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BENEFICIILE ŞCOLII 

Şcoala are menirea de a organiza și desfășura o vie și susţinută mișcare de educaţie 

ecologică și protecţie a mediului, iar elevii sub îndrumarea cadrelor didactice pot și trebuie să 

formeze marele detașament de apărători ai naturii. Adevarata educaţie ecologică îsi va atinge 

scopul numai când se va reuși ca elevii – cetăţenii de mâine – să fie convinși de necesitatea 

ocrotirii naturii și să devină factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Fiecare 

elev trebuie să se transforme într-un ocrotitor conștient al acestor lăcașuri de natură . 

Prin implementarea proiectului educaţional Eco- Şcoala, Colegiul Tehnic Petru Poni 

Roman va fi un factor activ în eforturile locale privind protecţia şi conservarea mediului dar 

şi în identificarea şi găsirea soluţiilor de rezolvare a acestora prin metode şi strategii 

specifice: curriculum adaptat la nevoile de educaţie ecologică şi acţiuni concrete în cadrul 

şcolii şi localităţii. 

Experienţa câştigată prin derularea programului a dus la o schimbare a mentalităţii 

elevilor şi a  părinţilor, prin înţelegerea necesităţii protejării mediului şi prin participarea 

concretă la activităţi.  An de an elevii şi profesorii îşi propun să realizeze mai multe pentru 

conştientizarea comunităţii asupra problemelor de mediu. 

Este necesară construirea unei punţi între şcoală şi reprezentanţii comunităţilor şi ai 

autorităţilor locale, ai asociaţiilor şi fundaţiilor de mediu naţionale şi internaţionale. 

Este nevoie de mult mai multă atenţie din partea fiecărui cetăţean şi de mai multă 

responsabilitate pentru a putea trăi într-un mediu curat, nepoluat, pentru a putea folosi 

condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. 

Participarea Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman la programul ECO – ŞCOALA 

reprezintă validarea preocuparilor cadrelor didactice de a forma elevi implicaţi în rezolvarea 

problemelor ecologice. Temele pe care ne-am propus să le abordăm în acest an sunt: “Curtea 

școlii”, “Plantări” şi “Apa”. În activităţile derulate vor fi implicaţi elevii, cărora li se vor 

alătura părinții, dar şi reprezentanţi ai comunităţii locale.  

Beneficiile şcolii în urma aplicării programului: 

1. Implicarea activă a elevilor în activităţi de protejare a mediului şi dezvoltarea spiritului de 

muncă în echipă. 

2. Gestionarea responsabilă a resurselor de apă. 

3. Sensibilizarea elevilor în perceperea frumosului din mediul înconjurător. 
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4. Dezvoltarea personalităţii adolescenţilor prin formarea gustului pentru ordine, curăţenie, 

frumos, sănătate. 

5. Prin diseminarea informaţiilor vrem să tragem un semnal de alarmă în întreaga comunitate 

locală referitor la importanţa protejării mediului. 

6.  Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimi. 

7. Amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii, a colţului viu din fiecare sală de clasă. 

8. Relaţii de parteneriat cu Agenţia de Protecţia Mediului, Primăria Municipiului Roman şi cu 

alte şcoli implicate în Programul Eco – Şcoala. 

10. Creşterea prestigiului şcolii în localitate, publicitate pentru liceul nostru realizată în urma 

monitorizării acţiunilor prevăzute în program prin mijloace mass-media. 

 

COMITETUL ECO-ȘCOALĂ 

Comitetul Eco- Şcoală este alcătuit din persoane care iubesc natura şi care se implică 

în diverse activităti, de la simple acţiuni de ecologizare la acţiuni complexe de protejare a 

mediului: elevi, cadre didactice, specialişti, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale etc. 

Fiecare dintre aceşti membrii au responsabilităţi bine definite fiind informaţi cu privire la 

calendarul activităţilor, implicându-se deplin în realizarea sarcinilor ce le revin. 

1. Conducerea liceului  reprezentată de: Director Prof. Gabriela Mariana Dascălu, 

Director Adj. Prof. Mihaela Pîslaru. 

 reprezintă şcoala, 

 asigură reprezentarea proiectului în relațiile cu partenerii locali: Agenția de 

Protecția Mediului Neamț, Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, Ocolul Silvic Roman, 

Scocietatea Comercială Apa Serv Neamț, Primaria Roman şi cu mass-media locale. 

      2.  Catedra  Resurse naturale şi Protecția mediului reprezentată de:  

 Niţă Maricica- profesor tehnologii  

 Paraschiva Gavril - profesor tehnologii  

 Claudia Șugaru- profesor tehnologii 

 Iulia Mitrea - profesor tehnologii  

 Elena Gabriela Dascalu -profesor tehnologii 

 Cristina Dămoc- laborant “Protecţia mediului” 

  

3. Alte cadre didactice: 

 Mihaela Stan- profesor de TIC 

 Loredana Lăpuşneanu- profesor biologie  

 Mihaela Pantază- profesor de TIC 

 Mihai Ignat –profesor de geografie 

 Iolanda Deaconu, Mirela Hurjui- profesori de tehnologii 
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 Manolache Marieta- profesor de tehnologie 

 Mihai Tudorică- profesor de tehnologie 

 Stolnicu Simona, Juravle Cristina, Nechifor Maria, Curpan Adina 
–profesori discipline economice 

 Pescaru Monica - profesor de istorie 

 Maria Rusu-profesor de chimie 

 Corhăneanu Cătălina – profesor de limba română şi consilier 

educative 

 

4. Personal didactic auxiliar şi nedidactic: 
 Ana Dămoc - laborant chimie 

 Irina Maftei- bibliotecar 

 Iulian Ostafe –informatician 

 Negurici Liliana- administrator 

 Băluţ Iulian - tâmplar 

 Casian Daniela – personal curăţenie 

 

5. Elevi  responsabili și părinți implicați:  
 Stan Ecaterina (XI C)– Vicepreşedintele  Consiliului Elevilor - Relaţia 

liceului cu comitetul Eco-Şcoală 

 Grand Vanesa (IX A) 

 Ivanuş Octav (IX A) 

 Dulcescu Maria (IX B) 

 Ancuţa Ştefania (IX B) 

 Rusu Valentina (IX C) 

 Pal Eric (IX C) 

 Huci Ştefana ( IX D) 

 Nicuţă Ana Maria (IX D) 

 Moisei Florina (X A) 

 Blaj Antonia (X A) 

 Ignat Vasile  Daniel (X B) 

 Deliu Gelu Vasile (X B) 

 Iacob Petronela ( X C)  

 Catană Constantin (IX C) 

 Pal Adrian Ionuţ (IX D) 

 Mocanu Luiza (X D ) 

 Lefter Florentina (XI A) 

 Enache Andrada (XIA) 

 Gherăiescu Mădălina (XI B) 

 Ilinca Diana (XI B) 

 Burghelea Beatrice (XIC) 

 Creţu Sorina  (XIC) 

 Casămândră Greta (XIC) 

 Toma Ilinca (XI D) 

 Stan Alexandru (XI D) 

 Oprea Iolanda (XI D) 

 Barcan Ramona (XII A) 

 Pal Mădălina (XII A) 

 Ungureanu Maximiliana (XII B ) 

 Paraschiv Maria (XIIB) 

 Cosana Andreea (XII C) 
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 Enache Mădălina (XII D) 

 Cloşcă Alexandra  (XII D) 

 Iordăchescu Elena Lăcrămioara  – părinte - Preşedintele Comitetului 

de părinţi pe şcoală 

 Domşa Irina- părinte- Responsabil transport deşeuri de hârtie şi carton 

la punctele de colectare 

6. Reprezentanți ai autorităților locale și agenți economici: 

 

 Cîrlig Doinița reprezentanta Agenției Județene de Protecția Mediului 

Neamț, 

 Scorțanu Irina reprezentant al Primăriei Roman 

 Curcudel Bogdan reprezentant al SC Apa Serv Neamț zona Est 

Roman 

 Păvăleanu Ion reprezentant al Administrației Naționale a  Apelor 

Române SA-Sistemul de Gospodărirea Apelor Neamț 

 Dascălu Constantin reprezentant al Ocolului Silvic Roman 

 Boroşoiu Gheorghe  reprezentant al Ocolului Silvic Horia  

 

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 

Calitatea vieţii nu este un dar divin, în mare parte este propria noastră operă.  Pentru 

elevii şcolii noastre, problema mediului, a vieţii şi a sănătaţii, are o dimensiune specială. 

Suntem constienţi de ceea ce se întamplă în natură, că e rau ceea ce facem noi naturii şi e trist 

că suntem neputiincioşi în faţa fenomenului numit "POLUARE", dar la fel de neputiincioşi 

suntem şi în faţa nepăsării unora.  Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman are o bogată tradiţie 

în educarea tinerei generaţii in spiritul respectului faţă de mediul înconjurător.  Elevii noştri 

sunt implicaţi de patru  ani în Programul Mondial ECO-ŞCOALĂ,  devenind Eco Şcoală şi 

obţinând Steagul Verde . 

Elevii și cadrele didactice, de la școala noastră interesate de mediul în care trăiesc și 

își desfășoară activitatea, și-au propus să rezolve problema spaţiului verde din curtea şcolii. 

Programul Eco Şcoala oferă ca temă de abordare  Curtea şcolii, temă pe care o îmbrăţişează 

cu mult entuziasm şi cu multe idei toţi cei implicaţi în program.  Este al doilea an în care 

propunem această temă mergând pe considerentul că au mai rămas lucruri pe care nu am 

reuşit să le realizăm în totalitate. Prin urmare una din temele pe care le propunem pentru acest 

an este Curtea şcolii. 

Protejarea apelor este o problemă universală şi complexă, ce trebuie privită în 

ansamblu, pentru a asigura viabilitatea societăţii umane pe termen lung. 

Elevii și cadrele didactice, de la școala noastră interesate de mediul în care trăiesc și 

își desfășoară activitatea, și-au propus schimbarea atitudinii cetățenilor și în primul rând a 

tinerilor privind protejarea calităţii apei, dar și cantitatea de apă consumată. Elevii vor putea 
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participa la diferite activităţi ce au ca temă protejarea resurselor hidrologice. Astfel am ales a 

altă temă de abordare Apa. 

Despre padure se spune că este “aurul verde” al pamântului  sau că “padurea 

reprezintă  plamânul planetei.”  Aerul pe care-l respirăm, hrana oamenilor, dar mai ales a 

animalelor, medicamentele de care avem nevoie pentru a supravieţui, diversitatea vieţii pe 

Pământ, clima care ne influenţează prezentul şi viitorul, reducerea frecvenţei şi a amploării 

inundaţiilor - toate acestea, şi nu numai, depind în mare măsură de păduri.  Activitățile de 

plantare reprezintă pentru colegiul nostru  un obiectiv pe care atât  elevii  cât  și profesorii îl 

abordează frecvent datorită colaborării strânse şi a sprijinului pe care ni-l oferă reprezentanţii 

Ocolului silvic Roman şi Horia. De aceea am considerat de bun augur alegerea pentru acest 

an şi a  temei Plantări. 

 

PLANUL DE ACȚIUNE 

Scopul  

Educaţia ecologică a elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, a membrilor comunităţii, 

cu formarea conştiinţei, a atitudinii şi a conduitei ecologice, prin acţiuni de menţinere a 

curăţeniei în şcoală şi împrejurimi, prin plantarea de pomi, prin amenajarea spaţiilor verzi, 

prin colectarea şi 

valorificarea deşeurilor, prin acţiuni de informare ştiinţifică şi cultural-artistice corelate cu 

datele din calendarul ecologic. 

 

Obiectivele urmărite sunt:  

1. Ecologizarea permanentă a spațiului școlar: 

- Conştientizarea elevilor și implicarea activă în rezolvarea acestora, prin studiu în 

clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi a comunităţii;  

- Promovarea educaţiei pentru o dezvoltare durabilă, care oferă elevilor o gamă largă 

de preocupări, atât teoretice, cât și applicative;  

- Formarea unui comportament responsabil față de protejarea mediului înconjurător a 

elevului de astăzi, viitorul cetăţean de mâine; 

- Amenajarea curţii interioare a colegiului; 

- O alternativă ecologică, instructivă şi interesantă de petrecere a timpului liber al 

elevilor; 

- Creşterea calităţii mediului ambiant în şcoală şi în împrejurimile acesteia. 
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2. Managementul deseurilor: 

 - Realizarea unui plan de acțiune privind managementul deseurilor;  

   -  Monitorizarea cantitatilor de deseuri colectate;  

3. Implicarea elevilor în cunoașterea legislației privind protecția și 

conservarea mediului înconjurător și de aplicare a acestei legislații 

- Se va organiza o întâlnire cu specialiști în domeniul protecției mediului în scopul 

dezbaterii legislației specifice în vigoare 

- Elevii se vor implica în activități de informare și sensibilizare a populației privind 

cunoașterea şi respectarea legislației în scopul protecției mediului 

- Elevii vor sesiza autoritățile și persoanele în drept asupra eventualelor situații de 

încălcare a legislației 

 

PLANUL DE ACTIVITATE 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Termen Responsabil Observații 

 

1 

Promovarea Programului Eco 

Școala pe site-ul liceului 

 

Permanent 

Informatician Ostafe Iulian  

2 

 

Diseminarea activităților 

Programului în revistele  Eco 

Science, Amprente; 

Decembrie 

2017 

Iunie 2018 

Prof .Curpăn Adina 

Prof. Pantază Mihaela  

Prof. Stan Mihaela 

 

 

4 Un tânăr educat, un mediu mai 

curat! 

Simpozionul  

Toamna în culori şi imagini  

 

Noiembrie 

2017 

Prof. Dascălu Elena 

Catedra de Protecţia 

mediului 

 

5 “Bradul ecologic”  

Concurs pe clase 

Decembrie 

2017 

Prof. Lăpuşneanu Loredana 

Prof. Corhăneanu Cătălina 

Comitetul Eco Şcoala 

 

6 ”Cum aş vrea să arate curtea 

şcolii mele” 

Concurs de proiecte privind 

amenajarea curţii şcolii 

Februarie Prof. Niţă Maricica 

Comitetul Eco Şcoala 

 

 

7 Ziua Mondială a zonelor 

umede  

 

Februarie Catedra de Protecţia 

mediului 

Invitat 

S.G.A. 

8  

”Hartia, un deşeu valoros” 

Valorificarea deşeurilor din 

hârtie 

 

 

Permanent  

Prof. Deaconu Iolanda 

Prof. Hurjui Mirela 

Prof, Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab. Dămoc Cristina 

Eco şefii claselor 

Domşa 

Irina- 

părinte- 
Responsabil 

transport 

deşeuri hârtie 

la punctele de 

colectare 
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9 “Mărţişoare Eco” 

Concurs de mărţişoare şi 

felicitări din materiale 

reciclabile 

15.02 – 8.03  Lab. Dămoc Cristina 

Prof. Stolnicu Simona. 

Prof. Juravle Cristina 

 

10 ”Luna pădurii”  

plantare de puieți, activități de 

ecologizare, întâlniri cu 

specialiști 

 

15 martie - 

15 aprilie 

Prof . Şugaru Claudia 

 

Invitat ing. 

Dascălu 

Constantin 

11 ”Ziua mondială a apei” 

Campanie de informare a 

populaţiei privind gestionarea 

resurselor de apă 

 

22 martie 

Prof, Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab. Dămoc Cristina 

Invitat 

Dr. ing. 

Cîrlig 

Doinița 

12 Asigurarea curățeniei în școală Permanent Casian Daniela  

 

13 

“Plantez o floare şi curtea 

şcolii înfloreşte” 

Amenajare a curţii şcolii  prin 

acţiuni de ecologizare  şi 

plantări de flori. 

 

Martie 

Aprilie 

Prof. Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab. Dămoc Cristina 

Comitetul Eco Şcoala 

 

 

14 

Campanii de ecologizare  a 

spaţiilor verzi  din 

împrejurimile şcolii cu Eco 

Patrula Școlară  

 

Aprilie 

Prof Niță Maricica 

  

În 

colaborare 

cu Primăria 

Roman 

 

 

15 

“Noi şi mediul curat” 

Ziua mondială a mediului- 

Diseminarea activităţilor din 

Programul Eco Şcoala  

 

 

5 Iunie 

Prof Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Prof. Șugaru Claudia 

Prof. Dumitriu Iulia 

Prof. Dascălu Elena 

Lab. Dămoc Cristina 

 

16 Întocmirea raportului de 

activitate a Programului Eco 

Şcoala 

 

Iunie -iulie 

Prof Niță Maricica 

Prof Gavril Paraschiva 

 

 

 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

Realizarea portofoliul proiectului care să ilustreze acţiunile derulate. Acesta va 

cuprinde seturi de imagini strucdin activităţi, documente de atestare a parteneriatelor 

relevante pentru fiecare acţiune; orice alte materiale (scrise ori multimedia) care pot ilustra 

importanţa si măsura succesul unei acţiuni.  

Acţiunea de evaluare se concretizează şi în elaborarea de pliante, afişe, filme, etc. care 

să ilustreze acţiunile în care au fost implicaţi elevii şi profesorii liceului nostru. 

Constituirea unor echipe din rândul elevilor şi profesorilor care să constate periodic 

starea de curăţenie a şcolii. 

Redactarea de materiale cu tematică ecologică şi publicarea în revista Eco Science a 

școlii. 
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Reflectarea activităților pe site-ul școlii prin postarea tuturor materialelor și a acțiunilor 

întreprinse în cadrul proiectului. 

Corelarea activităţilor propuse cu  activităţile din calendarul ecologic : 

 02 februarie: Ziua Zonelor Umede; 

 22 martie: Ziua Mondială a Apei; 

 22 aprilie: Ziua Pământului; 

 24 mai: Ziua Europeană a Parcurilor; 

 05 iunie: Ziua Mondială a Mediului 

Scopul evaluării finale reprezintă stabilirea gradului în care proiectul ECO-ŞCOALA a 

dus la satisfacerea nevoilor existente şi în identificarea efectelor produse. 

 

CURRICULUM 

Astfel cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Petru Poni Roman împreună cu elevii au 

înteles că fiecare poate contribui la pastrarea sănătaţii mediului, nici un gest în apararea 

naturii nu este inutil. Protecţia mediului a devenit o problemă de constiinţă şi de aceea acolo 

unde este posibil vor încerca să integreze programul ,,Eco-Şcoala” în curriculum, să găsească, 

pornind de la materiile predate soluţii la problemele cu care se confruntă curtea şcolii, să facă 

diverse conexiuni între subiectele de specialitate şi problemele ecologice. 

Activităţile propuse pot fi incluse în programele şcolare la obiectele biologie, 

ecologie, chimie, geografie, limba română, dirigenţie, istorie, informatică. În cadrul orelor de 

limba română se va organiza un concurs de eseuri şi creaţie artistică pentru Simpozionul 

Toamna în culori şi imagini. 

 În cadrul orelor de informatică se va actualiza în permanenţa site-ul şcolii şi se vor 

pregăti materiale pentru Revista Eco Science. 

 În cadrul orelor de chimie se va discuta despre importanţa unui stil de viaţă sanogen. 

 La disciplinele profilului Resurse naturale și protecția mediului se desfășoară lecții 

integrale privind educația ecologică prin modulele specifice: Ecologie generală, Poluarea şi 

protecţia mediului, Conservarea biodiversității, Gestionarea deșeurilor, Supravegherea şi 

controlul calităţii apei. 

În cadrul orelor de Practică comasată(XI)- Poluarea și protecția mediului vor fi 

implicați în activități de analiză a problemelor de poluare locală și activități de ecologizare a 

spațiilor din incinta școlară și a Parcului municipal din vecinătatea școlii. 
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În cadrul orelor de specialitate elevii abordează probleme legislative privind cei trei 

factori de mediu: apă, aer, sol precum și protejarea și conservarea naturii și a biodiversității.  

Activitătile de ecologizare a zonelor din jurul Romanului pot fi „prinse” foarte bine în 

orele de geografie, biologie, chimie; plantarea puieţilor şi gardului viu, răsadurilor şi 

seminţelor de flori în parcul şcolii – în orele de tehnologii. 

 Elaborarea pliantelor şi broşurilor, realizarea reportajelor, eseurilor pe tema naturii– 

în cadrul orelor de limba şi literatura română şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Pentru a include o parte din activităţi în curriculumul şcolar sunt necesare următoarele 

materiale şi accesorii: saci menajeri, mănusi, seminţe de flori, arbuşti ornamentali. Toate 

aceste materiale ne vor fi furnizate de Primăria Roman şi Ocolul Silvic Roman cu care avem 

încheiate parteneriate de colaborare pe teme de protecţia mediului. 

 

 

INFORMAREA ȘI IMPLICAREA COMUNITĂȚII ȘCOLARE 

ȘI LOCALE 

Pentru informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi locale se vor organiza întâlniri 

cu membrii reprezentativi ai Comitetului Eco – Şcoala, unde se vor prezenta obiectivele 

urmărite şi modalităţile de realizare a acestora. In cadrul consiliilor profesorale se vor aduce 

la cunoştinţa tuturor cadrelor didactice necesitatea aderării la program şi rezultatele obţinute 

prin desfăşurarea activităţilor ecologice, punând accent pe formarea la elevi a unui 

comportament ecologic, a unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător. 

Informarea și implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului administrativ al 

școlii, a părinților, a partenerilor și a comunității locale în ansamblu, despre acțiunile și 

rezultatele Programului se va face prin intermediul site-ului colegiului, prin articole publicate 

în revista Eco Science și prin intermediul mass media, dar și prin pliante, afișe împărțite de 

elevii școlii. 

Informarea la nivel școlar se va realiza prin: 

 Afișarea obiectivelor programului 

 Programul de activități 

 Programul de ecologizare 

 Rezultatele obținute 

 Încărcarea activităților pe site-ului colegiului şi pagina de facebook, imagini 

și comentarii 
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 Articole publicate în revista Eco Science având ca teme protecția mediului, 

eseuri Eco, reportaje și fotografii de la activitățile întreprinse 

ECO-CODUL 

Natura nu ne oferă nici un motiv s-o distrugem, dar ne oferă sute de motive 

ca s-o iubim.  FII  ECOLOGIST! 

            Oamenii pot fi învăţaţi să-şi schimbe modul de viaţă pentru a proteja mediul. Dar mai 

întâi trebuie învăţaţi că ignoranţa generează efecte poluante asupra mediului.   Elaborarea 

Eco-codului s-a  realizat de elevi sub îndrumarea profesorilor şi Eco şefilor  claselor pornind 

de la următoarele idei: 

 Iubeşte natura ca pe tine însuţi! E casa ta, şi a lui, şi-a mea! Şi nu uita! De-aici 

nu          avem unde pleca! 

 Omul sfinţeşte locul...Un copac, o floare, plantată azi, nu te îndreptăţeşte să o 

rupi mâine! Eşti liber să protejezi sau să distrugi! Alege! 

 Curaţenia casei tale îti oferă satisfacţie şi bucurie! Frumuseţea grădinii tale te 

face fericit! Nu uita, pământul întreg e adevarata ta casa şi unica gradină! Păstrează-l 

curat ca să fii mulţumit şi fericit! 

 Reciclează deşeurile, pentru a te ajuta pe tine, pe cei de lângă tine şi mediul în 

care traieşti!  

 

 

 

FLEXIBILITATEA SCHEMEI 

 

Programele școlare actuale vizează, pe lângă obiectivele, finalitățile ce țin de procesul 

instruiv-educativ și procesul de formare a elevilor în calitate de cetățeni civici, activi şi 

reponsabili, de aceea fiecare activitate pe care o vom întreprinde va veni în sprijinul acestei 

finalități. 

Programul Eco-Şcoala este benefic, venind în întâmpinarea problemelor cu care se 

confruntă comunitatea, ajutând la formarea unei conștiințe ecologice prin consolidarea 

cunoașterii privitoare la factorii naturali de mediu, ocrotirea naturii, prevenirea deteriorării 

mediului, păstrarea unui ambient curat, echilibrat. 

Programul Eco-Şcoala vine în sprijinul activităților desfașurate în liceul și ne determină 

să adoptăm o atitudine activă în raport cu ceea ce înseamnă o Eco-Şcoală- o școală model, cu 

învățământ de calitate. 
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Aspectele propuse de către acest program  produce flexibilitate schemei de 

implementare a activităților propuse, prin diversitate, iar acestea vor putea fi extinse și pe 

plan local. 

Integrarea activităților cuprinse în program se poate aplica la toate profilurile din liceu 

și are ca  scop acţiuni de protejare a mediului ambiant și reducerea poluării. 

Obținerea acestor performanțe va face posibilă îmbunătățirea întregii activități didactice 

și motivarea pe termen lung a celor implicați. 

 

REZULTATELE PE TERMEN LUNG IMPUSE DE PROGRAM 

În primul rând, avem în vedere schimbarea mentalităţii, privind ocrotirea naturii pentru 

ca propriul nostru comportament să devină mai prietenos faţă de aceasta, prin: evitarea 

folosirii produselor şi substanţelor dăunătoare mediului,  managementul deşeurilor şi 

reciclarea acestora, colectarea şi valorificarea corespunzătoare a deşeurilor de hârtie, 

cartoane, plastic şi aluminiu, rezultatele de comportament ecologic pe care noua etică o 

recomandă, să fie percepute ca şi semnele de circulaţie şi să fie respectate ca şi acestea, cu 

menirea de a proteja omenirea, împotriva catastrofelor lente.  

Elevii care vin in contact cu natura prin desfăşurarea diferitelor activităţi ecologice, 

învaţă s-o respecte şi s-o iubească şi apoi s-o ocrotească. Prin urmare, educaţia ecologică are 

ca rezultat pe termen lung formarea conduitei ecologice, dezvoltarea de abilităţi şi atitudini 

necesare înţelegerii relaţiilor dintre om şi mediu, înţelegerii marilor probleme contemporane 

pentru a juca un rol activ şi constructiv în vederea analizării condiţiilor de viată, a protejării 

mediului înconjurător intr-o manieră care să asigure un trai mai uşor şi o viaţă de calitate. 

Educaţia ecologică are menirea de a conştientiza responsabilităţile ce le revin, de a-i 

sensibiliza în vederea luptei pentru candoare, puritate şi frumuseţe, de a le dezvolta 

deprinderi, priceperi, motivaţii. Prin educaţia ecologică, elevii îşi însuşesc concepţia că sunt 

cetăţeni cu drepturi şi obligaţii şi au o responsabilitate în faţa societăţii pentru protecţia 

naturii.. Educaţia ecologică contribuie la formarea unui profil moral, sănătos, la dezvoltarea 

unor atitudini la elevi care să reacţioneze la efectele nocive asupra mediului, conştientizând 

astfel influenţele benefice pe care mediul sănătos îl are asupra dezvoltării şi formării lor. 
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POTENȚIALUL PROGRAMULUI DE A ACȚIONA CA UN LIANT 

ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII UNEI STRATEGII PENTRU EDUCAȚIA 

ECOLOGICĂ 

 

Programul Eco-Şcoala te roagă să te opreşti, numai o clipă. să-ţi tragi răsuflarea şi să 

priveşti în jurul tău. Să culegi de pe jos o hârtie aruncată de altcineva! Să pliveşti floarea 

aceea din ghiveciul cu flori şi să-i pui puţină apă! Să opreşti robinetul la baie după ce ai băut 

apă şi să te asiguri că nu curge în zadar, să stingi becurile dacă nu este nevoie de lumina 

aritficială.  

Eco-Scoala îşi propune să îţi reamintească, lucruri simple şi de bun simţ, o picătură de 

bun simţ şi dragoste faţă de natură! Ce înseamnă o picatură? Nimic! Dar dacă aduni milioane 

de picături se poate forma o mare!  

Școala poate să creeze o serie de atitudini pozitive faţă de mediu, dacă sunt folosite 

programe educaționale potrivite, cu impact asupra tinerilor. Există deja trei direcţii cunoscute, 

care ar trebui să constituie baza acestor programe: 

- reducere; 

- refolosire; 

- reciclare. 

Tocmai de aceea,  pentru activitatile noastre în cadrul Programului Eco-Școala, am ales 

ca teme “Curtea şcolii” ,“Plantări” şi “Apa”  pe care le-am transpus în activităţi pozitive, ce 

pot fi desfăşurate de către toate ariile curriculare din cadrul şcolii noastre . 

Urmărim prin aceasta, întâi de toate, dezvoltarea unor deprinderi şi a unui 

comportament ecologic, care să reducă impactul negativ al activităţii umane asupra mediului 

şi să asigure o utilizare durabilă a resurselor umane. 

Educaţia pentru mediu îi pune pe elevi în contact direct cu natura, prin acţiunile 

desfăşurate, pentru a le dezvolta dragostea faţă de toate formele de viaţă şi pentru a schimba 

mentalitatea faţă de mediu în comunitate. 

 

Echipa Programului Mondial Eco Școala a Colegiului Tehnic ”Petru Poni” 

Roman 


