
 

 

 

PROGRAMUL INTERNAŢIONAL ECO-SCHOOLS 

RAPORT CALITATIV ŞI CANTITATIV REALIZAT DE  

COMITETUL ECO-ŞCOALA 
(Notă: Va rugăm să completaţi direct pe acest document, cu albastru, aşa cum am exemplificat) 

 

NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava 

NUMELE DIRECTORULUI: prof. Moraru Dumitru 

NUMELE DIRECTORULUI ADJUNCT: prof. Alexa Raluca Crisantha 

 

NUMELE COORDONATORULUI / COORDONATORILOR  
 (+SPECIALITATEA, TELEFON, E-MAIL, ZIUA ŞI LUNA NAŞTERII) 

Prof. Caliniuc Adriana 

            ( specialitatea: Educație Muzicală / e-mail: caliniucadriana@yahoo.com/ tel: 0743011749 / 05 martie) 

 

 

NUMĂRUL ELEVILOR DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 1330 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 64 

PARTENERII IMPLICAŢI: PĂRINŢI, AUTORITĂŢI, INSTITUŢII (număr, exemple): 

Pǎrinţi 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Aconstantinesei Mihaela 

Apetri Anișoara 

Magazin Alina 

Turculeț Victor 

Răbei Mihaela 

Tudurache Diana 

Autoritǎţi locale 1 

2 

Lungu Ioan –primar 

Ovidiu Doroftei -viceprimar  

Alte persoane 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Cocriş Iluţǎ – APM Suceava 

Beatrice Ştefǎnescu- GEC Bucovina 

Tabarcea Victoria  -        Primaria Suceava –Biroul de mediu  

 Mihetiu Mihai -director ROMSILVA 

 Gasparel Diana   -   Comisar Garda de Mediu        

 

mailto:caliniucadriana@yahoo.com/


 

 

TEMA/TEME ABORDATĂ/ABORDATE: 1. SCHIMBĂRI CLIMATICE 

                                                                        2. MANAGEMENTUL DEȘEURIȘLOR 

 

 

CAPITOLUL I. 

APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI 

 

PASUL 1. COMITETUL ECO 

1. Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco: 20 

2. Nr. profesori: 36 

3. Nr. părinţi: 6 

4. Alte persoane (specificaţi numărul pentru fiecare categorie):  

- autorități locale: 2 

- APM Suceava: 1 

- GEC Bucovina, Suceava: 1 

- Primăria Suceava- Biroul de mediu: 1 

- ROMSILVA: 1 

- Garda de mediu: 1 

- Administrația școlii : 4 

 

 

Alte observaţii:  

 

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. Poluarea aerului - plantare de copaci 

- reciclarea deșeurilor 

 

2. Dorința de a trăi într-un mediu mai curat - igienizarea spațiilor verzi din incinta 

școlii și din cartier 

- plantare de flori în clasele în care 

studiază elevii și in curtea școlii 

 

3.  Conștientizarea normelor de comportament ecologic 

specific asigurării echilibrului dintre sănătatea 

- împărțirea de eco – fluturași care au 

cuprins datele de colectare a 

Administraţia şcolii 

 

 

1 

2 

3 

4 

Toderaş Iftimia-contabil 

Micliuc Vasile- administrator 

Volanschi Cornel  

Buzdugan Toader  

 



individului, a societăţii şi a  mediului înconjurător maculaturii și a deșeurilor electrice și 

electronice ( cu scop caritabil),  de 

către elevii din cadrul comitetului eco, 

în școală și în cartierele din 

aproprierea unității școlare 

 

Alte observaţii:  

 

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

1. Completaţi tabelul: 

Nr. activităţi propuse 30 

Nr. activităţi realizate 32 

Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco 100 

Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni 400 

Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni 1000 

Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una 

dintre acţiunile programului 

20 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale 

unităţii şcolare 

 

- Direcția Silvică, Suceava 

- Ocolul Silvic Stulpicani 

- Primăria Suceava 

- Selgros, Suceava 

- Carrefour, Suceava 
Notă: Pentru corectitudine, dar şi pentru uşurarea muncii, fiecare membru al comitetului eco va raporta situaţia din clasa/grupa sa, 

iar totalul va fi înscris în acest tabel. În  acest fel, întregul comitet participă la elaborarea Raportului Eco. 

 

 

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

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

 

Data: 25 noiembrie 2016 

Denumirea: Pădurea naște povești 

Descriere:  

Apariția cărții "Scorbura cu povești" la Editura Cibela din Moldovița, a constituit pretextul de a 

propune elevilor o abordare inedită a textului literar, prin participarea la o lansare de carte, unde au avut 

posibilitatea de a dialoga cu însuși creatorul.  

Așadar, am îndrăznit să hoinărim pe întortocheatele cărări ale gândurilor, alături de invitați de seamă, dl. 

Casian Balabasciuc, scriitor îndrăgit, dl. profesor Gheorghe Dolinski, realizator de emisiuni culturale la 

televiziunea Cromtel Rădăuţi, badea Moisa Costan, dl. director Sîrghi Constantin, poposind în sala de şedinţe a 

şcolii noastre, pentru a ne potoli setea de cunoaștere. 

           Mesajul acestui eveniment a fost unul plin de speranţă, elevii înţelegând că ei reprezintă viitorul, fiind 

cei care pot schimba şi salva această creaţie frumoasă, numită Pământ. 

..."Eu sunt bătrân și degeaba le pricep rostul. Strigătele trebuie să le audă cineva tânăr, poate chiar un copil, 

care să poată face ceva pentru pădure." ("Duhul pădurii" de C. Balabaşciuc) 

 

https://www.facebook.com/casian.balabasciuc


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERIOADA DE 

DERULARE: 

 25 noiembrie 2016 - 16 

decembrie 2016 

TITLU: „Tărg de 

Crăciun” 

Instituţii implicate:  

- Școala Gimnazială 

”Miron Costin” Suceava; 

- Centrul de Plasament, 

Dolhasca, Suceava. 

Colaboratori/parteneri:  

- Asociația de Părinți a 

Şcolii Gimnaziale “Miron 

Costin” Suceava; 

- Asociația EUROACTIV  

Suceava - asociația copiilor și tinerilor dotați, talentați și din Sistemul de Protecție a copilului aflat în 

dificultate; 

- Shopping City Suceava. 

Participanți direcți: membrii C.Ș.E. – 20 elevi; 500 elevi ai Şcolii Gimnaziale “MIRON COSTIN” Suceava; 

Beneficiari: Centrul de Plasament ”Sf. Gheorghe” Dolhasca. 

Rezultate calitative:  

- realizarea unor lucrări originale de artă plastică şi practică, din materiale ecologice,  pe tema sărbătorilor de 

iarnă; 

- realizarea unor ateliere de lucru cu materiale reciclabile, în incinta Shopping City Suceava; 

- calitatea organizării Târgului de Crăciun;  

- impact pozitiv asupra tuturor beneficiarilor;  

- implicarea activă a elevilor şi cadrelor didactice.  

Rezultate cantitative: 

- participarea în proiect a cel puţin 500.elevi şi 25 cadre didactice; 

- realizarea unor materiale video ce surprind momente relevante din timpul organizării expoziţiei pentru 

promovarea proiectului;  

- valorificarea produselor activităţii, promovarea ornamentelor realizate, vânzarea lor în scop caritabil;  

- încheierea unor parteneriate educaţionale între unitatea iniţiatoare şi partenerii acestei activități.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERDE PENTRU PLANETA ALBASTRĂ  

Proiect propus de Consiliul Şcolar al Elevilor 

Clubul Ecoturistic „Promisiune către viitor” 

Domeniul în care se încadrează proiectul: educaţie ecologică. 

Iniţiator: Consiliul Şcolar al Elevilor de la Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Clubul Ecoturistic 

„Promisiune către viitor”, preşedinte Adrobotoaei Radu – Mihai 

Perioada: 24 martie 2017 – 14 aprilie 2017 

Coordonatori: 

Dir.  prof. Moraru Dumitru 

Dir. adj., prof. Alexa Raluca-Crisantha  

Coordonator proiecte și programe educative, prof. Adrobotoaei Elena – coordonator C.Ş.E. 

Prof. Caliniuc Adriana, responsabil program Eco Şcoala 

Instituţii implicate:  

Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava 

Direcţia Silvică Suceava 

Echipa de proiect:  

Elevi: 

Adrobotoaei Radu-Mihai, clasa a VI-a A 

Iriciuc Daria-Alexia, clasa a VI-a B 

Băieţan Alexandra Ioana, clasa a V-a B  

Turculeţ Alexandru, clasa a V-a C 

Macoveiciuc Andreea Alexandra, clasa a V-a E 

Cadre didactice: 

Prof. Apetrea Gabriela 

Prof. Pelin Cosmina 

Prof. Aneculăesei Mihaela  

ACTIVITĂŢI PROIECT C.Ş.E.  

(aceste activități au fost afișate în fiecare clasă  și în școală la panourile ECO) 

I. Lasă un mesaj Pământului! – invitaţie de a transmite un mesaj de apreciere Planetei Albatre. Urna de 

colectare a mesajelor va fi plasată la intrarea în şcoală pentru ca toţi elevii, dar şi cadrele didactice 

sau părinţii interesaţi, să aibă acces.(1 – 10 aprilie) 

Observaţii:  Ar fi de preferat ca aceste mesaje să fie scrise la ora de dirigenţie şi depuse în urnă 

împreună cu profesorul diriginte, dar pot fi depuse şi individual. Nu se doresc anonime, deoarece 



vor fi selectate cele mai frumoase şi mai inedite, pentru a fi expuse pe panoul cu fotografii. Dacă nu 

doriţi să vă scrieţi numele, precizaţi măcar clasa. 

II. Vreau ca Planeta albastră să rămână vie! – campanie pentru colectarea materialelor refolosibile (10-

14 aprilie); acţiuni de plantare pomi, îngrijire şi curăţare spaţiu verde. 

Observaţii:  Ne dorim ca această activitate să fie promovată la nivelul comunităţii. Rugămintea 

organizatorilor este să transmiteţi în cartier faptul că în perioada 10 -14 aprilie se colectează, la 

şcoală, maculatură şi obiecte casnice uzate, poate sunt şi alte persoane interesate să aducă, în afara 

elevilor şcolii. Dacă realizaţi acţiuni de plantare flori, pomi sau de îngrijire a spaţiului verde, 

anunţaţi organizatorii şi aduceţi fotografii pentru a fi adăugate la portofoliul activităţilor. 

III. Surprinde sufletul planetei! – fotoecoartă: concurs de fotografii în care sunt surprinse aspecte inedite 

din natură (realizate de elevii şcolii, pe baza unui regulament); (1 – 10 aprilie) - expoziţie de 

fotografii; (10-14 aprilie ) 

Observaţii:  Pentru a vă putea înscrie la acest concurs, adăugaţi-vă ca membrii în grupul Clubul Ecoturistic 

„Promisiune către viitor”, fotografiile trebuie trimise în dublu format: online la adresele 

adr.radu123@yahoo.com sau lenu040675@yahoo.com (pentru verificare autenticitate, precizând numele şi 

clasa) şi pe hârtie foto, format 10/15(1 – 10 aprilie). Participanţii se pot înscrie cu maxim 3 fotografii. Se vor 

acorda următoarele premii: I, II, III şi 2 menţiuni. 

IV. Omul este natura naturii (N. Stănescu) – concurs de creaţii literare, pe două secţiuni: 

 Poezie; 

 Eseu literar. 

Primirea creaţiilor (1 – 10 aprilie) – premiere (10-14 aprilie ). 

Observaţii:  Vă puteţi înscrie la acest concurs cu câte un material pentru fiecare secţiune. Un participant poate 

să aibă creaţii, fie pentru poezie, fie pentru eseu, fie pentru ambele secţiuni. Respectarea temei este obligatorie. 

Predarea materialelor se face până pe 10 aprilie. Premierea va avea loc până pe 14 aprilie. Se acordă 

următoarele premii, pentru fiecare secţiune: I, II, III şi 2 menţiuni. 

Lasă un mesaj Pământului! 

 

mailto:adr.radu123@yahoo.com
mailto:lenu040675@yahoo.com


 

 

 

 

Vreau ca Planeta albastră să rămână vie! 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Surprinde sufletul planetei! 

 

 

 

 

 

 



 

Omul este natura naturii (N. Stănescu) – concurs de creaţii literare 

 

 

 

 



 

Alte observaţii:  

 

PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

Cum s-a făcut monitorizarea? Cine a participat? 

Toate activităţile au fost promovate elevilor prin afişarea lor la panourile eco din sălile de clasă și din 

unitatea școlară,  cît şi transmise prin responsabilii ECO din fiecare clasă . S-au implicat în informarea elevilor 

atât prof. diriginţi şi învăţătorii fiecărui colectiv cât şi membrii Comitetului ECO. 

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

S-a realizat evaluarea semestrială / anuală a activităţilor desfăşurate şi nivelul atins al obiectivelor 

propuse în cadrul şedinţelor Comitetului ECO pe şcoală. Evaluarea a fost efectuată de președintele comitetului 

de elevi, profesorul coordonator al activităților Eco și conducerea unității școlare.  

 

Alte observaţii:  

 

PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 

La învăţământul primar, în cadrul orelor de abilităţi practice, elevii au confecţionat diferite obiecte din 

deşeuri reciclabile (tablouri, suporturi pentru creioane din cutii de plastic, ghivece pentru flori, mărțișoare, 

colaje şi obiecte decorative – unele dintre aceste obiecte fiind vândute în cadrul Târgurilor de Crăciun și de 

Florii, în scop caritabil) şi apoi au realizat  miniexpoziţii cu obiectele confecţionate. În cadrul orelor de desen 

elevii au realizat numeroase desene pe teme ecologice care au fost expuse în expoziţii permanente; la orele de 

chimie şi geografie elevii au realizat postere despre protecţia mediului înconjurător şi poluare. În cadrul orelor 

de biologie s-au realizat dezbateri pe tema: "Impactul deşeurilor asupra ecosistemelor" şi "Biodiversitatea şi 

protecţia mediului". La orele de educaţie tehnologică elevii au  confecţionat cutii pentru colectarea diferenţiată 

a deşeurilor reciclabile, iar în cadrul Săptămânii Altfel elevii au participat la activități de ecologizare în curtea 

școlii, parcurile de joacă din apropiere,  elevii de gimnaziu realizând acest lucru și în cartierul Burdujeni. 

Excursiile tematice au oferit posibilitatea  elevilor de a observa transformările la care este supus mediul natural 

şi  efectele negative asupra lui. 

 

 

 

Alte observaţii:  

 

PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

 

Explicaţi cum aţi diseminat activităţile şi pe cine aţi implicat. 

Activităţile desfăşurate în cadrul  programului Eco-Şcoala au fost promovate 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. Toate activităţile din 

planul de acţiune au fost popularizate în timp util la panoul „Eco- Şcoala”; au fost distribuiţi fluturaşi 

cetăţenilor din cartier cu scopul conştientizării menţinerii curăţeniei, întreţinerii spaţiilor verzi şi colectării 

materialelor reciclabile. Toată şcoala a fost implicată în activităţi diverse (curăţenie în clase, plantare de flori şi 

arbori (300 – Ocolul Silvic Stulpicani) , curăţenie în jurul şcolii şi în cartier, etc.) prin organizarea unei „Zile 

de acţiune" în săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun" ( 22 mai 2017). 
 

Eventual, link spre materialul diseminat în presă. 

https://www.monitorulsv.ro – despre Târgul de Florii 

www.scoalamironcostinsuceava.ro/06%20act.extra.html – despre Carnavalul Toamnei și alte activități la nivel de 
școală și la nivel local 
 

 

PASUL 7. CODUL ECO 

Care este acesta? 

,,DE BUNĂ VOIE ŞI NESILIT DE NIMENI , APĂRĂ  MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR ! ’’ 
 

Cum s-a ales acest cod? 

          În momentul în care Scoala Gimnazială ,,Miron Costin ’’Suceava s-a înscris în Programul 

Mondial Eco Şcoala în martie 2004, conducerea unității școlare împreună cu cadrele didactice care 

făceau parte din comitetul eco la momentul respectiv, dar ținând cont și de părerea elevilor, au decis să 

aleagă acest cod eco, care este un îndemn natural și firesc de a apăra mediul înconjurător. În 2006, după 

o implicare cu mic cu mare în activităţi menite să formeze o atitudine ecologică în rândul elevilor, 

cadrelor didactice şi comunităţii locale, am fost evaluaţi şi ni s-a decernat Steagul Verde şi statutul de 

Eco-Şcoală. Au urmat alţi ani în care activităţile eco au primat, paşii eco s-au multiplicat prin 

diversitatea şi amploarea activităţilor desfăşurate. Multe clase din şcoală s-au înscris în proiecte 

coordonate de CCDG, cum ar fi LeAf sau YRE. Reevaluările din anii 2008, 2010, 2012, 2014 şi 2016  

ne-au reconfirmat statutul de Eco-Şcoală. Partenerii noştri în acest program, APM Suceava prin mereu 

prezentul domn Iluţă Cocriş, GEC Bucovina prin  doamna Beatrice Ştefănescu , Mihețiu Mihai – 

director Romsilva, CCDG-ul prin doamna Mădălina Suta și secretariat, ne-au susţinut,  informat şi 

îndrumat în realizarea activităţilor 

 

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

      Codul ECO este cunoscut de aproape toți elevii Școlii Gimnaziale Miron Costin, deoarece el este 

afișat în fiecare clasă, iar elevii sunt îndemnați și îndrumați de către cadrele didactice să respecte și 

eventual să aducă un beneficiu la ceea ce ne oferă natura. ( aproximativ 1100 elevi). 

 

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

- Aproximativ 85 % din numărul de elevi  

http://www.scoalamironcostinsuceava.ro/06%20act.extra.html


 

CAPITOLUL II. 

BENEFICIILE PROGRAMULUI 

 

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

şcolară şi locală. 

 
La nivelul şcolii, programul Eco-Şcoala ne permite aplicarea conceptului de interdisciplinaritate, 

susţinut şi promovat în instituţiile de învăţământ din Europa. Este foarte important să oferim elevilor cadrul 

necesar de dezvoltare a unei viziuni globale asupra lumii şi vieţii, iar acest lucru nu poate fi realizat decât prin 

îmbinarea cunoştinţelor pe care ei le dobândesc studiind diferite materii şi prin aplicarea acestor cunoştinţe, de 

multe ori teoretice şi abstracte, în practică. Educaţia pentru mediu permite această deschidere spre un 

învăţământ modern şi calitativ, atât în activităţile şcolare cât şi în cele extracurriculare.  

Experienţa noastră în acest program ne-a demonstrat că aspectul practic pe care trebuie să îl aibă 

educaţia din ţara noastră se realizează doar prin participarea directă şi implicarea elevilor într-o activitate cu 

finalitate clară. 

Partcipând activ la toate activitățile din cadrul proiectelor Eco – Școala, pe viitor elevii vor şti la rândul 

lor să proiecteze şi să organizeze activităţi ecologice care vor determina formarea permanentă în domeniul 

ecologic şi a generaţiilor viitoare. 

 

 

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 

45884 KW 42880 KW 3004 KW 
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 

2761 MC 2238 MC 523 MC 
 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 

şcoală 

Cu venit pentru şcoala 

şi suma obţinută 

Hârtie şi carton 4250  kg  4250 kg = 425 Ron 

Plastic     

Aluminiu (doze)    

Altele (care?) 

 

   

 

Alte observaţii:  

 

 

IV. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

300 arbori 

Ocolul silvic - Pădurea Stulpicani, Suceava 

Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi molid 

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?) 

100 

- în școală 

- în grădina școlii 

Specii de flori plantate mușcate, petunii, crizanteme, trandafiri 

(butași) 

 

Alte observaţii:  

 

V. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 

 

Tabel ACŢIUNEA 1. 

Data la care a avut loc activitatea 22 mai 2017 

Denumirea acţiunii Vreau să trăiesc într-un mediu curat! – activități 

de ecologizare 

 

Cine a organizat acţiunea Școala Gimnazială Miron Costin, Suceava 

Scurtă descriere a acţiunii 
 

 În săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun" 

s-a organizat ziua de acţiune Vreau să trăiesc 

într-un mediu curat!, ce a constat în ecologizarea 



 

 

 

 

 

 

  

 

cartierului Burdujeni de către elevii şcolii și de 

către cadrele didactice însoțitoare. 

SCOPUL: Antrenarea elevilor în activităţi cu 

caracter ecologic în vederea conştientizării 

importanţei menţinerii echilibrului în natură, 

formarea conştiinţei, conduitei şi atitudinii 

ecologice prin dezvoltarea de abilităţi de 

management al deşeurilor. 

 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 500 

Suprafaţa igienizată Cartierul Burdujeni 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) Hârtie, plastic, metal ( 1000  kg.) 

  

 

VI. SPAŢII VERZI AMENAJATE 

1. Ce spaţii au fost amenajate? Din unitatea şcolară? – sălile de clasă și coridoarele școlii 

 Din afara unităţii şcolare? – parcul din incinta școlii  

2. Suprafaţa acestora. 1 hectar 

3. Ce lucrări s-au efectuat? 

– curățarea frunzelor uscate și schimbarea pământului la florile deja existente; 

– plantarea de mușcate și de petunii în incinta școlii; 

– plantarea de mușcate la intrarea în școală; 

– plantarea de crizanteme și de trandafiri ( butași), în parcul școlii. 

4. Care a fost rezultatul? 

- Stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, prin care contribuie la 

păstrarea  sănătăţii mediului în care trăiesc; 

            - Însuşirea unor norme de comportament ecologic specifice asigurării echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi mediului şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă  de cei care încalcă aceste 

norme; 

- Dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUZII FINALE 

 
   Şcoala poate deveni un liant între comunitate şi alte instituţii care se ocupă cu protecţia mediului 

înconjurător. Participarea într-un program cum este Eco- Şcoala a permis realizarea de parteneriate cu astfel de 

instituţii, iar acţiunile desfăşurate împreună contribuie la ameliorarea aspectului cartierului în care se află 

şcoala, la ajutarea împăduririi pădurilor, la conștientizarea oamenilor de efectele negative pe care le aducem 

naturii printr-un comportament neadecvat.  Parteneriatele pe care şcoala le realizează în cadrul acestui program 

nu sunt doar cu instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale, ci şi cu alte instituţii şcolare. Această 

colaborare între diferite şcoli este foarte importantă deoarece facilitează schimbul de idei şi învăţarea din 

experienţa celorlaţi. Mai mult, parteneriatul între o şcoală din mediul urban cu o şcoală din mediul rural vine în 

sprijinul principiului egalităţii şanselor pentru toţi elevii.  

        Pentru noi, programul Eco- Şcoala a înseamnat şi parcurgerea unor paşi spre formarea viitorilor cetăţeni 

europeni responsabili şi conştienţi de rolul pe care îl au în păstrarea mediului înconjurător curat. 

 

 

 

ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU UNITATEA ŞCOLARĂ 
 

 

 
Raport întocmit de Comitetul Eco al unităţii şcolare  

Preşedintele Comitetului eco (nume, prenume): Președinte CȘE , ADROBOTOAEI  RADU - MIHAI 

Profesor coordonator (nume, prenume): CALINIUC ADRIANA 

 

 

 

NOTĂ FINALĂ: Toate unităţile şcolare care însoţesc prezentul RAPORT cu dovezi convingătoare ale 

activităţii (copii după facturi, procese-verbale, adeverinţe etc. pentru punctul 2 din 

CAPITOLUL BENEFICII, VOR FI ÎNSCRISE ÎN CONCURSUL CCDG 

„Valorificând resursele, salvăm mediu şi sănătatea noastră”.  

 

SE VOR ACORDA 3 PREMII ŞI 3 MENŢIUNI LA NIVEL NAŢIONAL 

 

 

 

 

 

Vă mulţumim! 

 

 

Notă: Prezentul raport completat va fi trimis către CCDG până la data de 31 iulie 2017, PRIN 

POSTĂ, ÎN FORMAT ELECTRONIC: 

Raportul scris în format word şi însoţit de câteva fotografii va fi înregistrat pe un stick sau pe un CD. 

Documentele scanate pentru a dovedi Beneficiile programului vor fi puse într-un folder cu denumirea: 

PARTICIPARE CONCURS 


