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BENEFICIILE ŞCOLII 
 

 Programul are în vedere necesitatea implicării elevilor şi părinţilor din 

şcoala noastră în căutarea şi găsirea de soluţii în ceea ce priveşte problemele de 

mediu de la nivel local. 

 În acest scop, proiectul îşi propune: 

- Implicarea activă a elevilor din Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” la 

identificarea problemelor de mediu locale; 

- Căutarea de soluţii realizabile privind rezolvarea problemelor identificate; 

- Îmbunătăţirea calităţii mediului din interiorul şi din curtea şcolii; 

- Dezvoltarea simţului civic şi posibilităţii de lucru în echipă; 

- Sortarea şi depozitarea deşeurilor reciclabile din şcoală şi din zona 

înconjurătoare; 

- Dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile publice locale, precum şi cu celelalte 

şcoli implicate în program; 

- Îmbunătăţirea imaginii şcolii noastre şi a punctajului în evaluările 

instituţionale; 

- Recunoaştere internaţională şi participarea la alte proiecte, alături de alte 

şcoli; 

- Conştientizarea existenţei problemelor de mediu la nivel mondial de către 

elevii noştri precum şi de către părinţii avestora. 

 

 

COMITETUL ECO-ŞCOALA 

 

Reprezentanţii conducerii şcolii 

Prof. Eugenia Iancu – director 

Prof. Carmen Lucia Moisă – director adjunct 

 

Cadre didactice 
Prof. Mădălina Alexoae – coordonator de programe şi proiecte – coordonator 

proiectul „Eco-Şcoala” 

Prof. Carmen Lucia Moisă – coordonator proiectul „Eco-Şcoala” 2 

Prof.pentru învăţământul primar Dana Mocondoi, Mariana Tînjală – clasa 

pregătitoare A – informare şi implicare a şcolii în comunitate 

Prof.pentru învăţământul primar Alina Chirilă, Nicoleta Popa – clasa pregătitoare 

B – monitorizarea colectării diferenţiate în recipiente speciale 

Prof.pentru învăţământul primar Ana-Maria Mîcîială, Maria Ignat – clasa 

pregătitoare C – monitorizarea disciplinei şi a ţinutei elevilor 



Prof.pentru învăţământul primar Marieta Mirică, Loredana Buduroi – clasa I – 

monitorizarea consumului de apă şi de energie 

Prof.pentru învăţământul primar Mihaela Vespan – clasa a II-a A – relaţia cu 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău 

 Prof.pentru învăţământul primar Carmen Butnaru – clasa a II-a B – relaţia cu 

mass-media locală 

Prof.pentru învăţământul primar Maria Pintilie – clasa a III-a A – relaţia cu 

Primăria Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău 

 Prof.pentru învăţământul primar Lenuţa Iosub, Petronela Blanaru – clasa a III-a B 

– relaţia cu Direcţia Silvică Bcău 

Prof.pentru învăţământul primar Angela Ciupală, Mihaela Ojog – clasa a IV-a A – 

relaţia cu Direcţia de Sănătate Publică Bacău 

Prof.pentru învăţământul primar Gabriela Palade, Iulia Bilea – clasa a IV-a B – 

relaţia cu ONG privind ridicarea selectivă a deşeurilor 

Prof. Mihai Dascălu – clasa a V-a A – realizarea panoului proiectului 

Prof. Angela Leibu – clasa a V-a B – afişarea rezultatelor fiecărei acţiuni 

Prof. Nicoleta Mărian – clasa a VI-a A – realizare Curriculum 

Prof. Nicolae Huiban – clasa a VIII-a A – realizarea informărilor cu privire la 

acţiunile derulate pe parcursul anului şcolar 2013-2014 

Prof. Ingrid Armaşu – tehnoredactare proiect, realizare CD 

Prof. Zânica Oţetea, Maria Ştefan – realizarea pliantelor 

Prof. Gabriela Florea – analiză-identificare a problemelor de mediu specifice şcolii 

Prof. Irina Moroi – atragere de sponsori şi parteneri 

Prof. Teodor Dimofte – amenajarea coşurilor pentru reciclarea hârtiei 

Prof. Viorica Jaba, Cătălin Ciocan – monitorizarea curăţeniei în clase şi pe holurile 

şcolii 

 

Reprezentanţi ai părinţilor 
Rodica Pavăl – preşedinte Asociaţia părinţilor 

Coca Dumitriu – membru Asociaţia părinţilor 

 

Reprezentanţi ai autorităţilor locale 
Prof. Camelia Stamate – Inspector Şcolar General Adjunct – reprezentant ISJ 

Cons. Maria Ionos – Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Roxana Hârţescu -  reprezentant al Primăriei Bacău 

Laura Iancu - reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău 

Adrian Titianu  - reprezentant al Direcţiei Silvice Bacău 

Vlăduţ Pavel - reprezentant al Direcţiei pentru Sănătate Publică Bacău 

Gina Pârlea - reprezentant al Direcţiei Sanitar-veterinare 



 

Reprezentanţi ai administraţiei şcolii 
Lili Andrieş – secretar 

Irina Leonte  – contabil – achiziţionarea materialelor necesare proiectului 

Ion Apetrii – administrator 

Claudia Ţîmpu – îngrijitor 

 

Reprezentanţi ai elevilor 
Ştefan Dospinescu – clasa pregătitoare A 

David Cuzmin – clasa pregătitoare B 

Alexandru Ambăruş – clasa pregătitoare C 

Luca Niţu – clasa I 

Rareş Palăr – clasa a II-a A 

Bogdan Bercovici – clasa a II-a B 

David Dumitriu – clasa a III-a A 

Rareş Andronache – clasa a III-a B 

Teodor Grosu – clasa a IV-a A 

Călin Ardeleanu – clasa a IV-a B 

Dimosthenis Creţu – clasa a V-a A 

George Grăjdeanu – clasa a V-a B 

Christian Crăciun – clasa a VI-a A 

David Moisă – clasa a VII-a A 

Flavius Comîrlău – clasa a VIII-a A 

 

Alte persoane 
Gabriela Mania - Asociaţia „Ovidiu Rom” 

Bogdan Slevoacă - Moldocatering 

Vironica Iorga – bibliotecar Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” 

Rodica Pavăl – Asociaţia „Dedeman” 

Roxana Neagu – redactor - Cotidianul „Deşteptarea” 

Laura Pinter – redactor - 1Tv Bacău 

Olimpia Filip – redactor – Cotidianul „Adevărul” 

Ana-Maria Chiriţă – Asociaţia „Dă mai departe 2010” Bacău 

Liviu Gheorghiţă – Asociaţia „Un zâmbet Bacău” 

Florentina Vieru – Director – Eco-Şcoala „Ion Creangă” Bacău 

Costel Păduraru – Director adjunct – Eco-Şcoala „Alexandru Ioan Cuza”, BAcău 

 

  

 



 

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 

 
 În vederea identificării problemelor de mediu ale şcolii şi împrejurimilor, 

comitetul „Eco-Şcoală” a iniţiat discuţii şi întâlniri cu reprezentanţii conducerii, ai 

administraţiei şcolii, cu elevii şi părinţii acestora. 

 În urma acestor discuţii au fost identificate câteva probleme stringente: 

- Necesitatea îmbunătăţirii aspectului interior (holuri, săli de clasă); 

- Număr insuficient de plante în sălile de clasă; 

- Deşeuri depozitate necorespunzător; 

- Spaţii verzi insuficient amenajate; 

- Inexistenţa coşurilor pentru strângerea selectivă a deşeurilor; 

O parte din probleme se vor putea rezolva punând în valoare oprtunităţile 

oferite de şcoală prin spaţii de depozitare a materialelor şi instrumentelor de 

lucru, prin sprijin logistic şi material. 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNE „ADUCEM VERDELE LA 

ŞCOALĂ!” 

 

 

SCOPUL  PROPUS PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2013 – 

IUNIE 2014 

 Ecologizarea spaţiilor din interiorul şi din curtea şcolii, colectarea 

selectivă a deşeurilor, realizarea unui spaţiu verde util în curtea şcolii. 

 

 

 

CALENDARUL ACŢIUNILOR 

 

 

NR.

CRT 

ACŢIUNEA RESPONSABILI PERI

OADA 

1. Şedinţele Consiliului profesorilor, Consiliului 

elevilor şi Asociaţiei părinţilor de constituire 

a Comitetului „Eco-Şcoala” 

Prof. Mădălina 

Alexoae 

16.09.-

1.10. 

2013 

2. Realizarea panoului „Eco-Şcoala” Prof. Mihai Dascălu 29.10. 

2013 



3. Realizarea afişelor şi a fluturaşilor de 

promovare a proiectului 

Prof. Zînica Oţetea, 

prof. Maria Ştefan 

29.10. 

2013 

4. Amenajarea de coşuri pentru strângerea 

selectivă a hârtiei, a plasticului, a bateriilor 

Prof. Teodoru 

Dimofte, Maria 

Pintilie 

2.12. 

2013 

5. „Eco-bradul” de Crăciun – expoziţie cu 

materialele elevilor împotriva tăierii brazilor 

şi pentru plantarea de puieţi 

Prof. Carmen 

Butnaru, Angela 

Ciupală 

18.12. 

2013 

6. Supravegherea curăţeniei în clase şi pe 

holurile şcolii 

Prof. Carmen Moisă, 

Viorica Jaba; elevii 

Dimosthenis Creţu, 

Flavius Comîrlău 

Perma-

nent 

7. „Apa  - izvorul vieţii” – prezentare power 

point privind impactul poluării apelor cu 

deşeuri 

Prof. Gabriela 

Florea, Angela Leibu 

30.01. 

2014 

8. „De ce iubim păsările?” – expoziţie cu 

realizările elevilor, vizită la Vivariu Bacău  

Prof. Nicoleta 

Mărian, Nicolae 

Huiban, Mihaela 

Vespan 

21.02. 

2014 

9. „Eco-expoziţia” – expoziţie de produse 

ornamentale realizate din materiale reciclabile 

(mărţişoare şi felicitări) 

Prof. Alina Chirilă, 

Nicoleta Popa, 

Gabriela Florea 

7.03. 

2014 

10. „Luna pădurii” – acţiuni de plantare de puieţi 

în curtea şcolii, de amenajare a curţii şcolii cu 

flori şi iarbă 

Prof. Petronela 

Blanaru, Lenuţa 

Iosub 

7 – 

11.04. 

2014 

11. „Ziua internaţională a mediului înconjurător” 

– vizită la sediul APM Bacău, sesiune de 

comunicări, expoziţie de eseuri şi compuneri 

ale elevilor 

Prof. Marieta Mirică, 

Loredana Buduroi 

5.06. 

2014 

12. Afişarea rezultatelor activităţilor din primul 

an „Eco-Şcoala” – realizarea unui pliant şi a 

unei pagini în revista şcolii „Mozaic” 

Prof. Carmen Moisă, 

Mădălina Alexoae 

18.06. 

2014 

 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA (ÎNREGISTRAREA ŞI 

MĂSURAREA PROGRESULUI) 

 
 Acţiunile vor fi monitorizate permanent de o echipă alcătuită din prof. 

Carmen Moisă şi prof. Mădălina Alexoae, din elevii Flavius Comîrlău şi 



David Moisă. Aceştia vor realiza o planificare a ridicării deşeurilor 

colectate.  

Vor monitoriza curăţenia din clase şi de pe holurile şcolii realizând 

grafice cu notele date de eco-şefii claselor şi de profesorii care predau la 

clase. Notele se vor scrie săptămânal în graficele ce vor fi afişate pe holurile 

de la fiecare etaj. 

 

 

 

CURRICULUM 

 

 
 Activităţile propuse în acest proiect  favorizează lucrul în echipă . Acestea 

vor fi incluse în programele de opţionale ale profesorilor de biologie şi celor pentru 

învăţământul primar.  

 Doamna profesoară Gabriela Florea a introdus în opţionalul de la clasa a V-a 

A „Educaţie pentru sănătate” câteva teme privind managementul deşeurilor. 

 Doamnele profesoare pentru învăţământul primar Carmen Moisă şi Maria 

Pintilie au propus un proiect aprobat de ISJ Bacău numit „Să învăţăm despre 

pădure”, prin intermediul căruia propun  activităţi de recunoaştere a arborilor din 

pădure, a vieţuitoarelor acesteia, de ecologizare a pădurii din apropierea localităţii 

 La orele de educaţie tehnologică, sub îndrumarea domnului prof. Teodor 

Dimofte şi la orele de abilităţi practice, sub îndrumarea învăţătoarelor, elevii vor 

realiza cutiile speciale pentru strângerea selectivă a deşeurilor. 

 La orele de matematică, sub conducerea doamnelor prof. Eugenia Iancu şi 

Gabriela Pleşcan, elevii vor realiza grafice de monitorizare a curăţeniei a curăţeniei 

în sălile de clasă şi pe holurile şcolii. 

 În timpul orelor de desen, sub îndrumarea doamnei prof. Zînica Oţetea şi a 

doamnelor învăţătoare, elevii vor realiza planşe, afişe, desene pentru expoziţiile 

propuse în planul de acţiuni. 

 La orele de fizică, doamna prof. Olga Boilă îi va supraveghea pe elevi în 

activităţile de cântărire a cantităţilor de deşeuri adunate. De asemenea, elevii vor fi 

informaţi asupra poluării fonice şi asupra radiaţiilor nocive. 

 Pe segmentul „Educaţia bunului cetăţean” la Consiliere şi orientare, 

diriginţii vor aborda problema gestionării deşeurilor din spaţiile închise ale şcolii. 

 

 

 



INFORMAREA ŞI IMPLICAREA COMUNITĂŢII ŞCOLARE ŞI 

LOCALE 

 
 După şedinţa Consiliului profesoral al şcolii noatre, eco-şefii claselor de 

gimnaziu îndrumaţi de doamna profesoară Zînica Oţetea relizează pliante, afişe, 

fly-ere şi panouri pentru a informa toţi elevii şcolii despre startul proiectului, 

afişându-le în fiecare clasă şi la intrările în şcoală. 

 În cadrul şedinţei Consiliului elevilor vor fi invitaţi reprezentanţi ai mass-

media cărora li se vor prezenta ideile, afişele realizate de elevi şi acţiunile care se 

vor desfăşura în cadrul proiectului. Aceţtia vor publica şi vor realiza materiale 

privind implcarea şcolii noastre în acest proiect. 

 Cadrele didactice responsabile, prof.pentru învăţământul primar Dana 

Mocondoi, Mariana Tînjală împreună cu elevii Flavius Comîrlău, David Moisă şi 

Teodor Grosu vor face cunoscute acţiunile stabilite în proiect la instituţiile locale, 

APM, Primăria Bacău, Consiliul Judeţean Bacău. 

 

 

ECO-CODUL 

 
 În urma tuturor propunerilor elevilor, Consiliul elevilor a ales eco-codul 

Şcolii Generale „Alexandru cel Bun” Bacău „ADUCEM VERDELE LA 

ŞCOALĂ”. 

  

Ecologie 

Colegialitate 

Originalitate 

Sociabilitate 

Cooperare 

Ordine 

Adaptare 

Lucru 

Abilitate 

 

 

FLEXIBILITATEA SCHEMEI 

 
 Prin acţiunile propuse, proiectul Eco-Şcoala vine în sprijinul consolidării 

programelor şcolare referitoare la educaţia ecologică. Acesta porneşte de la 



dragostea pentru natură, dragoste care se cultivă în timp, cu răbdare şi perseverenţă 

pe toată durata procesului de învăţământ. 

 Programul de faţă are o flexibilitate mai mare faţă de curriculum-ul şcolar 

impus de Ministerul Educaţiei Naţionale, deoarece se pot realiza o multitudine de 

activităţi considerate extraşcolare care plac foarte mult copiilor. De asemenea, ei se 

formează pentru viitor, pentru o viaţă mai bună. 

 Părerea noastră este că activităţile propuse în curriculum se adaptează celui 

rigid al ministerului, dar ridică şi câteva probleme: 

- Nu întotdeauna deşeurile sunt ridicate la timp; 

- Recipientele se pot strica, iar procurarea altora necesită sume suplimentare 

de bani; 

- Programul solicită timp suplimentar pentru cei implicaţi; 

- Fără sprijinul unor sponsori, programul necesită câteva resurse financiare 

pentru care trebuie să apelăm la Asociaţia părinţilor. 

Totuşi, suntem siguri că vom trece peste toate aceste problme şi vom reuşi să 

implicăm toţi elevii şcolii şi să le schimbăm mentalitatea faţă de reciclare, 

economie, protejarea mediului. 

 

 

REZULTATELE PE TERMEN LUNG IMPUSE DE 

PROGRAM 

 
 Participarea în proiectul “Eco – Şcoala” permite reconsiderarea 

conţinutului educaţiei ecologice şi obţinerea în perspectivă a următoarelor 

rezultate: 

Pe măsura implementării acestui proiect, şi mai ales după finalizarea 

lui, elevii vor fi capabili: 

- să identifice sursele generatoare de deşeuri ; 

- să selecteze tipul de deşeuri ; 

- să identifice mai uşor sursele de poluare şi tipurile de poluanţi din 

diferite perimetre luate în studiu ; 

- Să analizeze componentele mediului ; 

- Să formuleze idei şi concluzii privind calitatea componentelor 

mediului ; 

- Să utilizeze un limbaj specific educaţiei pentru mediu, corect şi 

eficient; 

- Să iniţieze întâlniri, vizite, schimburi de experienţă cu specialişti în 

probleme de mediu în scopul remedierii unor situaţii întâlnite la nivelul 

comunităţii; 



- Să iniţieze campanii de conştientizare a comunităţii locale, cu referire  

la problemele de mediu specifice. 

 

 

POTENŢIALUL PROGRAMULUI DE A ACŢIONA CA UN 

LIANT ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII UNEI STRATEGII 

PENTRU EDUCAŢIA ECOLOGICĂ 

 
 Motto: „A proteja natura şi mediul înconjurător, cu toate fiinţele ce 

trăiesc aici într-o reţea de raporturi reciproce, foarte complicată şi delicată, 

nu înseamnă altceva decât salvarea însăşi a omului”. (F. Tassi) 

 

 Pentru a avea un stil de viaţă sănătos, copiii trebuie educaţi în spiritul 

unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător în vederea formării unei 

conştiinţe civice şi a unui comportament participativ pentru însuşirea unor 

reguli cu caracter ecologic ce vizează asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societăţii, a mediului. 

 Menirea noastră ca dascăli este aceea de a deschide mintea şi inima 

copiilor, de a-i ajuta să privească natura ca pe o prietenă, care are nevoie de 

dragostea şi de respectul nostru. 

 Orice cadru didatic trebuie să-i facă pe elevi să conştientizeze faptul 

că noţiunea de protecţie a naturii nu impune renunţarea la resursele oferite 

de aceasta, ci doar folosirea lor raţională, fără abuzuri. Se impune cultivarea 

interesului faţă de menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii, 

dar şi a unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi 

mediul natural în care trăieşte.  


