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Informaţii generale
• Data înscrierii iniţiale în Programul 

Eco-Şcoală: 2007

• Anii în care școala a fost evaluată
/reevaluată pentru obținerea 
Steagului verde: 2010

• Reevaluarea în 2012, 2014, 2016, 
2018, 2020, 2022

ECO CODUL:  SPERANŢA 
MOARE ULTIMA

ÎNVEŢI SĂ ŞTII,
ÎNVEŢI SĂ FACI,
ÎNVEŢI SĂ TRĂIEŞTI CU CEILALŢI,
ÎNVEŢI SĂ FII.

Comitetul Eco-Școala 
- este format din: director, director-
adjunct, profesori coordonatori, elevi ce 
îndeplinesc diferite funcţii, profesori 
diriginţi şi învăţători, profesori la diferite 
discipline, părinţi, parteneri, reprezentanţi 
ai comunităţii locale.

Temele alese:
NATURA ȘI BIODIVERSITATEA
SĂNĂTATE/STIL DE VIAȚĂ 
SĂNĂTOS 
CURTEA ȘCOLII

Planul de acţiune 
Acțiunile realizate în cadrul proiectului 
Eco-Școala - au fost derulate pe baza 
planului de acțiune și a temelor alese.

Analiza problemelor de mediu:
- S-a realizat prin implicarea elevilor din Comitetul ”ECO ŞCOALĂ ”, si a sectorului 

financiar contabil şi administrativ.
- S-a realizat prin analiza unor chestionare care au fost date spre completare elevilor.



NATURA DIN CASA TA!
Decembrie 2020 

• Elevii clasei a VI-a s-au implicat
activ in cadrul activitatilor
Proiectului ECO-SCOALA prin
realizarea unor materiale(desene, 
fotografii, ppt-uri, amenajarea unui
colt verde, salvarea unor pasari) care 
sa evidentieze aspecte din natura.

Un altfel de 
brad de 

Crăciun!
13- 18 DEC.2020

Activitate de dezvoltare a 
creativitatii, imaginatiei,
de exersare a abilitatilor 
elevilor. 

Participanți: elevii claselor 
a X-a 



Ziua Verde a Eco-Școlilor din 
România, 29.10.2021

Numărul elevilor 
participanți

Număr arbori/arbuști plantati și 
SPECIA

54 elevi 49 arbori: măr, păr, prun, cais, 
piersic, nectarin, cireș, vișin, alun, 
prun columnar, tuia, brad, brad alb, 
molid, nuc, magnolie și artar,

7 arbusti: trandafiri, floarea
pasiunii, iasomie, alți arbusti
ornamentali.



Diversitatea ecosistemelor de pe 
Terra, 11-18 ianuarie 2021, Clase 
implicate: a IX- a 

DIVERSITATEA MEDIILOR DE 
VIATA – activitate dedicată Zilei
Biodiversității, 31 mai 2021, clasa a V-a C

ZIUA PASARILOR 
2022  – Păsări din 
Delta Dunării

Participanti: elevii
claselor a V-a

Coordonatori: 
PROF. DE 
BIOLOGIE



Ziua Mondială a Apei, 22 martie 2022 
Apa, izvorul vieții

• Scopul activității: 

- conștientizarea importanței apei, 

- identificarea modalităților de 
economisire a apei, 

- reducerea risipirii apei, adică utilizarea
apei potabile,

- identificarea impactul omului asupra
apei,

- realizarea unor materiale ce pot fi 
valorificate si prin participarea la 
concursuri scolare.

Modul de desfășurare: realizarea de 
referate, miniproiecte, postere, afișe, 
colaje desene cu tema APA-izvorul vietii, 
participarea la concursuri cu tema Apa 

Participanti: elevii claselor V-XI.

Coordonatori: PROF. DE BIOLOGIE



Ziua Internațională a 
pădurii - Luna pădurii, 

martie 2021
- participanți: elevii clasei a IX-a C; 

- Activități: plantare, completarea unui 
chestionar despre PĂDURE, dezbatere.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi2akJ36iUIZsHI4tgfW1MwZOjxO_oZuxFKrnvdpAL
P0nDjg/viewform



Ziua Mondială a pădurii, 21 martie 2022
• Modul de desfășurare: realizarea de 

referate, miniproiecte, machete, 
postere, afișe, colaje desene cu tema 
PĂDUREA.

• Expozitii cu materialele realizate.

• Participarea cu proiecte la concursuri 
cu  tema PĂDUREA.

• Participanti: elevii claselor V-XI.

• Coordonatori: PROF. DE BIOLOGIE



5 iunie 2021, Ziua Mediului
• În cadrul activității au fost prezentate structurile siimplicate în 

Protecția Mediului la nivel national/European, etc.și s-a avut 
în vedere și tema generală a anului 2021 – Restaurarea 
ecosistemelor. Participanti: clasa a XI-a C.

• Elevii au participat la CONCURSUL inițiat de ISJ IASI cu 
tema Restaurarea ecosistemelor.

Participare la activitățile APM 
Iași - Zilele Mediului 2019

APM - prezentarea activităților și 
domeniilor de 
competență,"Biodiversitatea 
noastră, hrana noastră, sănătatea 
noastră", "Situl Natura 2000 -
Pădurea Bârnova Iași". Participanți: 
clasa a IX - a A.



IMPACTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA 
MEDIULUI INCONJURATOR SI ASUPRA 
SANATATII OMULUI!
11-22 IANUARIE 2021

Forma de organizare a activitatii:

o Vizionarea unor filme documentare;

o Prezentarea de proiecte sub forma de PPT., 
afis, desen, etc;

o Dezbarere;

o Aplicatii practice – chestionar Google 
forms: 

• https://docs.google.com/forms/d/1GSsTk5
1imgyouxLE9_n5ECXNz3R5dHbJeWRS
B3x3w1E/viewanalytics

Participanți: elevii claselor a X- a 

Energia regenerabilă - energia viitorului,
martie 2021

• Elevii clasei a XI-a E au realizat și prezentat 
proiecte pe tema energiei regenerabile. 



Omul și tehnologia
februarie 2021, clasa a X-a B

•

Obiectivele activității:
- Avantajele/dezavantajele 

tehnologiei;
- Riscurile asupra 

sănătății;
- Măsuri de protectie;
- Căi de reciclare a 

dispozitivelor 
electronice



Alimentatia

sănătoasă
11-18 IANUARIE 

2021

CANCERUL, 18 noi 2020 

• Scopul activitatii : 
Alimentatia sanatoasa si
dezvoltarea unui stil de 
viață sănătos

• Clase implicate: clasele
a XI- a A, C, E.

- Forma de organizare a 
activitatii:

o Vizionarea unui
film documentar;

o Prezentarea de 
proiecte sub forma 
de PPT., AFIS;

o Aplicatii practice 
– prezentarea unor
produse culinare
care promoveaza
alimentatia
sanatoasa.



Risipa alimentară, 5 Ianuarie 2020

• Risipa alimentară poate avea loc de la 

aprovizionare la prelucrare și fabricare, la 

comercializare si consum. Tip de activitate: 

dezbatere, prezentare de proiecte/materiale

informative, exersarea abilităților în

laboratorul culinar/bucatariile proprii.

• Participanti: elevii clasei a XI-a F

PIRAMIDA ALIMENTELOR, 5 IANUARIE 2022

Piramida alimentară ne indică cantitățile și tipurile de 
alimente necesare zilnic pentru menținerea stării de sănătate 
și pentru prevenirea sau reducerea riscului de dezvoltare a 
patologiilor legate de alimentație.

Obiectivele activitatii au vizat:
- Conștientizarea importanței unui regim alimentar sănătos. 
Promovarea unei alimentații pe baza produselor ecologice.
- Exersarea aptitudinilor în laboratorul culinar. 
Tip de activitate: dezbatere, prezentare de 
proiecte/materiale informative, exersarea abilităților 
practice.



SĂNĂTATEA ȘI MIȘCAREA 
17 ianuarie 2022, Zilele Scolii

• Lipsa de miscare este factorul care 
favorizeaza obezitatea, hipertensiunea, 
îmbatranirea precoce, dar și alte afecțiuni.

• În context pandemic, găsirea unor 
alternative pentru a face miscare și pentru a 
ne menține sănatatea a reprezentat și 
reprezintă o provocare permanentă.

• Participanti: VI-a C 

Obiectivele :

- Cunoașterea importanței miscarii in mentinerea 
sanatatii

- Identificarea beneficiilor activitatii fizice regulate

- Identificarea beneficiilor efortului fizic in context 
pandemic Covid 19

- Realizarea unui colaj al activităților fizice 
preferate

- Identificarea factorilor care determină lipsa 
mișcării



ACTIVITATE ÎN LABORATORUL CULINAR

In perioada 2020-2022 s-au desfășurat 
activități în LABORATORUL CULINAR al 
școlii cu scopul promovării unei alimentații 
sănătoase.



Colectarea selectiva, 8 iunie 
2021Pornind de la instalarea 

coșurilor pentru colectarea 
selectivă în fiecare sala de 
clasă, impreună cu elevii 
clasei a IX-a C am 
desfasurat o activitate, care 
a vizat:

-identificarea 
avantajelor/dezavantajelor 
colectării selective, -

prezentarea centrelor de 
colectare selectiva la nivel 
local, 

- recunoasterea culorilor 
conventionale pentru 
materialele reciclabile, 

-exemple personale privind 
colectarea selectiva.



”STOP IGNORANTEI SI NEPASARII !”
ECOLOGIZARE: COLECTAREA DEȘEURILOR 

DIN CURTEA ȘCOLII

Scopul activității: sensibilizarea elevilor școlii în spiritul păstrării curățeniei 
mediului. PARTICIPANȚI: a X-a  și a XI-a



ÎNFRUMUSEȚAREA 
MEDIULUI ȘCOLAR





• H) Informarea şi implicarea comunitatii
şcolare şi a comunităţii locale  s-a realizat 
prin:
– Materiale afişate la Panoul ECO al  liceului şi la 

avizierele din clase;

– Sedinţele de informare ţinute de responsabilii 
ECO în orele de dirigenţie la fiecărui colectiv;

– Prezentarea proiectului în cadrul activităților 
festive(serbări scolare, zilele scolii);

– Realizarea de activităţi în parteneriat cu asociaţiile 
și instituțiile abilitate.



• J) Rezultatele/ progresele 
obținute în educația elevilor 
și rezolvarea problemelor de 
mediu vizează:

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

• dezvoltarea creativităţii, 
imaginaţiei, a spiritului de buni 
gospodari, a activităţii în 
echipă, prin organizarea de 
activităţi  care să-i solicite;

• îmbunătăţirea calităţii mediului 
în şcoala și în imprejurimile 
acesteia;

• K) Originalitatea programului 
în școala noastră

• Scopul şi obiectivele 
Programului ECO ŞCOALĂ se 
armonizează cu unele 
obiectivele cadru şi de 
referinţa studiate la disciplina 
ECOLOGIE, CHIMIE, 
GEOGRAFIE și  ABILITĂŢI .

• L) Implicarea autorităților în 
cadrul Programului Eco -
Școala s-a realizat în special 
prin furnizarea unor materiale 
informative necesare pentru 
desfășurarea activităților.



«Lucrând împreună, proiectând, organizând 
activități și luând decizii colective, învaţăm să 

trăim împreună cu ceilalţi  și să protejăm 
mediul înconjurător»


