
 
 
 
 

PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA 

DETALII PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI // an şcolar 2021-2022 

 

 
Documentația Eco-Schools cuprinde regulile de bază ale programului și cerințele de informare a CCDG cu privire 

la modul în care planificați să se deruleze programul în unitatea dvs. de învățământ, în anul școlar 2021/2022. 

Documentația va fi completată direct pe acest document. La stabilirea răspunsurilor solicitate vor participa câțiva 

reprezentanți ai Comitetului Eco-Școală (2-3 elevi și profesorul/profesorii coordonatori). Răspunsurile vor fi concise 

și la obiect. 

 

 

BENEFICIILE UNITĂȚII ȘCOLARE- 5 puncte. 

Reguli:  

Se cuantifică beneficiile obținute prin implicarea în program (pentru elevi, profesori, unitate, comunitate). 

Se propun ținte pentru anul școlar actual. 

Cerință: Descrieţi pe scurt (5-10 rânduri) care sunt beneficiile reale de la intrarea în acest program. 

 Încă de la intrarea în program, am observat multe schimbări în comportamentul elevilor școlii noastre 

referitor la modul în care aceștia privesc mediul. Copiii și cadrele didactice sunt mult mai atenți în ceea ce privește 

consumul de apă și de lumină. S-au învățat să stingă lumina atunci când afară este zi și să nu lase să curgă apa la 

robinetele din băile școlii. De asemenea, din discuțiile cu părinții am observat că elevii fac la fel și acasă și chiar le 

atrag atenția și adulților privind consumul de apă și energie. 

 De asemenea, copiii sunt mult mai preocupați de cum arată curtea școlii. Zilnic, câțiva dintre ei aduc 

maculatură pe care o depozitează în locul special amenajat în curtea școlii. Au început să aprecieze fructele și le cer 

părinților să le pună fructe la pachet. Majoritatea mănâncă mărul primit de la școală. 

  

ŞAPTE ELEMENTE ESENŢIALE 

1. Comitetul Eco-Scoala - 5 puncte. 

Reguli:  

Din Comitetul Eco-Școala vor face parte: 

 reprezentanţi ai elevilor/ copiilor (Comitetul elevilor va cuprinde câte un reprezentant din fiecare clasă / 

grupa, ales prin vot sau autopropunere)  

 reprezentanţii conducerii şcolii, profesori, reprezentanţi ai părinţilor, reprezentanţi ai administraţiei şcolii,  

reprezentanţi ai autoritatilor locale, alte persoane (sponsori, bibliotecar, specialişti în probleme de mediuetc.)  

Se stabilesc atribuţiile şi responsabilităţile comitetului în contextul şcolii dvs.  

Cerință: Notați numărul celor care fac parte din Comitet  

- nr. elevi/copii = 14 

- nr. total al celorlalți reprezentanți = 35 

  

2. Analiza problemelor de mediu- 12 puncte. 

Reguli:  

Se stabilește un număr de persoane din Comitetul Eco-Școala care se implică  în sesiunea (sesiunile) de identificare 

a problemelor de mediu specifice şcolii. Se poate realiza o întâlnire pentru discutare/dezbatere, la care poate fi invitat 

şi un specialist în probleme de mediu (de exemplu, un reprezentant din Primărie, un reprezentant al Agenţiei pentru 

Protectia Mediului sau orice altă persoană competentă în analiza aspectelor de mediu). 

Se va realiza inventarierea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala, comunitatea şcolară şi cea locală. 

Toate problemele identificate vor fi discutate cu întregul Comitet ES, apoi vor fi aduse la cunoștința întregii 

comunități școlare. 

Cerințe:  

Notați două probleme de mediu identificate în unitatea școlară (pe care doriți să le rezolvați). 

1. Am observat că, la începutul anului școlar nu mai existau cutiile fabricate pentru colectarea selectivă a 

gunoiului. Ne-am propus să le refacem în primul semestru al acestui an. 



2. Copiii au văzut că, în curtea școlii, nu există niciun pom fructifer. Și-au propus să planteze câțiva în luna 

octombrie sau în primăvară.  

Notați o problemă de mediu din comunitatea locală (pe care doriți să o rezolvați). 

 Am dori să înlocuim condicile vechi, mari, ce consumă multă hârtie, cu foi A4 prinse într-un dosar. Credem 

că acest lucru ar conta și pentru comunitatea locală: tipografia la care se comandau condicile nu mai consumă hârtie, 

energie, cerneală pentru a tipări condicile școlilor. 

  

3. Planul de acţiune- 6 puncte. 

Reguli:  

Definirea unui scop unic pentru anul şcolar 2021/2022, scop aflat în stransă legatură cu temele anului.  

Stabilirea temelor anuale (cel puțin 2 din cele 12 teme internaționale). 

Definirea unui set de acţiuni realizabile în mod cert (nu stabiliţi acţiuni care nu sunt realizabile în timp util!). Fiecare 

activitate va avea un responsabil şi o dată limita de îndeplinire. Nu fixaţi date foarte strânse sau scopuri prea 

ambiţioase!  

Obligatoriu vor fi cel puțin 12 acțiuni (6 luni x 2 acțiuni), dintre care cel puțin două de interes și cu impact în 

comunitatea școlară/locală.Activitățile se vor stabili în deplină corelație cu temele alese. 

Exemple de activităţi pentru tema deșeuri:Amenajarea de coşuri (cutii) pentru reciclarea hârtiei, supravegherea 

păstrării curăţeniei în clase şi pe coridoare (cu liste nominale şi responsabili chiar dintre elevi), vânzarea hârtiei sau a 

altor deşeuri care au fost colectate diferenţiat în recipiente amenajate special, calculul economiilor realizate şi 

afişarea rezultatelor, realizarea unor obiecte decorative sau utile din deșeuri, vânzarea acestora într-un târg stabilit 

special pentru acest demers (târgul mărțișoarelor, spre exemplu), parada costumelor eco realizate din materiale 

reciclabile etc. 

Planul de acțiune se afișază pe Panoul Eco-Schools. 

Cerințe:  

Notați temele anului 2021/2022: CURTEA ȘCOLII. HRANA 

Notați 4 activități propuse în Planul de acțiune (denumirea, data propusă, responsabili, scopul urmărit): 

1. Igienizarea curții școlii, 30.03.2022, responsabil – eleva Ștefania Râncu, clasa a VII-a B, prof. Mihai 

Dascălu, scopul urmărit – schimbarea feței curții școlii, recreere 

2. Rețete sănătoase, 28.01.2022, responsabili – elevii Alessya Buzatu, Tiberiu Turcea, prof. Claudia 

Birghelea, scopul urmărit – conștientizarea importanței consumului de alimente sănătoase / nesănătoase 

3. Curtea școlii – Eco-responsabilitatea noastră, 11.03.2022, responsabili – prof. înv. primar Petronela 

Blanaru, Nicoleta Popa, elevi – Tudor Grozescu, Rebeca Apopei, scopul urmărit – desfășurarea activităților 

recreative într-un spațiu exterior curat 

4. O nouă grădină în curtea școlii, 8.04.2022, responsabili – Teodora Avram, Ilinca Manolache, prof. Angela 

Leibu, Mădălina Alexoae, scopul urmărit – realizarea unei grădini în spatele școlii, începând cu plantarea de 

copaci 

5. Un copil, o floare, 12.04.2022, responsabili – prof.învăț.primar Lenuța Iosub, Ana-Maria Marin, scopul 

urmărit – stimularea spiritului de echipă, reamenajarea grădinii interioare a școlii 

Explicați care este Ziua de acțiune ES(o zi pe lună/săpt...) și ce vă propuneți să realizați. 

 În fiecare lună, în prima vineri, câte 2 clase vor aduce maculatură și baterii pe care le vom preda, urmând să 

obținem în locul lor hârtie și materiale de birotică, precum și materiale pentru sala de sport. 

 

 

4. Monitorizarea și evaluarea (înregistrarea și măsurarea progresului)- 5 puncte. 

Reguli: 

Pentru fiecare activitate se va stabili o modalitate de realizare a monitorizării etapelor acesteia și o grilă de evaluare, 

Se vor stabili responsabilii cu monitorizarea. 

Cerință: Expuneți în câteva idei (cinci) modalitatea în care vor fi monitorizate acţiunile, dar şi cum se va realiza 

evaluarea rezultatelor. 

1. Coordonatorii proiectului vor evalua lucrările elevilor la activitățile propuse, vor urmări diseminarea 

proiectului în presa locală, în paginile revistei Mozaic, revista Școlii Gimnaziale ”Alexandru cel Bun” Bacău, pe 

pagina de facebook a școlii https://www.facebook.com/scoala.alexandrucelbun. 

2. Elevii și cadrele didactice implicate vor primi premii și diplome. 
3. Responsabilii proiectului vor realiza tabele de monitorizare a curățeniei din sălile de clasă 

Se vor monitoriza procesele-verbale de la firma ce va prelua hârtia, precum și materialele aduse la schimb de aceasta 

4. Se vor monitoriza facturile la lumină, gaz și apă pentru a se face economie în fiecare lună, dacă este posibil. 

  



5. Curriculum- 3 puncte. 

Reguli: 

Activităţile din planul de acțiune vor fi incluse în cadrul programelor școlare. Retineţi faptul că resursele curriculare 

din materialele pe care le veţi primi sunt dedicate profesorilor, dar incorporează idei ce pot fi preluate în realizarea 

unui material suport utilizabil în clasă!  

Țineți cont de caracterul interdisciplinar al programului.Anumite subiecte pot fi lucrate la mai multe discipline. 

Exemple: crearea unor cutii în care să se realizeze colectarea diferenţiată a deşeurilor la orele de educaţie 

tehnologică, realizarea unei reprezentări grafice a categoriilor de deşeuri colectate la orele de matematică, cântărirea 

deşeurilor din hârtie, plastic, textile care au fost colectate la orele de fizică ş.a.m.d.  

Cerință:Dați trei exemple de inserare a ideilor programului în programa școlară. 

1. Doamna profesoară Gabriela Florea a realizat un proiect la nivelul școlii pentru clasele V-VIII dedicat ”Zilei 

alimentației sănătoase”. Acesta constă într-un concurs privind mai multe aspecte: desene, reclame la un aliment bio, 

sloganuri, mascote, coșuri cu alimente sănătoase. 

2. La orele de educaţie tehnologică, sub îndrumarea doamnelor prof. Daniela Mocondoi și Georgeta Uncescu şi la orele 

de abilităţi practice, sub îndrumarea învăţătoarelor, elevii vor continua să realizeze cutiile speciale pentru strângerea 

selectivă a deşeurilor. 

3. 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. 

 

 

6. Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi locale- 2 puncte. 

Reguli: 

Regulile programului Eco-Schools, activitățile desfășurate, rezultatele obținute etc. vor fi aduse la cunoștința unui 

număr cât mai mare de persoane, prin utilizarea unor modelități cât mai variate. 

Vom ține cont de existența unui loc special dedicat programului inserat în site-ul unității, unde sunt postate 

informații generale, dar și descrierea activităților derulate în Eco-Școală. 

Cerință: Notați sursele în care se va face diseminarea activităților și rezultatelor obținute. Exemple – facebook (notați 

acele pagini), site-ul școlii (notați link), presă, panouri din curtea școlii, revista școlii... (Verificarea o vom face cu 

Raport anual). 

  Diseminarea sctivităților și rezultatele obținute se va face pe pagina de facebook a școlii noastre, 

https://www.facebook.com/scoala.alexandrucelbun, în revista ”Mozaic a școlii”, pe panoul din școală special 

amenajat pentru acest proiect. 
 

7. Eco-Codul- 3 puncte. 

Reguli: 

Formulați un singur mesaj ecologic reprezentativ, acesta urmând a fi respectat de toti membrii comunităţii şcolare 

(mesajul va fi ales în urma unei discuţii cu membrii Comitetului Eco, avand în vedere conduita şi valorile pe care 

vreţi să le formaţi şi să le impuneţi copiilor/tinerilor). 

Nu daţi acestui mesaj valoarea de comentariu vag de tipul „vom proteja natura”. La grădiniţă, codul poate fi o scurtă 

poezie (2-3 versuri). 

Codul eco va fi afișat pe Panoul Eco-Schools (panoul general și în fiecare sală de clasă, în birouri etc.) 

Cerință: Notați Codul Eco = HRANĂ SĂNĂTOASĂ, MINTE LUMINOASĂ, NOTE URIAȘE!”  

 

 

REZULTATELE PE TERMEN LUNG IMPUSE DE PROGRAM 
Cerințe:  

Descrieţi (1/2 pagină) rezultatele de lungă durată ale programului. 

Notați cel puțin trei schimbări pe care vi le propuneți a fi realizate în acest an școlar (care vor fi verificate de noi la 

primirea Raportului anual). 

Exemple: costuri mai mici în factura de energie, apă etc.; amenajarea grădinii cu flori, arbuști și arbori; o 

grădină de legume și zarzavaturi; realizarea unei sere; zero deșeuri nevalorificate, realizarea unei lăzi de 

compost etc.). 

În acest an școlar ne propunem, conform temelor pe care ni le-am ales, câteva schimbări foarte clare și 

măsurabile. 

Astfel, responsabilii din fiecare clasă vor urmări cu multă atenție ca, în fiecare zi, fiecare elev să aibă în 

pachet câte un fruct sau o lugumă. La clasele primare, de step-by-step, se va urmări zilnic meniul propus de firmele 

de catering. Cei mici se vor putea adresa doamnei profesoare de biologie pentru a vedea dacă meniul zilnic va 

https://www.facebook.com/scoala.alexandrucelbun


conține suficiente proteine, dacă va avea fructe și legume, iar zahărul să fie în cantități cât mai mici. Se va urmări să 

lipsească hrana de tip fast-food. Zilnic, meniul va conține ciorbă sau supă. 

La propunerile elevilor școlii noastre, anul acesta se vor planta câțiva pomi fructiferi pentru a ne 

putea aproviziona singuri cu fructe sănătoase, ecologice. 

Elevii de serviciu vor urmări zilnic selectarea deșeurilor și vor avea grijă să anunțe profesorul de 

serciviu când spațiul din curtea școlii va fi plin cu hârtie , astfel încât aceasta să poată fi ridicată de firma cu care 

școala are un contract în vigoare. 

Se vor urmări cu multă strictețe facturile la energie, gaz și apă pentru a se vedea dacă se reușește ca, 

în fiecare lună acestea să fie mai mici, chiar și cu câte o unitate. Dacă nu este posibil în fiecare lună, măcar pe 

întregul an școlar valorile să fie mai mici decât în anul precedent.  

Sper că vom reuși să construim o nouă grădină și în spatele școlii. Până acum, acolo a fost doar 

iarbă. La sălile din spatele școlii, soarele bate cu putere și este nevoie de aer condiționat. Prin plantarea de copaci 

lângă școală vom reuși să realizăm o perdea de verdeață care va elimina consumul de energie a aerului condiționat. 

Proiectul se va realiza în parteneriat cu Ocolul silvic Bacău. 

 

 

PROPUNERI ADRESATE CCDG 

(dacă este cazul) 

 

 

TOTAL GENERAL:41 puncte 

 

Acceptul privind continuarea participării unei şcoli la program se face numai în cazul însumării  

unui număr minim de 35 de puncte. 
 


