun Dana 

Data desfăşurării: 3 .04. 1012 

Grupul ţintă: 28 de elevi, clasa a VII-a B 

Parteneri implicaţi: părinţii elevilor (28) 

Obiective: 

1. Dezvoltarea gustului estetic al elevilor; 

2. Dezvoltarea abilităților de comunicare orală 

3. Dezvoltarea unui comportament civilizat la masă 

Resurse: Umane: 28 de elevi, părinţii acestora, invitaţi Materiale: diferite sortimente de 

mâncare/prăjituri; farfurii, tacâmuri, șerveţele, feţe de masă, pahare, foi A4, pixuri, tabla, cretă 

colorată. 

Elevii au fost împăăţiţi pe 3 grupe, fiecare având un lider. Aceştia au avut de pregătit 3 mese 

festive, aducând de acasă diferite feluri de mâncare, dulciuri, veselă, pahare, tacâmuri, şerveţele, 

feţe de masă, ornamente. Fiecare grupă a prezentat juriului  sortimentele pregătite. La alegere, copiii 

au  citit şi notat pe tablă  reţeta unui preparat pe care l-au adus la şcoală. Ultima etapă a  activităţii a 

fost participarea la concursul privind bunele maniere la masă. Elevilor li s-au adresat 10 întrebări, 

fiecare grupă primind un punctaj. Juriul, alcătuit din d-na prof. Stratulat Ana și  d-na Buculei 

Mihaela (jurnalist) au acordat puncte și au pus întrebări participanţilor. Toate echipele au fost 

felicitate și premiate. 

Rezultate: 

a. Produse alimentare realizate de copii; 

b. 3 mese aranjate festiv; 

c. Reţete reprezentative pentru fiecare grupă. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

1. Jurizarea activităţii grupelor și notarea cu puncte 

2. Evaluarea orală a răspunsurilor concursului privind bunele maniere la masă 

3. Diplome pentru participanţi 

4. CD-ul cu fotografii ale activităților 

 

43. Cercetaşii ajută oraşul să trăiască 
Titlul activităţii:   

 Să lăsăm oraşul să trăiască! (activitate de ecologizare) 

 Cercetăşia – un alt mod de viață (activităţi în aer liber) 

Coordonatorii : prof. Crăciun Dana, prof. Arcip Ana, prof. Nisioi Brândușa 

Data desfăşurării:  4.04. 2012 

Grupul ţintă:  28 de elevi (clasa a VII-a B), 18 elevi (clasa a VIII-a A) 

Parteneri implicaţi: Primăria Orașului Fălticeni, GOSCOM 

Obiective: 

a. Ecologizarea spațiului verde din jurul orașului; 

b. Dezvoltarea capacității de a se exprima prin diferite forme de comunicare; 

c. Participarea la definirea, respectarea și evaluarea unor  reguli unanim acceptate. 
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Resurse: Umane: elevii celor 2 clase, cadrele didactice participante, Materiale: saci menajeri, 

mănuși, foi A4, pixuri 

Însoţiţi de profesorii coordonatori, elevii celor două clase au participat la acțiunea de 

ecologizare  a spațiului ,,Nada Florilor", din orașul Fălticeni. Toate deșeurile colectate au fost 

depozitate în saci menajeri și transportate, cu ajutorul serviciului  Goscom în locul corespunzător. 

Apoi, elevii clasei a VII-a B au participat la activități  în aer liber, în spiritul cercetășiei. Mașina de 

spălat, Omul gigant, Frații, Bingo, au fost câteva dintre jocurile care au creat bună dispoziție. 

Astfel, elevii și-au asumat, pe rând, rolul unui lider, fiind puși în situația de a lua decizii corecte 

pentru întregul grup, s-au exprimat prin alte modalități decât cuvintele și au abordat posibile situații 

cu simțul umorului, într-o manieră optimistă. 

Rezultate: 

 Implicare activă în toate momentele acțiunilor; 

 Modalitate rapidă de reacție în orice situație; 

 Cunoaștere mai bună a colegilor; 

 Gândire pozitivă, provocare. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 Diplome pentru implicare activă; 

 Instantanee pentru panoul Eco al clasei; 

 CD-ul cu fotografiile activității. 
 

 

44. Clasa mea-oază de verdeaţă 
Titlul activităţii: Clasa mea, oază de verdeaţă 

Coordonatorul: prof. Crăciun Dana 

Data desfăşurării: 5.04.2012 

Grupul ţintă: 28 de elevi (clasa a VII-a B) 

Obiective 

1. Dezvoltarea comportamentului ecologic în rândul elevilor; 

2. Dezvoltarea creativității prin realizarea de produse din materiale reciclabile. 

Resurse: 

1. Umane: elevii clasei, prof. coordonator 

2. Materiale: peturi, acuarele, pensoane, foi A4. 

Elevii au compus Decalogul Regulilor Eco; cele 10 porunci au fost transcrise  pe foi A4 și 

ilustrate corespunzător, panoul  constituind un  exponat pentru  evaluarea Eco-Școala. Peturile, 

decupate  și pictate de către copii,  au  decorat  sala de clasă, fiecare dintre acestea purtând și un 

răvaș cu un sfat eco, personalizat. 

Rezultate: Panoul celor 10 porunci Eco; Expoziția de peturi  pictate. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Aprecierea verbală a activității fiecărui elev; 

b. Realizarea expoziției clasei în vederea evaluării pentru Eco-Școala; 

c. Realizarea CD-ului cu fotografii ale activității. 
 

45. Curăţenia-factor important în menţinerea sănătăţii 
Coordonatorul:  Prof. Clipa Dumitrita Data desfăşurării: 6.04.2012 

Durata activităţii: 3 ore  Grupul ţintă: elevii clasei  I B 

Parteneri implicaţi: parinti , bunici 

Obiective: sa participe activ, constient la activitatea propusa; sa foloseasca material de protectie 

(manusi, saci gunoi), sa lucreze in echipa si sa constientizeze importanta muncii lor; 

Resurse: Umane: elevii clasei I B, prof.Clipa Dumitrita, Materiale: costume de trening, adidasi, 

manusi, saci, 
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            Elevii clasei I B  si I C s-au deplasat in parcul Nada Florilor pentru o activitate de 

ecologizare. Au pregatit din timp manusi, saci de gunoi si dupa o munca sustinuta, au admirat un 

parc mai curat, mai verde, mai frumos. Au adus si niste casute de pasarele pe care, cu ajutorul 

adultilor le-au instalat in copaci. 

Rezultate: Un spatiu de joaca curat si primitor, Fotografii 

 

46. Noi şi Natura 
Coordonatorul: Oşlobanu Mariana   Data desfăşurării:   02.04.2012 

Durata activităţii: 2 ore   Grupul ţintă:  elevii clasei a III a C 

Parteneri implicaţi: Comitetul de părinţi 

Obiective: 

1. Să conştientizeze rolul omului în natură 

2. Să participe activ la acţiuni de ecologizare 

3. Să planteze flori ornamentale     

Resurse: 

1. umane   copii, părinţi, profesori 

2. materiale  gavanoase, pui de fpori, pământ pentru jardiniere 

Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

Activitatea a debutat cu un moment teoretic în care am reactualizat cunoştinţele referitoare la plante 

şi rolul lor în mentţinerea echilibrului natural . A urmat activitatea practica de plantare a florilor în 

ghivece, respectând etapele  precizate şi explicate de îndrumător. Copiii au fost receptivi şi au lucrat 

conform cerinţelor, fiind mulţumiţi de ceea ce au realizat. 

Rezultate: 

1. Elevii şi-au format deprinderi  practice , utile. 

2. S-a dezvoltat spiritul de echipă. 

3. Au îmbogăţit colţul viu al clasei cu încă 12  gavanoase de flori. 

 

 

     4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR 

 
Comitetul Eco-Şcoală a urmărit atingerea obiectivelor prin acţiunile cuprinse în plan şi prin 

alte activităţi. 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, Ziua Apei, de Luna Pădurii, 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. 
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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 

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. 

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.  

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”. 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” iar 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. 
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                5. CURRICULUM 
 

         Curriculum-ul şcolar dă posibilitatea elevilor de a se familiariza treptat cu cele mai simple 

noţiuni de ecologie, de a cunoaşte efectele negative ale unor activităţi umane asupra naturii şi căi şi 

măsuri de protejare a mediului. 

                Promovarea educaţiei ecologice interdisciplinare, abordarea integrată a conţinuturilor 

educaţiei ecologice presupune valorificarea valenţelor instructive-educative la toate disciplinile 

şcolare, inclusive la cele din Curriculum la decizia şcolii. Enumăr opţionalele din acest an şcolar :  

- Eco-informatică ( 6 A, 6 B ); 

- Educaţie ecologică ( 4 C); 
 Activităţile propuse în planul de acţiune Eco-şcoala continuă şi se completează reciproc cu 

cele de la majoritatea disciplinelor şcolare.  
     Ţinând seama de caracterul interdisciplinar al programului, amintim şi alte activităţi 

desfăşurate în strânsă legătura cu curriculum-ul şcolar: 

 

1. Tablouri cu materiale din natură 
      Data/perioada desfǎşurǎrii.octombrie 2011; Locul desfǎşurǎrii: Sala de clasă, Clasa a III-a A 

      Elevi: 32 elevi ai clasei.Cadru didactic. prof. Ilincăi Daniela 

Obiective propuse 

8. Să  recunoască tipurile de seminţe de la fructe şi legume care se pot îmbina în vederea realizării 

colajelor; 

9. Îmbinarea de materiale din natură şi cu cele din deşeuri de hârtie şi cutii de la bomboane de 

ciocolată în vederea obţinerii unui tablou; 

10. Folosirea tehnicilor de decupare, a hârtiei, de armonizare a materialelor puse la dispoziţie; 

11. Realizarea unei expoziţii cu caracter eco; 

Rezultate: Elevii au realizat colaje care au fost întregite de creaţii literare legate de proiectul 

Toamna- zâna cea bogată, proiect realizat pe echipe. 

 

2. Învăţăm în aer liber 
Data/perioada desfǎşurǎrii 16.09.2011 

Activitatea va începe în sala de clasă (partea de organizare) şi se va derula pe tot parcursul 

deplasării  şi în parcul oraşului Fălticeni .Va avea durata de două ore. Obiective propuse: 

12. Să observe cu atenţie frumuseţile naturii în anotimpul toamna; 

13. Să discute pe marginea observaţiilor făcute, inventariind micile lor descoperiri; 

14. Să cunoască importanţa stratului de ozon pentru viaţa pe planeta noastră  

15. Să participe activ la situaţiile de învăţare create pentru asimilarea cunoştinţelor despre mediile 

de viaţă acvatice ( Delta, Mări şi oceane)  

16. Să folosească pentru realizarea unei creaţii plastice un model la alegere din mediul observat 

(frunze, flori, insecte, arbori,etc) 

17. Să manifeste plăcere şi interes pentru tema de discuţie abordată şi pentru activitatea în aer liber 

desfăşurată. 

Persoane prezente: prof. Trişi Alexandrina, 30 de elevi ai clasei a IV-a B, în proporţie de 100% 

Alti invitaţi: Persoane prezente ocazional în parcul Municipiului Fălticeni, care au urmărit şi 

apreciat pozitiv activităţile desfăşurate  

Elevii îşi pregătesc cele necesare lucrului ( caiete, manuale de ştiinţe ale naturii, planşe, 

creioane, culori) şi se deplasează în parcul oraşului ( lângă liceul  „Mihai Băcescu”). Poartă discuţii 

despre culorile toamnei prezente în tot ce ne înconjoară şi observă plantele, sau micile vieţuitoare 

întâlnite în mica lor drumeţie. 

Îşi aleg un model pe care doresc să-l imortalizeze prin creaţie plastică, îşi aleg un loc de lucru şi 

surprind elementele esenţiale ale modelelor alese. Participă activ la lecţia de ştiinţe ale naturii cu 

tema „ Medii de viaţă acvatice – delta, mări şi oceane). Raportează toate observaţiile făcute şi 

cunoştinţele asimilate la  importanţa stratului de ozon pentru viaţa pe planeta noastră.  
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Rezultate: Elevii realizează  creaţii plastice – copii cât mai fidele al modelului natural 

observat,sau subiecte legate de anotimpul toamna. Se realizează o expoziţie cu aceste desene în sala 

de clasă, fie se pavoazează clasa cu desenele create, frumos decupate pe contur.  

Îşi însuşesc cunoştinţele referitoare la mediile de viaţă luate în discuţie, şi îşi consolidează 

cunoştinţele pentru următoarea oră de curs 
 

3. Culorile Toamnei 
Coordonatorul: înv. Buleu Viorica 

Data desfăşurării: octombrie 2011 

Grupul ţintă: clasa I C 

Obiective: Să cunoască schimbările din natură toamna, să cunoască fructele, legumele, roadele 

câmpului, să aprecieze frumuseţea şi bogăţia toamnei, să redea prin desen coloritul toamnei. 

 Elevii au făcut desene şi au realizat „Coşuleţul toamnei” 

Rezultate: expoziţie cu cele mai frumoase desene, „Coşuleţul toamnei”-foarte bogat în legume, 

fructe, alte roade ale câmpului. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: obiectele expuse, apreciate de părinţi, de cadrele 

didactice care predau la clasă şi de alte persoane. Elevii s-au înfruptat din roadele toamnei cu 

plăcere. Materialele obţinute au fost folosite la cunoaşterea mediului, desen. 

 

4. Învăţăm despre Marea Neagră 
      Obiective propuse 

1. Să cunoască importanţa Mării Negre  ca mediu de viaţă pentru speciile de peşti, mamifere şi 

vegetaţia specifică. 

2. Să cunoască modul de implicare a guvernelor ţărilor riverane pentru protejarea mediului de 

viaţă reprezentat de Marea Neagră 

3. Să cunoască informaţii referitoare la elemente geografice naturale şi introduse de om, 

caracteristice Mării Negre. 

4. Să descopere specii de peşti şi mamifere marine care trăiesc în acest mediu acvatic. 

5. Să-şi dezvolte capacităţile creatoare în domeniul literar- artistic, creând diverse lucrări pe 

tematica dată. 

6. Să manifeste interes şi implicare în desfăşurarea activităţilor frontal şi pe echipe. 

Data/perioada desfǎşurǎrii Săptămâna 31.10.2011- 4.11.2011 

Activităţile s-au desfăşurat în laboratorul AEL şi în sala de clasă, dar copiii au fost îndrumaţi ca 

pentru informare să utilizeze diverse surse, cum ar fi biblioteca familiei sau a şcolii, emisiunile TV. 

sau Internet-ul. 

Cadre didactice prof. Trişi Alexandrina, 30 de elevi ai clasei a IV-a B, în proporţie de 100% 

         Desfǎşurarea activitǎţii: Activităţile vor debuta în laboratorul AEL, unde pe parcursul unei 

ore, elevii vor desfăşura o activitate în care vor fi implicaţi în diseminarea unor proiecte de mediu 

desfăşurate de alţi elevi, în studierea unor prezetări power point despre Marea Neagră, analiza unor 

fotografii şi filmuleţe despre lumea acvatică.  

Ca temă, pentru ultima zi a săptămânii, pe echipe au avut de colectat materiale ce conţin 

informaţii şi imagini în legătură cu tematica abordată, în scopul realizării şi prezentării unor 

postere-planşe tematice, în realizarea unor creaţii plastice şi literare ( scurte compuneri, rebusuri, 

desene). 

         Activitatea desfăşurată a facilitat înţelegerea conţinutului ştiinţific vehiculat la disciplina 

Ştiinţe la lecţia despre mări şi oceane ca medii de viaţă, şi cu siguranţă va constitui premisa 

desfăşurării cu succes a lecţiei de geografie care va trata acelaşi conţinut tematic.  

Totodată 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. 
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5. Copiii şi Natura-Clipe de toamnă 
Clasa a IV-a C, Cadre didactice: prof. Caciuc Adriana 

Tema activităţii desfǎşurate: Toamna, anotimpul schimbărilor, al iertării, al melancoliei 

Obiective propuse 

- dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură ; 

- dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 

- cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor; 

- descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice; 

- valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei artistico-plastice. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: octombrie – decembrie  2011 

Locul desfǎşurǎrii: Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza” Fălticeni, jud. Suceava 

Rezultatele:  

-analiza la final a activitatilor desfasurate şi a rezultatelor obtinute; 

-observarea impactului derularii proiectului asupra copiilor, parintilor si a partenerilor implicati în 

proiect; 

-expoziţii de lucrări plastice; 

-1 premiu II -creaţie plastică obţinut în cadrul concursului. 

 

6. Apa vie a sufletului românesc-vizită la Casa Memorială a lui Mihail Sadoveanu 
        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, prof. Păduraru Simona 

Tema activităţii desfǎşurate: Tărâm sadovenian de poveste, activitate din cadrul proiectului Apa vie 

a sufletului românesc 

Obiective propuse 

- cunoaşterea operei scriitorului Mihail Sadoveanu; 

- vizitarea casei memoriale a scriitorului din Fălticeni; 

- dezvoltarea  creativităţii elevilor prin crearea de compoziţii care să descrie natura. 

Data/perioada desfǎşurǎrii – noiembrie 2011 

Agenda activității:  
-vizită la Casa Memorială M. Sadoveanu Fălticeni; 

-alcătuirea produsului final al activităţii – cartea elevilor de clasa a VII-a B, a VIII-a A, Tărâm 

sadovenian de poveste şi un colaj de fotografii reprezentându-l pe scriitor. 

Activitatea s-a desfăşurat pe data de 11.11. 2011, elevii clasei a VII-a B fiind însoţiţi de 

prof. diriginte, 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. 

Rezultate 

- CD cu fotografii; 

- Popularizarea activităţii în revista Dumbrava Minunată, nr.2/ian. 2012 
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7. Natura-carte deschisă pentru minte şi suflet 
Coordonatorul activităţii: prof. Brînduşa Nisioi 

Data desfaşurării : permanent 

Participanţi: elevii clasei a –VIII-  a A 

Obiective urmărite: 

-să se familiarizeze cu opera şi personalitatea scriitorului Mihail Sadoveanu 

-să stabilească legături între cultura locală şi opera marelui povestitor 

Rezultate: Natura-temă principală în literatura română; dezbatere, PPT, panouri; realizarea unui 

document conţinând ilustrări ale capodoperelor scriitorului, un scurt documentar despre viaţa şi 

opera lui Sadoveanu şi o gravură în lemn reprezentând pe marele povestitor, toate aceste materiale 

fiind donate de copii şi expuse spre vizionare.  

 

8. Surprize! Ce putem face din materiale refolosibile? 
Clasa I B Cadru didactic   prof.Clipa Dumitrita 

Tema activităţii desfǎşurate : „Surprize! Ce putem face din materiale refolosibile?”-activităţi 

practice 

Obiective propuse :  

- sa adune materiale refolosibile diverse; 

- sa-si foloseasca imaginatia pentru a alcatui obiecte interesante; 

- alcatuirea unei expozitii la nivel de clasa. 

Data/perioada desfǎşurǎrii : permanent 

Locul desfǎşurǎrii : Scoala Nr.1 Falticeni 

Persoane prezente: 27 elevi, invatator 

 

9. Stilul Eco-viaţă sănătoasă 
Clasa a IV-a A  

Cadru didactic.Prof. Negre Adriana. 

Tema activităţii desfǎşurate: „ SOS Natura!”( scenetă şi realizarea unui colaj) 

Obiective propuse 

 sa participe activ, constient la activitatea propusa; 

 sa conştientizeze că protejarea naturii este o datorie şi a celor mici şi a celor 

mari; 

 sa lucreze in echipa si sa constientizeze importanta muncii lor;  

Data/perioada desfǎşurǎrii: aprilie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă; 

Persoane prezente:45 

Desfǎşurarea activitǎţii: Elevii clasei a IV-a A au prezentat sceneta SOS Natura! în faţa colegilor, 

părinţilor şi bunicilor prezenţi, arătând că protejarea naturii este o datorie şi a celor mici şi a celor 

mari. Împărţiţi în trei echipe, au realizat, apoi, câte un colaj, Girafa,din materiale refolosibile. 

Rezultate 

o Filmarea scenetei  

o Aprecieri verbale 

o Expoziţie cu colajele realizate 

 

10. Lumea mirifică a apei 
Clasa I C 

Cadru didactic. Înv Buleu V. 

Tema activităţii desfǎşurate: 22 Martie-ziua mondială a apei 

Obiective propuse 

 Cunoaşterea importanţei zilei de 22 martie în calendarul eco al lunii 

 Să ia contact cu viaţa din adâncurile apei, vizitând muzeul 
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 sa afle despre influenţe negative ale omului privind mediul înconjurător 

 să cunoască importanţa apei pentru viaţă şi modalităţi de implicare activă pentru 

protejarea mediului înconjurător. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 22 martie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă; Muzeul Apelor 

Desfǎşurarea activitǎţii: S-au construit pancarte cu mesaje ecologice, s-a vizitat Muzeul 

Apelor unde a avut loc o informare privind Ziua Mondială a Apei, prezentarea, citirea şi explicarea 

de către elevi a mesajelor ecologice scrise pe pancarte, despre Apă, Planeta Albastră, Natură, Viaţă, 

Poluare. 

Rezultate: vizita a stârnit interesul şi admiraţia pentru lumea mirifică a apei, curiozitatea i-a 

determinat pe elevi să pună întrebări pertinente ghidului din muzeu, elevii au făcut legătura cu 

emisiuni TV urmărite de ei, cu imagini din atlase botanice şi zoologice, au reuşit să citească foarte 

bine mesajele ecologice scrise pe pancarte, fiecare elev a explicat mesajele citite sau prezentate pe 

pancarte, la ora de educaţie plastică au desenat „Peştii”, şi-au manifestat dorinţa de a revedea 

acvariile, dioramele, globul pământesc şi toate curiozităţile din muzeu. 

 

11. Moralitate şi ecologie 
Perioada: februarie 2012; 

Participanţi: prof. Haidău Adelina; elevii clasei a V-a B; 

Obiective urmărite: 

 -formarea şi consolidarea spiritului de echipă;      

 -promovarea respectului faţă de şcoală şi faţă de clasă;     

 -formarea obişnuinţei de a păstra ordinea şi curăţenia în clasă; 

Agenda activităţii:  

 -îngrijirea florilor din clasă (schimbarea florilor în ghivece noi);    

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

„Un mediu curat, o viaţă sănătoasă” 

Rezultate / indicatori de realizare: 

 -sporirea interesului pentru păstrarea curăţeniei şi înfrumuseţarea clasei;   

 -o clasă curată şi frumoasă cu flori îngrijite;       

 -afişarea la panoul clasei a regulamentului, 

Observaţii: -CD cu imagini din timpul activităţii 

 

12. Din tainele pădurii 
Clasa I C   Cadru didactic. Înv Buleu V. 

Tema activităţii desfǎşurate: Luna Pădurii 

Obiective propuse 

 Cunoaşterea frumuseţii şi bogăţiilor pădurii 

 Cunoaşterea importanţei pădurii 

 Dezvoltarea dragostei faţă de natură 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 15 martie 2012-15 aprilie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă; holul şcolii, cabinetul Ael, pădurea de la Nada Florilor 

Desfǎşurarea activitǎţii:  

 Legătura cu Ocolul Silvic Fălticeni, pentru materiale publicitare 

 „Luna Pădurii”-afiş pe holul şcolii cu „Anotimpurile Pădurii” 

 Drumeţie, jocuri în aer liber, întreceri sportive „Crosul Primăverii” în pădurea Nada 

Florilor 

 „Pentru un mediu mai curat”-ecologizare în pădurea Nada Florilor 

 „Freamătul Pădurii”-vizionare film documentar al Direcţiei Silvice Suceava-

cabinetul Ael 

 „Când am mers ieri la pădure”-versuri şi cântec cu mişcări 

 Colectare maculatură 
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Rezultate: elevii au cunoscut pădurea ca mediu de viaţă, plante, animale şi fructe de pădure; au 

înţeles rolul pădurii în viaţa omului, foloasele pe care ni le oferă; au urmărit cu interes glasul 

pădurii, au pătruns în tainele ei cu ajutorul filmului documentar, au ecologizat o parte din pădurea 

din localitate, au înţeles de ce trebuie să protejăm natura, de ce e necesar să colectăm deşeuri de 

hârtie, şi-au exprimat dragostea faţă de natură prin joc şi cântec, au găsit modalităţi de petrecere 

plăcută a timpului liber. 

 

13. Grija pentru sănătate porneşte din alimentaţie 
Clasa a VI-a, aVII, a VIII-a Cadru didactic: Arcip Ana 

Tema activităţii desfǎşurate: Chimia şi mediul înconjurător, Grija pentru sănătate porneşte din 

alimentaţie 

Obiective propuse 

 Determinarea substanţelor toxice in unele alimente, 

 Rolul activităţii experimentale în învăţarea chimiei, 

 Controlul calităţii apei. 

 Conştientizarea consumului alimentelor bio. 

Data/perioada desfǎşurǎrii   16. 11.2011-22. 05.2012.                                            

Locul desfǎşurǎrii: Laboratorul de chimie şi cel de informatică 

Elevi: Lupu Daniela, Ciocădău Dana, Varganici Emil Andrei, Bâgu Ionuţ, Spiridon Alexandru,  

Vatamanu Simona, Macovei Andreea, Nicula Ruxandra,Boghean Monica, Drăgunea Andreea, Buta 

Cristina 

Alti invitaţi - elevi,  cadre didactice , părinţi. 

Desfǎşurarea activitǎţii: Referate, proiecte  şi comunicări. 

 Poluarea aerului şi sănătatea ta. 

 Tinerii pot contribui la diminuarea poluării?  

 Apa – picătura mea de ploaie. 

 Ne implicăm protejând natura. 

 Oxigen- viaţa TERREI. 

 Pădure Raiul pe Pământ. 

 Alimentaţia sănătoasă –alimente bio.  

 Farmacia naturistă.  

 

14. Creativitate din deşeuri de hârtie 
Eco-Şcoala nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni continuă şi în acest an şcolar colaborarea 

cu  Grupul Ecologic de Colaborare-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 Caciuc la realizarea de compoziţii tematice, colaje, panouri, expoziţii, lucrări de grup, 

devenind astfel suport pentru creativitatea artistică a elevilor.  

 Parteneriatul se desfăşoară pe durata întregului an şcolar iar şcoala noastră mulţumeşte celor 

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

 

15. Glasul florilor 
Clasa I C  Cadru didactic. Înv Buleu V. 

Tema activităţii desfǎşurate: Glasul Florilor 

Obiective propuse 

 Aplicarea în practică a cunoştinţelor învăţate 

 Dezvoltarea dragostei faţă de munca fizică, faţă de flori 

 Formarea deprinderilor de a lucra în colectiv, de a-şi asuma responsabilităţi 
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 Dezvoltarea gustului estetic 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 2-6 aprilie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă; holul şcolii 

Desfǎşurarea activitǎţii:  

 Îngrijirea florilor din clasă, schimbarea pământului din ghivece, plantarea de răsaduri 

sau seminţe în ghivece, poezii, cântece, ghicitori despre flori, nume de persoană de la 

nume de flori, costumaţii de flori pentru parada costumelor eco. 

Rezultate: elevii au conlucrat cu părinţii pentru procurarea materialelor, au făcut ordine şi curăţenie 

la locul activităţii, s-au bucurat de rezultatul activităţii practice, au acţionat ca o echipă, şi-au 

asumat responsabilităţi. Au făcut fotografii. Concursul pe nume de flori şi jocul de creaţie au fost 

momente relaxante, plăcute şi interesante la fel ca activitatea practică de îngrijire, plantare şi 

semănare a florilor în ghivece. Tema a fost tratată şi la opţionalul „Lumea mea”, unde au fost 

abordate şi temele „Eu şi Natura”, „E curat şi frumos în jurul meu”. 

 

16. Jucării eco 
- Perioada desfǎşurǎrii. permanent 

- Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă, acasă 

- Persoane implicate: cadrele didactice ale şcolii, prof. Negre A.elevi, părinţi, bibliotecar 

- În natură sau acasă elevii găsesc tot felul de material care, îmbinate cu răbdare şi 

ingeniozitate dau naştere unor obiecte, tablouri, afişe încântătoare. Elevii au muncit cu 

sârguinţă şi meticulozitate iar expoziţia creată a fost o reuşită . 

Rezultate: Au fost refolosite deşeuri şi materiale diverse. Elevii sunt mândri de munca lor. Expoziţia 

a fost apreciată atât de părinţi cât şi de alţi elevi ai şcolii. O parte din obiectele create au fost trimise 

la diferite concursuri şi au obţinut premii şi menţiuni. 

 

17. Natură-culoare-sentiment 
Titlul activităţii: Natură-culoare-sentiment, ipostaze literare și plastice (atelier de creație 

literară și plastică) 

Coordonatorul: prof. Crăciun Dana, Data:  2.04.1012 Grupul ţintă: elevii clasei a VII-aB 

Obiective: Dezvoltarea sensibilității estetice și artistice a elevilor;Valorificarea creativității 
elevilor. 

Resurse: umane- 28 de elevi, materiale – volume de poezii/proză, foi de desen, acuarele, 

pensoane, foi A4   

 Fiecare elev a avut posibilitatea să aleagă o creație literară, în versuri sau în proză, în care să 

fie surprinsă natura. După lectura fragmentelor suport, copiii au reprezentat prin creații plastice 

peisajele descrise, utilizând acele nuanțe care să corespundă sentimentelor create la citirea 

textului. Atelierul de creație literară s-a desfășurat pe două echipe, pentru versuri și proză. 

Astfel, micii autori au transfigurat, cu ajutorul cuvintelor, nenumărate ipostaze ale naturii 

surprinse în anotimpuri diferite. 

Rezultate: 

1. Expoziția de desene Natură-culoare-sentiment (în sala de clasă, S2) 

2. Creațiile literare în versuri sau în proză 

3. CD-ul cu fotografii cuprinzând momentele activității 
Modalităţi de evaluare a activităţii: 

1. Aprecierea verbală a muncii fiecărui elev; 

2. Premierea celor mai frumoase desene și creații literare 

3. Realizarea portofoliului întregii activități 

 

18. Cum putem folosi materialele refolosibile? 
Coordonatorul:  prof.Clipa Dumitrita 

Data desfăşurării: 3.04.2012  Durata activităţii: 2 ore 
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Grupul ţintă: elevii clasei  I B, Parteneri implicaţi: clasa a II-a a 

Obiective: sa participe activ, constient la activitatea propusa; sa manifeste creativitate in alegerea 

materialelor si in efectuarea lucrarii; sa aprecieze obiectiv lucrarile realizate. 

Resurse: Umane: elevii clasei I B, prof. Clipa Dumitrita, Materiale: lipici, foarfece, hartie, 

betisoare, ata, plastic, carioci 

            Elevii clasei I B au confectionat cate o „Carte cu animale” folosind diferite materiale si 

tehnici. Hartia a fost decupata cu atentie, apoi transformata in animale, in alcatuirea carora au 

intrat si materiale textile, plastic, bucati de panza, etc. Cu totii s-au bucurat de rezultatul muncii 

lor, apreciind lucrarile cele mai bine realizate. 

Rezultate: Obiecte, Fotografii 

Modalităţi de evaluare a activităţii: Aprecieri verbale, Expozitie 

Sugestii, recomandări: 

1. Continuarea acestei activitati la orele de abilitati practice 

2. Realizarea altor obiecte pentru a participa la Concursurile ECO 

 

19. Atelier de creaţie-ornamente de Paşti 
Coordonatorul: Oşlobanu Mariana    Data desfăşurării:  03.04.2012 

Durata activităţii:  4 ore  Grupul ţintă:  elevii clasei a III a C 

Parteneri implicaţi: Comitetul de părinţi 

Obiective: 

1. Să pună în aplicare abilităţile practice formate la orele de tehnologie 

2. Să fie creativi şi să realizeze modele originale de obiecte specifice. 

3. Să lucreze cu plăcere şi să finalizeze obiectele începute. 

Resurse: 

1. Umane : copii, părinţi şi profesori  

2. Materiale: peturi, acuarele , pensule, adezivi, lacuri , accesorii;   

Prima parte a activităţii presupune pregătirea materialelor necesare. Apoi se trece la decuparea 

peturilor şi crearea modelelor de suporturi de lumânări, după care le vopsesc , le lasă la uscat şi le 

decorează .  

Rezultate: Copiii şi-au demonstrat deprinderi de lucru diversificate. Au obţinut ornamente de Paşti , 

utilizând tehnici diverse . 

Modalităţi de evaluare a activităţii: Organizarea unei expoziţii. Aprecierea lucrărilor proprii 

şi ale colegilor, motivând aprecierile făcute. 

 

20. Luna Pădurii 
Coordonatorul: diriginte prof. Păduraru Simona  Data desfăşurării: 4.04.2012, 5.04.2012 

Grupul ţintă: clasa a VI-a B    Parteneri implicaţi: Biblioteca şcolii 

Obiective: Să manifeste interes în activităţile de ocrotire a mediului; Să cunoască regulile de 

protejare şi respectare a naturii 

Resurse: umane-26 de elevi, materiale-panouri, planşe, foi, culori, markere, reviste, saci de plastic, 

mănuşi 

 Prima parte a proiectului s-a desfăşurat la biblioteca şcolii. Elevii au fost împărţiţi în două 

grupe, cu sarcini precise, sub coordonarea profesorului diriginte şi a domnişoarei bibliotecare Stan 

Doriana. 

Activităţi: Rolul pădurii (realizarea de referate despre importanţa pădurii), Mii de şoapte şi culori 

(realizarea de planşe, afişe, postere, desene, compuneri, poezii, prezentarea unor poveşti, legende 

despre pădure), Note muzicale (copiii au ascultat şi au învăţat cântece despre pădure), Ştiaţi că…? 

(prezentarea unor curiozităţi despre pădure) 

  Cele două grupe au realizat câte un panou cu cele mai reuşite lucrări. Panourile au fost 

afişate în holul şcolii. Partea a doua a proiectului a avut loc în mijlocul naturii sub forma unei 

activităţi de ecologizare a parcului din oraş şi a iazului Şomuz.  

Rezultate: 
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1. Dobândirea deprinderilor de a acorda atenţie oricărui colţ de natură, sesizând 

frumuseţea şi unicitatea lui; 

2. Manifestarea iniţiativei personale şi dezvoltarea încrederii în forţele proprii prin 

propuneri, acţiuni şi comportament; 

3. Dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării, pe baza încrederii şi a respectului 

reciproc faţă de toţi membrii echipei.   

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

1. Observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete 

2. Expoziţii cu lucrările elevilor 

3. Diplome pentru contribuţii deosebite şi originalitate 

4. Fotografii 

 

21. Alimente ecologice 
Cadru didactic Arcip Ana 

Tema activităţii desfǎşurate  Alimente ecologice  de la cultură la consum –(alimentaţia sănătoasă). 

Obiective propuse 

1. cunoaşterea culturilor organice şi cultivarea acestora. 

2. evitarea consumului de alimente care daunează organismului. 

3. promovarea în rândul elevilor a unei alimentaţii bogate în vitamine şi minerale.  

Data/perioada desfǎşurǎrii  2011—2014. 

Locul desfǎşurǎrii    Şcoala Nr. 1 Fălticeni, Direcţia sanitar-veterinară Suceava - filiala Fălticeni.       

Elevi  clasa a VI –VIII. 

Alti invitaţi elevi participanţi la Concursul judeţean DESCOPERĂ ŞI TU! 

Desfǎşurarea activitǎţii: Plantarea de legume , îngrijirea şi recoltarea  lor, Folosirea ingrăşămintelor 

naturale, Determinarea lucrărilor practice privind analiza laptelui, smântânii, carne.  

Rezultate: Premiul II la concursul judeţean DESCOPERĂ ŞI TU! 

 

 

               6. INFORMAREA ŞI IMPLICAREA COMUNITĂŢII ŞCOLARE 

ŞI A COMUNITĂŢII LOCALE 
        

1. 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 

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 

„Eco-ul”, 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) 
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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) 

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) 
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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  

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

participarea la simpozioane, concursuri 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) 

- 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.) 

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 

http://portal.radioiasi.ro/plantam-copaci-si-i-ingrijim-a55253.html
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2. Afişierul Eco-Şcoală 
Se află pe holul şcolii, la fiecare nivel al clădirii şi în clase. El cuprinde programul de 

acţiune, fotografii din timpul activităţilor, regulamentul concursurilor pe teme de educaţie 

ecologică, 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, Certificatul 

de Excelenţă, Trofeul Eco-Şcoala, certificatele de participare în program, diplomele şi premiile 

obţinute de elevi şi 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 Terra, Doxi si Almanahul De ce Sfera, 

difuzate în şcoală, elevii au găsit permanent informaţii la zi despre programele coordonate de 

CCDG, exemple de activităţi. 

 

       3. Eco-blogul ECO-ACTIV  
Prin fotografii, mesaje ecologice ale elevilor popularizează cele mai semnificative activităţi 

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

 

       4. Site-ul şcolii  
Este creat pe www.didactic.ro  este un alt mijloc de popularizare a activităţilor şi proiectelor 

de educaţie ecologică. 

 

       5. Revista  de educaţie ecologică ECO-UL  

Apare în Suceava, coordonată de inspector Tatiana Vântur. Cuprinde articole însoţite de 

fotografii, creaţii literare ale cadrelor didactice şi ale elevilor şcolii. Prof. Livinţi Liliana, prof. 

Scripcaru Iuliana şi prof. Caciuc Adriana sunt colaboratori al revistei. 

 

         6. Ziua de acţiune pentru întreaga şcoală 
Este o altă modalitate de popularizare a programului şi proiectului ce se derulează, 

activităţilor întreprinse, a rezultatelor obţinute. (Ziua Copilului, 1 iunie 2012, loc de desfăşurare 

Şcoala „Al. I. Cuza”, municipiul Fălticeni) 

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

ziua de 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului. După ce pe 31 mai a avut loc activitatea de 

reevaluare a programului Eco-Şcoala, ne-am gândit să dedicăm ziua copilului activităţilor 

ecologice. De la ora 10:20, în clădirea B a şcolii a avut loc „Parada Florilor şi costumelor Eco”, în 

cadrul căreia, elevii claselor primare, costumaţi în flori parfumate şi elegante au oferit publicului un 

spectacol deosebit. În faţa altor copii, colegi, părinţi şi profesori, în sala care fremăta şi răsuna de 

cântece, „florile” care au defilat pe podium au realizat Parada Costumelor Eco. Cu ajutorul cadrelor 

didactice coordonatoare şi a d-şoarei bibliotecare, ele şi-au prezentat pline de însufleţire costumele 

pe care le-au lucrat din materiale refolosibile. Spectatorii au aplaudat cu admiraţie costumaţiile şi 

pălăriile realizate de elevii participanţi la paradă.  

După încheierii paradei din corpul B, elevii au defilat şi în corpul A al şcolii, unde au fost 

aplaudaţi de profesori şi colegi. Apoi a început parada prin municipiul Fălticeni, însoţiţi şi de 

colegii de la gimnaziu. Copiii au scandat mesaje eco pe tot parcursul paradei şi în faţa principalelor 

instituţii fălticenene şi au fost aplaudaţi de trecători. 

http://www.didactic.ro/
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Activitatea este inclusă şi în programul internaţional Eco-Şcoala, valorificarea deşeurilor 

reciclabile fiind una dintre temele propuse în acest an şcolar. Acţiunea a fost popularizată în revista 

Vocea Fălticeneană din 6 iunie 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. 

 

        7. Agentul Eco în acţiune  
  Popularizarea acţiunilor din clasă în clasă şi sesizarea unor aspecte negative. 

 

        8. Cronica de Fălticeni 
 Cronica de Fălticeni popularizează, prin articole şi imagini implicarea elevilor şcolii în 

programul Eco-Şcoală, în diferite proiecte de mediu, concursuri pe teme de educaţie ecologică.  

 

         9. Secţiunea 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 din acest an şcolar. 

 

Activităţi în parteneriat, pe bază de protocol        încheiat cu: 

 

       10. Primăria Municipiului Fălticeni  
 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 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. 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 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. 

 

       11. 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. 

 

       12. Muzeul Apelor Fălticeni 
A găzduit acţiunile elevilor dedicate Zilei Mondiale a Apelor si Zilei Mondiale a Mediului. 

Are un reprezentant în Comitetul Eco-Şcoala, ing. Dana Tofan, care a răspuns solicitării de a 

participa în şcoală la activităţi ale elevilor. 

 Elevii şcolii au participat la evenimente deosebite din viaţa muzeului: scenetă  „Procesul 

Pronatura” acţiuni desfăşurate la împlinirea a 103 ani de la naşterea academicianului Mihai Băcescu 

şi popularizate în Cronica de Fălticeni, expoziţii, activităţi în cadrul programului Şcoala Altfel, 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. 
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 13. COREMAT IS SRL Fălticeni 
 Acordă sprijin pentru transportul şi valorificarea deşeurilor colectate în cadrul programului 

EcoŞcoala. 

 

      14. 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. Revista 

a primit titlul de „laureat naţional” la Concursul naţional de reviste şcolare şi jurnalistică ediţia 

2011. Elevul Buculei Iustin este tehnoredactor şi fotoreporter al revistei, iar eleva Popescu Andreea 

face parte din colectivul redacţional. 
           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. 

 

      15. 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”.  

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

despre programul „Participă şi tu la MAREA DEBARASARE”. 

 

        16. 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. Librăria General Cart ne-a oferit cărţi cu reduceri substanţiale, dăruite ca 

premii în cadrul concursurilor. 

 

       17. 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. 

 

        18. 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 Caciuc la realizarea de compoziţii 

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

artistică a elevilor.  

 Parteneriatul se desfăşoară pe durata întregului an şcolar iar şcoala noastră mulţumeşte celor 

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

 

        19. Parteneriate cu alte şcoli în proiectul Eco-Şcoala sau proiecte de educaţie 

ecologică, avizate ISJ 
Şcoala noastră a încheiat pe parcursul anului şcolar mai multe parteneriate cu diferite şcoli 

interesate de activităţi de protecţie a mediului: 

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

Caciuc, bibl. Stan Doriana) 

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

Doriana, prof. Nisioi Brînduşa, prof. Crăciun Dana) 

- Proiectul Internaţional Copiii şi natura (prof. Ilincăi Daniela, prof. Caciuc Adriana) 
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- 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) 

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

Mariana, prof. Nisioi Brînduşa, prof. Haidău Adelina) 

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

Adriana Caciuc) 

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

Şcoala Nr.16 Galaţi (prof. Caciuc Adriana,  prof. Clipa Dumitriţa, prof. Păstrăvanu Carmen) 

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

- 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.) 

 

     20. Calendarul activităţilor educative  
Prof. Caciuc 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 

Caciuc, prof. Crăciun Dana, dir. prof. Baban Gabrel 

Concursuri pe teme de mediu – elevii coordonaţi de cadrele didactice din şcoală au obţinut 

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 
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- 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 

 

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:; „Târgul Mărţişorului” Biblioteca Municipală Fălticeni, 

martie 2012; „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, 

Concursul Salvaţi Pădurea – iunie 2012, etc 

 

      7. ECO-CODUL PROIECTULUI 

 

    „Şi nouă ne pasă!” 

 
Face trimitere la atitudinea de respect şi implicare pe care trebuie sa o avem faţă de mediul 

înconjurător şi a fost ales de Comitet dintre mai multe Eco-coduri propuse de elevi. Este afişat în 

toate clasele, laboratoarele, cabinetele, bibliotecă, holul şcolii, cancelarie împreună cu titlul 

proiectului şi cu Regulamentul Micului Ecologist. 

Măsurarea respectării Eco-codului se face prin acţiunile întreprinse de clase, în scopul 

protejării mediului, pentru amenajarea spaţiului şcolar, menţinerea curăţeniei pe plan local, 

colectarea deşeurilor, valorificarea materialelor refolosibile, practicarea unui turism ecologic etc 

Prin proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat!” am făcut paşi însemnaţi în 

următoarele direcţii: 

 Conştientizarea elevilor asupra efectelor poluării 

 Cunoaşterea de către elevi a intervenţiilor nefaste ale omului asupra naturii 

 Tezirea interesului copiilor pentru păstrarea mediului curat şi prevenirea poluării 

 Sensibilizarea comunităţii locale la problemele ecologice 

 Conştientizarea cetăţenilor, a autorităţii locale asupra factorilor care duc la degradarea 

aspectului curţii şcolii şi a orizontului imediat apropiat şcolii 

 Participarea benevolă, chiar din proprie iniţiativă, cu păreri şi convingeri personale la 

activităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului 

 Ridicarea prestigiului şcolii, Simbolul mondial Steagul Verde şi statutul de Eco-Şcoală fiind 

stimulente în acţiunile din program, cerând o implicare responsabilă, permanentă,  de lungă 

durată, cu continuitate, o atitudine civică pozitivă din partea întregii comunităţi şcolare în 

relaţia cu mediul înconjurător. 
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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. 

 

 
Director,                                                                  Coordonator, 

Prof. Gabrel Baban                                            Prof. înv. primar Caciuc Adriana 

   

Data: 31 iulie 2012 


