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BENEFICIILE ŞCOLII 

Pentru mulţi dintre noi, mai ales pentru cei care trăiesc în oraşe, natura  înseamnă   spaţiul 

” de dincolo de blocuri ”: câmpii, dealuri şi munţi cu încărcătura lor vegetală aducatoare de aer şi 

prospeţime. Din păcate, deşi cunoscute, aceste valenţe revitalizante ale naturii nu sunt respectate 

şi apărate aşa cum ar trebui, mulţi confundând natura cu coşul propriu de gunoi. 

Deasemenea, umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în 

lume ar fi imposibilă fără aceasta. Calitatea vieţii, competitivitatea economică, forţa de muncă şi 

securitatea, toate se bazează pe acest capital natural. 

Conservarea biodiversităţii reprezintă, în perioada actuală, una dintre problemele 

importante la nivel internaţional, însă în ultimul timp, problema conservării biodiversităţii, la 

nivel de ecosisteme, specii, populaţii şi chiar la nivel de gene, devine din ce în ce mai acută, din 

cauza intensificării impactului uman asupra biosferei. În acest context, menţinerea biodiversităţii 

este necesară, nu numai pentru asigurarea vieţii în prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare, 

deoarece ea păstrează echilibrul ecologic regional şi global, garantează regenerarea resurselor 

biologice şi menţinerea unei calităţi a mediului necesare societăţii. 

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

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

problemelor ecologice. Considerând că trăim într-o asemenea lume haotică, departată de armonie şi 

natură, ne-am înscris anul acesta cu tema: “Natura şi biodiversitatea”. În activităţile derulate vor fi 

implicaţi membri ai comunităţii şcolare, carora li se vor alatura cei din comunitatea parinţilor, 

dar şi reprezentanţi ai comunităţii locale.  

Beneficiile şcolii în urma aplicării programului: 

 

1. Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimi. 

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

muncă în echipă. 

3. Sensibilizarea elevilor în perceperea frumosului din mediul înconjurător. 

4. Dezvoltarea personalităţii adolescenţilor prin formarea gustului pentru ordine, curăţenie, 

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

locală referitor la importanţa protejării mediului. 

6. Formarea deprinderilor de colectare selectivă a deşeurilor. 

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. 

9. Dezvoltarea durabilă a resurselor naturale din perimetrul şcolii şi localităţii. 

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

monitorizării acţiunilor prevăzute în program prin mijloace mass-media. 

11. Obţinerea de fonduri extrabugetare prin colectarea şi valorificarea deşeurilor. 

12. Obţinerea statutului de Eco – Şcoală şi a Steagului Verde ca o recunoaştere a implicării şcolii 

în rezolvarea problemelor de mediu. 

 

 

 

COMITETUL ECO-ȘCOALA 

 

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 

(profesori, cadre didactice, specialişti, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale etc.). Fiecare 

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

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: Prof. Maricica 

Niță, Prof. Paraschiva Gavril, Prof. Claudia Șugaru, Prof. Iulia Dumitriu, Prof. Loredana 

Lăpuşneanu, Prof. Elena Dascălu, Lab. Cristina Dămoc 
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 Coordonatori de proiect şi responsabili cu implementarea lui în liceu 

 Maricica Niță –profesor tehnologii 

- campanii de ecologizare cu eco-patrula şcolară în cadrul unor excursii, în zona arondată 

liceului si a malurilor Moldovei si Siretului;  

-  responsabil plantare de puieți cu sprijinul Ocolului silvic Roman cu ocazia activității 

“Luna pădurii” 

- responsabil activitate ”Ziua Pamântului” 

- responsabil activitate “Hartii colectate, flori cumpărate!” 

- responsabil activitate “Fapte nu vorbe!...lecţie de ecologie” 

- responsabil activitate “Stop ignoranţei şi nepăsarii-Salvaţi mediul!” 

 Paraschiva Gavril- profesor tehnologii  

- responsabil activitate “Ziua apei” 

- responsabil activitate ”Ziua Pamântului” 

- responsabil activitate -Caravana “Biodiversitatea şi umanitatea” 

 Claudia Șugaru- profesor tehnologii 

- responsabil activitate “Ziua zonelor umede” 

               - responsabil activitate ”Ziua internațională de acțiune pentru climă” 

 Iulia Dumitriu- profesor tehnologii  

 -responsabil cu mediatizarea activităților 

               - profesor coordonator “Patrula de reciclare” 

               - responsabil activitate “Păstram pădurea” 

              - responsabil activitate “Frumusetea meşteşugului”,  

              -  responsabil activitate “Dezvoltare durabilă, responsabilitate pentru viitor” 

 Loredana Lăpuşneanu- profesor biologie  

- responsabil activitate “Ziua biodiversității” 

- responsabil activitate “Pledoarie pentru vieţuitoare” 

 Cristina Dămoc- laborant protecţia mediului  

- responsabil proiect “Artă şi deşeuri” 

-         elaborare “fluturaşi ecologici”-“Ziua mediului”, “Ziua apei” 

-        responsabil activitate ”Ziua Pamântului” 

-        responsabil activitate “Salvând Pământul, ne salvăm pe noi!” 
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 Elena Gabriela Dascalu -profesor tehnologii 

- responsabil proiect “Un tânăr educat, un mediu mai curat! 

3. Alte cadre didactice, personal nedidactic implicate 

 Mihaela Stan- profesor de TIC 

- realizarea de pliante şi afişe necesare activităților 

 Mihaela Pantază- profesor de TIC 

- responsabil cu diseminarea informațiilor din cadrul programului în revista “Eco-

Science 

 Iulian Ostafe –informatician 

- responsabil cu promovarea proiectului pe site-ul liceului  

 Emilda Butnaru –profesor de biologie 

- organizează activitate de “Ziua mondială a sănătății”;  

 Mihai Ignat –profesor de geografie 

- Ecologizarea orizontului local 

 Lucia Marin, Adrian Sescu, Damoc Angela - profesori de fizică 

 responsabili activitate “Obţinerea energiei electice în hidrocentrale” 

 Iolanda Deaconu, Mirela Hurjui- profesori de tehnologii 

- responsabile concurs de colectare deşeuri pe clase ”Deşeurile, lacrimi ale 

Pământului” 

 Manolache Marieta- profesor de tehnologie 

- ”Reciclarea deșeurilor din construcții” 

 Mihai Tudorică- profesor de tehnologie 

- ”Colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electronice” 

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

discipline economice şi responsabile activitate  ”Eco-Art” 

 Pescaru Monica-profesor de istorie 

- ”Fenomene naturale care au schimbat istoria” 

 Irina Maftei- bibliotecar 

- “O oază de sănătate” 

 Maria Rusu-profesor de chimie 

- organizează activitate de “Ziua mondială a sănătății” 
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 Ana Dămoc-laborant chimie 

- organizează activitate de “Ziua mondială a sănătății” 

 Cramer Alexandru – profesor de limba română 

“Apa , izvor de inspiraţie– profesor de limba romana 

 Mihoc Mirela – profesor de limba română 

- “Apa , izvor de inspiraţie” 

- “Fii ECO!” 

 Corhaneanu Catalina– profesor de limba română 

- “Apa , izvor de inspiraţie” 

- responsabil de planificarea orelor de educație pentru mediu din cadrul orelor de 

            dirigenție 

4. Elevi și părinți implicați  

 Bulai Luiza( XA) - Președinta Consiliului elevilor- Relaţia liceului cu comitetul 

Eco-Şcoală 

 Hugeanu Sabina (XII B)– Reprezentant al elevilor in Consiliul de Administratie 

 Mărtinaș Geanina (XI B)- Verificarea colectării selective a deşeurilor din clase 

 Dornescu Claudia(XI B)- Actualizarea avizierului Eco- Şcoală din incinta liceului 

 Melintioi Mădălina (XIC) - Organizarea şi derularea concursului “Arta si deseuri” 

 Apetrei Ştefania(XIC)- Responsabil cu evidenţa colectării deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice 

 Murariu Claudia (XII C)- Responsabil cu organizarea de concursuri, expoziţii 

 Rusu Narcisa(XIC)- Responsabil cu colectarea informaţiilor referitoare la poluarea 

apelor din zonă 

 Ciubotaru Rita(XI C)- Responsabil cu organizarea de concursuri, expozitii 

 Pascariu Anastasia(XIB)- Implicarea în stabilirea Eco-cod-ului şi diseminarea 

informaţiilor în rândul elevilor 

 Balașcă Diana(XIF)- Popularizarea proiectelor educaţionale din cadrul Programul 

Eco-Şcoală în mass media 

 Cozma George(XII C)- Responsabil cu colectarea informaţiilor referitoare la 

biodiversitatea din orizontul local 
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 Roca Claudia(XII C)-Responsabil cu informarea activităţilor desfaşurate în 

Programul educaţional Patrula de Reciclare 

 Huci Andreea (XII B)- Responsabil cu elaborarea şi distribuirea pliantelor: 

“Dezvoltare durabila, responsabilitate pentru viitor” 

 Tamaș Andreea (XII B) –Popularizarea activităţilor din Programul Eco-Şcoală 

 Puiu Stefan (XI B)- Realizarea pliantelor şi afişelor 

 Furdui Radu (XII D)- Coordonează acţiunea de plantare a florilor 

  Stan Ecaterina (IX C)-Responsabil activitate -Caravana “Biodiversitatea si 

umanitatea” 

 Lita Delia- Responsabil activitate -“Salvand Pamantul, ne salvam pe noi!” 

 Patrichi Gheorghe –părinte- Preşedintele Comitetului de parinţi pe şcoală 

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

de colectare 

5. Reprezentanți ai autorităților locale și agenți economici 

 

 Cîrlig Doinița reprezentanta Agenției Județene de Protecția Mediului Neamț, 

 Buzdugan Cristian 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 

 Scorțanu Irina reprezentant al Primăriei Roman 
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ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 

La fiecare pas ne dăm seama că facem parte din NATURĂ cu trupul şi mintea, trăim în 

cadrul ei şi întreaga noastră dominaţie se bazează pe faptul că ştim mai bine decât celelalte 

fiinţe să-i cunoaştem legile şi să le folosim în mod corect. 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 neputiinciosi în 

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

unora. Nu avem voie să credem că problema ambianţei globale sau locale se va realiza de la 

sine, fără contribuţia noastră sau chiar fără a jertfi ceva din comoditatea noastră cea de toate 

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

Tehnic “Petru Poni” Roman are o bogată tradiţie în educarea tinerei generaţii ăn spiritul 

respectului faţă de mediul înconjurător. Elevii noştri sunt implicaţi de doi ani în Programul 

Mondial ECO-ŞCOALA care  s-a bucurat de un real succes.  

 

Întâlnirea cu agenții de mediu locali, Primărie, Agenția de Protecția Mediului Neamț, 

Sistemul de gospodărire a apelor Neamț, Ocolul silvic Roman, Sc. Apa Serv Neamț a devenit o 

tradiție în cadrul colegiului nostru datorită parteneriatelor pe care le avem. În acest an ne 

propunem ca în cadrul acestor întrevederi, să dezbatem problemele de mediu specifice școlii și 

comunității locale și găsirea unor soluții de rezolvare a acestor probleme. La această întâlnire ne 

propunem să participe de această dată mai multe persoane din comunitatea locală interesate de 

problemele de mediu cu care ne confruntăm. 

Biodiversitatea este o varietate imensă de ecosisteme, specii şi gene care ne înconjoară - 

reprezintă asigurarea noastră de viaţă, oferindu-ne mâncare, apă, aer proaspăt, tratamente şi 

adăpost, ne fereşte de dezastre naturale şi de boli şi contribuie la echilibrarea climei. De 

asemenea, biodiversitatea reprezintă capitalul nostru natural, oferindu-ne servicii în cadrul unui 

ecosistem care ne susţine economia. Deteriorarea sau diminuarea biodiversităţii pun în pericol 

aceste servicii: vom pierde specii şi habitate, bogăţiile şi beneficiile pe care ni le oferă natura şi 

ne punem astfel în pericol bunăstarea. 

În prezent, numărul speciilor pe cale de dispariţie se află la un nivel îngrijorător. Având 

ca principală cauză activităţile oamenilor, speciile sunt în prezent distruse de până la 1000 de ori 

mai repede decât în mod natural: conform datelor FAO, 60% dintre ecosistemele lumii sunt 

degradate sau folosite nesustenabil; 75% dintre speciile de peşti sunt supra-exploatate sau 



10 
 

degradate, iar 75% din diversitatea genetică a recoltei agricole a fost pierdută la nivel global 

începând cu 1990. 

Apa este componentul cel mai dinamic al mediului natural şi prezintă prin sine cea mai 

importantă resursă naturală. Monitorizarea şi prognozarea tuturor fenomenelor tangenţiale apei, 

reprezintă baza utilizării raţionale a resurselor acvatice şi sporirii vitalităţii în societate. Statistica 

indică faptul că cel mai mare pericol de moarte sau de leziuni grave provine de la inundaţii, pot fi 

avariate staţiile de captare, de epurare a apei, întrerupînd temporar asigurarea normală, de care 

depinde sănătatea populaţiei.  

Utilizarea apei a crescut într-un ritm de douǎ ori mai mare decât creşterea populaţiei în 

decursul ultimului secol, astfel cǎ un număr din ce în ce mai mare de regiuni suferǎ în mod 

cronic din cauza lipsei apei. 

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 să rezolve o problemă de mediu- studierea biuodiversitatii 

orizontului local a municipiului Roman. Vom încerca să includem în tematica orelor de 

dirigenție anumite teme prin care să explicăm elevilor mentinerea  biodiversitatii din zona 

judetului Neamt. 

 

PLANUL DE ACȚIUNE 

Scopul proiectului  

Prezentul proiect, la a cărui realizare vor participa cadre didactice și elevii liceului nostru, 

are drept scop educarea și conștientizarea publicului privind protecția mediului. Totodată 

reprezintă și un instrument pentru favorizarea reacției comunitare la fenomenele de poluare, dar 

și o informare corectă, complexă și coerentă a publicului în legătură cu importanţa menţinerii 

biodiversităţii locale. 

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

preocupări, atât teoretice, cât și activităţi ce vizează protejarea apelor;  

- Formarea unui comportament responsabil față de protejarea apelor a elevului de astăzi, 

viitorul cetăţean de mâine; 

2. Managementul biodiversitatii locale: 

- Realizarea unui studiu și a unei analize eficiente în baza cărora putem inventaria 

speciile pe cale de disparitie; 

-  Monitorizarea și diseminarea în mass-media a rezultatelor obținute;  

- Realizarea unui plan de acțiune privind protejarea speciilor floro-faunistice;  

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. 

Aplicarea unor chestionare de 

mediu elevilor, cadrelor 

didactice, parinți 

 

Decembrie 

Prof, Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

 

 

2. 

Promovarea Programului Eco 

Școala pe site-ul liceului 

 

Permanent 

Informatician Ostafe 

Iulian 

 

 

3. 

Diseminarea activităților 

Programului în revista Eco 

Science 

 

Permanent 

 

Prof.M. Pantază  

 

4. Patrula de reciclare Permanent Prof. Dumitriu Iulia  

5. “Un tanar educat, un mediu 

mai curat” 

anul scolar  

2015-2016 

Prof. Dascălu Elena 

 

 

 

6. 

“O oaza de sanatate” Ianuarie Bibliotecar  Maftei 

Irina 
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7. 

“Fii eco!“ concurs de 

minipostere cu indemnuri 

privind pastrarea imagistica 

florala a gradinii scolii noastre 

 

Ianuarie 

Prof.Mihoc Mirela 

 

 

 

8. 

Ziua Mondială a zonelor 

umede 

Februarie Prof. Șugaru Claudia Invitat S.G.A. 

 

9. 

Caravana”Biodiversitatea si 

umanitatea” 

Martie Prof, Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab. Dămoc Cristina 

Parteneriat cu 

Ocolul Silvic 

Horia 

 

10. 

 

”Hartii colectate, flori 

cumparate” 

 

 

 

Februarie 

Prof, Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab. Dămoc Cristina 

D

Domşa Irina- 

părinte- 
Responsabil 

transport deşeuri de 

hârtie şi carton la 

punctele de 

colectare 

11. “Deseuri si arta” 15.02 – 8.03  Lab. Dămoc Cristina  

 

12. 

”Luna pădurii” plantare de 

puieți, activități de ecologizare, 

întâlniri cu specialiști 

 

 

15 martie 15 

aprilie 

Prof Niță Maricica 

Prof. Dascălu Elena 

Prof. Gavril Paraschiva 

Invitat Dascălu 

Constantin 

 

13. 

 

Ziua mondială a apei 

 

22 martie 

Prof, Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab. Dămoc Cristina 

Invitat 

Cîrlig Doinița 

14. Stop ignorantei si nepasarii-

Salvati mediul! 

Permanent Prof Niță Maricica 

 

 

 

15. 

“ECO art”  

Martie 

Prof. Stolnicu Simona. 

Prof. Juravle Cristina 

 

 

16. 

Obţinerea energiei electice în 

hidrocentrale 

 

5 martie 

Prof. Sescu Adrian 

 Prof. Marin Lucia 

Lab. Ciobanu M. 

 

 

17. 

Concurs colectare deșeuri pe 

clase -“Deşeurile, lacrimi ale 

Pământului” 

 

Permanent 

Prof. Deaconu Iolanda 

Prof. Hurjui Mirela 

 

18. Asigurarea curățeniei în școală Permanent Casian Daniela  

 

19. 

 

Ziua mondială a sănătății 

 

Aprilie  

Prof. Rusu Maria 

Prof. Butnaru Emilda 

Lab. Dămoc Ana 

 

 

20. 

Ziua Pământului-concurs de 

desene, împărțire de pliante 

 

Aprilie 

Prof. Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab. Dămoc Cristina 

 

21. Reciclarea deșeurilor din 

construcții 

 

Aprilie 

Prof. Deaconu Iolanda 

Prof. Hurjui Mirela 

Prof. Manolache 

Marieta 
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22. 

“Frumusetea mestesugului” 

“Ziua Internațională de acțiune 

pentru climă” 

 

Mai 

 

Prof. Dumitriu Iulia 

Prof. Șugaru Claudia 

Invitat de la ANPM 

Neamţ Podoleanu 

Cristian 

 

23. 

 

Campanii de ecologizare cu 

Eco Patrula Școlară 

 

Mai 

Prof. Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Prof. Șugaru Claudia 

Prof. Dumitriu Iulia 

Lab. Dămoc Cristina  

 

24. Fenomene naturale care au 

schimbat istoria 

Mai Prof. Pescaru Monica 

Prof. Palosanu Cristina 

 

 

 

25. 

 

 

Ziua mondială a mediului- 

Marș ecologic 

 

 

5 Iunie 

Prof Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Prof. Șugaru Claudia 

Prof. Dumitriu Iulia 

Prof. Dascălu Elena 

Lab. Dămoc Cristina 

 

 

26. 

“Pledoarie pentru vietuitoare” 

Ziua biodiversității 

 

Iunie 

Prof. Lăpușneanu 

Loredana 

 

 

27. 

“Apa  în marile civilizaţii 

agrare” 

Iunie 

 

Prof. Paloşanu Cristina 

Bibliotecar Maftei Irina 

 

 

28. 

Colectarea și reciclarea 

deșeurilor electrice și 

electronice 

 

Permanent 

 

Prof.Tudorică Mihai 

 

29. 

 

Pastram padurea Luna 

padurii 

Prof. Dumitriu Iulia 

 

 

 

30.  

“Salvand Pamantul ne salvam 

pe noi” 

Iunie Prof. Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab.  Dămoc Cristina 

 

31. Fapte nu vorbe!...-lectie de 

ecologie” 

Aprilie  Prof Niță Maricica 

Prof. Șugaru Claudia 

 

32. Întocmirea raportului de 

activitate a Programului Eco 

Şcoala 

 

Iunie -iulie 

Prof Niță Maricica 

Prof Gavril Paraschiva 

 

 

33. Campanie pentru economisirea 

consumului de apă în şcoală 

 

Permanent 

Prof. Gavril Paraschiva 

Prof Niță Maricica 

Lab.  Dămoc Cristina 

 

 

Pe parcursul derulării proiectului se vor aplica chestionare elevilor pentru a cunoaşte 

gradul de implicare şi incidenţa programului Eco - Şcoală asupra lor, chestionare ce vor fi 

centralizate, iar rezultatele sintetice şi concluziile obţinute pe baza lor vor fi prezentate la 

sesiunea de comunicări şi referate ale elevilor; 
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Întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară şi finală. Aceste întâlniri se vor realiza 

potrivit unui calendar sincronizat cu cel al planului de activităţi. 

Portofoliul proiectului care să ilustreze acţiunile derulate. Acesta va cuprinde seturi de 

imagini structurate pe activităţi, care să arate situaţia anterioară unei intervenţii şi cea ulterioară; 

documente de atestare a parteneriatelor relevante pentru fiecare acţiune; orice alte materiale 

(scrise ori multimedia) care pot ilustra importanţa şi măsura succesul unei acţuni. 

Reflectarea activităţilor proiectului pe site-ul şcolii se va realiza postând, în măsura 

posibilului, toate materialele din portofoliu pe site. 

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. 

Se va monitoriza cantitatea de hârtie reciclată şi fondurile obţinute din valorificarea 

acesteia. Funcţia de monitorizare a acestui aspect va fi îndeplinită de administratorul financiar al 

şcolii. 

 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

 

Aplicarea de chestionare tuturor elevilor şi profesorilor din şcoală în legătură cu interesul 

pe care îl poartă temei. 

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

de curăţenie a şcolii. 

Afişarea la panou a cantităţilor de deșeuri colectate şi valorificate. 

Ţinerea unei evidenţe a sumelor rezultate din valorificarea deșeurilor şi folosirea acestora. 

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

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

întreprinse în cadrul proiectului. 

Premierea celor mai activi elevi. 

Corelarea activităţilor propuse cu  activităţile din calendarul ecologic : 

 02 februarie: Ziua Zonelor Umede; 

 22 martie: Ziua Mondială a Apei; 

 01 aprilie: Ziua Păsărilor; 
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 22 aprilie: Ziua Pământului; 

 22 mai: Ziua Mondială a Biodiversităţii; 

 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 

Mediul de pe Pământ, care ni se pare atât de firesc este unic în întregul sistem solar. Numai 

pe Terra sunt reunite toate condiţiile favorabile vieţii. Pornind de la aceste cuvinte, fiecare om 

este conştient de faptul că sănătatea fiecaruia dintre noi este legată de snătatea mediului. 

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 confrunta 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 având ca tema: Fii ECO. 

 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. 

 În cadrul orelor de ecologie (clasele a IX-a) se va organiza concursul de afişe pe teme de 

protecţia mediului. 

La disciplinele profilului Resurse naturale și protecția mediului se desfășoară lecții 

integrale privind educația ecologică prin modulele specifice: Ecologie generală, Factori de 

degradare a echilibrelor ecologice, Conservarea biodiversității, Gestionarea deșeurilor. 
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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. 

În cadrul orelor de Legislația mediului (X)  elevii abordează probleme legislative privind 

cei trei factori de mediu: apă, aer, sol precum și protejarea și conservarea naturii și a 

biodiversității. În cadrul activităților extrașcolare din calendarul ecologic, elevii vor realiza 

diferite momente Eco. 

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; 

Amenajarea de coşuri/ cutii pentru reciclarea hârtiei şi peturilor – la orele de dirigenţie. 

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 

 

Natura ne oferă aer curat, apă potabilă, alimente, materiale şi medicamente. Ea ne ajută la 

reglarea climei şi ne protejează de catastrofe. Avem tendinţa să luăm aceste servicii ca pe ceva ce 

ni se cuvine, dar nu este aşa. În aceeaşi măsură în care o creştere cu 2 grade a temperaturii 

globale peste nivelul pre-industrial duce la schimbări catastrofale, la fel pierderea biodiversităţii 

dincolo de anumite limite, ar putea avea consecinţe profunde pentru funcţionarea planetei. În 

ultimii 50 de ani, 60% dintre serviciile ecosistemice ale pământului au fost degradate şi, dacă 

amprenta ecologică globală continuă să crească, este posibil ca situaţia să se înrăutăţească. 

Oamenii de ştiinţă sunt aproape siguri că principalul vinovat de această pierdere este factorul 

uman şi, în condiţiile date, am devenit conştienţi că o pierdere mai mare va implica un cost 

ridicat . În timp ce limitele sunt încă în curs de definire, este clar că rata actuală de diminuare a 
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biodiversităţii pune în pericol viitorul nostru. În acelaşi timp, oamenii au devenit conştienţi că 

investiţiile în restaurarea biodiversităţii şi a ecosistemelor este necesara. 

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, imagini și comentarii 

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

eseuri Eco, reportaje și fotografii de la activitățile întreprinse 

 

ECO-CODUL 

“Un mic gest astăzi, o viaţă sănătoasă mâine!” 

 

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

întii trebuie învăţaţi că ignoranţa generează efecte poluante asupra mediului.   Elaborarea Eco-

codului se va realiza de elevi sub îndrumarea profesorilor implicaţi în programul Eco-Şcoala 

pornind de la următoarele idei: 

 Redu consumul şi vei fi cel mai bun prieten al naturii. Consumul generează 

deşeuri, iar deşeurile generează poluare!  

 Refoloseşte pentru a  cruţa sursele de energie convenţională, vei proteja astfel 

mediul! 

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

care traieşti!  
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 Omul sfinţeşte locul...Un copac, o floare, plantată azi, nu te îndreptăţeşte să o rupi 

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

 Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!  Nu arunca deşeurile la întâmplare numai ca să 

scapi de ele! Poţi astfel proteja sau distruge! 

 Iubeşte şi protejează natura azi, mâin Învaţă de la natură 

generozitatea şi  frumuseţea 

 Apa înseamnă viaţă! Protejează apele, fereşte-le de substanţe chimice, ca sa ai o 

viaţă sănătoasă şi lungă!  

 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! 

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

avem unde pleca! 

 Nu gândi că eşti prea mic pentru a proteja mediul! Gandeşte-te că nu esti singur! 

O picătură nu înseamnă mare lucru,  dar milioane de picături generează un ocean! 

 Fii o picatură în marea iubitorilor de natură! 

 

          

 

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. 

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

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

Obținerea acestor performanțe va face posibilă îmbunătățirea întregii activități didactice și 

motivarea pe termen lung a celor implicați. 

 

POTENȚIALUL PROGRAMULUI DE A ACȚIONA CA UN LIANT ÎN 

SCOPUL DEZVOLTĂRII UNEI STRATEGII PENTRU EDUCAȚIA 

ECOLOGICĂ 

"Nu poate exista un scop mai încurajator decat intrarea în era restaurării, 

reconturând minunata biodiversitate a vieţii care încă ne înconjoară." - Edward O. Wilson, 

"Diversitatea vieţii", 1992. 

Biodiversitatea reprezintă varietatea spectaculoasă a vieţii pe planeta noastră, incluzand 

totalitatea plantelor, animalelor, ecosistemelor şi genelor, precum şi interacţiunile dintre acestea. 

Fiind răspunzatoare de calitatea aerului pe care-l respirăm, calitatea apelor şi o sursă permanentă 

de bunuri materiale, umanitatea este dependentă de biodiversitate.  

Biodiversitatea descrie întreaga gamă a variabilităţii organismelor vii în cadrul unui 

complex ecologic. Biodiversitatea cuprinde diversitatea ecosistemului şi diversitatea genetica a 

unei specii din acest ecosistem.  

Pierderea biodiversităţii este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă lumea 

în prezent. Pierderea biodiversităţii este uriasă, dar foarte mulţi oameni nu sunt conştienţi de 

acest lucru la momentul actual, această problemă crescand de la an la an. Pierderea biodiversităţii 

va avea un impact negativ asupra produselor alimentare şi aprovizionării cu apă, precum şi alte 

servicii care depind de ecosisteme, rezultând astfel o catastrofă economică. 

Principala cauză a pierderii biodiversităţii o constituie schimbările habitatului natural 

datorită sistemelor de producţie agricolă intensivă, industriei de construcţii şi extractivă, 

supraexploatarea pădurilor, oceanelor, râurilor, lacurilor şi solurilor, invaziei speciilor străine, 

poluării şi schimbării climei la nivel global.  Biodiversitatea trebuie conservată pretutindeni pe 

Pământ, deoarece generează pe de o parte bunuri şi asigură servicii direct utilizabile sistemului 

socio-economic uman, iar pe de altă parte menţine procesele ecologice la nivel local, regional şi 

global.      

      Pentru stoparea pierderii de biodiversitate se aduc o serie de argumente şi motivaţii: 
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       -  motivaţii economice asupra utilizării potenţiale, în prezent sau viitor, a unor specii, ca 

surse de hrană, medicamente sau materii prime în biotehnologie; 

- aspectul ştiinţific, privind interelaţiile dintre diferitele componente ale ecosferei şi 

posibilităţile de a înţelege cum funcţionează aceasta; 

- aspectul estetic, ce consideră pierderea ireversibilă a unor forme unice de viaţă, a unor 

categorii de ecosisteme şi peisaje, ca o sărăcie a experienţei şi orizontului uman; 

- consideraţii de ordin etic, care neagă prerogativele speciei umane de a distruge alte specii 

şi susţin dreptul la existenţă al oricarei forme de viaţă. 

Un rol important revine educaţiei ecologice a populaţiei, în vederea conştientizării 

necesităţii protejării speciilor de animale şi plante, ca elemente de bază ale mediului natural în 

ansamblu. 

Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre, atât pentru noi, cât şi pentru 

generațiile următoare. Dacă nu ne schimbăm comportamentul acum, viitorul nostru va fi mai 

puțin sigur şi tot mai mulţi oameni se vor lupta pentru resurse naturale din ce în ce mai reduse. 

Din acest motiv, sunt necesare programe educaționale care să explice tuturor, dar mai ales 

tinerilor, că educația ecologică nu e un „trend”, ci o necesitate. 

La nivelul Europei, în ultimile decenii s-a înțeles că se trăiește peste potenţialul real al 

Terrei şi modul nostru de viață pune planeta la încercare. Consumăm tot mai mult din resursele 

naturale şi punem în pericol sistemele de mediu- apa, pământul, biodiversitatea şi aerul. Acest 

lucru nu poate continua la nesfârșit, cu atât mai mult cu cât populaţia lumii continuă să crească. 

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 

temă “Natura şi biodiversitatea” pe care am transpus-o în activităţi pozitive, ce pot fi desfăşurate 

de către toate ariile curriculare din cadrul şcolii noastre . 
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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. 

Starea de sănătate a fiecăruia dintre noi nu poate fi menţinută respirând aer poluat, 

consumând alimente şi apă contaminată cu substanţe chimice. Fiecare elev trebuie să-şi asume 

responsabilitatea privind impactul pe care viaţa lui o are asupra vieţii celor din jurul lui.  

Problema păstrării calităţii mediului înconjurător începe cu dorinţa de a evidenţia 

frumosul din natură. De aceea, trebuie să-ţi asumi responsabilitatea faţă de ce se întâmplă în 

mediul tău de viaţă. Comunicarea cu natura este de o mare importanţă, pentru că te ajută să 

priveşti natura din altă perspectivă, bazată pe înţelegere, responsabilitate şi astfel să-ţi analizezi 

comportamentul faţă de natură, dacă are implicaţii pozitive sau negative asupra acesteia.  

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. 

      TU reprezinţi biodiversitatea! 

 

              Cea mai mare cantitate de oxigen pe care îl respiri provine din planctonul oceanelor şi al 

pădurilor luxuriante de pe întreg globul. Fructele şi legumele pe care le mănânci sunt rezultatul 

polenizarii albinelor, iar apa pe care o consumi este parte a unui ciclu global amplu ce te include 

pe tine şi norii, ploile, gheţarii, râurile şi oceanele. Alimentaţia ta depinde, aproape în totalitate, 

de plantele şi animalele din jurul tău.  

Biodiversitatea înseamnă viată, viaţa ta înseamnă biodiversitate, iar biodiversitatea eşti tu. 

 

 

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

Roman 

 

 

 


