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DATE GENERALE 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Eco-Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni, judeţul Suceava 

 

DIRECTOR: profesor ILINCĂI DANIELA,  e-mail danyca_i@yahoo.com                                                         

 

DIRECTOR ADJUNCT: profesor STRATULAT ANA     

   

COORDONATOR PROIECT:  prof. înv. primar COŢOVANU ADRIANA, , e-mail 

adrianacaciuc@yahoo.com       

                                          

NUMĂRUL ELEVILOR IMPLICAŢI : 518 elevi din clasele P-VIII; 

 

NUMĂRUL CADRELOR  IMPLICATE: 24 cadre didactice şi 5 cadre nedidactice  

 

PARTENERI IMPLICAŢI:  

 Părinţi ai elevilor; 

 Primăria municipiului Fălticeni 

 Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” Fălticeni 

 Ocolul Silvic Fălticeni 

 Clubul Copiilor si Elevilor Fălticeni 

 Şcoala „Ion Irimescu” Fălticeni 

 Şcoala nr. 8 Suceava 

 Şcoala 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 

 Plus TV 

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

 RoRec Asociaţia Română pentru Reciclare 

 S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni 

 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 

 

2005 / 2006 

 Proiectul „ Paşi spre un mediu mai curat” 

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

mailto:danyca_i@yahoo.com
mailto:adrianacaciuc@yahoo.com
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 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 

 Trofeul Eco-Şcoala din partea ISJ Suceava 

 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 

 Fanionul Eco-Şcoala din partea CCDG 

 Certificat de eco-teacher 

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

1.09.2012- 1.09.2014 

 

2012 / 2013 

 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat”  

 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!”  

 Certificat de participare în program  

      TEMELE DEZVOLTATE  au fost, în principal, următoarele:  

 Curtea şcolii 

 Managementul deşeurilor 

 Viaţă sănătoasă 
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CUM AU FOST IMPLEMENTATE ÎN ŞCOALĂ  CELE 

ŞAPTE „ELEMENTE ESENŢIALE” ALE PROGRAMULUI 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 

1. COMITETUL ECO-ŞCOALA 
 

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

cum urmează :  
- Directorul şcolii: Ilincăi Daniela – profesor învăţământ primar; 

- Directorul adjunct: Stratulat Ana – profesor de matematică; 

- Coordonator Eco-Şcoala: - Coţovanu Adriana - profesor învăţământ primar; 

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

- Profesor biologie: - Livinţi Liliana 

-   Alte cadre didactice:   

o Prisacariu Daria – profesor învăţământ primar; 

o Ştefan Florentina- profesor învăţământ primar; 

o Trişi Alexandrina – profesor învăţământ primar; 

o Oşlobanu Mariana – profesor învăţământ primar; 

o Catrina Alice – profesor învăţământ primar; 

o Negre Simona – profesor învăţământ primar; 

o Tofan Mioara – profesor învăţământ primar; 

o Vasilache Maria – profesor învăţământ primar; 

o Clipa Dumitriţa – profesor învăţământ primar; 

o Negre Adriana – profesor învăţământ primar; 

o Tofan Victor – profesor învăţământ primar; 

o Scripcaru Iuliana – profesor istorie, cultură civică; 

o Tofan Marghioala – prof. ed. tehnologică; 

o Balaci Gheorghiţa – prof. matematică; 

o Leuştean Maria – prof. lb. franceză; 

o Haidău Adelina – prof. religie; 

o Arcip Ana – prof. fizică/chimie; 

o Tocănel Alexandra –prof. ed. fizică; 

o Păduraru Simona – prof. lb. română; 

  -     Reprezentanţi ai elevilor: Vatavu Alexandru, Popescu Florina (P A), Pantia Erik Alexandru, 

Macsim Dalia Julia Elena (P B), Iacob Irina, Lămăşanu-Steinmetz Ema, Grigorescu Ilinca (1 A), 

Prisacă Cristiana, Nechifor Cinzia, Crăciun Gabriel (1 B), Aioanei Bianca, Crăciun Andreea, 

Gavrilescu Denisa (1 C),  Păduraru Lucian-Ioan, Tănasă Delia-Alexandra, Moroşanu Mădălina-

Elena (2 A), Oşlobanu Carla Federica, Bubuţanu Denis Alexandru, Onea Paula-Raluca (2 B), 

Andrei Darius-Marian, Ciurariu-Alexandra-Elena, Dascălu Angela (2 C), Amariei Claudiu, Ciobanu 

Cosmin-Iulian, Onea Darius-Constantin (3 A), Zaharia Teodor, Bâlu Constantin, Raşcovschi Daniel 

(3 B), Brădăţanu Ioana, Grigorescu Lorena, (4 A), Benta-Covrig Francisca, Luntraşu Mara, 

Agănencei Gabriel (4 B), Pachiţa Iuliana, Gabor Ana, (4 C), Franciuc Timeea, Şoldănescu Teona, 

Loghin Simona (5 A), Boboc Bianca Elena, Tănasă Amalia Gabriela, Stratan Florina (5 B), Nistor 

Simona, Stafie Maria (6 A), Nechita Andreea –Elena, Nechifor Raluca, Bolohan Diana Ionela, 

Ghiaţă Patricia (6 B), Pop Simona, Boambă Elena, Murariu Cristina (7 A), Musteaţă Mihaela-

Alexandra, Aioanei Vasilica, Lupu Larisa (7 B), Vatamanu Simina, Moruzescu Maria, Cotleţ Diana, 

Buculei Iustin (8 B), Nistor Brana Măriuca, Ungureanu Georgiana, Ungureanu Roxana (8 A) 

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

 -Reprezentanţi ai autorităţii locale: - prof. Mihai Ioan (reprezentantului Consiliului local în 

Consiliul de administraţie al şcolii);  



 

 5 

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

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

nou studiu privind problemele de mediu sub 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 colegi 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:  

- reparaţia străzilor din municipiu; 

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

trotuarul plin de mucuri de ţigară; 

- câinii comunitari; 

- traficul 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); 

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

pentru grafiti; 

- locatarii de la blocurile învecinate, care nu respectă terenul şcolii, aruncând 

gunoaie; 

- nerespectarea containerelor pentru colectare selectivă; 

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. Clasa noastră-i ca o floare! 
Perioada: 10 IX 2012 – 17 IX 2012, când au efectuat şcolarii un prim contact cu noul mediu 

şcolar, împreună cu unii părinţi - sala de clasă aferentă cursurilor, plus prima săptămână din 

semestrul I al anului şcolar 2012- 2013, când împreună cu învăţătoarea şi-au organizat mediul 

ambiental, în noua clasă destinată clasei pregătitoare. 

Coordonatorul: Ştefan Florentina  

Grupul ţintă: elevii clasei pregătitoare B 

Parteneri implicaţi: - elevii clasei pregătitoare B, învăţătoarea Ştefan Florentina, ceilalţi 

parteneri de dialog din cadrul parteneriatului ,,Eco Şcoala”- primăria locală, părinţii copiilor înscrişi 

la această clasă, etc.  

Obiective: - organizarea spaţiului ergonomic al clasei în funcţie de necesităţile impuse de către 

acest program (progarmul de funcţionare a clasei pregătitoare); 

                  - antrenarea părinţilor, copiilor, a forurilor legislative în vederea creării unui mediu 

propice desfăşurării activităţilor educative. 

Resurse: - umane – directorul unităţii, învăţătoarea, primarul, copiii şi părinţii arondaţi acestei 

clase pregătitoare (B), cadrele ce asigură curăţenia localului; 

               - materiale – asigurarea produselor de curăţenie – igienizare a localului pus la 

dispoziţie pentru acest nivel de vârstă, adică clasa pregătitoare; 

                                    - din partea învăţătoarei – asigurarea portofoliilor corespunzătoare 

proiectelor tematice ce se vor derula în cadrul acestui an şcolar ; 

                                    - asigurarea documentelor de funcţionare a tuturor activităţilor ce se 

derulează la  această clasă – planificarea calendaristică în format digital sau printat .                  

   

2. Culorile Toamnei -Eno-TREE Planting Day 
Clasa –53 de elevi de la clasele  V- VIII 

Cadru didactic: prof.Livinti Liliana 

Tema activităţii desfǎşurate:” -Culorile toamnei – Patrula ECO-ACTIV în acţiune-popularizarea 

Concursului naţional Patrula ECO; 

                                                -ENO TREE PLANTYNG DAY- viitorul este verde -  Anul 2013 –

anul Păcii-concurs internaţional” 

Obiective propuse 

1. Să dezvolte o atitudine ecologică, prin cultivarea grijii faţă de mediul natural.    

2. Sǎ  iniţieze activitǎţi în sprijinul unui mediu înconjurǎtor sănătos.    

3. Patrula Eco este un sistem de monitorizare a pasilor pozitivi in ceea ce priveste protectia 

mediului inconjurator, dar si de colectare de date privind problemele de mediu cu care se 

confrunta comunitatile locale.  

Data/perioada desfǎşurǎrii:  oct  2012  - mai 2013 

Locul desfǎşurǎrii 

1. Parcul din jurul şcolii; oraşul Fălticeni şi iazul Şomuz 

2. Cabinetul de biologie. 

Desfǎşurarea activitǎţii – campanie: Conform regulamentului la 20 de elevi este numit un 

coordonator. Patrula Eco-Activ are 53 de membri elevi şi doar 2 cadre didactice implicate – prof 

Livinti Liliana şi prof.Tofan Marghioala. Am înscris la ediţia a V-a a competiţei patrulei ECO un 

număr de 53 de elevi (5A=6 elevi, 5B=12 elevi, 6A= 8 elevi, 6B= 7 elevi, 7A= 6 elevi, 7B= 3 elevi 

8A=7 elevi, 8B=2 elevi) care şi-au achitat la CCDG agenda patrulei. 
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Datele furnizate de „Patrula Eco” vor fi colectate, procesate si elaborate sub forma unui „Raport 

al Patrulei Eco cu 10 aspecte pozitive şi 10 aspecte negative identificate de Patrula Eco pe parcursul 

derulării proiectului, Completarea datelor din agendă – mediul asa cum îmi place şi mediul aşa cum 

nu-mi place, afişul patrulei şi un colaj din materiale refolosibile. Activitate în teren – poze, articol, 

expoziţie. 

  Ziua plantarii de copaci, organizata de Mediul Inconjurator Online - o scoala virtuală si 

retea pentru dezvoltare durabila, cu sediul in Finlanda- susţine campania „Un milion de 

copaci”, acţiune promovata de Programul Natiunilor Unite pentru Mediu-. 

Rezultate  - expoziţie de ORIGAMI din materiale refolosibile. ( Conteaza imens si exemplul 

personal - Suntem destul de puternici să negociem şi să stabilim o strategie de salvare. În primul 

rând, nu trebuie să uităm că suntem o parte a planetei Pamânt şi că ea este caminul nostru. 

 Am desfăşurat activităţile conform graficului, implicând elevi, profesori, părinţi şi 

comunitatea locală în observarea directă a problemelor de mediu din vecinătatea şcolii, a  

spaţiilor verzi, a locurilor de joacă, a perimetrului local în general. 

 Am realizat ecusonul ECO, imnul patrulei şi ECO mascota care au fost afişate pe site-ul 

patrulei. Purtarea INSEMNELOR PATRULEI ECO: popularizarea Sloganului patrulei: 

“Eşti Voluntar, eşti Eco-activ!.., Imnul nostru: Patrula ECO ne numim/Natura stim s-o 

ingrijim/ Nu mai vrem poluare ... vrem un zambet de la SOARE! ........   

 Am asigurat ca fiecare membru al patrulei ECO-ACTIV să furnizeze informaţii corecte, 

stimulând competiţia şi, în acelaşi timp, a spiritului de echipă prin asumarea de roluri cu 

scopul de a responsabiliza instituţiile locale şi naţionale pentru a proteja mai bine mediul 

înconjurător. 

 Diplome de participare pentru elevi, diplome pentru coordonatori, diploma pentru scoală, 

 Raportul final patrula Eco-Activ, Ediţia a-V-a/ an şcolar 2012/2013. 

 Dorinta elevilor de a desfasura activitati de voluntariat. Aceasta activitate  trebuie extinsă, 

deoarece, fară sprijin si fără bani, rămânem doar la stadiul de vorbe. Ideile copiilor ar trebui 

mai mult sprijinite prin campanii, prin afişe, pliante, informaţii pe blog, pentru a conştientiza 

populaţia privind importanţa păstrării mediului. 

 Prin intrarea în activitate a patrulei ECO elevii au un comportament ecologic. Ceea ce 

vedem zilnic devine obişnuinţă şi ajungem să ignorăm, aşa cum facem cu bătăile inimii.  

 Creşterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu; 

 Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii; 

 Atingerea obiectivelor proiectului a fost urmărită prin realizarea pas cu pas a acţiunilor 

planificate, prin diversificarea formelor de monitorizare si evaluare, de stimulare a 

interesului elevilor pe parcursul derularii proiectului: expoziţii, dezbateri, schimb de 

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

colegii de la alte şcoli, concursuri, portofolii , etc  

 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. 

 Încurajarea   implicarii  elevilor  în  studierea orizontului local. Lucrul in echipa si mai putin 

festivism 

3. Ştim să colectăm selectiv? 
Clasa a III-a A 

Cadru didactic:Vasilache Maria 

Persoane prezente: 24 

Alti invitaţi: Mihaela Buculei jurnalist RRA 

Tema activităţii desfǎşurate: ,,Ştim să colectăm selectiv?” 

Obiective propuse 

-să cunoască importanţa selectării deşeurilor pe categorii (hârtie, plastic, sticlă, textile, resturi 

menajere) 
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-să identifice problemele care le are natura atunci când o poluăm şi  folosim resursele în mod 

excesiv 

Data/perioada desfǎşurǎrii: septembrie 2012/ iunie 2013  

Locul desfǎşurǎrii:şcoală şi împrejurimi 

Desfǎşurarea activitǎţii 

Interviu realizat în clasă şi difuzat la Radio România Actualităţi la emisiunea ,,Obiectiv 

România”(Reportajul Verde) pe data de 3.10.2012 la ora 13. 

Activităţi practice realizate de elevi permanent, de câte ori este nevoie. 

Rezultate:  

-Discuţii, interviu, 

-Selectarea deşeurilor din clasă permanent 

 

4. Un mediu sănătos înseamnă sănătate 
Clasa a III-a B 

Cadru didactic: Tofan Victor 

Persoane prezente: 20 elevi 

Tema activităţii desfǎşurate: Concurs de desene pe teme ecologice 

Obiective propuse: 

1. Să descrie câteva modalităţi prin care pot contribui la protejarea mediului; 

2. Să realizeze desene şi afişe pe teme ecologice. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 20 octombrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă 

Desfǎşurarea activitǎţii:  

         După  o dezbatere  pe probleme de cunoaştere a modalităţilor de protejare a mediului 

înconjurător, elevii au fost antrenaţi într-o activitate- concurs de desene şi afişe ecologice, care a 

urmărit parcurgerea paşilor: 

            - pregătirea  activităţii ( selectarea tematicii, a modelelor, exemplelor, etc.); 

            - desfăşurarea propriu-zisă a activităţii – realizarea desenelor şi afişelor; 

            - prezentarea, analizarea şi alegerea celor mai reuşite desene; 

            - realizarea unei miniexpoziţii a clasei; 

            - premierea câştigătorilor, cu diplome. 

Rezultate:  

-dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului om- 

natură  şi cunoaşterea măsurilor ce se impun pentru protejarea sănătăţii oamenilor şi a mediului 

înconjurător; 

-formarea şi dezvoltarea abilităţilor artistico-plastice la elevi; 

-aprecierea muncii elevilor cu cele mai frumoase desene şi afişe:  

 Zaharia Teodor, cu  desenul „Ocrotiţi natura”; 

 Bucan Albert, cu afişul „Nu poluaţi apele !” ; 

 Onofrei Adrian, cu afişul „Selectaţi deşeurile”. 

 

5. Natura şi Omul 
Clasa: elevii scolii 

Cadru didactic: Tocanel Alexandra 

Tema activităţii desfǎşurate: NATURA SI OMUL 

Obiective propuse 

 impactul deseurilor asupra mediului; 

 protectia si conservarea mediului; 

 implicarea elevilor in actiuni de ecologizare. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: permanent 

Locul desfǎşurǎrii: in jurul scolii, in parcurile din oras 

Desfǎşurarea activitǎţii 
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    Elevii desfasoara actiuni de igienizare si ecologizare prin depozitarea deseurilor selectiv in spatii 

amenajate. 

Rezultate: 

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

deseurilor; 

  -sporirea interesului asupra pastrarii curateniei a mediului inconjurator prin actiuni de ecologizare 

asupra mediului. 

 

6. Respect faţă de natură 
Coordonatorul: diriginte prof. Păduraru Simona 

Data desfăşurării: 3.04.2013 

Durata activităţii: 6 ore 

Grupul ţintă: clasa a VII-a B 

Obiective : 

a. Să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase 

b. Să manifeste interes în activităţile de ocrotire a mediului 

Resurse: 

c. Umane: 26 de elevi 

d. Materiale: pungi, saci de plastic, mănuşi, lavete, detergent 

Descrierea activităţii/proiectului:  

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

şi în parcul oraşului.. Activitatea a avut loc sub forma unui concurs, în urma căruia a fost desemnat 

Cel mai harnic elev.  

S-au desfăşurat, de asemenea, concursuri pe teme ecologice, activităţi de colectare selectivă a   

deşeurilor.   

Rezultate: 

e. Manifestarea unei conduite potrivite faţă de mediul înconjurător 

f. Manifestarea iniţiativei personale 

g. Dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

h. Observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete 

i. Fotografii 

Sugestii, recomandări: 

j. Continuarea activităţii până la sfârşitul anului şcolar  

 

7. Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România 

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

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

voluntarilor CCDG 

- Obiective propuse: plantarea a doi puieţi în parcul din faţa şcolii vechi 

- Data desfǎşurǎrii: 29 octombrie 2012 

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

- Persoane prezente: oameni de serviciu 

- Elevi: cl. I C, cl. a V-a B 

 

8. Halloween-sărbătoarea Toamnei 
     Clasa a IV-a A 

Cadru didactic. prof. Ilincăi Daniela 

Tema activităţii desfǎşurate carnaval  

Data/perioada desfǎşurǎrii.octombrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii Sala de clasă 
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      Rezultate: Cu toate că era în apropierea vacanţei, elevii clasei a IV-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. 

 

 9.Prietenii naturii  
Clasa a VI-a B 

Cadru didactic prof. Haidău Adelina 

Tema activităţii desfǎşurate: Prietenii naturii! 

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

mediului înconjurător 

Data/perioada desfǎşurǎrii: noiembrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: -parcul din faţa şcolii 

Desfǎşurarea activitǎţii: -ecologizarea parcului din faţa şcolii şi a spaţiului din jurul şcolii, prin 

strângerea de gunoaie 

Rezultate: -promovarea educaţiei ecologice în şcoală prin diverse strategii în implicarea copiilor în 

acţiunile orientate spre înţelegere, apărarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător 

 

10.Ziua curăţeniei 
Clasa: a VI-a B, elevi din alte clase 

Cadru didactic: prof. Haidău Adelina 

Persoane prezente: -elevii şcolii şi cadrele didactice 

Alti invitaţi: - şcolile din Municipiul Fălticeni 

Tema activităţii desfǎşurate: Ziua curăţeniei 

Obiective propuse -cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural, sănătos şi 

echilibrat, a unui comportament favorabil relaţiilor dintre om şi natură  

Data/perioada desfǎşurǎrii: 16 noiembrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: Municipiul Fălticeni 

Desfǎşurarea activitǎţii: -acţiune de ecologizare a Municipiului Fălticeni, organizat de Primăria 

Fălticeni, VIVA FM, unde au participat şi şcolile din Municipiul Fălticeni 

Rezultate: 

- promovarea la nivelul şcolii a unei atitudini şi motivaţii de implicare în construirea unui 

mediu durabil, pentru generaţiile viitoare şi de a ajuta elevii să-şi dezvolte capacitatea de a 

gândi creativ 

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. 

 

11. Colectare, refolosire, economisire! 
Coordonatorii: Adriana Coţovanu, Ştefan Florentina  

Data desfăşurării:  permanent  

Durata activităţii: s-a început în luna octombrie, dar are caracter permanent  

Grupul ţintă: clasa pregătitoare B, I C 

Parteneri implicaţi: - elevii clasei pregătitoare B, I C, ceilalţi elevi ai şcolii, firma de colectare a 

produselor reciclabile 
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Obiective: - obişnuirea elevilor de a refolosi/ colecta/recicla produsele ce au un asemenea statut în 

gospodăria părinţilor; implicarea părinţilor în acest proiect, pentru a conştientiza pericolul infestării 

pânzei freatice, a solului cu asemenea produse ce contaminează/ violentează vizual, olfactiv, etc. 

mediul ce ne înconjoară. 

Resurse: umane – părinţii şi copiii din clasa pregătitoare B, I C, partenerii implicaţi în proiect – 

firma de colectare; materiale – hârtie, maculatură, pet-uri, aluminiu, etc.  

Descrierea activităţii: elevii împreună cu părinţii vor aduce din gospodăriile lor produse ce nu mai 

pot fi folosite, iar prin firma de colectare vor intra reciclate din nou sub produse finite, astfel încât 

se va face o economisire de energie, combustibil în genere, şi de ce nu, o îmbunătăţire evidentă a 

mediului, astfel încât să fie respirabil, etc. 

Rezultate: cu banii obţinuţi, vor fi iniţiate alte proiecte, în special cele cu caracter umanitar 

Modalităţi de evaluare a activităţii: concursuri între clase gen :,,cine aduce numărul cel mai mare de 

pet-uri, kg de maculatură, etc!” 

Sugestii, recomandări: este necesar să monitorizăm această activitate prin intermediul tehnicii 

digitale moderne - cameră de luat vederi, fotografii realizate cu ceea ce au adus elevii în fiecare 

dintre perioadele dedicate acestei îndeletniciri. 
 

12. Ce ştim şi ce nu ştim despre deşeuri? 
Clasa: P-VIII Cadrele didactice din şcoală 

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: permanent 

Locul desfǎşurǎrii  - în laboratorul  Ael şi  sala de clasă 

Desfǎşurarea activitǎţii. Pe tot parcursul anului şcolar, 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 

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. Patrula de reciclare 
Perioada desfăşurării: februarie-mai 2013 

Clasa: I C, 25 elevi, 100% şi alti elevi ai şcolii 

Profesor: Coţovanu Adriana şi alte cadre didactice-diriginţi 

Tema activităţii desfǎşurate 

 Implementarea campaniei de reciclare/colectare a deşeurilor de baterii, DEEE şi corpuri de 

iluminat împreună cu RoRec 

Obiective urmărite:  

 Conştientizarea faptului că deşeurile electrice au în componenţa lor substanţe periculoase, 

care au efecte dăunătoare dacă sunt eliberate în aer, apă sau sol. 

 Colectarea a minim 4 kg DEEE de căre fiecare agent al Patrulei de reciclare. 
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Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni 

Desfăşurare şi rezultate: Fiecare clasă din şcoală a fost implicată şi fiecare diriginte împreună cu 

agenţii patrulei au participat la colectarea de deşeuri. Au fost numiţi 25 de elevi – agenţi ai Patrulei 

de reciclare la nivelul fiecărei clase. Ei au primit Agenda şi Insigna Patrulei. Rolul lor a a fost sa 

informeze colegii despre necesitatea reciclării şi să supravegheze colectarea de deşeuri. S-au 

colectat 109 kg DEEE, 30, 6 kg baterii, 2,6 kg becuri şi neoane şi 9,6 kg electrocasnice mici, care 

au fost ridicate de RoRec. La finalul acţiunii, elevii şi cadrele didactice implicate au primit diplome. 

 

14. Oraşul meu-valori şi viitor 
Clasa a III-a A 

Cadru didactic:Vasilache Maria 

Persoane prezente: 24 

Alti invitaţi: părinţi 

Tema activităţii desfǎşurate: ,,Oraşul meu- valori şi viitor” 

Obiective propuse 

-să cunoasca personalităţile din Fălticeni 

-să cunoasca instituţiile şi obiectivele turistice importante din oraş 

-sa participe cu bagajul lor de cunoştinţe în vederea îmbunătăţirii  imaginii oraşului natal 

Data/perioada desfǎşurǎrii: Pe parcursul anului şcolar 

Locul desfǎşurǎrii:sală de clasă, Biblioteca Municipală Eugen Lovinescu Fălticeni; muzee. 

Desfǎşurarea activitǎţii: 

Am realizat sub formă de machetă un oraş (instituţii mai importante) din cutiile de la lapte cu care 

am participat la concursul ,,Oraşul din lapte” şi din materiale refolosibile 

Pe parcursul anului şcolar se vor desfăsura şi alte activităţi în cadrul instituţiilor importante din 

Fălticeni ,unde vom avea expoziţii în cadrul proictului educativ,,Calitatea educaţiei prin artă”. 

Rezultate: Vizite,discuţii,concurs 

 

15. Viaţă sănătoasă-voluntariat pentru mediu 
Clasa –15  elevi de la clasele  V- VIII 

Cadru didactic: prof. Livinti Liliana 

Persoane prezente:părinţii elevilor ,oamenii din Fălticeni care au răspuns la chestionar 

Alti invitaţi –primăria oraşului Fălticeni . 

Tema activităţii desfǎşurat   „Viaţă sănătoasă! - voluntariat pentru mediu 

Obiective propuse 

4. Să dezvolte o atitudine ecologică, prin cultivarea grijii faţă de mediul natural.    

5. Dezvoltarea fizică  armonioasă ,păstrarea sănătăţii 

6. Să dezvolte o atitudine ecologică prin cultivarea grijiii faţă de mediul natural 

7. Sǎ  iniţieze activitǎţi în sprijinul unui mediu înconjurǎtor sănătos.    

8. Patrula Eco este un sistem de monitorizare a pasilor pozitivi in ceea ce priveste protectia 

mediului inconjurator, dar si de colectare de date privind problemele de mediu cu care se 

confrunta comunitatile locale.  

Data/perioada desfǎşurǎrii: 25 nov .- 5.  dec  2012   

Locul desfǎşurǎrii-  oraşul Fălticeni  

Desfǎşurarea activitǎţii –  campanie „Economiseşte inteligent şi ai grijă permanentă de natură!” 

Agenda activităţilor proiectului: membrii ai patrulei  ECO-ACTIV, au realizat în perioada, de Ziua 

Voluntariatului , o investigaţie în comunitatea locală ,privind autovehiculele utilizate de rezidenţi . 

În cadrul acestui proiect, Rengherii Juniori  au luat interviuri locuitorilor din Fălticeni, care au avut 

amabilitatea de a răspunde la câteva  întrebări despre maşinile pe care aceştia le deţin.În urma 

centralizării datelor obţinute din interviul şi sondajul la nivel local am aflat utilitatea şi importanţa 

maşinilor în comunitate. Din investigaţiile noastre am găsit 227 de posesori de maşini pe care i-am 

intervievat şi din care au rezultat următoarele date:  
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1. Numărul şi tipul de maşini la nivel de cercetare – 41 de tipuri de maşini dintre care cele mai 

utilizate mărci sunt: Dacia, Opel, Volswagen şi Ford.  

2. Consumul maşinilor cercetate la 100 km pe oră este cuprins între 2 litri şi 35 litri, dintre care 

cele mai întâlnite consumuri sunt: 5 litri, 6 litri şi 7 litri,  iar concluzia rezultată din aceste 

consumuri este de 42 litri pe zi, 157 kg pe durata de 40 de ani. 

3. Anul fabricaţiei al maşinilor menţionate dintre care cei mai mulţi posesori au cele mai 

întâlnite vehicule fabricate în perioadele: 2003-2012 respectiv 1993-2012. 

Din această investigaţie am constatat că doar 5% din posesorii de autovehicule au motoare eco. 

Noi susţinem folosirea tehnologiilor verzi şi încercăm să găsim cat mai multe soluţii privind 

reducerea consumului de energie a acestor maşini şi emisiilor de dioxid de carbon. 

 

16. Pentru mai multă sănătate, mai multă educaţie! 
             Şcoala: Gimnazială ,,Al.I. Cuza”, Fălticeni, judeţul Suceava 

             Clasa: pregătitoare ,,B” 

             Cadru didactic: profesor Florentina Ştefan 

             Persoane prezente: părinţii elevilor clasei pregătitoare B, elevii clasei pregătitoare B ( 24 ) 

             Alţi invitaţi: femeia de serviciu, alte cadre auxiliare ale şcolii, pentru a prelua şi a  depozita 

materialele refolosibile adunate de către părinţii şi copiii grupei, deoarece noi avem locaţia în corpul 

B de şcoală, şi e mai greu cu deplasarea până la containerele din incinta corpului A al şcolii. 

             Tema activităţii desfǎşurate:,,Cu ce ne mândrim la sfârşitul acestei luni?”( colţul ,,Urmaţi-le 

exemplu!”) 

            Obiective propuse: 

- adunarea unei cantităţi impresionabile de maculatură, sticle de plastic ( pet-uri), doze de 

aluminiu,baterii, becuri uzate, alte obiecte de îndelungată folosinţă şi scoase din uz, care 

necesită reciclare în condiţii de nepoluare vizuală, şi depozitarea lor în spaţii, 

recipiente/containere, în conformitate cu normele, reglementările în vigoare; 

            Data/perioada desfǎşurǎrii: ultima joi din luna pe care o parcurgem calendaristic (a.c.)/31 I 

2013 

             Desfǎşurarea activitǎţii: elevii ajutaţi de către părinţii lor aduc la şcoală din gospodăria 

proprie deşeuri rezultate în urma consumării terţelor produse. Propunătoarea împreună cu părinţii 

efectuează diferite poze pentru a proba faptul că este real ceea ce intreprind elevii din această 

perspectivă, şi că cei care contribuie la aducerea celor mai multe sunt promovaţi la colţul: ,,Urmaţi-

le exemplu!”, precum şi pe site-ul şcolii, pentru a le fi recunoscută la nivel de unitate: hărnicia, 

străduinţa, tenacitatea, etc. 

              Rezultate: Se pare că de la o lună la alta copiii sunt mai motivaţi, şi  s-a creat o concurenţă 

loială pentru aducerea a câtor mai multor astfel de produse. 

 

17. Eco-voluntariat-mediul aşa cum îmi place, mediul aşa cum nu-mi place 
Clasa –53 de elevi de la clasele  V- VIII membri ai patrulei ECO-ACTIV                 

Cadru didactic: prof.Livinti Liliana 

Persoane prezente: 

Alti invitaţi 

Tema activităţii desfǎşurate-  „Eco-voluntariat-mediul aşa cum îmi place, mediul aşa cum nu-mi 

place” 

Obiective propuse 

- Să dezvolte o atitudine ecologică, prin cultivarea grijii faţă de mediul natural.    

- Sǎ  iniţieze activitǎţi în sprijinul unui mediu înconjurǎtor sănătos.    

- Patrula Eco este un sistem de monitorizare a pasilor pozitivi in ceea ce priveste 

protectia mediului inconjurator, dar si de colectare de date privind problemele de 

mediu cu care se confrunta comunitatile locale. 

Data/perioada desfǎşurǎrii:  oct  2012  - mai 2013 

Locul desfǎşurǎrii 
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- Parcul din jurul şcolii; oraşul Fălticeni şi iazul Şomuz 

- Cabinetul de biologie. 

Desfǎşurarea activitǎţii – dezbateri şi campanie- aşa „DA” ,aşa”NU” :  cu eseuri , poze şi  imagini din  

 madiul înconjurător. 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. 

 

18. Panoul Aşa da!, Aşa nu! 
Clasa : pregatitoare A, I A 

Cadru didactic :  Prisacariu Daria, Negre Adriana 

Persoane prezente: elevii clasei pregatitoare A, I A 

Tema activităţii desfǎşurate: „Asa da, asa nu! ” 

Obiective propuse 

- Sa descopere efectele poluarii; 

- Sa realizeze desene ilustrative ce indeamna la o viata eco; 

- Sa descrie importanta ecologiei. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: permanent 

Locul desfǎşurǎrii: Sala de clasa, holul şcolii 

Desfǎşurarea activitǎţii: Copiii au realizat cateva desene colective cu indemn ecologic, dupa ce am 

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

acesteia. 

Rezultate: Elevii si-au exprimat dorinta de a incuraja locuitorii planetei sa protejeze si sa respecte 

mediul inconjurator. 

 

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

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

- Persoane implicate: prof. Adriana Coţovanu şi elevii clasei I C 

- 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 

 

20. Şi mie îmi pasă! 
           Clasa a II-a C  Cadru didactic. Prof. Catrina Alice 

Tema activităţii desfǎşurate. „Şi mie îmi pasă!”( activitate de 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: permanent 

Locul desfǎşurǎrii: spaţiul din jurul şcolii;. 

Persoane prezente:12 

              Elevii clasei a II-a C 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. 

 

21. Eco-semnal-ecologie online 
Clasa –membri ai patrulei ECO-ACTIV                 

Cadru didactic: prof. Livinti Liliana 

Tema activităţii desfǎşurate-  „ECO-Semnal” -ecologie online 

Obiective propuse 
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- Patrula Eco este un sistem de monitorizare a pasilor pozitivi in ceea ce priveste 

protectia mediului inconjurator, dar si de colectare de date privind problemele de 

mediu cu care se confrunta comunitatile locale. 

- Să dezvolte o atitudine ecologică, prin cultivarea grijii faţă de mediul natural.    

- Sǎ  iniţieze activitǎţi în sprijinul unui mediu înconjurǎtor sănătos.    

Data/perioada desfǎşurǎrii:  oct  2012  - mai 2013 

Locul desfǎşurǎrii: Cabinetul de biologie, AeL 

Desfǎşurarea activitǎţii – dezbateri pe blogul şcolii, pe site-ul Patrulei ECO al CCDG şi 

                                      - Campanie Internatională „MAI CURAT”(Litter Les Campaign) ,ediţia a II-a–

voluntariat pe  Youtoube 

                                      - aşa „DA” ,aşa”NU” : cu eseuri, poze şi  imagini din madiul înconjurător . 

Rezultate:  

 Youtoube.com, ziua voluntariatului la scoala Cuza 

 Iustinbuculei.wordpress.com  

 http://ecoactiv.blogspot.com 

 http://ccdg.ro/docs/INSCRIERE%LITTER 

 http://yre-litterless.org 

 www.ccdg.ro 

 www.patrulaeco.ro –imnuri si sigle, ziua voluntariatului, zile nationale de plantare… 

22. 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 ...  

 

http://ecoactiv.blogspot.com/
http://ccdg.ro/docs/INSCRIERE%25LITTER
http://yre-litterless.org/
http://www.ccdg.ro/
http://www.patrulaeco.ro/
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23. Magia Mărţişorului, Târgul Mărţişorului 
Cadre didactice: prof. Coţovanu Adriana, prof. Mariana Oşlobanu 

Tema activităţii desfǎşurate: concurs interşcolar şi expoziţie cu vânzare 

Obiective propuse 

O1: să cunoască scopul şi motivaţia tematicii proiectului; 

O2: să participe cu interes şi plăcere la activităţile desfăşurate; 

O3: să îşi dezvolte aptitudinile practice, artistice şi simţul estetic;                                              

O4: să îşi asume rolul de producător al unor produse de calitate, destinate vânzării; 

O5: să comunice - din perspectiva ofertantului de produse - cu  eventualii cumpărători. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: februarie-martie 2013 

Locul desfǎşurǎrii: Şcoala „Al. I. Cuza” Fălticeni, jud. Suceava, Biblioteca Municipiului Fălticeni 

în sediul căreia va avea loc expoziţia şi se va desfăşura Târgul Mărţişorului, IŞJ Suceava 

Persoane prezente: Cadre didactice din şcoală, 180 elevi voluntari din şcoală 

Alti invitaţi: bibl. Stan Doriana, cadre didactice de la şcolile din Fălticeni 

Motivaţie şi rezultate  

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 s-a regăsit aici în perioada 22 februarie-8 martie 2013. 

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 viitor ne 

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

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

atractiv, organizatorii au 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. director Daniela Ilincăi, prof. Mariana Oşlobanu, prof. 

Adriana Coţovanu şi bibl. Doriana Stan îşi propun să realizeze acest proiect şi în anii următori, 

mulţumind pe această cale colaboratorilor: Primăria Fălticeni, Biblioteca Municipală Fălticeni, 

precum şi tuturor cadrelor didactice implicate, atât din şcoală cât şi din ţară. 

 

24. 22 Martie-Ziua Mondială a Apelor 
Clasa a II-a B, I C Prof. Coţovanu Adriana, prof. Clipa Dumitriţa 

Tema activităţii desfǎşurate: vizită la Muzeul Apelor 

1. sa-şi îmbogăţească cunoştinţelor despre vietaţile acvatice; 
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2. sa se comporte corespunzator intr-un muzeu; 

3. sa aprecieze lucrarile realizate 

Data/perioada desfǎşurǎrii. 22 martie 2013 

Locul desfǎşurǎrii: „Muzeul Apelor”- Fălticeni   

Persoane prezente:50 

Elevii clasei a II-a B şi I C 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: Impresii si fotografii, desene, alcatuirea unor desene inspirate din cele văzute la muzeu, 

povestiri orale 

 

25. O casă mai curată, este parcă mai primitoare/mai zâmbitoare! 
Clasa: pregătitoare ,,B” 

Cadru didactic:  profesor Florentina Ştefan 

Persoane prezente: părinţii copiilor clasei pregătitoare ,,B” 

Alti invitaţi: femeia de serviciu şi alte cadre auxiliare ce transportă materialele reciclabile spre 

containerele aferente, în corpul A, al şcolii. 

Tema activităţii desfǎşurate: ,,O casă mai curată, este parcă mai primitoare/mai zâmbitoare!” 

Obiective propuse: 

- procurarea diferitelor materiale reciclabile cu ajutorul părinţilor, astfel încât să se 

decolmateze locurile aferente din locuinţa proprie, spaţiul să fie astfel arondat folosirii 

îndelungate a familiei; (copilul fiind pregătit pentru luna curăţeniei de primăvară – dând 

o mână de ajutor la igienizarea spaţiilor de folosit a familiei, şi în acelaşi timp putând fi 

un ,,fruntaş” la aducerea unei cantităţi apreciabile de materiale refolosibile, urcând clasa 

în ierarhia celor care au contribuit cel mai mult la strângerea  unor astfel de fonduri ). 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 28 II 2013 

- ultima joi a fiecărei luni ( se efectuează un clasament al celor care au contribuit la 

îmbogăţirea ,,zestrei!” reciclabile a şcolii/clasei). 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă a clasei pregătitoare ,,B” 

Desfǎşurarea activitǎţii:  

- părinţii clasei pregătitoare împreună cu propriii copii ( de-a lungul întregii luni 

calendaristice ), adună în spaţiul propriilor gospodării - materiale refolosibile, ce pot fi 

împachetate pe termen scurt, iar pe termen lung aduse la şcoală, spre a fi depozitate 

legal, în conformitate cu ultimele reglementări în vigoare. Există în curtea interioară a 

şcolii containere speciale ce deservesc adunarea pet-urilor, hârtiei , dozelor de aluminiu, 

şi un spaţiu pentru depozitarea acumulatorilor dezafectaţi, sau obiectelor de utilitate 

îndelungată, care sunt scoase din uz la acest moment dat.  

Rezultate: La sfârşitul lunii calendaristice se monitorizează cantitatea de materiale ce s-a strâns 

având ca dovadă pozele efectuate cu acest prilej, şi expuse la panoul: ,,Urmaţi-le exemplul!”- poze 

expuse în holul Corpului B al şcolii, şi în baza de date ( digitale ) a doamnei profesoare, telefoanele 

mobile ale părinţilor. 

 

26. 105 ani de la naşterea lui Mihai Băcescu 

       Data desfăşurării: 28 martie 2013 

Profesor: Coţovanu Adriana 

            Tema activităţii desfǎşurate: 105 ani de la naşterea lui Mihai Băcescu 

Obiective urmărite: În cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 105 ani de la naşterea 

academicianului Mihai Băcescu”, care au debutat pe 28 martie 2013, la Muzeul Apelor “Mihai 

Băcescu” în colaborare cu Şcoala “Alexandru Ioan Cuza” au fost derulate următoarele activităţi:  

1. „ÎN ŢARA LUI MURĂ-N GURĂ” 

        (recitare şi interpretare poezie - 5 minute) 
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 Prezintă Bubuţanu Denis, clasa a II-a B 

Coordonator: prof. Clipa Dumitriţa 

2. „EU-S FECIOR DIN DUMBRĂVIŢA” 

             (program artistic - 5 minute) 

                     Prezintă Onofrei-Grădinariu Ştefan, clasa I C 

           Coordonator: prof. Coţovanu Adriana 

3.  „PRIMĂVARA ÎN OCHI DE COPIL” 

   (program artistic - 7 minute) 

 Prezintă elevii clasei a VI-a B: Ghiaţă Patricia, Nechifor Raluca 

Coordonator: prof. Haidău Adelina 

4. POEZII LA CEAS ANIVERSAR” 

   (recitare şi interpretare poezii - 7 minute) 

  Prezintă elevii clasei a VI-a A: Murariu Eusebiu, Şcurhan Alexandru 

Coordonator: prof. Păduraru Simona, prof. Tofan Marghioala 

5. PROCESUL VITAMINEI C” 

   (scenetă - 5 minute) 

 Prezintă elevii clasei a V-a A: Şoldănescu Teona, Franciuc Timeea, Holotă 

Alexandra, Pelin Laurenţiu, Loghin Simona, Sandu Paula 

            Coordonator: prof. Livinţi Liliana 

 

27. Un copil, un zâmbet, o floare! 
Clasa : pregatitoare A 

Cadru didactic :  Prisacariu Daria 

Persoane prezente: elevii clasei pregatitoare A 

Tema activităţii desfǎşurate: „Un copil, un zâmbet, o floare! 

Obiective propuse 

- Sa igienizeze spatiul verde si curtea scolii; 

- Sa planteze flori pentru infrumusetarea mediului inconjurator; 

- Sa descrie importanta mentinerii curateniei in spatiul verde. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: martie-aprilie 

Locul desfǎşurǎrii: Sala de clasa, curtea scolii, corpul B. 

Desfǎşurarea activitǎţii: Copiii au plantat flori in pahare de unica folosinta ca dupa ce acestea vor 

iesi sa poata fi transferate in ghivece si puse in curtea scolii. Apoi impreuna am iesit in curtea scolii 

si pe holurile acesteai si am strans deseurile depozitandu-le apoi in locurile special amenajate. 

Rezultate: Elevii au putut observa de cata munca este nevoie pentru a ingriji o planta si astfel au 

invatat sa aprecieze mai mult natura si mediul inconjurator. 

 

28. Cel mai harnic nepoţel 
Şcoala: Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza”, Fălticeni, judeţul Suceava 

Clasa: pregătitoare ,,B” 

Cadru didactic: profesor Florentina Ştefan 

Persoane prezente:  

- părinţii copiilor clasei pregătitoare ,,B”, personalul auxiliar, femeia de serviciu, etc. 

Alţi invitaţi:  

- bunici, prieteni, cunoscuţi care ne ajută la transportul diferitelor produse reciclabile, 

de care unii dintre noi se pot dispensa în această perioadă 

Tema activităţii desfǎşurate: ,,Cel mai harnic nepoţel!” 

Obiective propuse: 

- antrenarea bunicilor alături de părinţi în cursa pentru adunarea a cât mai multe deşeuri 

reciclabile pentru clasa pregătitoare ,,B”; 

- (ţinând cont că începe perioada Sărbătorilor Pascale, iar femeile se preocupă de curăţenia 

caselor, apartamentelor/locuinţelor în general, m-am gândit că este cu mult mai eficient) 
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,,lobby pentru materiale reciclabile, şi nu numai!”- să efectuez o muncă de lămurire a tuturor 

celor implicaţi, pentru a aduna materialele reciclabile cu folos, dar şi a-i antrena pe nepoţi în 

curăţirea spaţiilor de joacă sau de interes pentru toţi membrii familiei, demonstrând că şi în 

această situaţie sunt uniţi, pentru binele familial, dar şi pentru binele comunităţii unde ne 

desfăşurăm noi activitatea. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 29 III 2013( ultima joi a fiecărei luni calendaristice) 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă, Corpul B al şcolii, dar şi propriile apartamente, sau apartamentele 

bunicilor, străbunicilor, cunoscuţilor, etc.) 

Desfǎşurarea activitǎţii:  

             Începând cu 1 martie am anunţat zona de interes, cu mult amplificată faţă de lunile 

precedente. Vor fi scotocite apartamentele bunicilor, străbunicilor, cunoscuţilor, prietenilor, în 

căutare de materiale reciclabile, adică refolosibile, cu intenţia net vădită de a efectua o scurtă 

curăţenie de primăvară, pentru că tot ne aflăm cu toţii în prag de sărbători Pascale şi atunci vrem a 

efectua o curăţenie generală în debarale, magazii, subsoluri sau propriile apartamente, pentru a ne 

debarasa de lucrurile inutile şi care de cele mai multe ori ocupă un spaţiu pe care l-am putea reda 

altor îndeletniciri, activităţi, etc. 

Rezultatele:  

- vor fi vizibile atât în numărul/cantitatea de produse livrată tonetelor speciale din curtea, 

incinta unităţii ( respectiv, şcoala noastră ), dar şi în apartamentele celor cărora noi le-am 

făcut un serviciu enorm - i-am uşurat/igienizat sau împrospătat spaţiul pe care – l ocupau 

diferitele obiecte ce demult trebuiau aruncate, dar din păcate proprietarii nu făceau acest 

lucru, pe considerentul că erau legaţi emoţional de ele. 

 

29. O clasă mai curată 
Coordonatorii :Tocanel Alexandra, Livinţi Liliana 

Data desfăşurării: 03.04.2013 

Grupul ţintă: elevii clasei a V a A, V B 

Obiective: 

a. Sa – si formeze obisnuinta de a pastra ordinea si curatenia in sala de clasa 

b. Sa manifeste vointa 

c. Sa colaboreze unii cu ceilalti in asemenea activitati 

Resurse: 

 umane   elevii, cadrul didactic 

 materiale  materiale de curatenie 

Descrierea activităţii: 

                           Elevii impreuna cu cadrul didactic au facut curatenie in sala de clasa, constand in 

stergerea, lustruirea  mobilierului din sala de clasa, curatarea si udarea florilor,etc.    

Rezultate: 

 produsul final al activitatii 

 fotografii din timpul activitatii 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

o explicatii 

o aprecieri 

30. Mediul în care îmi place să trăiesc 
Coordonatorul: Coţovanu Adriana 

Data desfăşurării: 3 aprilie 2013 

Durata activităţii: 4 ore 

Grupul ţintă: clasa  I C 

Parteneri implicaţi:  CCDG 

Obiective: 

 Formarea şi dezvoltarea competenţelor şi deprinderilor ecologice 

 Încurajarea reciclării şi folosirii responsabile a resurselor 
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 Conştientizarea asupra efectelor negative ale poluării 

Resurse: 

 umane  prof. Coţovanu Adriana, elevii clasei  I C 

 materiale materiale de curăţenie, mapă, hârtie colorată, materiale reciclabile, 

lipici 

Descrierea activităţii: Ziua a debutat cu activitatea de curăţenie în sala de clasă, de îngrijire a 

florilor. După finalizarea curăţeniei au avut loc discuţii pe teme de protejare a mediului. Concluzii - 

activităţile cu conţinut ecologic îşi găsesc finalitatea în comportamentele dobândite de copii: de a fi 

mai buni, mai sensibili faţă de ambient, de a fi mai protectori, mai plini de solicitudine, de a acţiona 

mai disciplinat, de a fi mai responsabili, mai plin de iniţiativă şi mai prompţi în respectarea unor 

reguli, de a deveni cu adevărat un ecolog-cetăţean. 

Restul zilei a fost dedicat realizării unui colaj din materiale refolosibile, În natură sau acasă 

elevii găsesc tot felul de materiale 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. 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. Entuziasmul  copiilor în 

rezolvarea problemelor societăţii legate de distrugerea mediului, credinţa lor sinceră că pot schimba 

lumea, voluntariatul în slujba binelui transformă  reguli simple în comportamente sanătoase şi 

eficiente de protejare a naturii. 

Rezultate: 

 Stabilirea problemelor de mediu din zonă 

 Analiza problemelor de mediu în anotimpuri diferite 

 Curăţenie în sala de clasă 

 Realizarea de colaje din materiale reciclabile 

 Identificarea metodelor de păstrare a curăţeniei 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 Respectarea regulilor de comportament ecologic 

 Realizarea expoziţiei 

 Păstrarea curăţeniei 

 Fotografii  

Sugestii, recomandări: Implicare mai mare a părinţilor în activitate 

 

31. Minte sănătoasă în corp sănătos 
Coordonatorul: prof. Maria Leustean 

Data desfăşurării: 3 .04. 2013  

Durata activităţii: 5 ore 

Grupul ţintă: elevii clasei a-VIIl-a A  

Parteneri implicaţi: cl.a-VIII-a B 

Obiective: 

a.Dezvoltarea atitudinii de respect fata de mediul inconjurator 

b.Deprinderea elevilor de a ingriji orasul si de a pastra curatenia acestuia 

c.Cultivarea gustului pentru frumos 

Resurse: 

a. umane   elevii celor doua  clase 

b. materiale   manusi, saci  ecologici 

Descrierea activităţii: Elevii, supravegheati de dirigintii celor doua clase s-au deplasat la Parcul 

Nada Florilor, unde  au adunat hartii,sticle si alte resturi menejere in saci si apoi le-au depozitat in  

pubele.  

Rezultate: 

a. Elevii, au invatat sa  stranga gunoaiele   

b. au invatat sa respecte mediul inconjurator 

c. au invatat sa pastreze curatenia 
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d. au ivatat sa  aiba o atitudine civica 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

fotografii 

aprecieri verbale  

Sugestii, recomandări: Participarea tuturor elevilor la activitate, Formarea simtului civic si 

cultivarea acestuia  la unii elevi  

 

32. Înfloresc grădinile! 
Clasa  a IV-a C 

Cadru didactic: prof. Oşlobanu Mariana 

Persoane prezente: elevii clasei a IV-a C 

Alti invitaţi  

Tema activităţii desfǎşurate: Înfloresc grădinile ! 

Obiective propuse 

1.  Cultivarea respectului faţă de natură; 

2.  Dezvoltarea interesului pentru menţinerea unui mediu curat; 

3.  Formarea unor deprinderi gospodăreşti; 

Data/perioada desfǎşurǎrii  24 aprilie 2013 

Locul desfǎşurǎrii:  Curtea şcolii 

Desfǎşurarea activitǎţii :  

Elevii clasei a IV-a C au pregătit în vederea desfăşurării activităţii ECO, mai mulţi pui de flori, 

gavanoase şi pământ special, pentru a învăţa să planteze flori  cu scopul înfrumuseţării sălii de clasă 

şi crearea unui mediu sănătos, care să asigure schimbul de oxigen. Iniţierea unor astfel de acivităţi 

pune bazele formării unor deprinderi importante, privind amenajarea unor spaţii şi crearea unui 

ambient natural alcătuit dintr-o diversitate de plante ornamentale. Elevii au fost foarte încântaţi să 

contribuie prin eforturi proprii la amenajarea colţului verde al clasei. 

Rezultate:  

În  urma desfăşurării activităţii,  au fost plantate  15 gavanoase cu flori ornamentale şi s-a schimbat 

pământul altor 10 gavanoase, operaţiune făcută în fiecare primăvară. Deasemenea, elevii au realizat 

igienizarea curţii şcolii prin strângerea gunoaielor şi depozitarea acestora în locuri special 

amenajate. 

 

33. Beneficiile folosirii tehnologiilor verzi 
Pentru a proteja mediul înconjurător trebuie să alegem un autovehicul accesibil cu un consum 

redus. Trebuie să urmărim evoluţia pe piaţă a maşinilor ECO care promovează automobilele 

electrice sau pe gaz natural care protejează mediul această investiţie fiind cea mai fiabilă şi 

recomandată pentru achiziţionarea unei maşini cu o tehnologie ECO. Un bun exemplu de maşină 

ECO este maşina Hibrid care utilizează atât motorul cu combustibil pe benzină cât şi un sistem 

electric care reduce emisia de CO2. avantajele acestei maşini sunt: faptul că această maşină 

constituie o investiţie pe termen lung, se economisesc bani pentru combustibilul funcţional, bateriile 

pot fi reîncărcate la reţeaua de energie electrică, tehnologii cu propulsie electrică sau hibridă, 

consum de 1 litru la 40 de km, furnizarea piesei hibrid. Dezavantajele acestei maşini sunt: limita 

mică de viteză, numărul redus de km pe care îi poate parcurge şi preţul mare al autovehiculului.Prin 

urmare, pentru a evita poluarea în exces a oraşului Fălticeni ,propunem : utilizarea pentru deplasare 

pe distanţe mai mici a bicicletelor , iar pentru deplasarea pe  distanţe mai mari, să se folosească 

mijloacele de transport în comun, cum ar fi microbuzele. 

Rezultate / indicatori de realizare: 

-      investigaţie, chestionare, grafice, poze, link you toube  - voluntariat scoala Cuza 

ZIUA VOLUNTARIATULUI 

Raportul investigaţiilor: Elevii Buculei Iustin , Hîra Ştefana , Pop Simona , Boambă Elena şi 

Popescu Andreea , membrii ai patrulei  ECO-ACTIV de la  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” din 
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Fălticeni , sub îndrumarea prof. Livinţi Liliana au realizat în perioada 25 nov - 4 dec 2012 , de Ziua 

Voluntariatului , o investigaţie în comunitatea locală, privind autovehiculele utilizate de rezidenţi .  

În cadrul acestui proiect, Rengherii Juniori  au luat interviuri locuitorilor din Fălticeni, care 

au avut amabilitatea de a răspunde la câteva  întrebări despre maşinile pe care aceştia le deţin. 

În urma centralizării datelor obţinute din interviul şi sondajul la nivel local am aflat utilitatea 

şi importanţa maşinilor în comunitate.  

Din investigaţiile noastre am găsit 227 de posesori de maşini pe care i-am intervievat şi din 

care au rezultat următoarele date:  

1. Numărul şi tipul de maşini la nivel de cercetare – 41 de tipuri de maşini dintre care cele mai 

utilizate mărci sunt: Dacia, Opel, Volswagen şi Ford.  

2. Consumul maşinilor cercetate la 100 km pe oră este cuprins între 2 litri şi 35 litri, dintre care 

cele mai întâlnite consumuri sunt: 5 litri, 6 litri şi 7 litri,  iar concluzia rezultată din aceste 

consumuri este de 42 litri pe zi, 157 kg pe durata de 40 de ani. 

3. Anul fabricaţiei al maşinilor menţionate dintre care cei mai mulţi posesori au cele mai 

întâlnite vehicule fabricate în perioadele: 2003-2012 respectiv 1993-2012. 

Din această investigaţie am constatat că doar 5% din posesorii de autovehicule au motoare eco.  

Noi susţinem folosirea tehnologiilor verzi şi încercăm să găsim cat mai multe soluţii privind 

reducerea consumului de energie a acestor maşini şi emisiilor de dioxid de carbon. 

 Pentru a proteja mediul înconjurător trebuie să alegem un autovehicul accesibil cu un 

consum redus. Trebuie să urmărim evoluţia pe piaţă a maşinilor ECO care promovează 

automobilele electrice sau pe gaz natural care protejează mediul această investiţie fiind cea mai 

fiabilă şi recomandată pentru achiziţionarea unei maşini cu o tehnologie ECO. Un bun exemplu de 

maşină ECO este maşina Hibrid care utilizează atât motorul cu combustibil pe benzină cât şi un 

sistem electric care reduce emisia de CO2. avantajele acestei maşini sunt: faptul că această maşină 

constituie o investiţie pe termen lung, se economisesc bani pentru combustibilul funcţional, bateriile 

pot fi reîncărcate la reţeaua de energie electrică, tehnologii cu propulsie electrică sau hibridă, 

consum de 1 litru la 40 de km, furnizarea piesei hibrid. Dezavantajele acestei maşini sunt: limita 

mică de viteză, numărul redus de km pe care îi poate parcurge şi preţul mare al autovehiculului. 

Prin urmare, pentru a evita poluarea în exces a oraşului Fălticeni ,propunem : utilizarea pentru 

deplasare pe distanţe mai mici a bicicletelor , iar pentru deplasarea pe  distanţe mai mari, să se 

folosească mijloacele de transport în comun, cum ar fi microbuzele 

 

34. Deşeuri multe, pentru o primăvară curată şi un oraş înfloritor 
Clasa: pregătitoare ,,B” 

Cadru didactic: profesor Florentina Ştefan 

Persoane prezente:părinţii copiilor, elevii clasei pregătitoare *22 de elevi prezenţi 

Alti invitaţi:personalul auxiliar din şcoală 

Tema activităţii desfǎşurate: ,,Deşeuri multe, pentru o primavara curată şi un oraş înfloritor!” 

Obiective propuse: 

- să strângă materiale reciclabile de orice natură, fiind conştienţi că de aportul lor foarte mic 

depinde până la urmă soarte noastră a tuturor, ,,sănătatea planetei” în ultimă instanţă;  

- să antreneze întreaga familie în acest gen de activităţi: colectere, sortare/triere, depozitare a 

deşeurilor reciclabile, astfel încât responsabilitatea la nivelul comunităţii din care fac ei 

parte să fie multiplicată în ,,n!” persoane;  

- să  dovedească spirit de echipă şi fair-play în această campanie, deoarece toţi suntem 

beneficiari de pe urma colectării şi depozitării acestor deşeuri în spaţiile destinate acestora, 

având un oraş  cu un aer mai respirabil , precum şi mai puţin poluat la nivel vizual. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 3 IV 2013 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă 

Desfǎşurarea activitǎţii: 

           Elevii clasei pregătitoare ,,B” ştiau din timp de acest gen de activităţi, deoarece noi în fiecare 

lună calendaristică ( în fiecare joi a sfârşitului de lună ) efectuăm un scurt bilanţ al colectărilor pe 

care le-am întreprins individual, de-a lungul unei anumite perioade. Aşa se face că astăzi, 3 IV 



 

 24 

2013, împreună – adică întreg colectivul clasei de elevi  ( şi cu sprijin nemijlocit al celor apropiaţi! ) 

am reuşit să strângem una dintre cele mai mari cantităţi de materiale reciclabile până în prezent. 

Dovada este dată de ,,muntele!” adunat la colţul clasei noastre şi surprins pe peliculă fotografică. 

Ţinând cont că este o perioadă propice când împrospătăm spaţiile din jurul nostru ( e curăţenia 

specifică anotimpului primăvara, cu specificitate curăţenia premergătoare sărbătorilor Pascale), ne-

am gândit că este nimerit  ca şi în clasa noastră să avem ceva de înlocuit/ schimbat, înfrumuseţat, 

împodobit, curăţat, etc. Din această perspectivă ne-am canalizat eforturile şi activităţile pentru a ne 

face spaţiul unde ne desfăşurăm activitatea cât mai plăcut, dar şi util. 

Rezultate: se văd cu ochiul liber în jurul nostru, ambientul fiind cel mai bun indicator al modului în 

care ne-am gândit structurarea utilităţilor din sala de clasă. Buna dispoziţie a tuturor se ,,citeşte!” 

oricând pe chipurile celor care locuiesc în acest spaţiu. 

 

35. Verde pentru viaţă-confecţionarea de pliante 
Coordonatorii : profesor Daria Prisacariu ( iniţiator); profesor Florentina Ştefan coordonator la 

clasa pregătitoare ,,B” 

Data desfăşurării:  19 III 2013 

Durata activităţii: o oră 

Grupul ţintă: elevii clasei pregătitoare ,,B” ( 24 de elevi ) 

Parteneri implicaţi: profesorul îndrumător, elevii clasei pregătitoare ,,B” 

Obiective: - identificarea elementelor care  ţin de o planetă curată sănătoasă; precizarea de către 

elevi a alternativelor şi soluţiilor de eradicare a problemelor cu care se confruntă omenirea la 

acest moment dat, cu repercursiunile asupra vieţii oamenilor, dar şi a mediului înconjurător  -  

pe termen scurt, mediu, dar şi pe  termen lung. 

Resurse: foi cartonate de desen de culoare verde, culori, carioci, ascuţitori, boluri pentru 

resturile de culoare, etc.  

Descrierea activităţii: Propunătoarea împreună cu elevii clasei pregătitoare ,,B” efectuează o 

scurtă convorbire legată de acest subiect, mai cu seamă pentru că le este familiar (subiectul),  din 

cadrul activităţilor Eco – Şcoala. Ca urmare a discuţiilor avute, fiecare va propune un pliant 

personalizat, pe care ulterior îl va dona unei clase, unui prieten,  familiei, oricui doreşte să-i 

schimbe modul de a gândi şi a acţiona în ceea ce priveşte resursele Planetei Pământ, faptul că sunt 

epuizabile la un moment dat, iar noi ca oameni avem datoria fizică, dar mai cu seamă morală, să le 

gestionăm corespunzător, pentru generaţiile care vor urma ulterior. Activitatea s/a desfaşurat în 

urma unei vizite în zona în care şcoala îşi desfaşoara activitatea- ghenele de gunoi din proxima 

vecinătate  a acesteia, pentru a vedea ,,pe viu” contextul realităţilor cotidiene şi măsurile ce se 

impun a fi luate la nivelul ,,oamenilor mari. 

Rezultate: lucrările lor denotă că au o gândire extrem de matură pentru această vârstă. Au creat 

sloganuri care să-i motiveze pe oamenii mari, dar şi pe prichindei. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: faptul că au creat propriile pliante, denotă că pot să se implice 

major în activităţi ce duc la salvarea planetei. Deşi este prematur să gândim în alţi parametri, ei 

judecă constructiv acţiunile şi comportamentul celor dragi lor, pe considerentul că întradevăr 

oamenii mari fac uneori şi lucruri care periclitează viaţa planetei, implicit viaţa lor, a copiilor 

proprii, cu toate că ei sunt persoanele cele mai importante şi justifică prin cuvinte că le iubesc. La 

nivel de intenţie, este adevărat, dar cum ,,faptele vorbesc!”, uneori ne îndoim de  declaraţiile mai 

puţin credibile, pe care le declamă cei mari, iar cei mici sesizează neconcordanţa lor.  

Sugestii, recomandări: s-ar impune ca astfel de activităţi să fie efectuate  împreună cu cei mai în 

vârstă, pentru ca să nu mai fie nevoie să distorsionăm adevărul în familie; copiii nu şi-ar mai forma 

o percepţie greşită asupra evenimentelor, iar activităţile ar fi cu mult mai eficiente. 

 

36. Micii ecologişti în acţiune 
Coordonatorul:  prof. Negre Simona 

Data desfăşurării: 2.04.2013 

Durata activităţii: 4 ore 
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Grupul ţintă: elevii clasei  aIV-a 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; 

- sa alcatuiasca obiecte diverse din materiale refolosibile 

Resurse: 

a. Umane : elevii clasei a IV-a B, prof. Negre Simona 

b. Materiale :manusi, saci, hartie, ghivece, pământ pentru flori, plante; 

Elevii clasei a IV-a B  s-au deplasat in curtea şcolii pentru o activitate de ecologizare. Au pregatit 

din timp manusi, saci de gunoi si dupa o munca sustinuta, au admirat un spaţiu mai curat, mai 

verde, mai frumos. S-au întors la şcoală unde au plantat în ghivece plante aduse de ei . 

Rezultate: 

Un spatiu de joaca curat si primitor 

Fotografii 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Aprecieri verbale 

Sugestii, recomandări: Continuarea acestei activitati si cu alte ocazii 

 

37. Pe meleagurile judeţului 
Coordonatorii: prof. Oşlobanu Mariana şi Negre Simona 

Data desfăşurării:   05.04.2013 

Durata activităţii: 7  ore 

Grupul ţintă:  elevii claselor a IV a B şi  C 

Parteneri implicaţi: Comitetul de părinţi, SC „ Ceztrans” SRL 

Obiective 

- Să cunoască obiectivele turistice ale Sucevei 

- Să reţină aspecte importante din detalii de conţinut ale obiectivelor turistice 

vizitate. 

- Să aprecieze bogăţia turistică a judeţului Suceava     

Resurse: 

- umane   copii, părinţi, profesori 

- materiale   mijloc de transport, resurse financiare 

Activitatea a debutat cu deplasarea grupului de elevi la Suceava, apoi vizitarea primului 

obiectiv - Planetariul care a fost impresionant pentru elevi, apoi vizitarea Muzeelor de Ştiinţe şi 

de Istorie - deosebit de sugestive privind bogăţiile naturale şi istorice ale judeţului. Apoi am 

pornit pe urmele Mareluii Ştefan şi am vizitat ruinele Cetăţii de Scaun a Moldovei şi Parcul 

Cetăţii, unde elevii au văzut şi statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, ne-am rugat la altarul 

Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou şi la întoarcerea spre Fălticeni ne-am oprit să vizităm studioul 

televiziunii TV PLUS, unde elevii au primit explicaţii referitoare la desfăşurarea programelor 

TV PLUS şi au fost înregistraţi în calitate de mici prezentatori TV. 

Rezultate: 

- Elevii şi-au format o viziune clară asupra obiectivelor din loc. Suceava. 

- Au trăit momente inedite în studioul TV PLUS Suceava. 

- Şi-au îmbogăţit orizontul cultural şi informaţional. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: Elevii au apărut la Ştirile de la ora 5 din data de 5 aprilie 

2013. Realizarea unui portofoliu al excursiei  cu fotografii şi pliante 

 

38. Să cunoaştem frumuseţile patriei! 
Clasa a III-a B 

Cadru didactic: Tofan Victor 
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Persoane prezente: părinţi, elevi 

Alti invitaţi: - 

Tema activităţii desfǎşurate:  Excursie – Cheile Bicazului - Lacul Roşu 

Obiective propuse: Elevii au învăţat: 

– să cunoască frumuseţile naturale ale judeţului Neamţ şi Harghita; 

– să se informeze şi să informeze la rândul lor despre cum obiectivele turistice vizitate; 

– să participe la acţiunile extraşcolare organizate cu clasa. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: iunie 2013 

Locul desfǎşurǎrii: judeţul Neamţ 

Desfǎşurarea activitǎţii:  

           Activitatea s-a desfăşurat sub formă de excursie, pe 13 iunie 2013, pe itinerariul Falticeni- 

Tg. Neamţ – Piatra Neamţ - M-rea Bistriţa – Bicaz - Cheile Bicazului- Lacul Roşu. În prealabil, 

elevilor li s-au distribuit pliante ce cuprind informaţii utile despre judeţul Neamţ. Pe itinerariul 

propus, elevii au vizitat Grădina Zoologică de la Piatra Neamţ, au urcat cu telegondola pe Vf. 

Cozla, au făcut drumeţii pe munte, au făcut o plimbare cu vaporaşul pe lacul de acumulare de la 

Bicaz, au făcut drumeţie prin Cheile Bicazului, au făcut popas în zona Lacului Roşu, cunoscând, 

astfel, natura zonelor vizitate, frumuseţile naturale observate. La întoarcere, a urmat apoi o 

activitate pe grupe, ce a avut ca scop crealizarea de desene, cu locurile vizitate,  afişe de informare a 

opiniei publice despre această acţiune. În încheiere, elevii au prins afişele pe un panou, ce a fost 

expus în sala de clasă. 

Rezultate: -    dezbatere, studiu de caz, joc de rol; 

- desene, afişe expuse la afişierul clasei; 

- activităţi de observare în natură, drumeţie, excursie. 

 

39. Boboceii ecologişti 
Coordonatorul :  Prisacariu Daria 

Data desfasurarii: aprilie 2013 

Durata activitatii: 4 ore 

Grupul tinta: elevii clasei pregatitoare A 

Parteneri implicaţi: parinţi,  

Obiective : 

- Sa  confectioneze lucruri utile din materiale reciclabile ; 

- Sa dezvolte spiritul civic indemnand la colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea 

acestora; 

- Sa participe activ la infrumusetarea spatiului verde al scolii;. 

Resurse: 

- umane: parinti 

- materiale : cartoane, hartie creponata, peturi, ziare. 

Descrierea activitatii: Copiii si-au inceput ziua prin plantarea de seminte in recipiente de plastic pe 

care apoi le-au decorat. Apoi am realizat cateva afise care sa indemne spre selecctarea colectiva a 

deseurilor si spre o viata eco. In continuare cei mici au realizat ECOBOTUL, robotul clasei din 

materiale reciclabile si au defilat în costume eco. La final am confectionat suporturi eco pentru oua 

rosii. 

Rezultate: Copiii au descoperit ca pot face lucruri minunate cu ajutorul materialelor reciclabile. 

Modalitati de evaluare a activitatii: 

- Recompensarea copiilor  ce s-au făcut remarcati cu diplome si ecusoane. 

- Fotografii 

- Expoziţii 

 

40. Clasa noastră ne reprezintă 
Coordonatorii : prof .Tofan Marghioala, prof. Livinţi Liliana 

Data desfăşurării: 3.04.2013 
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Durata activităţii: 2 ore  

Grupul ţintă: elevii clasei VI A, V B 

Parteneri implicaţi: comitetul de părinţi 

Obiective: 

- Dezvoltarea simţului de frumos. 

- Înfrumuseţarea clasei . 

Resurse: 

- umane - elevii clasei a VI-a A. 

- materiale-lavete, saci menajeri, pământ pentru flori, materiale de curăţeni 

Fiecare elev a fost interesat de scaunul şi masa lui, adică spaţiul din jurul lui să fie curat, 

igienizat. Curăţarea şi amenajarea spaţiului din interiorul clasei. Promovarea stilului de viaţă 

sănătos. 

Rezultate: 

- Contribuţia elevilor la păstrarea curăţeniei 

- Conştientizarea fiecărui elev asupra locului unde învaţă. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

- Strângerea şi depozitarea gunoiului. 

- Aspectul clasei  

- Clasa mea sunt eu. 

- Expoziţie de origami în clasă 

 

41. Patrula ECO în acţiune! 
Coordonatorii: prof .Tofan Marghioala, prof. Livinţi Liliana 

Data desfăşurării: mai 2013 

Durata activităţii : 4 ore 

Grupul ţintă: clasa VI A 

Parteneri implicaţi: comitetul de părinţi  

Obiective: 

- Înfrumuseţarea aspectului din jurul şcolii. 

- Menţinerea spaţiului verde. 

- Completarea agendelor patrulei ECO - Activ. 

Resurse: 

Umane -   elevi din clasa VIA   

Materiale – agendele patrulei ECO, saci, mănuşi, greble  

- Toţi elevii au desfăşurat acţiuni de ecologizare a spaţiului din jurul şcolii 

- Realizarea unor afişe pe teme ECO 

- Completarea agendelor ECO de către elevii ce fac parte din patrulă. 

- Discuţii pe teme de protecţie a mediului 

Rezultate:  

- Afişe şi modalităţi de ecologizare 

- Colectarea de materiale reciclabile. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

- Strângerea şi depozitarea deşeurilor. 

- Schimbarea pământului  la flori. 

- Afişe pe teme de viaţă sănătoasă. 

Sugestii, recomandări 

- Concursuri de desene şi afişe pe teme de ecologie 

- Impactul deşeurilor asupra mediului  

- Colectarea selectivă a deşeurilor 

 

42. Să protejăm Planeta Albastră! 
Data desfăşurării: aprilie 2013 
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Clasa: I C, 25 elevi, 100% 

Profesor: Coţovanu Adriana 

            Tema activităţii desfǎşurate: concurs de postere pe tematică ecologică 

Obiective urmărite: 

1. realizarea unor afişe despre protejarea mediului; 

2. scrierea de mesaje ce îndeamnă la protejarea mediului; 

3. să înţeleagă importanţa mediului în viaţa comunităţii;                                       

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

Locul concursului: Şcoala „Dimitrie Cantemir” Feteşti, Ialomiţa 

Desfǎşurarea activitǎţii şi rezultatele: Elevii au realizat afişe, desene care să conştientizeze 

colegii asupra importanţei păstrării curate a mediului. Ei au ataşat mesaje eco şi au realizat un 

panou care a fost expus în holul şcolii. Au obţinut 2 premii I, 2 premii II, 2 premiii III şi 4 menţiuni 

în cadrul concursului. 

 

43. Copiii şi Natura 
Clasa I C, 25 elevi, 100% 

Cadru didactic prof. Coţovanu Adriana 

Tema activităţii desfǎşurate 

 Dezvoltarea unui comportament civic de protecţie a mediului înconjurător în rândul elevilor, 

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediu  

Obiective propuse 

 educarea şi responsabilizarea elevilor participanţi pentru a acţiona permanent în sensul 

protejării naturii; 

 colectarea selectivă a deşeurilor; 

 plantarea unor puieţi în grădina şcolii; 

 ecologizarea Malului Şomuzului Mare, Fălticeni; 

 demonstrarea interesului pentru mediu în dezbaterile realizate; 

 realizarea de experimente prin care seminţele prind viaţă. 

 crearea de colaje, picturi, desene, poezii, texte, afişe pe teme ecologice; 

 realizarea unei expoziţii foto cu imagini surprinse în timpul acţiunilor;  

 refolosirea deşeurilor în realizarea de diferite obiecte; 

 vizitarea cu interes şi responsabilitate a obiectivelor din mediul înconjurător; 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 2012-2013 

Locul desfǎşurǎrii:  

Şcoala „Al. I. Cuza” Fălticeni, jud. Suceava, sala de clasă a elevilor, malul iazului, muzeu, online, 

etc 

Persoane prezente: 

a. elevii clasei I C de la Eco-Şcoala Al. I. Cuza, Fălticeni 

b. prof. Coţovanu Adriana 

Rezultate 

 Concursuri cu premii: 4 premii I, 4 premii II, 4 premii III, 4 menţiuni 

 Expoziţii de fotografii şi desene în unităţile participante 

 Portofoliile copiilor  

 Diseminarea informaţiilor în cadrul şcolii, pe internet 

 Realizarea unui C.D. cu momente din activităţi 

 supravegherea reciprocă a colegilor, îngrijirea plantelor şi florilor din clasă,  plantare de flori 

în ghivece, menţinerea curăţeniei în jurul lor, informare despre mediul înconjurător, colectarea 

deşeurilor, etc 

 

44. Frumuseţile judeţului Suceava 
Cadre didactice: prof. Coţovanu Adriana 
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Tema activităţii desfǎşurate: excursia-modalitate de abordare a activităţilor transdisciplinare 

Colaborator: şofer autocar  

Participanţi: elevii claselor I C, a IV-a B, a IV-a C 

Partener: Firma transport particulară CEZTRANS 

Obiective propuse 

1. să-şi valorifice cunoştinţele dobândite la clasă despre tradiţie şi obiceiuri 

2. să identifice pe traseu forme de relief şi etajele de vegetaţie; 

3. să ocrotească  natura, respectând reguli de protejare a mediului înconjurător; 

4. să formuleze întrebări în legătură cu cele observate; 

5. să valorifice intra şi interdiscilinar conţinutul informaţiilor istorice, etnografice, folclorice, 

geografice, geologice etc.; 

Data/perioada desfǎşurǎrii 16 iunie 2013 

Locul desfǎşurǎrii: Fălticeni-Putna 

1. Casa memorială „Ciprian Porumbescu” Humuleşti 

2. Salina Cacica 

3. Mănăstirea Suceviţa 

4. Marginea 

5. Ilişeşti-Zoo Şoimaru 

6. Putna, etc 

Elevi: 24 din clasa I C, 100% 

Rezultate Dezvoltarea capacităţii de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul 

înconjurător. O activitate complexă în muzeu e benefică. Formarea unei atitudini pozitive faţă de 

mediul înconjurător, faţă de cultură şi civilizaţie. 

 

45. Ziua Mediului 
Clasa a II-a A 

Cadru didactic: Tofan Mioara 

Persoane prezente: părinţi, elevi 

Alti invitaţi: - 

Tema activităţii desfǎşurate:  ,, Ziua Mediului” 

biective propuse: Elevii au învăţat: 

– să cunoască importanţa Zilei Mondiale a Mediului; 

– să se informeze şi să informeze la rândul lor despre cum se reciclează deşeurile; 

– să se implice mai activ în acţiuni de protejare a naturii mediului înconjurător din zona în care 

locuiesc, prin reciclarea corectă a deşeurilor; 

– să participe la acţiuni organizate de reciclare şi de curăţare a parcurilor şi locurilor de joacă; 

Data/perioada desfǎşurǎrii: permanent 

Locul desfǎşurǎrii: zona şcolii noastre, locul în care locuiesc 

Desfǎşurarea activitǎţii: Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă, pe 5 iunie 2013,  cu ocazia 

sărbătorii Zilei Mondiale a Mediului. Elevilor li s-au distribuit pliante ce cuprind informaţii utile 

despre reciclarea deşeurilor din plastic, hârtie, carton, dar şi a deşeurilor metalice, becuri, baterii, 

etc., organizându-se dezbateri pro şi contra vizând acţiuni de reciclare la care au participat împreună 

cu şcoala sau familia.  

          A urmat apoi o activitate pe grupe, ce a avut ca scop confecţionarea din cutii de carton a unor 

suporturi pentru colectarea deseurilor reciclabile, copiii grupându-se în funcţie de materialul din 

care era confecţionat produsul pe care trebuiau să-l recicleze: plastic, hârtie sau metal, ornarea 

acestora cu desene, afişe de informare a opiniei publice despre această acţiune. În încheiere, elevii 

au prins afişele pe un panou, ce a fost expus în holul şcolii. 

Rezultate: -    dezbatere, studiu de caz, joc de rol; 

- desene, afişe expuse la afişierul şcolii; 

- activităţi de observare - pliante; 

- acţiuni de reciclare a deşeurilor. 
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     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. 

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 săptămână, ziua de vineri, este declarată zi de colectare a DEEE, iar maculatura 

şi pet-urile se duc zilnic în containerele amplasate în curtea şcolii . 

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. D-na contabilă, Iulia Tărăboi este responsabilă cu 

evaluarea financiară a deşeurilor predate. 

Anul acesta am implicat mai multe firme în activitatea de colectare şi valorificare a 

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

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

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

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

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

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

cadrul Târgului cu vânzare de Mărţişor. Taxa anuală se achită din aceleaşi surse. Suma de 825 lei 

adunată în urma târgului cu vânzare a fost folosită în cadrul proiectului Eco-Şcoala: diplome pentru 

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

containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, materiale necesare acţiunilor de ecologizare 
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desfăşurate, achiziţionarea de plante pentru înfrumuseţarea şcolii, realizarea panourilor şi afişierelor 

Eco, imprimarea fotografiilor, realizarea  portofoliului proiectului, etc 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inscripţionate pentru colectarea selectivă a plasticului, dozelor şi hârtiei. 

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

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

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

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

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

certificatul de participare în programul Eco-Şcoala şi certificate de Eco-Teacher pentru 

coordonatorul proiectului şi directorul şcolii, precum şi fanionul Eco-Şcoala.  

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

învăţăm despre pădure. 

 

                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 B, 7 B ); 

- Educaţie pentru sănătate ( 5 A, 5 B, 6 A, 7 A ); 

- Prietenii naturii ( 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. Să învăţăm din cartea naturii! 
Clasa a II-a A 

Cadru didactic: Tofan Mioara 

Persoane prezente: părinţi, elevi 

Tema activităţii desfǎşurate:  ,, Să învăţăm din cartea naturii” 

Obiective propuse: Elevii au învăţat: 

– să cunoască aspecte importante din viaţa plantelor şi animalelor din zona Fălticeni; 

– să se implice mai activ în acţiuni de protejare a naturii mediului înconjurător din zona în care 

locuiesc; 

– să participe la acţiuni organizate de ecologizare a parcurilor şi locurilor de joacă. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: permanent 

Locul desfǎşurǎrii: zona şcolii noastre, locul în care locuiesc 

Desfǎşurarea activitǎţii:  
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     Activităţile s-au derulat pe tot parcursul anului şcolar, la orele de cunoaşterea mediului, atât în 

clasă, în sala Ael, cât şi în afara sălii de clasă, în parcul Ion Irimescu, Nada Florilor şi locurile de 

joacă din cartierul de blocuri Maior Ioan.  

După activităţi de informare, dezbateri, au urmat activităţi practice în natură şi proiecte de grup, 

produsele activităţii lor de observare fiind pastrate sub formă de fişe, planşe, la portofoliul clasei 

sau portfoliul personal al elevului. 

Rezultate: 

-  fişe de lucru, desene, afişe expuse la afişierul clasei; 

-  activităţi de observare a naturii, în teren, drumeţii; 

-  acţiuni de ecologizare a parcurilor. 

   

2. Natura-sursă permanentă de inspiraţie 
Clasa: a II-a A 

Cadru didactic: prof. Tofan Mioara 

Tema activităţii desfǎşurate: - dezbatere, prezentare ppt., realizarea de desene, afişe 

Obiective propuse: 

- identificarea unor aspecte din natură, unele  activităţi ale  omului în mediul înconjurător ; 

- antrenarea elevilor în activităţi practice variate, care să îi stimuleze şi să îi motiveze; 

- influenţarea comunităţii locale pentru păstrarea curăţeniei mediului înconjurător şi a 

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

Data/perioada desfǎşurǎrii: octombrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii. în laboratorul  Ael şi  sala de clasă 

Persoane prezente: 24 elevi   

Desfǎşurarea activitǎţii. 

         Pe tot parcursul lunii octombrie s-au desfăşurat în cadrul orelor de cunoaşterea mediului 

activităţi menite să le dezvolte elevilor cunoştinţe referitoare la sănătatea mediului înconjurător.  

         La sala Ael, în cadrul unor prezentări ppt., copiii şi-au aprofundat  cunoştinţele, învăţând din 

cartea naturii, analizând situaţii concrete din natură.  

         La ora de educaţie plastică, copiii au realizat compoziţii plastice, în care au prezentat cum 

trebuie să arate un mediu sănătos,  o lume sănătoasă.   

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

Rezultate: 

 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 

omului şi a mediului înconjurător; 

 Aprecirea muncii elevilor cu calificative şi diplome; 

 Realizarea unei miniexpoziţii a clasei, cu afişe şi desene realizate de elevii clasei. 

 

3. 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 31.10.2012- 4.11.2012 
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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, 26 de elevi ai clasei I 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.  

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. 

 

4. Ziua Mondială a Zonelor Urbane 
Clasa a VI-a A 

Cadru didactic: Marghioala Tofan 

Persoane prezente:elevii clasei aVI-a A 

Alti invitaţi: prof.Ana Arcip, Inf.Arsineta Parfenie 

Tema activităţii desfǎşurate: Ecologizare 

Obiective propuse 

 Înfrumuseţarea aspectului părculeţului din jurul şcolii 

 Menţinerea spaţiului verde 

 Conştientizarea elevilor asupra importanţei menţinerii curăţeniei 

Data/perioada desfǎşurǎrii: 8 noiembrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: Spaţiul verde din jurul şcolii 

Desfǎşurarea activitǎţii: 

Strângerea şi depozitarea gunoaielor; 

Promovarea stilului de viaţă sănătos într-un mediu curat. 

Rezultate: Contribuţia elevilor la păstrarea unui mediu curat şi conştientizarea acestora asupra 

importanţei protejării naturii. 

 

5. Clipe de toamnă 
Clasa I C, Cadre didactice: prof. Coţovanu 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  2012 

Locul desfǎşurǎrii: Şcoala „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 I, 1 premiu II, 1 premiu III şi 1 menţiune -creaţie plastică obţinut în cadrul concursului. 

 

6. Sănătatea şi alimentaţia eco 
Clasa a VI-a, aVII, a VIII-a Cadru didactic: Arcip Ana 
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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   noiembrie 2012.                                            

Locul desfǎşurǎrii: Laboratorul de chimie şi cel de informatică 

Alti invitaţi - elevi,  cadre didactice, părinţi. 

Desfǎşurarea activitǎţii: Referate, proiecte  şi comunicări. 

 Poluarea aerului şi sănătatea ta. 

 Ne implicăm protejând natura. 

 Alimentaţia sănătoasă –alimente bio.  

 Farmacia naturistă.  

 

7. Învăţăm să mâncăm sănătos 
Clasa  a –IV-a C 

Cadru didactic, Oşlobanu Mariana 

Persoane prezente: unsprezece elevi 

Alti invitaţi:  părinţi ai copiilor 

Tema activităţii desfǎşurate: Învăţăm să mâncăm sănătos 

Obiective propuse 

 Cunoaşterea şi recunoaşterea fructelor autohtone şi a celor exotice; 

 Conştientizarea importanţei consumului de fructe şi legume pentru menţinerea sănătăţii, prin 

aportul de vitamine şi minerale pe care-l conţin; 

 Formarea unor concepţii de adoptare  a unui stil de alimentaţie sănătos; 

 Formarea unor deprinderi  de pregătire a unor salate simple de fructe sau legume; 

Data/perioada desfǎşurǎrii:  noiembrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă 

Desfǎşurarea activitǎţii: În vederea desfăşurării activităţii, elevii au pregătit mai multe feluri de 

fructe, autohtone sau exotice, pe care le-au adunat într-un coş, de unde au fost selectate  şi curăţate 

pentru pregătirea salatei buclucaşe.  

Înainte de activitatea practică, am iniţiat o discuţie cu privire la fructele preferate şi importanţa 

consumului de fructe, argumentul principal fiind conţinutul de vitamine  atât de important pentru 

sănătate. Apoi, copiii s-au organizat în grupe de câte 4 elevi , au aşezat un bol de plastic în mijlocul 

mesei şi au tăiat pe rând fructele pe care le-au amestecat în bol, adăugând şi fructe din compot.  

Altă grupă a aşezat pe masă farfurioarele de plastic, furculiţele şi şerveţelele necesare şi au ajutat la 

distribuirea salatei pentru fiecare copil. În final, elevii s-au aşezat la masa festivă şi au savurat rodul 

muncii lor, Salata buclucaşă. 

Rezultate: Elevii au fost foarte încântaţi de rezultatul muncii lor în grup şi au dorit să mai repete 

aceeaşi experienţă cât mai curând.  

 

8. Poveşti din hârtie 
Clasa a VII-a 

Cadru didactic: Crăciun Dana 

Persoane prezente: - participare indirectă 

Alti invitaţi: elevi şi cadre didactice din toată ţara 

Tema activităţii desfǎşurate: participarea la proiectul naţional ,,Poveştile din palma ta", iniţiat de 

C.E. Pintea Viteazul din loc. Cavnic, Maramureş prin înscrierea la concursul literar ,,Poveşti din 

hârtie". 

Obiective propuse 
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 Educarea elevilor în ceea ce priveşte revalorificarea materialelor şi a hârtiei; 

 Stimularea imaginaţiei elevilor pentru a-şi crea propriile piese de teatru evaluate în concurs. 

Data/perioada desfǎşurǎrii: noiembrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: C.E. Pintea Viteazul, loc. Cavnic, Maramureş 

Desfǎşurarea activitǎţii:  

Eleva Popescu Andreea a participat la secţiunea a II-a a proiectului ,,Poveştile din palma ta", 

concursul literar ,,Poveşti din hârtie", cea mai reuşită piesă de teatru (participare indirectă) şi a 

redactat o lucrare dramatică, în patru acte. 

Rezultate: 

Eleva Popescu Andreea a obţinut premiul al III-lea la nivel naţional, pentru cea mai reuşită piesă de 

teatru scrisă 

 

9. Apa vie a sufletului românesc-vizită la Casa Memorială a lui Mihail Sadoveanu 
        Clasa a IV-a C, I C , a VIII-a B, a VII-a A, a VII-a B 

Prof. Crăciun D. Prof. Coţovanu A., 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 2012 

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

-concurs Sadoveniana 

Clasa: echipajul şcolii pentru proba teoretică: 2 elevi din clasa a V-a A, 2 elevi din clasa a VI-a B 

Cadru didactic: prof. Crăciun Dana 

Persoane prezente: echipajele din alte şcoli ale oraşului 

Alti invitaţi: profesori şi elevi din şcolile oraşului Fălticeni, muzeograful Casei Memoriale M. 

Sadoveanu 

Tema activităţii desfǎşurate: concurs interşcolar Sadoveniana 

Obiective propuse 

- trezirea interesului pentru lectură a elevilor; 

- dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor; 

- parcurgerea bibliografiei pentru concurs (vizând viaţa şi activitatea literară a marelui 

prozator) şi prezentarea corectă a informaţiilor aprofundate; 

- cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor 

Data/perioada desfǎşurǎrii: noiembrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: Şcoala Gimnazială M. Sadoveanu, Fălticeni 

Desfǎşurarea activitǎţii: 

Activitatea Sadoveniana s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială M. Sadoveanu din Fălticeni, în luna 

noiembrie a anului 2012, având ca scop omagierea activităţii creatoare a prozatorului. La concurs au 

participat mai multe echipaje din oraş, acestea fiind grupate pe secţiuni: proba teoretică şi proba 

artistică (dramatizare după un fragment sadovenian). 

Proba teoretică s-a concretizat în formularea unor răspunsuri la întrebări ce vizau biografia 

autorului, dar şi la recunoaşterea personajelor din fragmente selectate de către iniţiatorii 

concursului. 

Echipajul Şcolii Gimnaziale AL.I. Cuza, participant la proba teoretică, a obţinut premiul al II-lea la 

nivelul oraşului. Echipajul care a pus în scenă dramatizarea Dumbrava Minunată, coordonat de prof. 

Păduraru Simona a obţinut premiul I. 
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Sadoveniana este una dintre activităţile propuse în cadrul proiectului local Apa vie a sufletului 

românesc. 

Rezultate: 

Echipajul şcolii pentru proba teoretică, format din 4  elevi: Şoldănescu Teona, Franciuc Timeea, 

Nechifor Raluca şi Gherman Lavinia, a obţinut, în urma susţinerii concursului premiul al II-lea la 

nivelul oraşului. 

 

10. Reciclăm, colectăm, ne jucăm! 
Clasa a II-a B 

Cadru didactic prof. Clipa Dumitrita 

Persoane prezente: elevii clasei  a II-a B, parinti,bunici 

Obiective propuse 

– sa colecteze selectiv diverse deseuri; 

– sa-si formeze deprinderea de a separa deseurile pe categorii; 

– sa isi doreasca sa adune cat mai multe deseuri; 

– sa inteleaga importanta unui mediu curat si atragator; 

 

Data/perioada desfǎşurǎrii noiembrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasa 

Desfǎşurarea activitǎţii: Elevii au fost informati despre proiectul de colectare selectiva a deseurilor 

in care este implicata scoala lor.Impreuna cu parintii si bunicii ei s-au implicat in colectarea acestor 

deseuri si transportarea lor la scoala. Aici s-au depozitat in spatii special amenajate.Elevii care s-au 

remarcat in actrivitate au primit o diploma si au descris colegilor importanta colectarii selective a 

deseurilor.  

Rezultate : o cantitate mare de doze,maculatura,pet-uri , un mediu mai curat 

Clasa  P A 

Cadru didactic Prisacariu Daria 

Persoane prezente: elevii clasei pregatitoare 

Obiective propuse 

 Sa cunoasca materialele reciclabile 

 Sa depoziteze in spatiile special amenajate deseurile reciclabile 

 Sa confectioneze diferite obiecte/jucarii din materiale reciclabile 

 Sa cunoasca importanta reciclarii diferitelor materiale. 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasa 

Desfǎşurarea activitǎţii: 

Am purtat discutii cu cei mici cu privire la importanta reciclarii, apoi impreuna am 

confectionat o cutie speciala pentru colectarea bateriilor reciclabile. Cu ajutorul cutiilor de carton si 

hartiei am confectionat un computer pentru a recunoaste cu usurinta literele de tipar.Din hartie 

colorata si bete am confectionat „crizanteme”.  

Rezultate: Copiii au fost foarte incantati de ideea recliclarii si mai ales a confectionarii diferitelor 

jucarii din materiale ce nu mai folosesc nimanui.  

11. Pacea e verde 
Clasa a III-a A 

Cadru didactic Vasilache Maria 

Persoane prezente: 25 elevi 

Alti invitaţi: directorii instituţiilor implicate, parteneri 

Tema activităţii desfǎşurate  ,,Pacea e verde” 

Obiective propuse 

-  socializarea şi culturalizarea elevilor; 

-  dezvoltarea inteligenţei emoţionale; 

-  dezvoltarea capacitatăţii de exprimare; 

Data/perioada desfǎşurǎrii : septembrie 2012/ iunie2013 
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Locul desfǎşurǎrii:Şcoala Gimnazială,, Al. I.Cuza„ 

Primăria Municipiului Fălticeni 

Biblioteca ,,Eugen Lovinescu’’ Fălticeni 

Colegiul ,,Vasile Lovinescu” Fălticeni 

Desfǎşurarea activitǎţii 

-prezentarea agendei de lucru; 

-introducerea noilor cunoştinţe necesare realizării formelor de bază quilling, având drept 

scop familiarizarea copiilor cu această tehnică; 

-selectarea elevilor cu abilităţi în mânuirea instrumentului de lucru/ înscrierea acestora în 

Clubul Quilling  Suntem mici dar facem lucruri mari; 

-anunţarea activităţilor viitoare (prezentarea expoziţiei cu vânzare de la Biblioteca 

Municipală, a titlului acesteia, a sponsorilor, a parteneriatelui şcolar, participarea la diverse 

concursuri şcolare); 

-au fost prezenţi elevii liceului (Nistor Gabriela, Bordeianu Daniela) care i-au îndrumat pe 

cei mici (elevii Şcolii Gimnaziale Al. I.Cuza) realizând formele de bază, explicându-le tehnica de 

lucru, cum se foloseşte corect fâşia de hârtie, instrumentele de lucru; 

-elevii prezenţi la instruire sunt cei din clasa a III-a A şi B de la Şcoala Al.I.Cuza Fălticeni; 

-activitatea a fost coordonată de prof. Gabriela Budeanu, responsabila şi creatoarea cercului 

quilling şi iniţiatoarea proeictului; 

-s-au prezentat lucrări şi activităţi din anul şcolar trecut ale elevilor liceului, diplomele 

obţinute la diferite concursuri şcolare; 

Rezultate Concurs-2 premii I, discuţii, expoziţii, vizite, excursii 

 

12. Hrană vie-stil de viaţă, sănătate 
Clasa: a  II- a  A  

Cadru didactic: prof. Tofan Mioara 

Tema activităţii desfǎşurate: ”Hrană vie – stil de viaţă, sănătate”- activitate practică, afişe 

Obiective propuse: 

- observarea unor aspecte ale  activităţii omului în mediul înconjurător; 

- identificarea în natură a  surselor de hrană şi a unui stil de viaţă sănătos; 

- antrenarea elevilor în activităţi practice, artistico-plastice; 

- realizarea a unei salate de fructe şi legume; 

Data/perioada desfǎşurǎrii: noiembrie 2012 

Locul desfǎşurǎrii:  sala de clasă 

Persoane prezente: 24 

Desfǎşurarea activitǎţii. 

          În cadrul orelor de cunoaşterea mediului, elevii au desfăşurat activităţi prin care aceştia au 

dobândit  cunoştinţe referitoare la activitatea omului în natură: grădină, livadă, etc, pentru 

producerea surselor de hrană necesare pentru păstrarea sănătăţii organismului uman. 

         Identificând importanţa păstrării sănătăţii, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi a unei 

alimentaţii corecte, elevii au realizat, din fructele şi legumele pe care le-au adus de acasă, pentru a 

le observa, o salată. Băieţii au făcut salata de fructe, iar fetele au realizat  salata de legume. 

Împreună au degustat produsele obţinute. Apoi, copiii au realizat, pe grupe, afişe, în care au 

prezentat cum trebuie să arate o hrană sănătoasă, cu roadele toamnei, atât pentru corp, cât şi pentru 

suflet. Afişele realizate au fost apreciate şi expuse în clasă. 

Rezultate aşteptate: 

3. Formarea unei atitudini sănătoase faţă de alimentaţia zilnică şi adoptarea unui stil de viaţă 

sănătos; 

4. Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi  pentru păstrarea şi protejarea sănătăţii organismului. 

 

13. Călătorie spre lumea copiilor 
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Eco-Şcoala „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 Coţovanu la realizarea de compoziţii tematice, colaje, panouri, expoziţii, lucrări de grup, 

devenind astfel suport pentru creativitatea artistică a elevilor. Elevii de clasa a VIII-a A, îndrumaţi 

de prof. Leuştean Maria au dat şi ei o mână de ajutor micilor şcolari. 

 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. 

 

14. Eşti ceea ce consumi! 
- Perioada desfǎşurǎrii: ianuarie 2013 

- Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă a elevilor din clasa a II-a C. 

- Persoane implicate: prof. Catrina Alice 

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. 

Activitatea finală: realizarea, împreună cu părinţii, a unei mese care să conţină diferite alimente 

sănătoase. 

 

15. Realizarea de jucării eco, din materiale refolosibile 
- Perioada desfǎşurǎrii. Ianuarie 2013 

- Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă, acasă 

- Persoane implicate: cadrele didactice ale şcolii, prof. Negre A., Negre S. 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. Cele mai apreciate au fost tablourile din 

sticlă.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. 

 

16. Alimente ecologice 
Coordonatorul: Prof. ARCIP  ANA 

Data desfăşurării: mai 2013   

Durata activităţii:   4 ore 

Grupul ţintă:   elevi- părinţi 

Parteneri implicaţi: -  Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava    

CSVSA- Fălticeni; - Părinţi 

Obiective: 

 Cunoaşterea şi identificarea  compoziţiei  alimentelor  pentru consumul 

populaţiei. 

 Minerale şi vitamine  

 Rolul  vitaminelor pentru  organismul omului. 

Resurse: 

Umane : elevii clasei a VIII-a A, B, ,  aVII-a B,a VI-a.  

Materiale:  - referatul, -portofoliul,  

Laboratorul AeL  
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Descrierea activităţii: Elevii prezintă  în laboratorul AeL referatul cu tema:  Vitaminele şi 

Mineralele. Importanţa lor în organismul copilului şi adultului.  Sunt prezentate rolul fructelor şi 

legumelor în alimentaţie. Prezenţa substanţelor toxice în organismul omului. Prezentarea 

alimentelor cu gust plăcut, fără aditivi, e-uri, toxine, astfel încât vitaminele şi mineralele să 

activeze la parametri normali. Informaţii şi analize la CSVSA – Fălticeni. 

Rezultate: 

 elevii împărtăşesc prezenţa calciului în  lactate, a fierului în urzici, spanac, a 

vitaminei K - din  spanac, vitaminaC din etc. 

 Vitamina C / acid ascorbic.   Prunele organice au avut un conţinut mai ridicat în 

acid ascorbic, vitamina E, β caroten, acizi fenolici şi flavonoli decât prunele 

obţinute convenţional.  (şi alte  fructe, legume etc). 

 legume şi fructe organice =eco, bio; / legume şi fructe convenţionale 

Modalităţi de evaluare a activităţii: Referatul, activitatea în AeL, Program PowerPoint. 

expunerea, 

Sugestii, recomandări: 

a. analiza medicală periodică – pentru determinarea valorilor mineralelor în organism; 

b. odihna, alimentaţia corectă, bogată în minerale şi vitamine. 

c. –analize medicale periodice; nivelul mineralelor în limitele normale.  

d. Un organism sănătos nu poate supravieţui fără calciu, fier si iod. Acestea sunt 

mineralele esenţiale care nu vor lipsi din alimentatia zilnică. Ele pot fi preluate din 

aproape toate alimentele, dar există cazuri in care absorbţia lor este inhibată şi atunci 

pot exista carenţe şi riscuri la care se expune organismul. 

 

17. În Dumbrava Minunată 
Titlul activităţii: În Dumbrava Minunată a Lizucăi 

Coordonatorul: prof. Crăciun Dana 

Data desfăşurării:  1.04.2013 

Durata activităţii: 9-14 

Grupul ţintă: elevii clasei a VIII-a B (27 de elevi) 

Parteneri implicaţi: elevii clasei a VIII-a A, prof. Leuştean Marieta 

 

Obiective:  

-solicitarea gândirii creatoare şi valorificarea posibilităţilor intelectuale ale elevilor; 

-valorificarea  spiritului ludic al elevilor; 

-manifestarea spontaneităţii, a iniţiativei, a răbdării şi a inventivităţii copiilor; 

Resurse: umane - 27 de elevi   

      Descrierea activităţii: 

Însoţiţi  de cei doi profesori diriginţi, elevii claselor a VIII-a au parcurs drumul până la 

Dumbrava Minunată, locaţie descrisă în opera cu acelaşi titlu a scriitorului Mihail Sadoveanu. 

Au refăcut traseul Lizucăi, personajul principal al textului şi şi-au imaginat întâmplările narate, 

pe care şi le-au amintit cu mult drag. Copiii, deşi au ajuns în pragul adolescenţei, nu au uitat de 

jocurile specifice vârstei; pe echipe, au dat startul distracţiei şi au concurat în Ţară, ţară, vrem 

ostaşi!, De-a baba oarba, Şotron, Maşina de spălat, Omul gigant. 

      Rezultate: fotografii 

      Modalităţi de evaluare a activităţii: Aprecierea verbală a participării fiecărui elev; Realizarea 

portofoliului întregii activităţi 

 

18. Lumea e verde 
Titlul activităţii: Patrula de reciclare,  Lumea e verde! 

Coordonatorii: prof. Crăciun Dana, prof. Arcip Ana 

Data desfăşurării:  3.04.2013 

Durata activităţii: 8-9 (activitatea de colectare); 9-14 (activitatea de ecologizare) 
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Grupul ţintă: elevii clasei a VIII-a B 

Parteneri implicaţi:  părinţii elevilor 

Obiective: 

 Colectarea deşeurilor electrocasnice mici, a peturilor şi a maculaturii în cadrul 

proiectului Patrula de reciclare; 

 Ecologizarea spaţiului verde din zona Nada Florilor 

Resurse: 

 umane - 27 de elevi   

 materiale – saci menajeri, obiectele  aduse pentru reciclare   

Descrierea activităţii: În cadrul proiectului Patrula de reciclare, elevii clasei a VIII-a B au 

colectat produse electrocasnice mici (uscător de păr, ondulator, telefon mobil, încărcător şi un 

aparat de radio); după valorificarea acestora, banii vor fi utilizaţi pentru continuarea 

programului Eco Şcoala. Activitatea de ecologizare Lumea e verde! s-a desfăşurat în parcul 

Nada Florilor şi a constat în curăţarea zonei alese. 

Rezultate: 

 Produse strânse pentru Patrula de reciclare 

 Fotografii ale activităţii de ecologizare 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

o Aprecierea verbală a muncii fiecărui elev; 

o Realizarea portofoliului întregii activităţi 

 

19. Să trăim într-un mediu sănătos 
Coordonatorul:  Prof.Clipa Dumitrita 

Data desfăşurării: 3.04.2013 

Durata activităţii: 4 ore 

Grupul ţintă: elevii clasei  II 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; 

 –sa alcatuiasca obiecte diverse din materiale refolosibile 

Resurse: 

 Umane : elevii clasei I B, prof.Clipa Dumitrita 

 Materiale: costume de trening, adidasi, manusi, saci, hartie, lipici, foarfece, materiale 

refolosibile 

Descrierea activităţii/concursului: Elevii clasei II B  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. S-au intors la scoala unde au lucrat din diverse materiale, 

colaje şi desene de primavara. 

Rezultate: 

 Un spatiu de joaca curat si primitor 

 Fotografii 

Modalităţi de evaluare a activităţii: Aprecieri verbale 

Sugestii, recomandări: Continuarea acestei activitati si cu alte ocazii 

 

20. În Împărăţia ECO 
Coordonatorul: prof. Negre Adriana- Mihaela 

Data desfăşurării: 3.04.2013 

Durata activităţii: 2 ore, 8-10 

Grupul ţintă: elevii clasei I A 
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Obiective: 

a. să participe activ, conştient la activitatea propusă; 

b. să realizeze colaje din materiale refolosibile; 

Resurse: 

 umane : elevii clasei I A, prof. Negre Adriana-Mihaela 

 materiale: coli mari de carton, carioci, diferite materiale refolosibile, lipici, foarfece 

Descrierea activităţii: Împărţiţi în trei echipe, elevii au realizat, prin decupare, rupere şi lipire, colaje 

din materiale refolosibile: hârtie, pene, ambalaje pentru flori, nasturi, paiete, fire textile, chibrituri 

etc. Fiecare echipă a avut câte o temă de lucrat: Păsări, Peisaj de primăvară şi Blocuri. Elevii au 

înţeles că din diferite resturi se pot realiza tablouri frumoase şi au fost încântaţi de rezultatul muncii 

lor.             

Rezultate: 

 fotografii 

 expoziţie în clasă 

Modalităţi de evaluare a activităţii: Aprecieri verbale 

Sugestii, recomandări: Continuarea acestei activităţi şi cu altă ocazie 

 

21. Prietenii naturii şi ai vieţii sănătoase 
Coordonatorul: Tofan Victor 

Data desfăşurării: 3 aprilie 2013 

Durata activităţii:  2 ore 

Grupul ţintă: elevii clasei  a III B 

Parteneri implicaţi: părinţi 

Obiective Elevii vor învăţa: 

- să se implice cu interes în activităţile de curăţire  a spaţiilor verzi ; 

- să respecte şi să protejeze  natura . 

Resurse: 

umane: elevi şi părinţi 

materiale: saci  plastic,  mănuşi,  

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

explică importanţa florilor de cameră, nu atât pentru aspect, cât pentru oxigenul produs. Se împart  

sarcinile de lucru pe sectoare de activitate . Se dau mănuşi, produse de curăţenie, vase de flori. Li se 

explică ce trebuie să facă fiecare elev şi apoi se începe munca propriu-zisă. La sfârşit, elevii vor fi 

apreciaţi pentru munca depusă.  

Rezultate: 

– elevii  au înţeles necesitatea păstrării curăţeniei clasei 

– au participat activ la acţiune, relaţionând corect pe tot parcursul desfăşurării acesteia. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

– evaluare practică ( individual, pe grupe, în echipă); 

Sugestii, recomandări: Activităţile gospodăreşti ( curăţenia în sala de clasă), la clasa a III-a B se 

fac periodic, la ora de abilităţi practice. Copiii au responsabilităţi permanente şi sarcini 

distribuite, pe fiecare grup de elevi. 

 

22. Confecţionăm obiecte eco 
Coordonatorul:  prof.Clipa Dumitrita 

Data desfăşurării: aprilie 2013  Durata activităţii: 2 ore 

Grupul ţintă: elevii clasei  II 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 II B, prof. Clipa Dumitrita, Materiale: lipici, foarfece, hartie, 

betisoare, ata, plastic, carioci 
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            Elevii clasei II B au confectionat 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 

. 

23. Luptăm pentru viaţă 
Clasa : pregatitoare A 

Cadru didactic:  Prisacariu Daria 

Persoane prezente: elevii clasei pregatitoare A 

Tema activităţii desfǎşurate: „Luptăm pentru viaţă” 

Obiective propuse 

1.Sa distribuie pliante cu indemnuri eco; 

2.Sa realizeze desene ilustrative ce indeamna la o viata eco; 

3.Sa descrie importanta ecologiei; 

Data/perioada desfǎşurǎrii: permanent 

Locul desfǎşurǎrii: Sala de clasa, parcul Prefecturii. 

Desfǎşurarea activitǎţii: Copiii au realizat cateva desene cu indemn ecologic, dupa ce am purtat 

cateva discutii si am prezentat cateva imagini sugestive despre poluare, cauzele si efectele acesteia. 

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

Rezultate: Elevii si-au exprimat dorinta de a incuraja locuitorii planetei sa protejeze si sa respecte 

mediul inconjurator. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

noiembrie 2012 

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

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

noiembrie 2012 

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

noiembrie 2012  

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

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

februarie 2013 

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

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

pe 24 februarie 2013 

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

2013 

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

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

Buculei, clasa a VIII-a B) 

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

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

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

februarie 2013 

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

februarie 2013 

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

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

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

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

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

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

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

 

Mediatizarea proiectului s-a făcut prin activitatea ecologică şi prin participarea la 

simpozioane, concursuri naţionale şi judeţene:  

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

noiembrie 2012, Suceava (prof. Adriana Coţovanu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dumitriţa Clipa) 

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

http://www.vivafm.ro/
http://www.patrulaeco.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=h-R_a4T7rV0
http://www.newsfalticeni.ro/
http://www.newsfalticeni.ro/
http://falticeni.org/
https://www.youtube.com/watch?v=U1IaE424FVY
http://www.newsfalticeni.ro/2013/02/07/din-activitatile-patrulei-eco-activ/
http://www.newsfalticeni.ro/2012/12/05/3012/
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- Concursul internaţional „Copiii şi natura”, (prof. Adriana Coţovanu) 

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

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

Adriana ) 

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

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

ţinut lecţii deschise 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 Coţovanu, octombrie 2012 

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

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

 

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, Fanionul 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 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. Coţovanu 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. Coţovanu 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. (16 noiembrie 2012, loc de desfăşurare Şcoala 

„Al. I. Cuza”, municipiul Fălticeni) 

Persoane prezente: elevii şcolii şi cadrele didactice 

Alti invitaţi: şcolile din Municipiul Fălticeni 

http://www.didactic.ro/
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Tema activităţii desfǎşurate: Ziua curăţeniei 

Obiective propuse: cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural, sănătos şi 

echilibrat, a unui comportament favorabil relaţiilor dintre om şi natură  

Data desfǎşurǎrii: 16 noiembrie 2012 

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

Desfǎşurarea activitǎţii: acţiune de ecologizare a Municipiului Fălticeni, organizat de Primăria 

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

Rezultate: promovarea la nivelul şcolii a unei atitudini şi motivaţii de implicare în construirea unui 

mediu durabil, pentru generaţiile viitoare şi de a ajuta elevii să-şi dezvolte capacitatea de a gândi 

creativ. 

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

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

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

premiat elevii cu rezultate în activitatea de promovare a mediului.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

noiembrie 2012 

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

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

noiembrie 2012 

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

noiembrie 2012 

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

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

autorităţilor şi a comunităţii locale. 

 

        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  

http://www.vivafm.ro/
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 Obiectivele proiectului au fost cunoscute de reprezentanţii Consiliului Local şi ai Primăriei 

în Consiliul de administraţie al şcolii. Coordonatorul proiectului, directorul şcolii au ţinut legătura 

cu Compartimentul de Mediu din Primăriei. Primăria a desemnat un reprezentant al 

Compartimentului de Mediu 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 105 ani de la naşterea academicianului Mihai Băcescu 

şi popularizate în Cronica de Fălticeni, expoziţii, activităţi în cadrul programului Să ştii mai multe, 

să fii mai bun, etc. Colectivele de elevi au vizitat muzeul şi au beneficiat de îndrumare, de material 

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

concursuri pe teme de educaţie ecologică. 

 

 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 în 

„Reportajul Verde”. 

 

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

destinat strângerii de fonduri pentru programul Eco-Şcoala şi în cadrul acţiunii de curăţenie 

generală „Ziua Curăţeniei”. Activitatea noastră a fost popularizată de reporterii radioului.. 
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       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 Coţovanu 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 

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

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

Doriana, prof. Crăciun Dana) 

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

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

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

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

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

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

Adriana Coţovanu) 

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

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

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

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

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

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

     20. Calendarul activităţilor educative  
Prof. Coţovanu Adriana a participat în calitate de coordonator Eco-Şcoala la Seminarul 

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

Suceava. 

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

rezultate remarcabile la nivel judeţean, naţional si internaţional: 

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

diplome de participare 

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

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

2 menţiuni 

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

- Concursul naţional „Poveştile din palma ta” (prof. Dana Crăciun) – 1 premiu III 
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- Concursul interjudeţean „Iubim natura” (prof. Vasilache Maria) – 2 premii I 

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

premii II, 3 premii III, 4 menţiuni 

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

premii III 

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

premiu III 

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

premiu III 

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

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

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

premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 

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

II, 4 premii III, 4 menţiuni 

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

special 

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

Adriana ) – 16 Excelent 

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

al Patrulei de reciclare 

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

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

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

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

martie 2013; „Magia Mărţişorului” la ISJ 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 2013, 

Concursul Reciclaţi hârtia! – aprilie-mai 2013, 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 
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 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. 

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 cele 3 certificate de Eco-

Şcoală şi Steagul Verde. 

 

 
Director,                                                                  Coordonator, 

Prof. Daniela Ilincăi                                            Prof. înv. primar Adriana Coţovanu  

   

Data: 21 iunie 2013 


