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PROGRAMUL  ECO-ŞCOALA 

 
                                     Documentaţie 

      MOTTO: 

  ,, Mai mulţi oameni mici, în multe locuri mici, care  realizează lucruri mici, pot 

schimba faţa lumii!”  (Proverb indian) 

 

TITLUL PROIECTULUI : ,, ECO ANDREI” 

TEMA  PROIECTULUI:  

                             MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

                             CURTEA ŞCOLII 

 

 INIŢIATORII PROIECTULUI: Elevii şi cadrele didactice de  

                                                     la ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF.ANDREI” 

                                                                  SLOBOZIA, IALOMIŢA 

 

STRUCTURI IMPLICATE DIRECT SAU INDIRECT: 
 CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA; 

 INSPECTORARUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA; 

 AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIŢA; 

 GARDA DE MEDIU IALOMIŢA; 

 SC. VIVANI SALUBRITATE SA. IALOMIŢA; 

 FUNDAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE A DUNĂRII DE JOS ,,CIULINII 

BĂRĂGANULUI”; 

 ASOCIAŢIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA 

,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ"; 

 ANTENA  1 SLOBOZIA; 

 RADIO CAMPUS SLOBOZIA; 

 ZIARUL ,,IALOMIŢA”. 

 

GRUPUL ŢINTĂ : 
 1130 de elevi cu vârste cuprinse între 3 şi 15  ani; 

 cadrele didactice, familiile elevilor, comunitatea locală. 

 

ARIA DE DESFĂŞĂRARE:  
 Perimetrul Municipiului Slobozia  (şcoala, curtea şcolii, străzi,parcuri, 

                                                malul  râului Ialomiţei, Pădurea ,,Peri”etc.). 

DURATA : un an (2015 - 2016) 
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RESURSE FINANCIARE:  3000 RON 

 

BENEFICIILE ŞCOLII 

     
         Proiectele de ecologie derulate în şcoala noastră cu profesionalism  pe parcursul 

ultimilor  ani (2006-2015) au condus la primirea titlului de Eco Şcoală , a Stegului 

verde şi a Fanionului verde. 

     Acest fapt ne onorează dar şi ne motivează, ne mobilizează, ne responsabilizează 

în activităţile pe care le vom desfăşura atât pentru confirmarea titlului primit cât şi 

pentru realizarea dezideratului nostru ,,Şcoală curată - elevi informaţi, implicaţi, 

responsabilizaţi”. 

      Dorim ca în urma derulării acestui proiect să avem cadre didactice bine informate 

şi implicate în rezolvarea problemelor legate de identificarea, colectarea ,valorificarea 

selectivă a deşeurilor şi ecologizarea şcolii ,  oraşului. 

       Elevii să manifeste un comportament ecologic rezultat dintr-o participare 

conştientă la rezolvarea problemelor de mediu atât în activităţile desfăşurate în şcoală 

dar şi în alte activităţi din afara şcolii ( activităţi derulate de ei din proprie iniţiativă). 

        Şcoala să fie curată, cu flori reîmprospătate, cu ,,colţuri vii”(acvarii, animale, 

etc.), prin gazetă ,,ECO-ŞCOALA” să promovăm activităţile ecologice ale şcolii , să 

se permanentizeze înfrumuserţarea  spaţiilor verzi din incinta şcolii ,să se realize 

pubele originale de colectare selectivă a deşeurilor (realizate în parteneriat scoală-

familie-comunitate), să se menţină curtea şcolii curată prin amenajarea unor spaţii de 

depozitare selectivă a deşeurilor. 

          Să  se colecteze selectiv deşeurile, să se valorifice iar  fondurile obţinute să se 

folosească în  activităţilor ecologice care necesită şi cheltuieli materiale , în premierea 

elevilor ( readactare de diplome, pliante, însemne ecologice, cărţi, etc). 

           Să se realizeze expoziţii permanente în clase şi în şcoală cu obiecte 

confecţionate din materiale refolosibile. 

           Să se organizeze un colţ bibliografic cu materiale de ecologie  în cadrul 

bibliotecii şcolii . 

          Să  se publice materialele rezultate din activităţile noastre  în reviste de 

specialitate, pe pagina de web a Consiliului Judeţean Ialomiţa , pe site CCDG.RO. 

           Să se motiveze prin premii  elevii, părinţii ,cadrele didactice. 

           Să  se realizeze o legătură solidă între şcoală, elevi, familiile acestora, 

comunitate. 

 

COMITETUL ECO-ŞCOALĂ 

 

       Este format din mai multe sectoare conduse de coordonatori din ambele cicluri,  

astfel : 

 

         Monitorizare activităţilor 

Profesor  gradul didactic I , POPESCU MARIA director adjunct; 

Profesor gradul didactic I CIPU ALINA DIANA , reprezentantul învăţătorilor caselor 

a IV-a; 
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Profesor grad didactic I GAVRILĂ SIMONA, reprezentantul claselor a II-a; 

Profesor gradul didactic  II BĂDIŢĂ ANCUŢA, responsabil ciclul gimnazial; 

 Viceprimar  BĂCANU VALENTIN- reprezentantul Primăriei Municipiului 

Slobozia; 

Elev Marin Andreea, clasa a III-a B, responsabil învăţământul primar; 

Elev Munteanu Miruna, clasa a VIII-a B, responsabil învăţământul gimnazial. 

 

        Evaluarea activităţilor 

Profesor grad didactic I MOCIONIU CARMEN, responsabil ciclul gimnazial; 

Profesor  COCOŞ ADINA, responsabil ciclul primar; 

Profesor TACHE VOICA, responsabil spaţiul verde; 

Profesor COTEANU ALINA, responsabil cu reciclarea PET-urilor; 

Director , profesor gradul didactic I AGAPIE LILIANA; 

 Elev Duca Valeriu, clasa a VII-a B, responsabil cu colectarea selectivă a deşeurilor -

ciclul gimnazial; 

Elev a Coman Sara, clasa a IIII-a B, responsabil cu colectarea selectivă a deşeurilor-

ciclul primar; 

 

         Activităţi ştiinţifice 

Profesor  gradul didactic I MALI LILIANA, responsabil ciclul primar; 

Profesor gradul didactic I, IONIȚĂ GABRIEL, responsabil ciclul gimnazial; 

Profesor gradul didactic I  GANEA MARIANA, responsabil activități științifice; 

Profesor ȘEICARU MIOARA, responsabil legătura cu comunitatea locală; 

Profesor grad didactic II IONIŢĂ GEORGICA, profesor de geografie; 

Inginer MIHAI REASILVIA, reprezentantul Agenţiei de Protecţia Mediului Ialomiţa. 

Elev Marinescu Dan, clasa a VIII A, responsabil activitate ştiinţifică- ciclul 

gimnazial; 

Elev Tonţ Cătălin, clasa a VII-a B, responsabil avctivitate ştiinţifică- ciclul primar; 

 

 

           Activităţi practice 

Profesor  gradul didactic I DENCĂ MARIA, responsabil ciclul primar; 

Profesor gradul didactic I CHIVULESCU MARIANA, reprezentantul claselor I; 

Profesor gradul didactic II CHEOSEAUA MIHAELA, responsabil clasele a III-a; 

Profesor CRUNŢEANU NICUŢA, reprezentantul catedrei ,,Tehnologii”; 

 Inginer VASILE CORNEL, părinte, preşedintele  Fundaţiei pentru Tineret şi 

Ecologie ,,MILINIUL III”Slobozia,Ialomiţa; 

Elev Popescu Adela, clasa a IV-a A, responsabil activităţi practice – ciclul primar; 

Elev Gândac Alexia, clasa a VIII-a A, responsabil activităţi practice- ciclul gimnazial; 

 

Activităţi de colectare selectivă, valorificare, contabilizare 

      Profesor  gradul didactic I  RADU NICHI, responsabil ciclul primar, 

Profesor gradul didactic I IAMANDI VASILE, responsabil ciclul gimnazial; 

     Inginer MUNTEANU FLORIN, preşedintele Fundaţiei de Turism şi   

     Ecologie a Dunării de Jos ,,Ciulinii Bărăganului”;  



            
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. ANDREI ”, SLOBOZIA 

PROGRAMUL ECO ȘCOALA  ,, ECO ANDREI”   

                  

4 

 

     Contabil şcoală, BORDEA LILIANA; 

     Elev State Andrei, clasa a IV-a C, responsabil colectare selectivă şi valorificarea 

deşeurilor-ciclul primar; 

     Elev Marin Andra, clasa a VI-a C, responsabil colectare selectivă şi valorificarea 

deşeurilor-ciclul gimnazial. 

   

 

           Activităţi de salubritate în curtea şcolii, parc,etc. 

Profesor VASILE CORINA  , responsabil clasele pregătitoare; 

      Profesor gradul didactic I NIŢĂ ELISABETA, responsabil ciclul primar; 

Profesor grad didactic I COJOCARU FLORICA, responsabilul colaborare şcoalaă –

familie, comunitate; 

      Profesor gradul didactic I NĂSTASE GEORGE , responsabil ciclul gimnazial. 

Profesor gradul didactic I PÂRVU ZAHARIA, profesor de educaţie fizică; 

Inginer IANCU  VASILE , director general SC Vivani Salubritate SA Ialomiţa; 

Administratorul şcolii UŢICĂ VICTORIŢA; 

Elev Voinea Andrei, clasa a I D, responsabil curăţenie în curtea şcolii-ciclul primar 

Elev Popescu Cătălina, clasa a VII-a D, responsabil curăţenie în curtea şcolii- ciclul 

gimnazial; 

 

           Gazeta ECO-ŞCOALA 

Profesor gradul didactic I, POPA CONSTANTIN reprezentantul catedrei de limba şi 

literatura română – COORDONATOR GAZETĂ 

Profesor gradul didactic I  BUNESCU IULIANA, responsabil ciclul primar; 

Profesor gradul didactic I  NECULA MONICA , responsabil ciclul gimnazial; 

Profesor RADU EUGENIA, responsabil comisia de limbi străine; 

Bibliotecar COSTICĂ BUNOAICA , responsabil colectare meteriale pentru gazată; 

Secretar Bălănică Rodica; 

Elev Ardeleanu Alina,clasa a III-a D, responsabil gazetă - ciclul primar; 

Elev Marin Simona, clasa a VI-a B, responsabil gazetă  - ciclul gimnazial; 

 

             Activitate sait 

Profesor gradul didactic I  FILIPOIU EVELINA - responsabil ciclul primar; 

Profesor gradul didactic I  ANDREI ALBERT - responsabil ciclul gimnazial; 

Elev MUSCĂ LUCA, clasa a III-a A, responsabil - ciclul primar; 

Elev MATEESCU ALEXANDRU, clasa a VIII-a B, responsabil ciclul gimnazial 

 

 

           Activitate redacţională 

Profesor gradul didactic I DINU SILVIA, responsabil ciclul primar; 

Profesor gradul didactic I VOITEANU GABRIELA, reprezentantul claselor I; 

Profesor grad didactic I TURCU IONELIA, profesor de limba şi literatura ; 

Elev Ichim Robert, clasa a III-a A, echipa de redactare – ciclul primar; 

Elev Constantin Alexandru, clasa a VII-a B, echipa de redactare – ciclul gimnazial; 
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         Activitate cultural- artistică 

Profesor gradul didactic I MĂRGESCU OCTAVIA, responsabil ciclul primar; 

Profesor grad didactic I ARDELEANU ADRIANA,organizator manifestări culturale 

şi artistice; 

Profesor grad didactic I MARIN ANITA , responsabilul catedrei de limbi străine; 

Profesor definitiv. MARIAN ION , profesor de religie, responsabil concursuri 

şcolare; 

Profesor GHIŢĂ ELENA, coordonator activitate artistică; 

Profesor gradul didactic I STROIE ADINA,responsabil ciclul gimnazial ; 

Bibliotecar , COSTICĂ BUNOAICA , responsabil cu documentarea ştiinţifică; 

Elev Taşcu Edi, clasa a VI-a C , responsabil ciclul primar; 

Elev Rădulescu Ilona,clasa a VII- C,  responsabil ciclul gimnazial. 

 

           Diseminarea informaţiilor 
Profesor gradul didactic I GAVRILĂ SIMONA, responsabil ciclul primar; 

Profesor gradul didactic I ARPĂȘANU EMILIA, responsabil ciclul gimnazial; 

Profesor definitivat ȘTEFAN , responsabil relația cu presa 

Redactor Radio Campus Slobozia, CLEMENTINA TUDOR; 

Secretar BĂLĂNICĂ MANCIU RODICA; 

Elev Trandafir Mădălina, clasa a VII-a C, preşedinte- consiliul elevilor. 

 

   Întreaga activitate va fi coordonată , monitorizară şi evaluată de : 

   Profesor gradul didactic I, directorul şcolii AGAPIE LILIANA ; 

   Profesor gradul didactic I, directorul educativ al TURCU IONELIA ; 

   Profesor gradul didactic I, inspector şcolar educativ,la Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Ialomiţa, COTEŞ NICOLETA; 

  Profesor gradul didactic I, coordonator proiect , TACHE VOICA; 

  Profesor gradul didactic I, coordonatorul proiectului GĂLBENUŞ VICTORIANA-

APRILIA. 

 

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 

 
        În sesiune de analiză- identificare a problemelor de mediu specifice şcolii şi 

municipiului Slobozia s-au implicat toate cadrele didactice ale şcolii şi reprezentanţi 

din Agenţia de Protecţia Mediului Ialomiţa, din Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Ialomiţa, din Primăria Municipiului Slobozia, din SC. Vivani Salubritate SA Ialomiţa, 

Fundaţia de ecologie şi turism ,,Ciulinii Bărăganului” Ialomiţa, Fundaţia de 

Tineret,,Mileniul III”Slobozia. 

         În urma discuţiilor avute s-au stabilit următoarele probleme de mediu : 

             a)  În şcoală: 

1) Nu toate clasele colectează selectiv deşeurile, deşi există coşuri special amenajate; 

2) În clase nu se menţine întodeauna curăţenia; 

3) Florile nu sunt îngrijite corespunzător în unele clase; 

4) În curtea şcolii  este uneori  dezordine; 

         b)   În oraş: 
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1) Inexistenţa coşurilor de colectare selectivă a deşeurilor pe stradă, în parc, pe 

terenurile de sport; 

2) Existenţa pubelelor de colectare selectivă a deşeurilor în incinta blocurilor, dar 

neglijarea colectării selective de cetăţeni; 

3) Depozitarea resturilor alimentarea prin parcuri, pe spaţiile verzi, pe   locurile de 

joacă pentru copii. 

4) Iresponsabilitatea cetăţenilor cu privire la menţinerea curăţeniei pe străzile 

orasului, în jurul blocurilor, în sălile de spectacole, etc. 

       Sperăm să rezolvăm parţial sau total o parte din problemele de mediu ale şcolii şi  

oraşului prin corelarea problemelor ivite, cu activităţile concrete ce urmează a fi 

desfăşurate în cadrul proiectului. 

        În urma concursurului permanent ,,Cea mai curată clasă”, desfăşurat în fiecare 

lună , am reuşit şi sperăm să avem succes în continuare , prin menţinerea claselor 

curate, plantelor îngrijite de elevi responsabili şi plini de iniţiativă. 

         SC. Vivani Salubritate SA Ialomiţa se angajează în urma protocolului semnat cu 

şcoala, să plaseze pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor în curtea şcolii. 

        Pentru realizarea unei şcoli curate se vor constitui comisii ecologice ale elevilor 

în clasă şi în şcoală, care să contribui la monitorizarea, realizarea, evaluarea 

activităţilor propuse. 

        Direcţiunea şcolii a oferit un spaţiu permanent în care elevii îşi expun propriile 

creaţii eco. 

         Spaţiul verde va fi împărţit în parcele şi repartizat pe clase în vederea îngrijirii 

lui. 

        Implicarea familiilor elevilor în activităţile proiectului  , mediatizarea lor prin 

posturile de radio şi tv sperăm să amelioreze starea de murdărire  a oraşului. 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNE 

 
       Scopul proiectului : 

       Observarea, investigarea, interpretarea, informarea privind impactul pozitiv al 

colectării slective a deşeurilor şi implicarea în activităţi de menţinere şi îmbunătăţire a 

stării de curăţenie în şcoală şi în comunitate. 

 

      Obiective: 

 
 O.1. Familiarizarea elevilor cu problemele de mediu şi cu norme de ecologie. 

 O.2.  Conştientizarea problemelor majore care pot apărea din lipsa curăţeniei şi 
colectarea defectoasă a deşeurilor. 

 O.3. Cunoaşterea şi respectarea normelor de igienă în spaţiul şcolar, a modalităţilor 

de colectare selectivă a deşeurilor. 

 O.4. Atragerea elevilor în activităţi ştiinţifice şi practice. 



            
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. ANDREI ”, SLOBOZIA 

PROGRAMUL ECO ȘCOALA  ,, ECO ANDREI”   

                  

7 

 

 O.5. Investigarea şi interpretarea interdependenţei dintre starea de curăţenie şi stare 
de sănătate; starea de curăţenie şi esteticul ambientului; dintre colectarea selectivă 

şi valorificarea deşeurilor. 

 O.6. Cultivarea dragostei faţă de mediul natural local –plante, animale, spaţiul 

verde. 

 O.7. Formarea unei atitudini de respect şi unui comportament responsabil faţă de 
curăţenie , faţă de mediu. 

 

  Etapizarea activităţilor: 

 
     ETAPA                       ACTIVITĂŢI   PERIOADA 

         

 

 

 

       I 

 

- Formarea şi organizarea echipei de proiect , 

distribuirea responsabilităţilor; 

- Identificarea problemelor de mediu la nivelul 

şcolii şi comunităţii; 

- Constiuirea comisiilor de mediu ale elevilor pe 

clase şi pe şcoală; 

- Stabilirea activităţilor ce se vor desfăşura pe 

întregul an ; 

- Popularizarea intenţiei, a proiectului la nivel de 

şcoală , familie, presă ,comunitate locală. 

 

 

 

 

1 noiembrie- 

20 noiembrie 

2015 

 

 

        II           

         - Desfăşurarea activităţilor propuse. 

 10 ianuarie - 

25 noiembrie 

   2016 

       III - Evaluarea proiectului. 

- Diseminarea informaţiilor. 

  15 decembrie 

2016 
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            Detalierea  desfăşurării  activităţilor 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Ob. 

  

  Eco- codul 

                 

                 Conţinuturi 

 

Perioa 

da 

 

Responsabili 

Resur- 

se 

inform. 

Resur- 

se 

materia-

le 

1  

 

 

O.1 

 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

-formarea şi organizarea echipei de proiect, 

distribuirea responsabilităţilor ; 

-identificarea problemelor de mediu la nivelul 

şcolii şi comunităţii; 

-aplicarea chestionarelor cu privire la 

cunoştinţele  elevilor şi părinţilor despre 

colectarea selectivă a deşeurilor; 

-informarea elevilor despre participarea la  

proiectul Eco-Şcoală; 

-constituirea comisiilor de mediu ale elevilor pe 

clase şi pe şcoală; 

-stabilirea activităţilor ce se vor desfăşura pe 

întregul an prin colaborarea elevilor cu dascălii 

şcolii; 

-popularizarea intenţiei, a proiectului la nivel de 

şcoală, familie, presă, comunitate locală. 

 

 

 

20.nov 

 

2015 

Gălbenuş 

Victoriana-

Aprilia; 

 

regulam

entul  

Program

ului 

,,ECO-

ŞCOAL

A”; 

 

 

 

-hârtie; 

-carioci; 

-culori; 

 

2  

 

 

 

 

 

O.1 

 

 

 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

-documentarea elevilor din diverse 

surse(cărţi,reviste, internet,etc) cu privire la 

colectarea selectivă a deşeurilor şi prezentarea 

rezultatelor ; 

- întocmirea şi prezentarea unui material de 

către responsabilii ştiinţifici  care să cuprindă şi 

legislaţia referitoare la protecţia mediului; 

-elaborarea unui regulament cu norme şi reguli 

 

 

 

 

11 

dec. 

2015 

Tache Voica 

 

 

 

 

 

 

 

pliante, 

broşuri 

Informaţ

ii din 

reviste 

şcolare 

şi de 

specialit

-hârtie; 

-carioci; 

-suporturi 

pentru 

ecusoane-

eşarfe; 

-şepci; 
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O.7  de colectare  selectivă a deşeurilor,  de  
menţinere a curăţeniei în şcoala,în   curtea 

şcolii; 

-realizarea unui portofoliu cu toate materialele 

prezentate(elevi,profesori); 

-crearea de materiale promoţionale (ecusoane, 

şepci, eşarfe,etc.); 

-prezentarea gazetei de ecologie din clasă şi din 

şcoală; 

-toate intenţiile ce urmează a se transforma în 

activităţi concrete se vor prezenta în cadrul 

activităţii comune elevi-părinţi-cadre didactice-

reprezentnţii comunităţii , care se va încheia cu 

,,Carnavalul Eco”, Ediţia a V-a; 

-prezentarea bradului ECO, realizat din 

materiale refolosibile şi amplasat in curte şcolii; 

-prezentare de măşti şi costume din materiale 

refolosibile relizate de elevi; 

-jurizrea lor; 

-premierea copiilor; 

-costumele se pot realiza şi în cadrul 

disciplinelor: educaţie tehnologică, 

opţional,educaţie plastică; 

-activitate transdisciplinară; 

-activităţile se pot desfăşura şi în cadrul 

disciplinelor:ştiinţe, biologie, geografie, chimie, 

limba româna, educaţie 

tehnologică,opţionale,dirigenţie,lectorate cu 

părinţii. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ate 
,,Terra” 

Almana

hul 

,,Dece” 

-ghid cu 

norme şi 

reguli; 

 

3   -,,Cum colectăm selectiv deşeurile acasă, la     -coşuri  
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O.3 

 

 

 

 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

şcoală, la serviciu.” 

Concurs ,,Cel mai util obiect realizat din 

materiale refolosibile" 

Faza pe clasă: -realizarea obiectelor ,  

expunerea lor  în sala de clasă, jurizarea celor 

mai sugestive prin votul elevilor, comunicarea 

rezultatelor şi înscrierea la faza pe şcoală; 

Faza pe şcoală- cele mai utile vor participa la 

faza finală şi vor fi premiate , locurile I,II şi III. 

-activitate practică de selectare a deşeurilor în 

noile coşuri realizată în colaborare învăţător-

diriginte, actualii elevi ai învăţătorului şi foştii 

elevi din gimnaziu , reprezentanţi ai părinţilor, 

ai comunităţii; 

-realizare de fotografii; 

-realizarea graficului acestei activităţi şi 

participarea la toate întrunirile a responsabililor 

cu monitorizarea activităţilor; 

-activitate practică de colectare selectivă a 

hârtie prin ,,Ziua hârtiei”şi valorificarea 

deşeurilor colectate, concurs pe clase , 

desfăşurat în fiecare lună”; 

- activitate practică de colectare a electicelor şi 

electorcasnicelor ,,Ziua electro”şi valorificarea 

acestora ; 

- ateliere de lucru în echipă- părinţi -elevi -

profesori; 

Se vor realiza la orele de dirigenţie, consiliere şi 

oreintare la opţionalele specifice domeniului 

ecologie, în activităţile extraşcolare. 

 

 
 

29 ian. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheoseaua 
Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

le de 
colectar

e selecti 

vă a 

deşeuril

or 

Sala de 

sport a 

şcolii 

-materiale 
reciclabi 

le 
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4  
 

 

O.3 

 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

Expoziţie - concurs ,,Mărţişoare şi felicitări 

eco”din materiale reciclabile . 

-elaborarea şi diesminarea regulamentului 

expoziţiei -concurs; 

-stabilirea juriului (parinţi,elevi, profesori, 

responsabil SC.Vivani Salubritate SA Ialomiţa, 

responsabil Agenţia de Protecţia Mediului 

Ialomiţa); 

- jurizarea produselor şi afişarea rezultatelor la 

gazeta Eco-Şcoala, pe pagina de web a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

-premierea căştigătorilor într-o şedinţă festivă, 

televizată( diploma Eco-Şcoala ,carţi de 

specialitate, etc.); 

-activitate interdisciplinară; 

-se poate realiza în cadrul următoarelor 

discipline: matematică, educaţie tehnologică, 

educaţie plastică,dirigenţie, opţionale, şedinţele 

cu părinţii; 

26 feb    
2016 

 

 

 

 

Bunescu Iuliana 
 

 

 

 

 

 

 

 

Infor-
maţii 

culese 

din 

ziare, 

reviste, 

internet 

despre 

selecta-

rea 

deşeuril

or şi 

utilizare

a lor . 

 

Materia 
le 

reciclabi 

le 

 

5  

 

O.4 

O.6 

  

 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

,, Cea mai frumoasă clasă” 

-activităţi de înfrumuseţare a sălii de clasă; 

-reîntinărirea plantelor din clasă ,plantarea 

altora,completarea cu pământ fertil în ghivecele 

care au nevoie; 

-fiecare elev va avea planta sa pentru a o îngriji, 

ghiveciul fiind etichetat; 

-fiecare clasă va fi împărţită în trei echipe, 

fiecărei echipă îi va reveni o fereastră cu 

plantele elevilor ei; 

-se va prezenta clasamentul la gazeta,,Eco-

Şcoala”; 

8 aprilie  

2016 

 

 

 

 

 

Mărgescu 

Octavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas 

biolo- 

gic; 

 

-pliante 

cu infor-

maţii 

utile 

pentru 

planta-

rea şi 

înmulţir

plante 

ornamenta

le; 

pământ 

feril; 

butaşi de 

plante; 

răsaduri 

de flori; 

seminţe; 

copaci; 

unelte. 
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- se premiază clasa în cadru festiv. 
-se realizează un material video cu imagini din 

fiecare clasă, pentru o evaluare cat mai 

obiectivă, care va fi prezentat în cadrul 

premierii; 

 -activităţile se pot desfăşura şi în cadrul orelor 

de stiinţe, biologie, educţie tehnologică, 

educaţie plastică, dirigenţie, opţional,educaţie 

fizică. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ea 
plante-

lor orna- 

menta- 

le şi de 

grădină 

6  

 

 

 

O.6 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

-Luna Padurii- 

,,Tombola Eco”- Ediţia a VII-a 

-elaborarea regulamentului ( 1 bilet tombolă – 

10 kg de deşeuri de hartie) 

-activităţi de colectare, valorificare şi 

contabilizare a deşeurilor de hârtie  aduse de 

acasă; 

-concurs între clase; 

-monitorizarea activităţilor,prin stabilirea unui 

grafic de colectare şi valorificare a hărtiei pe 

clase,pe zile; 

-contabilizarea cantităţii de deşeuri predate şi 

afişarea rezultatelor întrecerii la gazeta ,,Eco-

Şcoala” 

-premierea câştigătorilor ; 

-activitate interdisciplinară; 

-activităţile se pot derula şi în cadrul orelor de: 

optional,matematică, educaţie fizică, ştiinţe, 

biologie, dirigenţie, educaţie tehnologică, 

educaţie plastică. 

 

 

18 

aprilie  

2016 

 

Ioniţă Mioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infor- 

maţii 

culese 

din 

reviste, 

ziare, 

internet,

despre 

Luna 

Pădurii 

diplo- 

me; 

 

deşeuri de 

hârtie; 

 

hârtie; 

aracet; 

acuarele; 

carioci; 

forfece; 

resturi 

textile; 

plastic, 

cartoane,e

tc. ; 

 

puieţi ; 

unelte 

agricole; 

7 O.6 ,,Şcoală -Ziua Pământului- 1-22 Dencă Maria   
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curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

 

-concurs de desene pe benzi de hărtie , 
desfăşurat în curtea şcolii cu participarea tuturor 

claselor; 

-jurizarea desenelor şi premierea lor; 

-afişarea benzilor desenate în curtea şcolii ; 

- vizitarea expoziţiei de către părinţi; 

- activitate televizată 

aprilie 
2016 

 Diplo- 
me; 

Rapor- 

tul 

activităţi

lor 

derula- 

te; 

-coli albe; 
creioane 

colorate; 

creioane 

cerate; 

carioca; 

marcăre; 

8  

 

O.5 

O.7 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

-activităţi de ecologizare a curţii şcolii; 

-desfăşurarea competiţiei sportive ,,ECO-

ŞCOALA”-Ediţia a IX-a ( pe terenurile 

curăţate de ei),între clasele paralele al şcolii; 

-prezentarea graficului de desfăşurare a 

competiţiei şi afişarea la gazeta ,,ECO-

ŞCOALA”; 

-monitorizarea ambelor activităţi; 

- afişarea rezultatelor; 

-premierea câştigătorilor atât la activităţile de 

ecologizare cât şi la concursurile sportive; 

-se pot desăfăşura şi în cadrul orelor de educaţie 

fizică. 

18-22 

aprilie 

2016 

 

 

 

 

 Ștefan  

 

 

 

Regula

mentul 

compe- 

tiţiei 

sporti- 

ve; 

diplo- 

me ; 

premii; 

mingii; 

 

saci de 

plastic, 

mănuşi de 

protecţie 

9  

 

O.7 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

-Ziua Mediului- 

-,,Concursul DECE”-Ediţia a VI ( echipajele 

formate din câte un elev de la clasele I-VII, 

avînd aceeiaţi iniţială a clasei, patru echipaje 

A,B,C,D) -informaţii desprinse din 

Almanahurile ,,DECE”achiziţionate de elevii 

şcolii; 

-premierea copiilor; 

- -activitate transdisciplinară; 

-postarea pe site a fotografiilor realizate la 

 3 Iunie 

2016 

 

Ioniţă Georgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infor- 

maţii 

culese 

din 

ziare, 

reviste, 

internet 

despre 

Ziua 

Mediu- 

-materiale 

refolosi- 

bile; 

costume 

măşti; 



            
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. ANDREI ”, SLOBOZIA 

PROGRAMUL ECO ȘCOALA  ,, ECO ANDREI”   

                  

14 

 

acţiune; 
-documentarea  se pot realiza şi în cadrul 

disciplinelor limba română,educţie tehnologică, 

educaţie civiă, educaţie plastică,dirigenţie, 

opţional; 

-realizarea obiectelor se poate realiza la orele de 

tehnologie, opţional, dirigenţie în activităţi 

extraşcolare. 

 

 
 

 

lui; 
diplo- 

me; 

premii; 

10  

 

O.6 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

-prezentarea activităţilor ecologice desfăşurate 

de elevi în perioada vacanţei de vară(tabere, 

excursii,drumeţii, etc),eseuri, reportaje, 

portofolii; 

-argumentarea activităţilor cu imagini; 

-prezentare de fotografii inedite realizate în 

vacanţă, în natură; 

-realizarea unor albume; 

-postare pe site a fotografiilor inedite şi 

interesante; 

-premierea lor; 

-activităţile se pot derula şi în cadrul 

disciplinelor limba română, ştiinţe, biologie, 

dirigenţie, educaţie plastică, educaţie 

tehnologică. 

25 Sept. 

2016 

 

Gavrilă Simona 

 

 

 

albu-

mele 

elevilor 

eseuri, 

reportaje

,CD-uri; 

 

mape, 

albume; 

carioca; 

11  

O.2 

O.6 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

 ,,Căsuţa pentru păsărele” 

-construirea de căsuţe pentru păsările care 

iernează la noi, din materiale refolosibile ; 

-amplasarea lor în copacii din curtea şcolii şi în 

Parcul Ialomiţa cu sprijinul specialiştilor de la 

Agenţia de Protecţie a Mediului Ialomiţa, a 

familiilor elevilor; 

5 Oct. 

2016 

 

Crunţeanu 

Nicuţa 

 

 

 

 

Material

e 

informat

ive 

emise de 

A.P.M.I

alomi- 

peturi; 

sârmă; 

cuie; 

scândurele

; unelte de 

tâmplărie; 
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-monitorizarea cuiburilor amplasate pe perioada 
iernii; 

-se pot derula activităţile şi în cadrul 

orelor:ştiinţe, biologie, educaţie plastică, 

educaţie tehnologică,dirigenţie. 

 

 

ţa; 
 

informaţ

ii despre 

ecosis-

teme; 

12  

 

O.7 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

Concurs de fotografie -,, Lumini şi 

umbre”ediţia a V -a, fotografie. 

-realizarea şi prezentarea regulamentului 

elevilor prin afişarea la gazetă şi pe site; 

-depunerea lucrarilor; 

-jurizarea lor; 

-premierea şi popularizarea rezultatelor în 

revistă, pe site ccdg.ro., în emisiune televizată. 

- se pot realiza la orele de limba română, 

opţionale , educaţie plastică, educaţie 

muzicală,ştiinţe ,biologie, dirigenţie. 

7 Nov 

2016 

 

 

 

 

 

Voiteanu 

Gabriela 

material

ele 

elevilor 

 

diplo- 

me ; 

coli de 

scris; 

instru- 

mente de 

scris; 

13  

 

 

O.6 

 

 

 

O.7 

,,Şcoală 

curată - 

elevi 

informaţi, 

implicaţi, 

responsabi” 

 

-aplicarea unor chestionare cu privire la 

activităţile desfăşurate aplicate elevilor  şi  

părinţilor; 

-analiza chestionarelor şi interpretarea 

rezultatelor – o punte între împliniri, realizări-

nereuşite şi următorul plan de acţiune ; 

-evaluarea întregului proiect cu participarea 

celor implicaţi; 

-popularizarea rezultatelor proiectului(realizări, 

împliniri, nereuşite)la nivel de şcoală, familie, 

presă, comunitate locală; 

-DVD-uri, portofolii, pagini de revistă, pagini 

web. 

5 Dec. 

2016 

 

Coordonator 

proiect 

Gălbenuş 

Victoriana-

Aprilia 

Rapoart

ele 

întocmit

e 

comite-

tul de 

monitori

zare şi 

evalua-

re. 

Revista 

şcolii 

,,Infinit”; 

albume 

foto; 

Site şcolii 

cu 

activităţile 

de 

ecologie; 

Expoziţii 

cu lucrări 

din 
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materiale 
refolosi- 

bile. 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 
        Monitorizarea şi evaluarea activităţilor reiese din planul activităţilor propuse. 

         Se va face cunoscut rezultatul monitorizării periodice, care se va găsi în ghidul 

eleborat de către  echipa de proiect . 

          Un  exemplu elocvent în urmărirea  modului de întreţinre a curăţeniei în clase sunt 

echipele de serviciu ale cadrelor didactice care împreună cu  comisia elevilor vor verifica 

modul de curăţenie al claselor în fiecare săptămână, dar de fiecare dată într-o altă zi. 

Notele de la 1 la 10 acordate claselor vor fi afişate la gazeta ,,ECO-ŞCOALA săptămânal, 

ierarhizarea claselor făcându-se lunar. Se va realiza un grafic în fiecare clasă pentru a se 

urmări progresul sau regresul în legătură cu activitatea propusă. 

    Prin colaborarea dintre coordonatorii de monitorizare, cu coordonatorii de evaluare ,cu 

comisiile elevilor de monitorizare şi evaluare dorim să evaluăm atât produsele 

activităţilor noastre cât şi procesele lor.Astfel: 

     - se vor amenaja permanent  în spaţiul destinat popularizării proiectului expoziţii cu 

lucrările copiilor; 

       - se vor întocmi albume pe clase cu fotografii din toate activităţile desfăşurate; 

        - se va realiza portofolilul,,Colectarea selectivă a deşeurilor”; 

        - se vor realiza DVD-uri cu aspecte din activităţile filmate; 

         - se vor descrie activităţile desfăşurate în paginile revistelor de specialitate, în 

Almanahul ,,De ce”, pe site www ccdg.ro.; 

        - se va întocmi două rapoarte unul în iunie, celălalt în decembrie 2012  care va fi 

adus la cunoştinţă tuturor celor implicaţi, subliniindu-se atât realizările cât şi nereuşitele; 

          - se vor aplica chestionare elevilor, familiilor acestora, pentru a vedea nivelul de 

cunoştinţe acumulate în urma participării la acest proiect, atitudini, aptitudini, interese, 

convingeri, comportamente. 

 

    

CURRICULUM 

 
      Activităţile propuse în planul de acţiune se pot desfăşura ca activităţi 

interdisciplinare, transdisciplinare, opţionale .Considerăm că avem nevoie de un suport 

logistic. 

     Urmărind evoluţia învăţământului europen şi necesitate acută de protejare a mediului 

cred că educaţia ecologică îşi va găsi locul în curriculumul nostru. 

     În detalierea planului de acţiune am specificat şi disciplinele la care se pot desfăşura o 

parte din activităţi. 

  Iată câteva activităţi  şi disciplinele la care se pot aborda: 

1) Elaborarea unui regulament cu norme şi reguli privind colectarea selectivă a 

deşeurilor şi curăţenia clasei, a şcolii. 

  -se poate desfăşura la orele de limba română, de educaţie civică, educaţie tehnologică, 

ştiinţe, biologie, geografie, religie. 

2)Activităţi de înfrumuşeţare a sălii de clasă. 
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- se pot desfăşura la mai multe discipline: discuţii despre mediu ambiental şi sănătatea 

individului, la orele de limba română; îngrijirea plantelor din clasă şi înmulţirea lor, la 

orele de educaţie tehnologică; responsabilizarea elevilor faţă de planta lor, la orele de 

educaţie civică; completarea gazetei clasei la orele de desen. 

3)Activităţi de colectare, refolosire şi valorificare a deşeurilor. 

- informaţiile despre colectarea selectivă le pot obţine în orele de ştiinţe, biologie, 

chimie, geografie; pot sorta deşeurile în orele de educaţie fizică, educaţie tehnologică, 

educaţie plastică;pot refolosi deşeurile în orele de educaţie tehnologică, educaţie 

plastică; pot contabiliza cantitatea de deşeuri în orele de matematică. 

5)Carnavalul ECO.  

- se poate realiza interdisciplinar astfel: prezentarea unei liste cu materiale refolosiubile 

şi proprietăţile lor la orele de ştiinţe, biologie, geografie, chimie; descrierea costumului 

sau a măştii la orele de limba română; proiectarea  la educaţie plastică; realizarea la 

orele de educaţie tehnologică; parada costumului la orele de educaţie muzicală şi 

educaţie fizică. 

6) Concursuri de creaţie literară. 

- se pot realiza la orele de limba română, dirigenţie, opţionale de limba română sau/şi 

ştiinţe, biologie. 

7) Chestionarele. 

- se pot aplica la clasă la orele de limba română, la ştiinţe, biologie, geografie, educaţie 

civică, religie, dirigenţie. 

 

 

INFORMAREA ŞI IMPLICAREA COMUNITĂŢII  

ŞCOLARE ŞI COMUNITĂŢII LOCALE 

 
  Implicarea familiilor, a reprezentanţilor asociaţiilor de protecţie a mediului în 

activităţile şcolii se va realiza prin participarea efectivă la activităţi ca :,, Cum colectaţi 

selectiv deşeurile acasă, la serviciu în societate?”- dezbatere, activitate 

televizată,interactivă. Participă invitaţi din toate domeniile de activitate. 

   Pagina de web a şcolii în care sunt prezentate activităţile desfăşurate şi cele ce 

urmează a fi derulate. Comentarea lor cu cetăţenii oraşului, ţării, etc.pe Forum. 

    Cooptarea părinţilor în actvităţi ca: plantarea de răsaduri, de copaci, de curăţenie în 

sala de clasă; în activităţi de monitorizare şi evaluare ca menţinerea curăţeniei în şcoală 

şi în curtea şcolii ,în sponsorizări şi donaţii. 

     Firma SC.Vivani Salubritate SA. Ialomiţa se angajează pe perioada derulării 

proiectului să amplaseze în curtea şcolii pubele inscripţionate cu numele deşeurilor ce 

urmează a fi depozitate în ele. 

      Premierea elevilor în concursurile eco cu sprijinul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Consiliului Local al Municipiului Slobozia şi a altor sponsori. 

      Editarea unor pliante care vor fi distribuite în şcoală şi la colaboratorii direct 

implicaţi. 

      Realizarea de flaiere  în care să surprindem activităţile noastre şi distribuire lor în 

oraş. 
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       Invitarea presei locale la unele activităţi şi trimiterea unor articole sau fotografii 

către presă. 

          

   

ECO- CODUL 
 

 

ŞCOALĂ CURATĂ= ELEVI INFORMAŢI, IMPLICAŢI, 

RESPONSABILI 

 

 

FLEXIBILITATEA SCHEMEI  

 
      Proiectul vine ca o continuare firească a cunoştinţelor acumulate la orele de curs. 

      Programa şcolară îşi găseşte aplicabilitate practică şi imediată a celor învăţate. În 

ambele cicluri de învăţământ elevii studiază despre comuniunea cu lume vie  şi despre 

datoria de a o proteja. 

      În urma implicării şi derulării  a altor proiecte de ecologie în şcoală cred că se impune 

studierea ecologiei şi protecţiei mediului în ciclul primar, dar şi gimnazial. 

      Activităţile practice împletite cu cele ştiinţifice, cu experimentele cu evaluarile se pot 

aplica cu succes la clase ,indiferent de nivelul de cunoştinţe acumulat şi anul de studiu. 

      Competenţele generale şi cele specifice orientează elevii în formarea unor deprinderi 

şi atitudini în ceea ce priveşte problemele ecologice şi de protecţia mediului. Pentru 

reuşita pregătirii în raport cu competenţele formulate, condiţia de bază este ca elevii să fie 

îndrumaţi să observe, să analizeze şi să interpreteze fenomene de mediu, să-şi formeze 

deprinderi şi convingeri privind comportamentele omului în natură, atitudini specifice 

omului civilizat în relaţiile cu mediul înconjurător. S-a încercat orientarea activităţi pe 

lucru în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi spiritului 

întreprinzător. 

       Activităţile de ecologie oferă flexibilitate în tratarea conţinutului tematic, în funcţie 

de specificul zonei în care elevii îşi desfăşoară activitatea. 

 

         

REZULTATELE PE TERMEN LUNG IMPUSE DE PROGRAM 

    
         Grija privind starea mediului înconjurător şi înţelegerea necesităţii unei atitudini 

conştient ecologice presupun modificarea  modului comportamental.Un postolat al 

consolidării atitudinilor morale ale copiilor este acela al extensiei progresive, plecând de 

la obiectivele şi fenomenele lumii interioare şi imediate ale copilului, până la limita 

contactului direct cu lumea reală. 

     Educaţia ecologică asigură conştientizarea tuturor obligaţiilor noastre faţă de mediul 

înconjurător, ajutându-i pe elevi să-şi clarifice şi să-şi evalueze atitudinea faţă de mediu  

şi contribuţia lor la rezolvarea provocărilor mediului ambiant. 
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    Având în vedere cele cinci obiective ale  educaţiei ecologice conştientizare, atitudine, 

cunoştinţe, abilităţi, participare, rezultatele pe termen lung se vor materializa:  

- într-o şcoală curată, cu curtea şcolii îngrijită, cu spaţii verzi reîmprospătate ; 

- în elevi interesaţi de problemele mediului, dornici de cunoaştere, de investigare, 

de rezolvare a problemelor şi pe cont propriu, cu nu comportament ecologic care 

să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului ambiant; 

- părinţi implicaţi şi responsabilizaţi în activităţile şcolii; 

-  cadre didactice care să manifeste interes, receptivitate şi deschidere la problemele 

mediului înconjurător.  

  Dorim ca cei trei parteneri implicaţi în proiect –elevi, părinţi, cadre didactice- să 

manifeste deschidere spre problemele de ecologie, să valorifice cunoştinţele dobândite  

până când vor reuşi să modifice vechile mentalităţi. 

 

 

 POTENŢIALUL PROGRAMULUI DE A ACŢIONA CA UN LIANT 

ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII UNEI STRATEGII PENTRU 

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

 
  ,, Pământul nu aparţine omului, ci dimpotrivă omul aparţine –Pământului”. Acesta este 

un vechi adevăr care stă la baza multora dintre programele de dezvoltare durabile ale 

statelor lumii care au înţeles că problema mediului este o problemă universală. 

    Natura îşi are legile ei care trebuie respectate cu sfinţenie. A i le încălca, înseamnă a 

profana puritatea construirii acestora încă de la începutul începuturilor. 

     Problemele de ecologie nu mai sunt de domeniul SF-urilor de multă vreme. Sunt 

probleme cu care se confruntă zilnic atât societatea românească cât şi societatea 

europeană iar fiecare îndivid are un rol cât de mic. 

      O societate viabilă este aceea care îşi satisface nevoile fără a pune în pericol 

perspectivele generaţiilor viitoare.Această definiţie presupune responsabilitatea fiecărei 

generaţii faţă de asigurarea posibilităţii ca următoarea generaţie să beneficieze de o zestre 

naturală şi economică  nediminuată. 

        Alvin  Toffler observă cu sarcasm: ,,Pentru prima dată o civilizaţie consumă din 

capitalul naturii, în loc să trăiască din dobânzile pe care le dădea acest capital”. 

       Grija privind starea mediului înconjurător, înţelegerea necesităţii unei atitudini 

conştient ecologice presupune modificarea angajamentului şi a modului comportamental. 

        Se impune, astfel, ca de la vărste mici , copiii să fie educaţi în spiritul unei atitudini 

pozitive faţă de mediul înconjurător, în vederea formării ulterioare a conştiinţei şi 

comportamentului ecologic, favorabile unui stil de viaţă sănătos-mental, emoţional, fizic 

şi socio-moral. 

      Şcoala este un mediu de socializare extrem de important pentru copii. Instituţia 

şcolară are o cultură proprie, în care etosul , valorile specifice sunt reflectate nu doar de 

politica internă de dezvoltare , ci şi de detaliile vizibile ale ambientului. 

      Educaţia ecologică  se întemeiază pe un univers de valori ce dau sens conduitei 

umane. În şcoală trebuie să domnească viaţa şi, mai ale pregătirea pentru viaţă. Copilul, 

fiinţă umană, situat într-un mediu este profund influenţat de acesta. 
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    Consider că lumea va avea un viitor incert fără natură. De aceea ecologia ar trebui să 

fie materie de studiu obligatorie ( I-XII). 

    Pentru ca această disciplină să fie altfel percepută de elevi, părinţi, cadrele didactice, 

abordarea conţinuturilor să fie realizate prin contactul mijlocit cu tot ceea ce înseamnă 

natură. Dacă strategiile abordate se vor opri la a citi un conţinut dintr-un manual şi  nu de 

a participa direct la cunoaşterea şi soluţionarea problemelor de mediu şi acestă disciplină 

se va pierde în neant iar scopul propus nu va fi atins. Trebuie propuse conţinuturi 

realizabile .Trebuie realizată educarea ecologică a copiilor nu prin sintagme de genul ,,nu 

aruncaţi hărtiile pe jos”ci prin ai face să înţeleagă că zilnic respiră gaze de eşapament iar 

apa de la robinet are prea mult clor. 

   Intrarea noastră în Uniunea Europeană ne deschide alte perspective ale eucaţiei .Vom 

asista la o nouă ierarhie a valorilor, unde cele mai importante vor fi cele educative, deci şi 

ecologice. 

    Cu siguranţă orientarea şcolară şi profesională se va orienta  spre acest domeniu  prin 

crearea de meserii specifice problemelor de mediu. 

    Sărbătorile Mediului vor căpăta o dimensiune naţională. 

    Dreptul omului de a trăi într-o lume curată şi-l face şi-l respectă singur. 

    O ţară civilizată este educată ecologic. Starea mediului şi a preocupării pentru el arată 

nivelul de cultură şi civilizaţie. 

    Ţelul omenirii nu ar trebui să fie acumularea de capital material , ci un set de valori. 

    Să trăim în armonie cu natura – e oare aşa de greu de realizat? Sticla, hârtia ,plasticul 

se pot recicla cu succes, s-a inventat maşina de spălat fără detergenţi, călătoriile cu 

bicicleta sunt mai sănătoase decât cele cu automobilul iar folosirea transportului în 

comun reduce poluarea în oraş. 

 

   Viitorul depinde de noi. Şi nouă ne pasă ! 

 

 

 

 


