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CAPITOLUL I. 

APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI 

 

 
PASUL 1. COMITETUL ECO 

1. Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco: 54 

2. Nr. profesori: 25 

3. Nr. părinţi: 2 

4. Alte personae: Reprezentanţi ai autorităţii locale: 1- Buculei Silviu - (reprezentantul Primăriei în 

Consiliul de administraţie al şcolii);  

-  Reprezentanţi ai administraţiei şcolii: 2 - Tărăboi Iulia – economist, Golea Nicolae administrator; 

     -   Specialişti în probleme de mediu:  1 - Vacariuc Simona  – inginer în Compartimentul de  mediu 

din Primărie; 

             -ing.  Ocolul Silvic Fălticeni : 1 -Mihetiu Mihai; 

           -director Muzeul Apelor – Fălticeni : 1- ++++++ ; 

 - 1-  Informatician  - Parfenie Arsineta  

           - 1-  Bibliotecar - Stan Doriana 
 
 



ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE COMITETULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI: 

Întocmirea documentaţiei proiectului, a raportului anual de activitate: 

- prof. Prisacariu Daria. 

2. Tehnoredactare proiect şi raport: prof. Prisacariu Daria. 

3.  Analiza problemelor de mediu: 

       -  ing.Vacariuc Simona, prof. Scripcariu Iuliana, prof. Balaci Gheorghiţa,  prof. Tofan Victor,     

Acatrinei Vasiliu Lăcrămioara, Pop Simona. 

4. Amenajarea şi îngrijirea spaţiului verde din perimetrul şcolii şi al curţii şcolii: 

-  prof. Balaci Gheorghiţa, Pintilescu Andra, Bucan Albert.  
5. Întrecerea între clase privind amenajarea spaţiului şcolar şi întreţinerea curăţeniei acestuia: 

-  prof.Tocănel Alexandra, Tănasă Bogdan. 
6. Colectarea maculaturii: 

-    Prof.Prisacariu Daria, prof. Tofan Marghioala, adm.Golea Nicolae, Acatrinei Vasiliu Lavinia 

Maria,  Apopi  Andrei, ec.Tărăboi Iulia, Maftei Felicia -părinte. 

7. Valorificarea şi mediatizarea proiectului: 

-     prof. Crăciun Dana, prof, Prisacariu Daria,  rep. Buculei Silviu - legătura cu presa locală şi 

judeţeană;  

- Prof. Prisacariu Daria,  Buculei Iustin – legătura cu presa şcolară; 
- prof.Ilincăi Daniela, prof. Irimia Valentina– schimburi de experienţă, pliante, afişe 

publicitare; 
- prof. Irimia Valentina, prof. Prisacariu Daria, Parfenie Arsineta –promovarea activităţii prin 

site-ul şcolii; 
- prof. Negre Adriana şi Pintilescu Andra, Oşlobanu Carla –Colţul „Prietenii Naturii”, afişierul 

Eco-Şcoala; 
- prof. Tofan Marghioala –legătura cu Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” . 
- ing. Mihetiu Mihai –legătura cu Ocolul Silvic  
- prof. Ilincăi Daniela, prof. Prisacariu Daria– legătura cu Primăria, Consiliul Local. 
- Bibl. Stan Doriana, prof. Oşlobanu Mariana - legătura cu Biblioteca Municipală Fălticeni 

 

8. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor: 

 -     prof. Ilincăi Daniela, prof. Prisacariu Daria, prof. Crăciun Dana, prof. Irimia Valentina, elevii din 

Comitetul Eco-Şcoala. 

 



 

 

PASUL 2. ANALIZA / IDENTIFICAREA PROLEMELOR DE MEDIU 

- Enumeraţi problemele identificate; specificaţi ce soluţii a identificat Comitetul Eco pentru 

soluţionarea / ameliorarea acestor probleme (completaţi tabelul): 

Nr. 

crt. 

Probleme identificate Soluţia propusă 

1. câinii comunitari care reprezintă un real pericol pentru cetăţeni şi implicit pentru elevii şcolii; 
2. apa de la robinete,  întreruperi zilnice ale acestea din cauza multiplelor defecţiuni de reţea şi  care nu are 
cea mai bună calitate datorită vechimii sistemului de canalizare (problemă cu care se confruntă municipiul de 
mulţi ani); 
3. locatarii de la blocurile învecinate, care nu respectă terenul şcolii, aruncând gunoaie;  

4. nerespectarea containerelor pentru colectare selectivă; 
 

Soluţia propusă 

1. Construirea de padocuri pentru cainii comunitari, sterilizarea lor şi conştientizarea 

cetăţenilor care hrănesc câinii comunitari că nu fac decât să înrăutăţească situaţia; 

2. sancţionarea furnizorului de apă atunci când situaţiile se repetă; 

3. informarea populaţiei despre pericolul la care expun elevii şi mediul prin aruncarea 

deşeurilor oriunde; 

4. educarea, informarea cetăţenilor despre importanţa colectării selective. 

 

 

PASUL 3. PLANUL DE ACŢIUNE (an şcolar 2016/2017) 

1. Completaţi tabelul: 

Nr. activităţi propuse: 51 

Nr. activităţi realizate: 45 

Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco: 506 

Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni: 506 

Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni: 300 

Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una dintre acţiunile programului: peste 1000 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale unităţii şcolare: Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” 

Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni. 

 

2. Exemplificaţi pentru 3 acţiuni care au fost rezultatele (data acţiunii, denumirea, scurtă 

descriere). Ataşati câte 2-3 fotografii pentru fiecare activitate descrisă. 

 

1. Data desfăşurării:12.04. 2017 

     Titlul activităţii/proiectului/concursului etc. : Un oraş mai curat 

     Parteneri implicaţi: -Primaria Falticeni 

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

                  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 parcurile din oras si centru. 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

2. Denumirea activităţii: Cum aleg un produs de calitate? 

    Data: 1 apilie 2017 

                Descrierea activităţii: Activitatea a încercat să-i pună pe elevi în situația de a discrimina între 

ceea ce este sănătos și ceea ce dăunează sănătății lor. Copiii au fost invitați să aleagă un produs 

preferat din comerț și să prezinte colegilor ingredientele din care este compus. În urma prezentării unei 

liste cu E-urile des întâlnite la noi în țară și care dăunează grav sănătății, ei au trebuit să identifice dacă 

în ingredientele produsului lor preferat se regăsește vreunul dintre aditivele menționate. În urma 

analizei și a discuțiilor purtate, elevii au descoperit că unele produse nu sunt atât de sănătoase pe cât le 

considerau ei a fi și că excesul dăunează. În partea finală a activității, elevii au lucrat pe grupe și au 

încercat să  elaboreze un meniu cu alimente sănătoase. Fiecare grupă și-a prezentat meniul urmând ca, 

în săptămâna care urmează să încerce să-l pună în practică. 



 



 



 

 
 

 
3. Denumirea activităţii: Reciclam şi decorăm 

   Data desfăşurării : 6 aprilie 2017 

   Descrierea  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 pet-uri,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). 



 
 



 
 



 
 

 

 

PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

Cum s-a făcut monitorizarea?  

Cine a participat? 

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. 

 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. 

 

Cum s-a făcut evaluarea activităţilor? Cine a realizat evaluarea? 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. 

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. 

 

Alte observaţii: 

Anul acesta, cu sprijinul doamnei director, o zi din programul Saptămâna altfel, a fost dedicată 

unui târg cu vânzare a unor produse alimentare home-made, iar banii strânşi din vânzarea acestora au 

fost donaţi integral pentru buna desfăşurare a proiectului Eco- Şcoala. 

 

 

 

 

 



 

PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 
„22 Martie-Ziua Mondială a Apei” 

Elevii claselor a IV a  au ales să sărbătorească această zi prin vizitarea Muzeului “Mihai Băcescu” Fălticeni, 

după ce în prealabil am purtat dicuţii despre importanţa apei pentru tot ceea ce este viu. Ascultând cu 

atenţie informaţiile oferite de ghidul muzeului, elevii şi+au completat cunoştinţele pe care déjà le aveau 

despre vieţuitoarele planetei şi despre efectele nocive ale poluării apei. 

 
„S.O.S. pădurea” 
În cadrul acestei activitaţi elevii au avut de ales câte un copac şi de prezentat importanţa lui pentru oameni. 
Fiecare s-a straduit să facă proiectul cât mai atractiv pentru a atrage atenţia asupra necesităţii intreruperii 
defrişării exaggerate din ultimii ani. 
 
„Minte sănătoasă în corp sănătos” 

În cadrul orelor de educaţie fizică elevii au fost informaţi despre importanţa consumului de alimente 

sănătoase şi a mişcării pentru menţinerea calităţii vieţii. Profesorii de ecuaţie fizică au organizat şi 

mici întreceri sportive între clase pentru ca activitatea să fie încununată cu success. 

 

Alte observaţii: În cadrul orelor de curs s-au desfăşurat numeroase activităţi care au cuprins diferite 

probleme de mediu. Aceastea s-au discutat fie în orele de dirigenţie, fie în orele de chimie, ştiinţe, 

geografie, limba română sau educaţie fizică. 

 

PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

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. 



Site-ul şcolii  

Este creat pe http://alicuza.falticeni.ro este un mijloc eficient de popularizare a activităţilor şi 

proiectelor de educaţie ecologică. 

Agentul Eco în acţiune  

  Popularizarea acţiunilor din clasă în clasă şi sesizarea unor aspecte negative. 

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. De asemenea, am 

avut susţinerea domnului primar  în activitatea de ecologizare a iazului Şomuz. 

 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, 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. 

SC GOSCOM SRL Fălticeni 

 Acordă sprijin pentru transportul şi valorificarea deşeurilor colectate în cadrul programului EcoŞcoala. 

PASUL 7. CODUL ECO 

Care este acesta?    „Şi nouă ne pasă!” 

Cum s-a ales acest cod? 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.  

Câţi copii/elevi cunosc codul eco? Număr sau procent.  506 

Câţi copii/elevi ştiu să explice semnificaţia acestuia? Număr sau procent. 100% 

 

http://alicuza.falticeni.ro/


 

CAPITOLUL II. 

BENEFICIILE PROGRAMULUI 

 
1. Progresele remarcate în educaţia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din comunitatea 

şcolară şi locală. 
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 5 certificate de Eco-

Şcoală şi Steagul Verde. 

 
2. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate 

 

I. ECONOMISIRE DE ENERGIE 

Cantitatea de energie 

consumată în 2015/2016 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

consumată în 2016/2017 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

economisită 
Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

Alte observaţii: 

II. ECONIMISIRE APĂ 

Cantitatea de apă consumată 

în 2015/2016 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă consumată 

în 2016/2017 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă economisită 



Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

Alte observaţii: 

III. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Cantitatea colectată pentru a fi valorificată 

Deşeuri Cantitate colectată Cantitatea predată spre valorificare 

Fără venit pentru Cu venit pentru şcoala 

şcoală şi suma obţinută 

Hârtie şi carton Ex: 1140 kg Ex: 340 kg Ex: 800 kg = 50 lei 

Plastic 

Aluminiu (doze) 

Altele (care?) 

Alte observaţii: 

IV. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi 

Nr. arbuşti plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

Specii de arbuşti plantaţi 

Nr. flori plantate 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

Specii de flori plantate 

Alte observaţii: 

V. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 

Tabel ACŢIUNEA 1. 

Data la care a avut loc activitatea 

Denumirea acţiunii 

Cine a organizat acţiunea 

Scurtă descriere a acţiunii 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 

Suprafaţa igienizată 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) 

Tabel ACŢIUNEA 2 

ETC. 

VI. SPAŢII 

 


