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PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA 

 
 
 

 ”Omul poate stăpâni natura atâta timp cât ține cont de legile ei” 

Grigore Antipa 
 

 

TIPUL DE PROIECT: Educație ecologică 

Eco-Școala este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l 

implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător 

(FEE), care acţionează în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. 

 Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul 

Naţiunilor Unite pentru Mediu). 

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 2007 – prezent 

Data la care şcoala a debutat în Programul Eco-Şcoală: 2007 

Anii în care am fost evaluaţi/reevaluaţi pentru obţinerea Steagului verde: 2010, 2012, 2014, 2016, 

2018, 2020. 

GRUP ȚINTĂ: elevii Colegiului Național  ”Mihai Eminescu” Iași 
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DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 
Planul de acțiune al Programului Mondial ECO-ȘCOALA  se axează pe următoarele teme selectate 

din temele programului Eco-Școala: 
� Natura şi Biodiversitatea 
� Sănătate / Stil de viața sănătos 
� Curtea şcolii 

 
Obiectivele: 

 Analiza problemelor de mediu și identificarea  căilor de rezolvare a acestora; 

 Conştientizarea elevilor asupra pericolului intervenţiei abuzive în echilibrul natural al ecosistemelor; 
 Formarea abilităţilor de colectare selectivă a deşeurilor; 

 Formarea unor deprinderi de viaţă şi alimentaţie sănătoasă; 

  Dezvoltarea comportamentului ecologic, a spiritului de observaţie  şi formarea deprinderilor practice, 
prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în diferite activitaţi de organizare a unei vieţi sănătoase 
şi de protecţie a mediului înconjurător; 

 Înfrumuseţarea, ameliorarea şi dezvoltarea, mediului şcolar; 
 Inițierea unor activittăți de impact în contextul pandemiei de Coronavirus; 
 Realizarea unor activități on-line și in situ în parteneriat cu instituții locale/partenerii implicati in 

proiect; 
 Promovarea activităţilor ecologice desfăşurate în şcoală la național; 

 Păstrarea statutului de Eco-Şcoala şi a Steagului Verde, ca o recunoaştere a implicării şcolii în 
rezolvarea problemelor de mediu.  

  

ECO –CODUL: “SPERANŢA MOARE ULTIMA” 
Misiunea „ECO SPERANŢA” este: 

„Înveţi să ştii, 
Înveţi să faci, 
Înveţi să trăieşti cu ceilalţi, 
Înveţi să fii.”  
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Activități desfășurate:  
 

� Anul școlar 2019-2020: 

� Ziua verde a ECO-SCOLILOR din Romania, 29.10.2019, participanți: elevii clasei a V-a D; 
�  Investigarea ecosistemelor naturale din Muntii Rodnei în cadrul excursiei: Iasi- Borșa- Sighetul 

Marmatiei- Sapanța, noiembrie 2019; participanți: elevii claselor a  X –a A, E, F; 
� Colectarea de maculatură, activitate permanentă, implică toate clasele; 
� Biodiversitatea zonelor umede – de ce contează?,  29 ianuarie 2020, activitate în parteneriat cu  

APM Iași; participanți: elevii claselor a  X –a C, a XI-a D, a XII-a C; 
� Orașul viitorului – clădiri verzi, 6 martie 2020, participanți: elevii clasei  a VIII-a B; 
�  Ziua Pământului, 22 aprilie 2020,  activitate online, participanți: elevii claselor a  V –a D și a IX –a 

F; 
� Iași - orașul ecologic, activitate online, 5 mai 2020, participanți: elevii clasei a XI-a A; 
�  Ziua biodiversitatii, 22 mai 2020, activitate online în parteneriat cu Biblioteca jud. “Gh. Asachi” Iași 
și APM Iași, participanți: elevii claselor a  V – a și a IX –a; 

 
� Anul școlar 2020-2021: 

� Cancerul, activitatea online realizată în cadrul campaniei nationale OncoFight realizată în școli,18 
noi 2020, participanți: elevii clasei a XI-a C; Activitatea  a fost sustinută de Diana Rotaru,  fostă 
elevă a școlii noastre, în present studenta la Univ. Gr. T. Popa din Iasi.  

� Un altfel de brad de Crăciun, 13- 18 decembrie 2020, participanți: elevii claselor a  X – a; 
� Natura din casa ta, decembrie 2020, participanți: elevii clasei a VI – a; 
� Alimentatia sanatoasă, 11-18 ianuarie 2021, participanți: elevii claselor a XI – a  A, C, E; 
� Impactul schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător și asupra sănătății omului, 11-22 

ianuarie 2021, participanți: elevii clasei a X – a ; 
� Diversitatea ecosistemelor de pe Terra, februarie 2021, participanți: elevii clasei a IX – a C; 
� Omul și tehnologia, februarie 2021, participanți: elevii clasei a X-a  B; 
� Ziua Internațională a pădurii - Luna pădurii, martie 2021, participanți: elevii clasei a IX-a;  

� Energia regenerabilă - energia viitorului, martie 2021, participanți: elevii clasei a XI-a. 

Monitorizarea și evaluarea programului se concretizează prin: 
  urmarirea modului de realizare a activităţilor din planul de acţiune; 
 realizarea unor chestionare pe diverse teme derulate în cadrul proiectului; 
  realizarea de expoziţii cu  produse realuzate de elevi în diferite activităţi curriculare și 

extracurriculare: expoziţie de postere privind protecţia mediului, concurs pentru selecţiea celor mai 
bune postere, expoziții cu produse artistice realizate din materiale reciclate, etc.; 
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 promovarea activitaţilor în revista scolii, pe site-ul www.ccdg.ro și site-ul şcolii; 
 participarea la concursuri pe teme de protecția mediului; 

 

Finalitățile Programului Mondial ECO-ȘCOALA:  

 Educaţia elevilor pentru economisirea resurselor epuizabile, formarea şi dezvoltarea 
comportamentului ecologic; 

 Oportunităţi oferite elevilor şi profesorilor pentru organizarea unor activităţi practice ecologice; 
 Conștientizarea elevilor asupra căilor de realizare a obiectivelor propuse (economisirea apei, luminii, 

energiei electrice, păstrarea curațeniei în micro- și macromediu, reciclarea deșeurilor etc); 
 Dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, a spiritului de buni gospodari, a activităţii în echipă prin 

organizarea de activităţi cu impact pentru mediu; 
 Imbunătăţirea calităţii mediului în şcoală și în împrejurimile acesteia; 
 Creșterea nivelului de conștientizare a problemelor de mediu; 
 Realizarea unor economii financiare prin reducerea consumului de apă și energie sau valorificarea 

deșeurilor reciclabile; 
 Obținerea unor premii prin participarea la concursuri pe teme ecologice; 
 O alternativă ecologică de petrecere a timpului liber; 
 Posibilitatea afirmarii la nivel național prin câștigarea unui premiu prestigios Steagul Verde și 

statutul de Eco Scoala. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Coordonatori:  
prof. dr. SARDARIU Oana-Alina 

prof. GROZAVU Florentina 
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ANEXĂ 
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