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DATE GENERALE
UNITATEA ŞCOLARĂ: Eco-Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni, judeţul Suceava
DIRECTOR: profesor ILINCĂI DANIELA, Telefon: 0722528665, e-mail danyca_i@yahoo.com
DIRECTOR ADJUNCT: profesor CRĂCIUN DANA
COORDONATOR PROIECT: prof. înv. primar PRISACARIU DARIA, Aleea Trandafirilor, bl.
6M, ap.29, Fălticeni, jud. Suceava, cod 725200, telefon 0741104531, e-mail
darya_chip@yahoo.com
NUMĂRUL ELEVILOR IMPLICAŢI : 512 elevi din clasele P-VIII;
NUMĂRUL CADRELOR IMPLICATE: 25 cadre didactice şi 3 cadre nedidactice
PARTENERI IMPLICAŢI:
 Părinţi ai elevilor;
 Primăria municipiului Fălticeni
 Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” Fălticeni
 Ocolul Silvic Fălticeni
 Grădiniţa Specială Fălticeni
 ISJ Suceava
 Radio As Fălticeni
 Bucovina Tv
 Plus TV
 S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni
 Asociaţia Euroşansa for Life, Fălticeni
 Cronica de Fălticeni
 Casa Memorială Mihail Sadoveanu
 Biblioteca Municipală Fălticeni
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!”
 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
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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
 Certificat de eco-teacher
 Certificat de voluntar CCDG
2013/ 2014
 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat”
 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!”
 Reevaluare pentru obţinerea Steagului Verde -27 mai 2014
 Fanionul Eco-Şcoala din partea CCDG
 Certificat de voluntar CCDG
 Obţinerea statutului de Eco-Şcoală şi a simbolului mondial – Steagul Verde pe perioada
1.09.2014- 1.09.2016
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2014/ 2015
 Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat”
 Eco-codul „Şi nouă ne pasă!”
 Certificat de participare în program
 Certificat de voluntar CCDG

TEMELE DEZVOLTATE au fost, în principal, următoarele:
 Curtea şcolii
 Managementul deşeurilor
 Viaţă sănătoasă

CUM AU FOST IMPLEMENTATE ÎN ŞCOALĂ CELE
ŞAPTE „ELEMENTE ESENŢIALE” ALE PROGRAMULUI
ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015
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: Crăciun Dana – profesor Limba română;
- Coordonator Eco-Şcoala: - Prisacariu Daria- profesor învăţământ primar;
- Consilier educativ: - Nisioi Brînduşa, prof. Limba engleză;
- Profesor biologie: - Livinţi Liliana
- Alte cadre didactice:
o Clipa Dumitriţa – profesor învăţământ primar;
o Ştefan Florentina- profesor învăţământ primar;
o Trişi Alexandrina – profesor învăţământ primar;
o Oşlobanu Mariana – profesor învăţământ primar;
o Buleu Viorica – învăţător;
o Negre Simona – profesor învăţământ primar;
o Tofan Mioara – profesor învăţământ primar;
o Vasilache Maria – profesor învăţământ primar;
o Benke Carmen – profesor învăţământ primar;
o Negre Adriana – profesor învăţământ primar;
o Tofan Victor – profesor învăţământ primar;
o Pavăl Luminiţa – profesor învăţământ primar;
o Scripcaru Iuliana – profesor istorie, cultură civică;
o Tofan Marghioala – prof. ed. tehnologică;
o Balaci Gheorghiţa – prof. matematică;
o Haidău Adelina – prof. religie;
o Arcip Ana – prof. fizică/chimie;
o Tocănel Alexandra –prof. ed. fizică;
o Păduraru Simona – prof. lb. română;
o Ciornei Alina-prof. lb. engleză
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Reprezentanţi ai elevilor:
Clipa Rareş, Zavastin Codrin, Butacu Ioana (P A), Livadaru Alexandru, Sava Teofana, Buză
Sebastiana(P B),Petrov Caludia, Radu Elena (P C) Ilie Ştefana, Tocănel Antonia, Arteni Sabin (I A),
Pintilie Sergiu -Mihail, Şodolescu Thea- Maria(I B), Petrov Iustin, Zarojanu David ( I C), Oşlobanu
Ioana, Popescu Florina, Tudosă Alexandru(2 A), Pantea Erik Alexandru, Butacu Ana-Sabina, Ciaunică
Rareş Dumitru (2 B), Iacob Irina, Iacob Ciprian, Caulea Teodora (3 A), Băeşu Rareş, Nechifor Cinzia,
Maftei Iustin- Gabriel (3 B), Boariu Daria, Ţăranu Magdalena, Crăciun Andreea Denisa (3 C), Păduraru
Lucian-Ioan, Tănasă Delia-Alexandra, Moroşanu Mădălina-Elena, Grămadă Ştefn Lucian, Buzsea
Monica Gabriela (4 A), Oşlobanu Carla Federica, Bubuţanu Denis Alexandru, Triş Denis(4 B), Andrei
Darius-Marian, Ciurariu-Alexandra-Elena, Dascălu Angela (4 C), Radu Claudia, Spivac Iulian, Baciu
Adelina (5 A), Bucan Albert, Onofrei Adrian, Pavel Codrin(5 B), Apopii Andrei, Bărăscu Tudor,
Ciobâcă Octavian (6 A), Gabor Ana, Pintilescu Andra, Pachiţa Larisa (6 B), Franciuc Timeea,
Şoldănescu Teona, Spivac Teona (7 A), Abălaşei Ionela, Tănasă Amalia Gabriela, Casandra Claudia (7
B), Nistor Simona, Stafie Maria (8 A), Nechita Andreea –Elena, Nechifor Raluca, Bolohan Diana
Ionela, Ghiaţă Patricia (8 B)
- Reprezentanţi ai părinţilor: - Acatrinei - Vasiliu Lăcrămioara, Teodosiu Cristina.
- Reprezentanţi ai autorităţii locale: - prof. Mihai Ioan (reprezentantului Consiliului local în
Consiliul de administraţie al şcolii);
- 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;
- -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, site-ul şcolii
http://alicuza.falticeni.ro sectiunea Eco-Şcoala, Eco-Blogul Eco-Activ, 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.
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2. ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU
s-a realizat 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 EcoŞcoala;
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.
În luna aprilie 2014, 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;
- 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;
6

locatarii de la blocurile învecinate, care nu respectă terenul şcolii, aruncând
gunoaie;
- nerespectarea containerelor pentru colectare selectivă;
Rapoartele periodice ale Agenţilor 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. Activităţile eco au 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.
Activităţile eco cuprind 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;
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. La zi despre Eco-Şcoala
Clasa: a II a A, Cadru didactic: Prisacariu Daria
Persoane prezente: copiii înscrişi în această clasă, precum şi părinţii acestora, alţi adulţi care-i
însoţesc în acest demers şcolar (31 de elevi)
Alti invitaţi: personalul de serviciu, adică femeile de serviciu ce răspund de etajul al II lea, pentru a
ne putea ajuta la transportul coletelor eco aduse de către elevii clasei a II a,,A”, împreună cu părinţii
acestora
Obiective propuse:
- să se facă cunoscut atât elevilor, dar şi părinţilor care este scopul acestui proiect iniţiat la
nivel de şcoală;
- să fie consemnate rezultatele proiectelor derulate în anii precedenţi;
- să fie mediatizat întregul efort concertat al copiilor, dar şi al părinţilor, adulţilor spre
eliminarea pe cât este posibil a ,,munţilor” de deşeuri care uneori ne violentează vizual,
auditiv, olfactiv viaţa curentă;
- să se monitorizeze ,,câştigurile”/investiţiile ca urmare a colectării acestor deşeuri în timp;
Data/perioada desfǎşurǎrii: are caracter de permanenţă.
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă, holul şcolii, curtea aferentă spaţiului de joacă al elevilor;
Desfǎşurarea activitǎţii: Activitatea în sine a fost una de reorganizare, deoarece elevii şi părinţii
acestei clase au fost familiarizaţi încă din anul precededent cu aspectele semnificative ale acestui
proiect derulat la nivel de şcoală.
Rezultate: vor fi vizibile în perioada ulterioară, când elevii vor participa activ şi efectiv/afectiv la
acest gen de activităţi. Monitorizarea activităţii prin intermediul peliculei fotografice, spune mai
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mult decât vor spune o multitudine de cuvinte – pozele într-adevăr sunt/pot fi grăitoare pentru
activitatea prestată cu acest prilej.

2. „Să trăim într-un mediu mai curat”
Clasa a VII A, Cadru didactic: Tocanel Alexandra
Persoane prezente: elevii clasei aVIIa A
Obiective propuse
1. Sa depoziteze in spatiile special amenajate deseurile reciclabile;
2. Sa participe la actiuni de pastrare a curateniei in curtea scolii;
3. Sa infrumuseteze spatiul in care isi desfasoara activitatea;
Desfǎşurarea activitǎţii: Am purtat discutii cu cei mici cu privire la importanta mentinerii curateniei
in locul unde invatam si despre influenta spatiului curat si infrumusetat in care ne desfasuram
activitatea asupra noastra. Am stabilit ca elevii de seviciu sa fie atenti ca ceilalti colegi sa arunce
deseurile in spatiile special amenajate, sa ingrijeasca plantele aflate in sala de clasa. Am participat
alaturi de elevii altor clase la curatarea spatiului din jurul scolii.
Rezultate: Copiii au realizat ca este mai usor sa mentii curatenia decat sa faci curat si ca intr-un
mediu curat este mult mai placut sa inveti.

3. „Am o clasă ca o floare!”
Clasa: CP A, a VII-a A, a VIII –a A
Cadru didactic: prof.Benke Carmen, prof. Tocănel Alexandra, prof. Tofan Marghioala
Tema activităţii desfǎşurate: ”Un mediu sănătos înseamnă sănătate”- dezbatere,activităţi practice
Obiective propuse:
- identificarea unor aspecte ale activităţii omului în mediului înconjurător, analizând
situaţii concrete din natură, ce pot dăuna sănătății omului;
- înțelegerea rolului educației pentru sănătate și importanța adoptării unei alimentații
sănătoase;
- antrenarea elevilor în activităţi practice variate, care îi stimulează şi îi motivează.
Data/perioada desfǎşurǎrii: octombrie 2014
Locul desfǎşurǎrii - sala de clasă
Persoane prezente: Cadre didactice: 3 Elevi: 70
Desfǎşurarea activitǎţii.
În debutul activității cadrul didactic a adresat câteva cuvinte părinților prin care a mulțumit
pentru participare la activitate și pentru implicare în realizarea obiectivelor propuse.
A urmat desfăşurarea activităţii propriu-zise, elevii au pregătit, sub îndrumarea doamnei
învăţătoare , ghivecele pentru flori.A fost înlocuit pământul, au fost rupte frunzele uscate. La final
s-a făcut curăţenie în clasă şi s-a rearanjat sala de clasă.
Rezultate:
1. Înțelegerea rolului educației pentru sănătate;
2. Formarea de opinii, privind importanța adoptării unei alimentații sănătoase;
3. Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului
om- natură şi cunoaşterea măsurilor ce se impun pentru protejarea sănătăţii;
4. Popularizarea activităților realizate prin imagini pe site-ul școlii.

4. „Comorile toamnei ”
Clasa: Clasa PA, clasa a II- a A, clasa a II a- B, clasa a IV-a C
Cadru didactic: Benke Carmen, Ştefan Florentina, Prisacariu Daria, Buleu Viorica
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Tema activităţii desfǎşurate: ,,De vorbă cu Toamna , în sala de clasă!”
Obiective propuse
 să participe afectiv şi efectiv la procurarea diferitelor elemente din natură ( frunze, fructe,
legume specifice anotimpului toamna, elemente de decor - ştiuleţi de porumb, dovlecei de
diferite forme, mărimi şi culori, flori de sezon, imortele, fructe de pădure, etc.);
 să utilizeze în activităţile practice, precum şi cele de pictură produse procurate ca rod al
efortului lor anterior;
 să perpetueze (să ia exemplu de la cei mari) astfel de acţiuni, astfel încât la fiecare
schimbare de anotimp să aducă un colţ din natură în partea ambientală de clasă, sau de ce nu
acasă, în propria lui familie.
Data/perioada desfǎşurǎrii: Octombrie-noiembrie 2014
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă, curtea şcolii
Desfǎşurarea activitǎţii
Elevii însoţiţi de părinţii şi apropiaţi ai familiei au procurat din mediul de referinţă elemente
definitorii ale acestui anotimp extraordinar ( efectuînd o mică colecţie - ce a fost improspătată din
când în când, datorită perisabilităţii produselor ) ce au fost donate clasei noastre. S-au folosit de
aceste recuzite în mod nemijlocit atunci când au interpretat roluri autumnale la CLR, sau au
confecţionat diferite colaje, pictând cu succes imagini din natură, ca punct de referinţă pentru vârsta
lor.
Rezultate: Munca lor a dat roade. Portofoliul lor vorbeşte din acest punct de vedere de
întrebuinţările date colecţiei lor naturale din sala de clasă. Putem să ne înveselim locul în care ne
ducem existenţa apelând la artificii alese cu bun gust, având un real impact emoţional nu numai
asupra ochiului, dar şi asupra sufletului, etc.

5. „Dumbrava minunată-paşi în timp”
Clasa a III-a C, a IV-a C, a VII-a B, a VI-a A, a VIII- a A, a VI-a B
Prof. Prisacariu D., Prof. Nisioi B., Prof. Oşlobanu Mariana, prof. Balaci Gheorghiţa, bibl. Stan
Doriana, prof. Păduraru Simona
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: permanent
Agenda activității:
-vizită la Casa Memorială M. Sadoveanu Fălticeni;
Vizita la Casa Memorială a fost primită cu plăcere de către copii; aceştia au fost interesaţi de
obiectele expuse şi au cerut informaţii suplimentare despre documentele existente. Un moment
deosebit a fost acela în care elevii au avut posibilitatea de a asculta vocea prozatorului citind
fragmente din Amintiri din copilărie, de I. Creangă.
Rezultate
- fotografii;

6. Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România
29 octombrie 2014 - Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România, pe care elevii claselor a II-a A,
a II-a B,a III-a C şi a VIII –a B de la Eco-Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, îndrumaţi de
prof. Prisacariu Daria, Ştefan Florentina, Pavel Luminiţa şi Haidău Adelina au marcat-o prin
plantarea în perimetrul şcolii a 5 pomi, doi meri, un vişin, un prun, un copac ornamental. Este o zi a
voluntarilor CCDG, zi pe care şcoala noastră o sărbătoreşte încă din 2010 şi ne face plăcere că
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suntem printre cei care cred că doar împreună putem schimba ceva. Prin astfel de acţiuni, elevii se
ataşează şi mai mult de valorile ecologiei şi tind, la rândul lor, să îi înveţe şi pe cei cu care intră în
contact - de ce este important să protejeze natura.
Mediul în care trăim este foarte important pentru noi: nu numai la nivel local, dar şi globalla nivelul întregii lumi. Copacul este un simbol: ne reaminteşte de natură şi de importanţa protecţiei
mediului. Totodatǎ, reprezintǎ cooperarea internaţionalǎ.
În acelaşi timp, prin Programul Eco-Şcoala avem posibilitatea să le dezvoltăm elevilor
capacitatea de a conştientiza rolul naturii în viaţa omului, precum şi rolul omului în natură; îi ajutăm
pe elevi să cunoască şi să aplice normele de comportare specifice asigurării echilibrului naturii, să
înţeleagă necesitatea protejării mediului natural, regenerării pădurilor, să indentifice acţiunile
negative ale omului asupra naturii, efectele acestora, să întreprindă acţiuni concrete de protejare a
naturii, să adopte o atitudine de prietenie şi respect faţă de aceasta.

7. „Carnavalul dovlecilor”/ Balul toamnei
Clasa pregătitoare C, I A, a II – a A, a VI – a A
Cadre didactice – prof. Vasilache Maria, prof.Ilincăi Daniela, prof. Prisacariu Daria şi prof.Nisioi
Brînduşa.
Persoane prezente: părinţi, bibliotecara şcolii
Tema activităţii desfǎşurate : Balul toamnei
Obiective propuse
a.
b.
c.

Să participe activ la activităţile extracurriculare atât prin interpretare cât şi prin interpretare;
Să se familiarizeze cu rolul pe care şi l-a ales, să cunoască particularităţile acestuia pentru a
găsi asemănări / deosebiri cu personajul interpretat:
Să argumenteze părerile pro-contra în aprecierea unpr personaje/roluri;

Data/perioada desfǎşurǎrii : 30 octombrie
Locul desfǎşurǎrii: holul şcolii din corpul B, sala de clasă
Desfǎşurarea activitǎţii: Elevii clasei pregătitoare C şi I A costumaţi în ţinute ECO, create
din hârtie creponată, ambalaje de flori, şerveţele de hârtie etc s-au prezentat în faţa părinţilor şi a
invitaţilor cu un program de poezii şi cântece specifice anotimpului toamna.. Activitatea s-a încheiat
într-o atmosferă prietenoasă şi a avut un deosebit impact emoţional atât în rândul participanţilor cât
şi în rândul asistenţei. Deja tradiţie în cadrul clasei a II a fost organizat şi în acest an, cu sprijinul
necondiţonat al părinţilor elevilor clasei, un carnaval al dovlecilor. Împreună ne-am costumat, spre
bucuria celor mici, în speranţa că vom reuşi să alungăm spiritele rele şi am realizat felinare din
dovleci.
Rezultate: Elevii au fost apreciaţi cu diplome pentru costumele mai deosebite sau dovlecii cei mai
haioşi, s-au făcut fotografii ce vor fi cuprinse într-un portofoliu şi activitatea va fi publicată pe siteul şcolii.

8. Gândeşte curat! Trăieşte curat!
Coordonatorul: prof. Benke Carmen
Data desfăşurării: permanent
Grupul ţintă: clasa PA
Obiective : -Să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase
-Să manifeste interes în activităţile de ocrotire a mediului
Resurse:Umane: 26 de elevi
Materiale: pungi, saci de plastic, mănuşi, lavete, detergent
Descrierea activităţii/proiectului:
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Elevii au făcut curăţenie în clasă (şters praful, geamurile, udat şi curăţat flori), apoi în curtea şcolii .
S-au desfăşurat, de asemenea, concursuri pe teme ecologice, activităţi de colectare selectivă a
deşeurilor.
Rezultate:
a. Manifestarea unei conduite potrivite faţă de mediul înconjurător
b. Manifestarea iniţiativei personale
c. Dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării
Modalităţi de evaluare a activităţii:
d. Observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete
e. Fotografii
Sugestii, recomandări:
f. Continuarea activităţii până la sfârşitul anului şcolar

9. „Protejând natura, ne protejăm pe noi”
Clasa a VI-a B
Cadru didactic prof. Balaci Gheorghiţa
Obiective propuse: - cultivarea interesului față de menținerea unui mediu natural, sănătos și
echilibrat, a unui comportament favorabil relațiilor dintre om și natură
Data/perioada desfǎşurǎrii: noiembrie 2014
Locul desfǎşurǎrii: - terenul din jurul şcolii, sala de clasă
Desfǎşurarea activitǎţii:
S-au desfăşurat activităţi de ecologizare a parcului din faţa şcolii şi s-a amenajarea colţului verde
din clasă.
Rezultate: La finalul acţiunii elevii au constatat că, indiferent de vârstă, nu e greu să contribui la
protejarea mediului înconjurător.

10. Colţul viu al clasei
Clasa a IV-a C
Cadru didactic : Buleu Viorica
Persoane prezente: elevii clasei a IV-a C
Obiective propuse
- Sa îngrijească florile pentru infrumusetarea mediului inconjurator;
- Să îngrijească peştii din acvariul clasei.
Data/perioada desfǎşurǎrii: permanent
Locul desfǎşurǎrii: Sala de clasa
Desfǎşurarea activitǎţii: Copiii au udat şi îngrijit florile din ghivece şi au avut grijă de peştişorii din
acvariul clasei.
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

11. ”Toamna copiilor”Clasa: a II a A
Cadrul didactic: Prisacariu Daria
Persoane prezente: elevii clasei a II a A
Obiective (2, max. 3):
-să observe natura şi cauzele ce duc la degradarea acesteia ;
- să colecteze materiale din natură pentru realizarea de diferite lucrări .
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Data/ perioada desfăşurării: noiembrie 2014
Locul desfăşurării: parcurile din oraş
Desfăşurarea activităţii:
Am ieşit împrună cu elevii pentru a strânge diferite materiale din natură ce ar putea fi folosite în
viitoarele lucrări la lecţiile de desen.
Rezultate: Copiii au fost încântaţi să poată explora natura.

12. „Reciclează responsabil”
Coordonatorii: Livinţi Liliana
Data desfăşurării: noiembrie 2014
Grupul ţintă: clasa a VII a A
Parteneri implicaţi: elevi ai şcolii, firma de colectare a produselor reciclabile, părinţi
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 elevii şcolii, 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: Elevii s-au simţit valorizaţi, primind premii la nivel de clasă.
Modalităţi de evaluare a activităţii: concursuri între clase gen :,,cine aduce numărul cel mai mare de
pet-uri, kg de maculatură, etc!”

13. Fiţi ECO-şcolari
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 eco.
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:
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
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Modalităţi de evaluare a activităţii:
1. Activităţi de voluntariat –reciclarea materialelor refolosibile
2. Concurs –proiecte de mediu,campanii anti–poluare

14. „We are what we eat ”
Clasa: a VII-a B
Cadru didactic: Ciornei Alina-Dana
Persoane prezente: elevii clasei
Obiective propuse:
1. Promovarea unui regim alimentar sănătos
2. Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii
Data/perioada desfǎşurǎrii: 4 noiembrie 2014
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasa
Desfǎşurarea activitǎţii:
Elevii lucreaza în echipe de câte 4 membri. Fiecare echipa îşi alege un preparat alimentar sănătos pe
care îl pregăteşte în decursul unei ore, sub supravegherea unui şef de echipă numit de către fiecare
grupă. După ce timpul s-a scurs, fiecare echipa îşi prezintă produsul, scoţându-i în evidenţă efectele
benefice asupra sănătăţii. Elevii sunt invitaţi să guste din toate preparatele şi să acorde calificative.
Cele mai bune si sănătoase produse sunt răsplătite.
Rezultate: preparate şi reţete sănătoase

15. „Reciclăm, ne jucăm!
Clasa : I B, a II a A, a III-a A
Cadru didactic: prof. Oşlobanu Mariana, prof. Prisacariu Daria, prof. Negre Adriana
Persoane prezente:elevii claselor
Obiective propuse:
1.să-şi formeze o conduită ecologică prin acţiuni concrete de refolosire a deşeurilor colectate;
2. să identifice reguli şi norme faţă de mediu;
3. dezvoltarea unor atitudini şi sentimente pozitive faţă de natură şi mediu;
Data/perioada desfǎşurǎrii:septembrie 2014-ianuarie 2015
Locul desfǎşurǎrii:sala de clasa, expoziție la Casa de Cultură, holul şcolii
Desfǎşurarea activitǎţii: Protejarea mediului înconjurător de către copii se face prin reciclarea şi
refolosirea diverselor materiale..Elevii clasei claseloe I, a II a şi a III a, au adus la scoala peturi,hartie, baterii si becuri.Au realizat colaje cu materiale refolosibile.Copiii trebuie sa cunoască
cauzelor poluării şi a consecinţelor acţiunilor dăunătoare ale omului asupra mediului.Se ajunge la
faptul că noi, locuitorii acestei planete, nu putem să stăm nepăsători, privind cum Terra moare,
puţin câte puţin.
Am purtat discuții, pornind de la deşeuri, elevii fiind conduşi spre ideea de reciclare a acestora.
Copiii pot explica, în cuvinte proprii, ce înţeleg ei prin RECICLARE, folosindu-se de exemple
concrete, dacă e nevoie. Se vor enumera materialele care pot fi reciclate(plastic, sticlă, aluminiu,
hârtie, carton).
Rezultate: Fotografii cu activităţile derulate şi impresionarea tuturor prin ingeniozitatea produselor
rezultate.

16. ”Viaţa sănătoasă”
Clasa a III-a A
Cadru didactic.Prof. Negre Adriana.
Obiective propuse
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 sa participe activ, constient la activitatea propusa;
 sa conştientizeze că protejarea naturii este o datorie şi a celor mici şi a celor
mari;
Data/perioada desfǎşurǎrii: permanent
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă;
Persoane prezente: 32
Desfǎşurarea activitǎţii: Elevii clasei a III-a A au realizat afişe şi desene, arătând că protejarea
naturii este o datorie şi a celor mici şi a celor mari.
Rezultate
o Aprecieri verbale
o Expoziţie cu materialele realizate

17. ”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:
 Formarea unei atitudini sănătoase faţă de mediul înconjurător;
 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.

18. „Patrula de reciclare”
Coordonatorii: prof. Prisacariu Daria, diriginţii claselor
Data desfăşurării: permanent
Durata activităţii: s-a început în luna octombrie, dar are caracter permanent
Grupul ţintă: clasele P-VIII
Parteneri implicaţi: elevi ai şcolii, firma de colectare a produselor reciclabile, părinţi
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.
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Resurse: umane – părinţii şi elevii şcolii, 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 se va renova şcoala
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

19. „Eco-voluntariat-mediul aşa cum îmi place, mediul aşa cum nu-mi place”
Clasa: elevi de la clasele V- VIII
Cadru didactic: prof.Livinti Liliana
Obiective propuse
- Să dezvolte o atitudine ecologică, prin cultivarea grijii faţă de mediul natural.
- Sǎ iniţieze activitǎţi în sprijinul unui mediu înconjurǎtor sănătos.
- colectarea de date privind problemele de mediu cu care se confrunta comunitatile
locale.
Data/perioada desfǎşurǎrii: oct 2013 - mai 2014
Locul desfǎşurǎrii
- Parcul din jurul şcolii; oraşul Fălticeni şi iazul Şomuz
- Cabinetul de biologie.
Desfǎşurarea activitǎţii – dezbateri şi campanie- aşa „DA” ,aşa ”NU”: cu eseuri, machete, poze şi imagini
din mediul 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.

20. Panoul Aşa da!, Aşa nu!
Clasa : Clasa a IV-a C, a III-a C, a III-a A, I C, a II- a A
Cadru didactic : prof. Oşlobanu M. , prof. Ştefan Florentina, prof. Prisacariu Daria, bibl. Stan D.,
prof. Negre A.
Persoane prezente: elevii claselor IV-a C, a III-a C, a III-a A, I C, a II- a 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.
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Rezultate: Elevii si-au exprimat dorinta de a incuraja locuitorii planetei sa protejeze si sa respecte
mediul inconjurator.

21. Micii ecologisti!
Clasa a II-a A Cadru didactic. Prof. Prisacariu Daria
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: 31
Elevii clasei a II-a A impreuna cu d-na invatatoare si părintii 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.

22 . „Tu ce faci pentru mediu?”
-

-

Perioada desfǎşurǎrii: permanent
Obiective propuse: să identifice factori de poluare a mediului înconjurător; să găsească
mijloace de protejare a mediului; să reprezinte prin desene activităţi de prevenire a poluării
mediului, realizate de către copii.
realizarea de colaje din materiale refolosibile provenite din natură sau reciclabile, prin care
se transmite un mesaj eco în comunitate, afişe eco;
Cadre didactice: prof. Prisacariu Daria şi prof. Livinţi Liliana

23. Eco-semnal-ecologie online
Clasa –membri ai Comitetului Eco
Cadru didactic: prof. Prisacaiu Daria, inf. Parfenie Arsineta
Tema activităţii desfǎşurate- „ECO-Semnal” -ecologie online
Obiective propuse
- colectarea 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: permanent
Locul desfǎşurǎrii: AeL, online
Desfǎşurarea activitǎţii – dezbateri pe blogul şcolii, pe site-ul şcolii
- aşa „DA” ,aşa”NU” : cu eseuri, poze şi imagini din madiul înconjurător .
Rezultate pe:
 http://alicuza.falticeni.ro
 http://ecoactiv.blogspot.com

24. 22 Martie-Ziua Mondială a Apelor
Clasa a II-a A, Prof. Prisacariu Daria, prof. Negre Simona
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Tema activităţii desfǎşurate: vizită la Muzeul Apelor
1. sa-şi îmbogăţească cunoştinţelor despre vietaţile acvatice;
2. sa se comporte corespunzator intr-un muzeu;
3. sa aprecieze lucrarile realizate
Data/perioada desfǎşurǎrii. martie 2014
Locul desfǎşurǎrii: „Muzeul Apelor”- Fălticeni
Persoane prezente: 31
Elevii clasei a II-a A impreuna cu d-na 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
 Manifestarea unei conduite potrivite faţă de mediul înconjurător
 Manifestarea iniţiativei personale
 Dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării
Modalităţi de evaluare a activităţii:
 Observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete
 Fotografii
 Realizarea expoziţiei
 Păstrarea curăţeniei
Sugestii, recomandări: Implicare mai mare a părinţilor în activitate

25. Orasul reciclarii
Clasa: P- VIII
Cadru didactic: cadrele didactice de la „Sc. Gimn. Al. I. Cuza”
Persoane prezente: 512 de elevi ai scolii şi părinţii care i-au ajutat la transportul deseurilor
reciclabile
Alti invitaţi: - personalul auxiliar care preia deşeurile şi le depozitează corespunzător la tonetele din
curtea instituţiei noastre, etc.
Tema activităţii desfǎşurate: ,,Cine aduce cele mai multe kg de materiale reciclabile!?”
Obiective propuse:
- 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.
Data/perioada desfǎşurǎrii: pe toată perioada/luna/anul şcolar, deoarece are caracter permanent –
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă
Desfǎşurarea activitǎţii: : 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, combustubil în genere, şi de ce nu, o îmbunătăţire
evidentă a mediului, astfel încât să fie respirabil, etc.
Rezultate: in functie de cantitatea colectata primaria municipiului Falticeni va acorda premii in bani
pt renovarea scolii.

26. Sa reciclam pentru un mediu sănătos
prof.CepoiOana
2.
Perioada: aprilie- iunie 2015
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3.

Resurse- umane: eleviiclasei a V-a B, VI- a A, A VII- a A, profesorii
- materiale: sala de clasă, creioane colorate, coli de hârtie A2, casetofon, pensoane,
material reciclabile, chestionare etc.
4. Obiective urmărite:
-dezvoltarea emoţională a elevilor prin intermediul artei, a educaţiei ecologice pentru un mediu
sănătos
-realizarea unor deziderate prin care elevii trebuie să înţeleagă că reciclarea materialelor este
prioritară pentru o viaţă echilibrată şi sănătoasă, pentru un mediu propice unei dezvoltări armoniase;
- scoaterea elevilor din atitudinea de nepăsare, de izolare şi de regăsirea cu tot ce îi înconjoară.
-conştientizarea faptului că educaţia ecologică joacă un rol important în formarea şi educarea lor ca
viitori cetăţeni.
5.
Agenda activităţii:
-dezbatere la clasa privind educaţia ecologică, dezbatere relizată prin intermediul unor chestionare
şi documentare despre rolul selectării deşeurilor menajere şi educarea noastră pentru un mediu
sănătos;
- activitate în grup prin care elevii relizează obiecte din materiale eco (capace, hârtie ,crenguţe de
copac, plastic) şi planşe plastice.
--relizarea unei expoziţii finale în clasa pe această temă.
6. Rezultate/ Indicatori de realizare:
- dezbaterea activităţii în cadrul şcolii;
-fotografii ale activităţii susţinute
-sensibilizarea şi formarea unei atitudini positive faţă de educaţia ecologică.
- promovarea valorilor şi principiilor fundamentale în formarea şi educarea elevului ca om.

27. Parada costumelor ECO

-

Coordonatorii: prof. Clipa Dumitriţa, prof. Oşlobanu Mariana
Data desfăşurării: iunie 2015
Durata activităţii: 1 oră
Grupul ţintă: elevii claselor I C şi IV-a B
Parteneri implicaţi: părinţii elevilor celor două clase
Obiective
- Să cunoască importanţa recilcării
Să realizeze costumaţii din materiale ECO
Resurse: hârtie, lipici, foarfece.
Desfăşurarea activităţii: elevii, ajutaţi de părinţi au realizat costume din materiale reciclabile şi
le-au prezentat într-o mini-paradă.
Rezultate: eleviii au foast foarte încântaţi de activitatea desfăşurată , iar costumele prezentate au
fost foarte ingenioase.

28. Neamţ- tărâm de poveste
Coordonatorii: prof. Prisacariu Daria , prof. Buleu Viorica
Data desfăşurării: 15.06.2015
Durata activităţii: 12 ore
Grupul ţintă: elevii claselor a II a A şi IV-a C
Parteneri implicaţi: Comitetul de părinţi, SC „ VILTANS” SRL
Obiective
- Să cunoască obiectivele turistice ale jud. Neamţ
- Să reţină aspecte importante din detalii de conţinut ale obiectivelor turistice
vizitate.
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-

Să aprecieze bogăţia turistică a judeţului Neamţ

Resurse:
- Umane: copii, părinţi, profesori
- Materiale: mijloc de transport, resurse financiare
Activitatea a debutat cu deplasarea grupului de elevi în judeţul Neamţ, apoi vizitarea
primului obiectiv – Casa memorială Ion Creangă şi parcul tematic care a fost impresionant
pentru elevi, apoi vizitarea Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ - deosebit de sugestiv
privind bogăţiile naturale şi istorice ale judeţului. Apoi ne-am rugat la altarul Mănăstirii Bistriţa
şi am vizitat Grădina Zoologică Piatra Neamţ. Ne-am oprit apoi la o scurtă plimbare cu
vaporaşul pe lacul Bicaz, prilej cu care am putut observa frumuseţea naturii înconjurătoare.
Rezultate:
- Elevii şi-au format o viziune clară asupra obiectivelor din jud. Neamţ.
- Şi-au îmbogăţit orizontul cultural şi informaţional.

29. Jurnal de călătorie în judeţul Suceava
Cadre didactice: prof. Nisioi Brînduşa, prof. Tocănel Alexandra, prof. Păduraru Simona
Tema activităţii desfǎşurate: excursia-modalitate de abordare a activităţilor transdisciplinare
Colaborator: şofer autocar
Participanţi: elevi din clasele V-VIII
Partener: Firma transport particulară ROMFOUR SA
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 19 iunie 2015
Locul desfǎşurǎrii: Fălticeni-Suceava- Gura Humorului
1. Planetariul
2. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
3. Complexul Arinis
Elevi: 48 din clasele V-VIII
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.

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
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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. Prisacariu Daria şi prof. Tofan Marghioala), i-a îndrumat şi ajutat
pe elevi în această activitate; De asemenea, câte un reprezentant al părinţilor (d-nul Vrabie Lucian)
şi al administraţiei şcolii (dl. Golea Nicolae) au sprijinit transportul deşeurilor la centrul de
colectare şi valorificare. S-a văzut o mai slabă mobilizare la colectarea deşeurilor în primele luni ale
proiectului, ca apoi, pe parcurs, mai ales în perioada curăţeniei de iarnă şi de primăvară, să se
înregistreze o mobilizare mai bună şi ca urmare a activităţii făcute în colaborare cu Compartimentul
de mediu din Primărie, cu Ocolul Silvic cu ocazia Lunii Pădurii sau prin instituirea unor zile record
cu ocazia celor mai importante evenimente din Calendarul Naturii. Pentru a nu perturba procesul de
învăţământ, o zi pe 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. Pentru colectarea sticlei s-a
organizat o amplă campanie la nivelul şcolii, în luna mai, cand s-au colectat aproximativ 1000 kg
sticlă.
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 o singură firmă în activitatea de colectare şi valorificare a
maculaturii, deşeurilor electrice, baterii, corpuri de iluminat şi pet-uri: S.C. Goscom Fălticeni. 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 270 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 1024 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
(200 lei), achiziţionarea de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, materiale necesare
acţiunilor de ecologizare desfăşurate, achiziţionarea de plante pentru înfrumuseţarea şcolii,
realizarea panourilor şi afişierelor Eco, imprimarea fotografiilor, realizarea
portofoliului
proiectului, etc
Cantitatea totală de deşeuri de hârtie şi carton adunată prin acţiunea „Oraşul reciclării” a
fost de 1889 kg, 265 kg, 685 kg sticlă şi 295kg plastic de pet-uri, valorificate prin S.C. Goscom
Fălticeni. S-au colectat şi reciclat 700 kg DEEE, 100 kg baterii, reciclate prin intermediul, becuri şi
neoane au fost doar 5 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.
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Portofoliul proiectului cuprinde portofolii ale unor acţiuni derulate, albume cu fotografii,
diplome, casete, CD-uri cu aspecte din timpul unor activităţi, Calendar Eco pe 2014-2015, desene,
colaje, afişe, compuneri, rebusuri, articole, etc şi se adaugă portofoliilor pe anii anteriori.
Anul şcolar 2014-2015 a fost din punct de vedere al educaţiei ecologice un an încununat de
succese pentru Eco-Şcoala „Al. I. Cuza”.

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, inclusiv la cele din Curriculum la decizia şcolii. Enumăr opţionalele din acest an şcolar :
- Eco-informatică ( 6 A, 6 B );
- Educaţie pentru sănătate (7 A );
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. „Suntem ca indivizi un cumul a ceea ce consumăm/ mâncăm!”
- Perioada desfǎşurǎrii: permanent
- Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă a elevilor din clasa a II-a B.
- Persoane implicate: prof. Ştefan Florentina
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.

2.Lecţia de ştiinţe în aer liber
Clasa: a III a B, Cadru didactic: Trişi Alexandrina
Persoane prezente: parinţii elevilor, elevii clasei a III a B.
Alti invitaţi:
Obiective propuse:
Data/perioada desfǎşurǎrii:
Locul desfǎşurǎrii: Parcul Prefecturii
Desfǎşurarea activitǎţii:
În data de 16. 09.2014, la fel ca şi anul trecut, elevii clasei a III-a B de la şcoala Gimnazială “Al. I.
Cuza” Fălticeni, au sărbătorit Ziua Internaţională a stratului de Ozon, organizând o lecţie de științe
în aer liber, în parcul din imediata apropiere a Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu”. Obiectivele
educaţionale urmărite pe toată desfăşurarea acestei frumoase activităţi au fost următoarele: Cunoaşterea importanţei protejării mediului înconjurător cu impact pe termen lung pentru protejarea
vieţii pe Terra; -Demonstrarea prin experiment a existenţei aerului; - Manifestarea interesului şi
plăcerii pentru desfăşurarea unor lecţii în aer liber. Activitatea a debutat cu prezentarea informaţiilor
pe care elevii le-au avut de pregătit din ziua precedentă pornind de la explicarea cuvântului “
OZON”, căutat în dicţionare, cărţi şi site-uri ştiinţifice. Cele mai importante informaţii au fost
notate în caiete. Apoi lecţia de științe în aer liber a continuat cu fixarea termenilor vehiculaţi, prin
desfăşurarea unui frumos experiment de demonstrare a existenţei aerului ( un corp gazos care nu se
poate vedea cu ochiul liber, şi despre care s-ar putea crede astfel că nu există); La finalul activităţii
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elevii au primit ca sarcină să ilustreze grafic modalitatea prin care cred ei că stratul de ozon
protejează planeta Pământ de radiaţiile emise de Soare. Rezultatele activităţii: - fiecare elev a primit
câte un balon pentru experiment, cu care apoi s-a putut juca, observând existenţa aerului care putea
fi transferat dintr-un vas ( plămânii, corpul uman) în alt vas ( balonul) după modelul experimentului
utilizat la demonstrarea existenţei solului şi apei -alţi factori importanţi de mediu care asigură viaţa
pe planeta Pământ. - elevii au realizat frumoase compoziţii plastice în care stratul de ozon era
înfăţişat ca o uriaşă umbrelă de soare cu rol în protejarea Terrei; - îmbogăţirea cunoştinţelor
privitoare la termenii ştiinţifici vehiculaţi ( ozon, planetă, Soare, protejare).

3. ,, Culorile toamnei”
Coordonatorul/Coordonatorii : Prisacariu Daria
Data desfăşurării: 10 octombrie 2014
Durata activităţii: 1 ora
Grupul ţintă: elevii clasei a II- a A
Parteneri implicaţi: elevii clasei a II a A şi părinţii acestora
Obiective : -să identifice culorile şi activităţile specifice anotimpului toamna;
- să realizeze diferite colaje cu materiale din natură.
Resurse: elemente din natură
Descrierea activităţii:

Elevii îşi vor aminti culorile specifice anotimpului toamna, vor culege frunze, flori, castanet , nuci
şi vor realize cu ajutorul lor diferite lucrări.
Rezultate: Copiilor le-a plăcut ideea de aşi folosi imaginaţia pentru a realiza diferite lucrări din
materialele culese de ei.

4. Sănătatea şi alimentaţia eco
Clasa : aVII-a A / B
Cadru didactic : profesor Arcip Ana
Persoane prezente: elevii clasei a VI-a A
Alti invitaţi : însoţitorii elevilor – părinţi, bunici.
Tema activităţii desfǎşurate: ALIMENTAŢIE ECHILIBRATĂ ŞI SĂNĂTOASĂ
Obiective propuse:
1. Cunoaşterea importanţei alimentaţiei sănătoase pentru organism.
2. Identificarea grupelor de alimente din cadrul piramidei alimentare.
3. Recunoaşterea bolilor determinate de alimentaţia necorespunzătoare.
4. Argumentarea necesităţii folosirii unor alimente proaspete şi cât mai naturale.
Data/perioada desfǎşurǎrii : octombrie –noiembrie 2014
Locul desfǎşurǎrii: laborator
Desfǎşurarea activitǎţii: Prezentarea factorilor importanţi în menţinerea sănătăţii. Modul
corect de viaţă al omului: regimul corect de muncă, odihnă, alimentaţia raţională, menţinerea la
nivel echilibrat a activităţii fizice, respectarea regulilor de igienă individuală, priceperea de a
menţine echilibrul neuro-emoţional în situaţii conflictuale.
Grupa I Piramida alimentelor – prezentarea produselor alimentare.
Grupa II. Elemente chimice din organismul uman,
Grupa III Cele douăsprezece săruri minerale vitale şi corespondenţa zodiacală.
Grupa IV Clasa de alimente.
Fiecare grupă prezintă produse alimentare şi nevoia consumului acestora.
Rezultate: Evitarea coloranţilor şi aditivilor alimentari. Aprecierea elevilor, Diplomă de grup.
Nutriţia sau ştiinţa alimentaţiei ne învaţă că alimentele trebuie să treacă atât prin tractul digestiv,
cât şi prin sita raţiunii, şi că excesele şi carenţele alimentare, atât cantitative, cât şi calitative, ne
influenţează sănătatea.
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5. „Alimentaţia, primul nostru medic”
prof.CepoiOana
2.
Perioada: septembrie 2014-ianuarie 2015
3.
Resurse- umane: elevii clasei a V-a B, VI- a A, A VII- a A, profesorii
- materiale: sala de clasa, creioane colorate, coli de hârtie A2, casetofon, pensoane,
albume şi cărţi de nutriţie sănătoasă, chestionare etc.
4. Obiective urmărite:
-dezvoltarea emoţională a elevilor prin intermediul artei, a educaţiei gastronomice;
-realizarea unor deziderate prin care elevii trebuie să înţeleagă că alimentaţia sănătoasă este
prioritară pentru o viaţă echilibrată şi sănătoasă.
- scoaterea elevilor din atitudinea de nepasare, de izolare şi de reagăsire cu tot ce îi înconjoară.
-conştintizarea faptului că educaţia alimentară joacă un rol important în formarea şi educarea lor.
5. Agenda activităţii:
-dezbatere la clasa privind educaţia alimentară, dezbatere relizată prin intermediul unor chestionare
şi documentare despre rolul alimentelor şi aportul vitaminelor în organismul nostrum printr-o
alimentaţie echilibrată şi sănătoasă;
- activitate în grup prin care elevii relizează afişe şi planşe plastic cu alimentele sănătoase pe care
trebuie să le consumăm şi vitaminele care sunt associate lor.
-activitatea rtistico-muzicală unde elevii clasei a VI-a B au interpretat căntece specific temei,
conduşi de prof.ApopeiMirabela.
-relizarea unei expoziţii finale în clasa pe această temă.
6. Rezultate/ Indicatori de realizare:
- dezbaterea activităţii în cadrul şcolii;
-fotografii ale activităţii susţinute
-sensibilizarea şi formarea unei atitudini positive faţă de educaţia alimentară
- promovarea valorilor şi principiilor fundamentale în formarea şi educarea elevului ca om.

6. Educaţia pentru sănătate
Perioada desfăşurării: 19 octombrie 2014
Clasa: a II-a A, 31 elevi,
Profesor : Prisacariu Daria
Tema activităţii desfǎşurate
E-ul pe hârtie vrem să-l învăţăm a scrie şi nu vrem nicum să-l „mâncăm ”acum! –
Obiective urmărite:
 observarea conţinuturilor unor alimente preferate de copii;
 identificarea în natură a surselor de hrană și a unui stil de viață sănătos;
 antrenarea elevilor în activităţi practice, artistico-plastice;
 realizarea unor sanvisuri amuzante şi sănătoase;
 vizionarea unei prezentări PPT cu piramida alimentelor;
Desfăşurare şi rezultate:
În cadrul orelor de cunoaşterea mediului, elevii au desfășurat activități prin care aceștia au
dobândit cunoştinţe referitoare la activitatea omului în natură: grădină, livadă, etc, pentru
producerea surselor de hrană necesare pentru păstrarea sănătății organismului uman.
Identificând importanța păstrării sănătății, prin adoptarea unui stil de viață sănătos și a unei
alimentații corecte, elevii au realizat, din legumele pe care le-au adus de acasă, pentru a le observa,
sandvişuri. Împreună au degustat produsele obținute. Apoi, copiii au realizat, pe grupe, afișe, în care
au prezentat cum trebuie să arate o hrană sănătoasă, cu roadele toamnei, atât pentru corp, cât și
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pentru suflet. Afișele realizate au fost apreciate şi expuse în clasă. La cabinetul AEL am vizionat un
material cu piramida alimentelor şi ce trebuie sa mâncam pentru a fi sănătoşi.
Rezultate aşteptate:
 Formarea unei atitudini sănătoase faţă de alimentația zilnică și adoptarea unui stil de
viață sănătos;
 Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi pentru păstrarea şi protejarea sănătăţii
organismului.

7. Reciclăm, colectăm, ne jucăm!
Clasa I B
Cadru didactic prof. Simona Negre
Persoane prezente: elevii clasei I B, parinti,bunici
Obiective propuse:
1.să-şi formeze o conduită ecologică prin acţiuni concrete de refolosire a deşeurilor colectate;
2. să identifice reguli şi norme faţă de mediu;
3. dezvoltarea unor atitudini şi sentimente pozitive faţă de natură şi mediu;
Data/perioada desfǎşurǎrii:septembrie 2014-ianuarie 2015
Locul desfǎşurǎrii:sala de clasa
Desfǎşurarea activitǎţii: Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului educaţional “Eco-scoala”
dezvoltă atitudini şi sentimente pozitive faţă de natură, antrenând copiii în diverse acţiuni de
reciclare a deseurilor.Elevii clasei IB au adus la scoala pet-uri,hartie, baterii si becuri.Au realizat
colaje cu materiale refolosibile.De Halloween au avut costumatii din materiale reciclate și au
decorat bostanii cu materiale reciclate.
Rezultate: Fotografii cu activităţile derulate
Clasa I A, P B
Cadru didactic Prisacariu Daria, prof. Negre Adriana
Persoane prezente:cl a II a A, cl. a III a A
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 ieşit împrună cu elevii pentru a strânge diferite materiale din natură ce ar putea fi folosite în
viitoarele lucrări la lecţiile de desen. Îmreună am realizat apoi lucrări frumoase pe care le-am expus
atât în sala de clasă, cât şi pe holul şcolii.

Rezultate: Copiii au fost foarte incantati de ideea reciclarii si mai ales a confectionarii diferitelor
jucarii din materiale ce nu mai folosesc nimanui.

8. „Sănătatea şi alimentaţia eco”
Clasa: PA
Cadru didactic : Benke Carmen
Persoane prezente: elevii clasei a PA , asistenta medicală,
Tema activităţii desfǎşurate: ”Ce ştim alimentaţia sănătoasă”- ppt., dezbatere, afişe
Obiective propuse:
- Să dea exemple de alimente sanatoase din fiecare categorie: lactate, fructe ,legume, carne,
fainoase, urmărind piramida alimentelor;
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-

Să prezinte alimentele cele mai periculoase pentru sănătate precum şi efectele consumului
acestora;
Data/perioada desfǎşurǎrii: noiembrie 2014
Locul desfǎşurǎrii - sala de clasă
Desfǎşurarea activitǎţii:
Invitata noastră- asistenta medicală- va vorbi copiilor despre importanţa hranei sanatoase, despre
evitarea excesului de dulciuri, chipsuri, băuturi acidulate. Copiii vor da exemple de alimente
sanatoase precum si importanţa vitaminelor pe care aceştia le primesc de la fructe şi legume. Elevii
vor colora fişe cu imaginile alimentelor sănătoase şi vor realiza piramida alimentelor.
Rezultate aşteptate:
Premierea elevilor cu diploma pentru cel mai disciplinat elev, evidentierea in fata clasei a copiilor
disciplinati.
Realizarea unei planşe ce reprezintă piramida alimentelor

9. Să devenim mai ECOlogici!
Coordonatorul: prof. Benke Carmen
Data desfăşurării: permanent
Grupul ţintă: clasa PA
Obiective:
a. să participe activ, conştient la activitatea propusă;
b. să realizeze colaje din materiale refolosibile;
Resurse:
 umane : elevii clasei P A, prof. Benke Carmen
 materiale: coli mari de carton, carioci, diferite materiale refolosibile, lipici, foarfece
Descrierea activităţii: elevii au realizat, prin decupare, rupere şi lipire, colaje din materiale
refolosibile: hârtie, pene, ambalaje pentru flori, nasturi, paiete, fire textile, chibrituri etc,Î. 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

10. „Sănătatea, cea mai de preţ avuţie”
Data: ianuarie 2015
Clasa a V-a A
Cadru didactic. prof. Păduraru Simona
Tema activităţii desfǎşurate : Joc de rol: cum aleg un produs de calitate.
Persoane prezente: 26 elevi ai clasei.
Rezultate: Elevii au înţeles necesitatea consumării de alimente sănătoase ţi modul de alegere
a acestora.

11. Micii ecologişti
Coordonatorul activităţii: prof. Prisacariu Daria
Data desfăşurării:7.04.2014
Durata activităţii: 4 ore
Grupul ţintă: elevii clasei a II-a A
Obiectivele
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 să participe activ, conştient la activitatea propusă;
 să realizeze colaje şi lucrări din materiale refolosibile;
Resurse:
 umane
:elevii clasei a II-a A
 materiale: lut, planşete
Descrierea activităţilor :
Am petrecut o ora în atelierul Muzeului „Ion Irimescu” unde am modelat diferite obiecte din lut.
Am pictat apoi pe piatra.
Rezultate:
- obiecte din lut
Modalităţi de evaluare a activităţii: fotografii, expoziţie, aprecieri

12.Earth Day
Clasa: a V-a B
Cadru didactic: Ciornei Alina-Dana
Tema activităţii desfǎşurate: Earth Day
Obiective propuse
1. antrenarea copiilor în economisirea resurselor prin refolosirea materialelor reciclabile
2. dezvoltarea interesului pentru diverse acţiuni de reciclare
3. dezvoltarea unei atitudini ecologice
Data/perioada desfǎşurǎrii: 7 aprilie 2015
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasa
Desfǎşurarea activitǎţii
Elevii realizează în echipă proiecte privind specificul Zilei Pământului (Earth Day). Acestea conțin
imagini și informații care au atras atenția copiilor cu ocazia cercetării temei propuse. Fiecare echipă
prezintă colegilor informațiile găsite, într-o manieră cât mai originală; acestea sunt însoțite de
propriile păreri cu privire la importanța acestei zile și a unei atitudini ecologice.
Rezultate: portofolii

13.„Natura şi Omul”
Clasa a VII-a A şi a VIII a B
Cadru didactic: prof.Tocănel Alexandra şi prof. Haidău Adelina
Persoane prezente: 50
Alti invitaţi: parinţii elevilor
Tema activităţii desfǎşurate: „ Mediul sănătos, oameni sănătoşi”
Obiective propuse
-să cunoască importanţa selectării deşeurilor pe categorii (hârtie, plastic, sticlă, textile, resturi
menajere)
-să identifice problemele care le are natura atunci când o poluăm şi folosim resursele în mod
excesiv
-să înţeleagă ca majoritatea resurselor naturale sunt epuizabile;
Data/perioada desfǎşurǎrii: septembrie- iunie
Locul desfǎşurǎrii: şcoală şi împrejurimi
Desfǎşurarea activitǎţii
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Aceasta tema a constat in discutii despre impactul deseurilor asupra mediului si prin
implicarea elevilor in in actiuni de ecologizare, desfasurandu-se prin igienizare si depozitarea
deseurilor selectiv in curtea scolii si in afara acestea .
S-au realizat postere şi desene cu modalităţi de refolosire a deşeurilor în şcoală.
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.

14.Învăţăm să mâncăm sănătos!
Coordonatorul/Coordonatorii: prof. Oşlobanu Mariana
Data desfăşurării: 19 . XI. 2014
Durata activităţii 2 ore
Grupul ţintă: Elevii clasei I C
Parteneri implicaţi: Comitetul de părinţi
Obiective :- Explicarea unor termeni : alimentaţie,aditivi alimentari, conservanţi,termen de expirare,
valoare energetică etc.
-Conştientizarea rolului pe care îl au fructele şi legumele pentru sănătatea organismului; Însuşirea
unor concepţii privind sănătatea alimentaţiei
Resurse: umane – elevi, părinţi, cadru didactic;
Materiale- dulciuri den comerţ şi de casă, fructe diverse, miere de albine, şerveţele , linguri de
plastic, farfurii ;
Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc. (succint): Pentru activitate elevii au pregătit
dulcele preferat- cumpărat sau făcut în casă pentru a discuta cele două tipuri de produse şi a face un
studiu comparativ prin degustarea şi caracterizarea produselor . Au fost aduse deasemenea , fructe
diverse iar din acestea am pregătit o salată de fructe pe care am împărţit-o tuturor copiilor care şi-au
spus părerea cu privire la gustul unor fructe şi la importanţa consumului de fructe cât mai frecvent,
pentru aportul de vitamine şi minerale pe care acestea le aduc organismului nostru.
Rezultate:Activitatea s-a bucurat de mare interes şi satisfacţie din partea copiilor şi a contribuit la
formarea unor deprinderi practice importante. Modalităţi de evaluare a activităţii: Aplicarea unor
chestionare orale privind modul cum ne alimentăm şi preferinţele alimentare. Alcătuirea unui
portofoliu cu imagini şi impresii exprimate prin desen

15. Să Cunoaştem frumuseţile patriei
Clasa a III-a A şi a III –a B
Cadru didactic: Negre Adriana şi Trişi Alexandrina
Persoane prezente: 60
Alti invitaţi: părinţi
Tema activităţii desfǎşurate: „Să cunoaştem frumuseţile patriei!”
Obiective propuse
-să cunoască obiective turistice din jud. Iaşi;
-să cunoască instituţiile şi obiectivele turistice importante din oraşele vizitate;
-să respecte regulile de protejare a naturii în excursii;
Data/perioada desfǎşurǎrii: Iunie 2015
Locul desfǎşurǎrii:Judeţul Iaşi
Desfǎşurarea activitǎţii: excursie în jud Neamţ unde voi vizita obiective turistice importante;
Rezultate:Fotografii
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6. INFORMAREA ŞI IMPLICAREA COMUNITĂŢII ŞCOLARE
ŞI A COMUNITĂŢII LOCALE
1. La zi despre Eco-Şcoală
Cuprinde un ciclu de acţiuni prin care s-a făcut promovarea de către Comitet a programului
Eco-Şcoala şi a proiectului „Împreună pentru un mediu mai curat” în rândul elevilor, al părinţilor, al
cadrelor didactice, în careurile cu elevii, consiliile profesorale, consiliul de administraţie al şcolii,
şedinţele şi lectoratele cu părinţii.
S-a urmărit conştientizarea familiei asupra necesităţii ocrotirii naturii, implicarea părinţilor
în activităţile de educaţie ecologică pentru crearea unui mediu sănătos, propice desfăşurarii
activităţilor zilnice la şcoală, implicarea lor în acţiunile de colectare a maculaturii, în completarea
chestionarelor ce stau la baza analizei identificării problemelor de mediu, în remedierea unor
probleme de mediu.
Mediatizarea proiectului s-a făcut prin articole ale elevilor, ale cadrelor didactice, ale
corespondenţilor de presă, în presa locală, judeţeană, televiziunea locală, în reviste de specialitate
„Eco-ul”, în revista locală a copiilor „Dumbrava Minunată”. Câteva titluri:
1. articolul „Ziua Verde la Eco-Şcoala „Alexandru Ioan Cuza Fălticeni” în Cronica de
Fălticeni, 31 octombrie 2015 (Alex. S)
2. articolul „Concurs interşcolar Magia Mărţişorului” în Cronica de Fălticeni, martie 2015
3. articolul „Concursul Naţional Magia Mărţişorului”, în cotidianul Monitorul de Suceava,
martie 205
Mediatizarea proiectului s-a făcut prin activitatea ecologică şi prin participarea la
simpozioane, concursuri naţionale şi judeţene:
- Seminarul Naţional de formare şi informare CCDG „Parteneriat în educaţia pentru mediul
înconjurător” 10 octombrie 2014, Bucureşti (prof. Pisacariu Daria, prof. Oşlobanu Mariana)
- Concursul naţional „Simfonii de primăvară” ( prof. Negre Adriana, prof. Negre Simona,
prof. Oşlobanu Mariana)
- Concursul naţional „Natura înseamnă viaţă” (prof. Vasilache Maria)
Concurs Naţional Canguraşul Explorator (prof Negre A., prof. Ştefan Florentina,
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. Prisacariu Daria, octombrie 2014

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,
certificatele de voluntar CCDG, 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, pe site-ul şcolii se
află Proiectul Eco-Şcoală, raportul de activitate, imagini de la activităţile elevilor - toate acestea
putând fi consultate de către elevi si cadre didactice.
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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. Prisacariu Daria)

4. Site-ul şcolii
Este creat pe http://alicuza.falticeni.ro , iar alături de cel creat pe www.didactic.ro este un
mijloc eficient 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.
Oşlobanu Mariana 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. (Deschiderea Târgului Mărţişorului, 27 februarie
2015, loc de desfăşurare Şcoala „Al. I. Cuza”, municipiul Fălticeni, Primăria Fălticeni)
„Primăvara e un mod de a trăi/Primăvara e un mod de a gândi/Primăvara e un mod de a
simţi/A simţi, a trăi, a gândi...e primăvară”
Pornind de la acest motto, pentru a şasea oară s-a derulat la Şcoala Gimnazială „Alexandru
Ioan Cuza” Fălticeni, în perioada 27 februarie-8 martie 2015 proiectul educaţional „Magia
Mărţişorului”.
În cadrul proiectului s-a desfăşurat un concurs interşcolar cu participare naţională, la care
au participat peste 300 de cadre didactice de la unităţi de învăţământ din întreaga ţară. Au fost
încheiate parteneriate cu Primăria 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 27 februarie-8 martie 2015.
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
a dat startul unei acţiuni cu scop caritabil. Fondurile obţinute din vânzarea felicitărilor şi
mărţişoarelor au fost folosite pentru achiziţionarea de cărţi la biblioteca şcolii precum şi derularea
unor acţiuni cu caracter ecologic în cadrul Programului Internaţional Eco-Şcoala, mai ales că anul
acesta am avut o nouă reevaluare, care ne-a confirmat cel de-al patrulea Steag Verde.
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Deoarece aceste produse au fost 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. S-au organizat
târguri cu vânzare şi la nivelul fiecărei clase.
Coordonatorii proiectului, prof. director Daniela Ilincăi, prof. Mariana Oşlobanu, prof.
Prisacariu Daria, 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.
Activitatea este inclusă şi în programul internaţional Eco-Şcoala, Managementul deşeurilor
fiind una dintre temele propuse în acest an şcolar. Acţiunea a fost popularizată în presa locală şi
online.
 articolul „Mărţişoare şi felicitări din toată ţara în cadrul expoziţiei Magia Mărţişorului” în
Cronica de Fălticeni, 3 martie 2015
 articolul „Concursul Naţional Magia Mărţişorului”, în cotidianul Monitorul de Suceava, 1
martie 2015
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 trei evenimente din acest an şcolar.

Activităţi în parteneriat, pe bază de protocol

încheiat cu:

10. Primăria Municipiului Fălticeni
Obiectivele proiectului au fost cunoscute de reprezentanţii Consiliului Local şi ai Primăriei
în Consiliul de administraţie al şcolii. Coordonatorul proiectului, directorul şcolii au ţinut legătura
cu Compartimentul de Mediu din Primăriei. Primăria a desemnat un reprezentant al
Compartimentului de Mediu în Comitetul Eco-Şcoala; acesta s-a implicat în analiza problemelor de
mediu, în monitorizarea şi evaluarea activităţilor, a participat la activităţi ale elevilor.
Elevii şcolii au adresat mesaje către Primărie cu ocazia unor zile din Calendarul ECO. Am
avut susţinere din partea Primăriei în cadrul proiectului „Magia Mărţişorului”, iar pe holurile
Bibliotecii Municipale Fălticeni s-a organizat expoziţia şi târgul cu vânzare, cu scopul de a obţine
fonduri pentru proiect. D-l primar şi consilierii au achiziţionat felicitări, contribuind cu sume
importante la bugetul proiectului. De asemenea, am avut susţinere în activitatea de ecologizare a
iazului Şomuz.

11. Ocolul Silvic Fălticeni
Prin domnul inginer Nistor–Brana C., care face parte din Comitetul Eco-Şcoală, sprijină
activitaţile din programele coordonate de CCDG desfăşurate de şcoala noastră: organizarea
activităţilor din Luna Pădurii, material informativ de specialitate, material publicitar, plantarea
puieţilor, participare efectivă la activităţi alături de elevi şi cadre didactice.
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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: scenete 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. SC GOSCOM 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. 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 „Apa
înseamnă viaţă”. Părinţii, cetăţenii oraşului, au fost informaţi prin elevi, cu ajutorul materialelor
publicitare despre programul „Participă şi tu la MAREA DEBARASARE”.

18. Parteneriate cu alte şcoli sau instituţii 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 „Apa vie a sufletului românesc” (prof. Prisacariu Daria, bibl. Stan
Doriana, prof. Păduraru Simona )
- Proiect educaţional interşcolar Magia Mărţişorului (prof. Priscariu Daria, prof. Oşlobanu
Mariana, prof. Ilincăi Daniela)
- Parteneriate în cadrul concursului Magia Mărţişorului cu 103 şcoli din ţară (prof. Prisacariu
Daria, prof. Oşlobanu Mariana, prof. Ilincăi Daniela)
- Proiect educaţional extraşcolar „Jurnal de călătorie în judeţul Neamţ” (prof. Prisacariu
Daria, prof. Buleu Viorica)

19. Calendarul activităţilor educative
Prof. Prisacariu Daria a participat în calitate de coordonator Eco-Şcoala la Seminarul
Naţional CCDG „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător” 10 octombrie 2014,
Bucureşti.
Concursuri pe teme de mediu – elevii coordonaţi de cadrele didactice din şcoală au obţinut
rezultate remarcabile la nivel judeţean, naţional si internaţional:
- Concursul naţional „Simfonii de primăvară” (prof. Negre Adriana) - 2 premii I, 1 premiu II,
1 menţiune
- Concursul naţional „Natura înseamnă viaţă” (prof. Maria Vasilache) – 3 premii I
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Concursul naţional „Artă şi imaginaţie-aplicaţii cu materiale din natură” (prof. Dana
Crăciun) -3 premii I
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 2014; „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 2015,
etc
-

7. ECO-CODUL PROIECTULUI
„Şi nouă ne pasă!”
Face trimitere la atitudinea de respect şi implicare pe care trebuie sa o avem faţă de mediul
înconjurător şi a fost ales de Comitet dintre mai multe Eco-coduri propuse de elevi. Este afişat în
toate clasele, laboratoarele, cabinetele, bibliotecă, holul şcolii, cancelarie împreună cu titlul
proiectului şi cu Regulamentul Micului Ecologist.
Măsurarea respectării Eco-codului se face prin acţiunile întreprinse de clase, în scopul
protejării mediului, pentru amenajarea spaţiului şcolar, menţinerea curăţeniei pe plan local,
colectarea deşeurilor, valorificarea materialelor refolosibile, practicarea unui turism ecologic etc
Prin proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat!” am făcut paşi însemnaţi în
următoarele direcţii:
 Conştientizarea elevilor asupra efectelor poluării
 Cunoaşterea de către elevi a intervenţiilor nefaste ale omului asupra naturii
 Tezirea interesului copiilor pentru păstrarea mediului curat şi prevenirea poluării
 Sensibilizarea comunităţii locale la problemele ecologice
 Conştientizarea cetăţenilor, a autorităţii locale asupra factorilor care duc la degradarea
aspectului curţii şcolii şi a orizontului imediat apropiat şcolii
 Participarea benevolă, chiar din proprie iniţiativă, cu păreri şi convingeri personale la
activităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului
 Ridicarea prestigiului şcolii, Simbolul mondial Steagul Verde şi statutul de Eco-Şcoală fiind
stimulente în acţiunile din program, cerând o implicare responsabilă, permanentă, de lungă
durată, cu continuitate, o atitudine civică pozitivă din partea întregii comunităţi şcolare în
relaţia cu mediul înconjurător.
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 4 certificate de EcoŞcoală şi Steagul Verde.

Director,
Prof. Daniela Ilincăi

Coordonator,
Prof. înv. primar Prisacariu Daria
Data: 15 iulie 2015
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