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PLANUL DE ACŢIUNE ECO ŞCOALA 
 

Scopul – sensibilizarea  membrilor  comunităţii şcolare şi a comunităţilor conexe  în legătură cu 

necesitatea cultivării unei atitudini responsabile faţă de mediu, în vederea unei dezvoltări 

durabile a societăţii.  

Tema – Natura şi biodiversitatea 

Obiective specifice  

 Mediatizarea proiectului de către organizatori la nivelul Colegiului Naţional ”Roman 

Vodă” şi la nivelul structurilor implicate; 

 Identificarea şi atragerea grupului ţintă; 

 Elaborarea şi realizarea unui program educativ în concordanţă cu intenţiile şi aşteptările 

elevilor; 

 Valorizarea rezultatelor proiectului la nivelul tuturor structurilor implicate 

 

1. Relansarea  programului  ECO-ŞCOALA în cadrul Colegiului Naţional Roman-Vodă  

 

Termen – decembrie 2011 

Responsabili- conducerea şcolii, coordonatorul proiectului 

Instrumente de monitorizare/evaluare - comunicat de presă, raport de activitate, fotografii 

2. Realizarea reţelei de parteneriate 

 

Termen – decembrie 2011 

Responsabili - conducerea şcolii, reprezentanţi ai autorităţilor locale  

Instrumente de monitorizare/evaluare - acorduri de parteneriat 

3. Toţi împreună pentru o planetă mai curată! 

 

Se va organiza  un Atelier de educaţie ecologică la nivelul liceului în care: 

 se vor stabili strategiile de lucru, echipele de implementare 

 se vor lansa teme de educaţie ecologică 

 se va întocmi Calendarul celor 3R 

 se vor desfăşura activităţi de ecologizare 

Termen- ianuarie – mai 2012  

      Responsabili- coordonatorul proiectului, elevi  

Instrumente de monitorizare/evaluare- pliante, prezentări PPT, fotografii 
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4. Trăieşte verde! 

 

Se va organiza un  workshop pentru realizarea materialelor publicitare , în cadrul căruia se 

vor realiza: 

 Afişe  pentru promovarea activităţilor proiectului 

 Pliante  

 Panou informativ ECO-ŞCOALA 

 Comunicat de presă 
Termen- ianuarie  2012 

            Responsabili- prof de desen, prof informatică, elevi,  coordonator proiect  

Instrumente de monitorizare/evaluare - nr de afişe, nr de pliante, CD cu material audio 

video 

 

5. Energii nepoluante, ieftine şi permanente  
 

     Se va realiza o sesiune de referate şi comunicări ale elevilor pe tema energiilor alternative. 

Elevii vor fi susţinuţi de profesorii de fizică şi se vor disemina concluziile în cadrul orelor de 

dirigenţie. 

      Termen- februarie 2012  

            Responsabili -  profesorii de fizică, profesorii diriginţi,  

      Instrumente de monitorizare/evaluare – portofoliul activităţii : referate, sinteze, album 

foto  

6. Preţuim natura ca să supravieţuim! 
 

Se vor desfăşura activităţi complexe de implicare a elevilor în concursuri pe teme de 

ecologie; produsele finale obţinute se vor licita în cadrul unei campanii de stângere de fonduri 

pentru autofinanţarea proiectului.  

 POVESTEA UNUI BĂNUŢ- concurs de eseuri 

 NATURA EXPRIMATĂ CU PENELUL- concurs de desene 

 PRO NATURA- expoziţii de fotografie 

 RE-CREAŢII DE POVESTE - concurs de  mărţişoare, pălării şi măşti de basm din 

materiale reciclabile 

Termen – februarie 2012 

Responsabili  învăţătorii, prof. de limba română, prof. de desen, prof.de educaţie civică 

Instrumente de monitorizare/evaluare - fotografii, fonduri colectate, diplome 
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7. Viitorul va fi verde sau nu va fi deloc! 
 

 Se vor desfăşura activităţi complexe de: 

 Monitorizare - elevii vor monitoriza situaţia parcului municipal şi a altor zone de 

agrement; vor întocmi rapoarte periodice privind starea mediului. Activitatea se va 

desfăşura în parteneriat cu Primăria.  

 Cercetare /Recuperare informaţii privind patrimoniul ecologic şi cultural – elevii 

vor desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică privind speciile din flora arealului 

investigat.  

 refacerea parcului, acţiuni de ecologizare – activitatea se va desfăşura în colaborare 

cu specialiştii instituţiilor partenere şi va consta în: 

 refacerea marcajelor 

 ecologizarea căilor de acces  

 plantarea de puieţi 

Termen - permanent 

Responsabili  Prof. de geografie, prof . de educaţie civică 

Instrumente de monitorizare/evaluare Album foto  

 

8. O zi pentru natură! 
 

Se vor desfăşura activităţi complexe de reducere a impactului societăţii asupra mediului 

prin: 

 Refolosire - elevii vor desfăşura o campanie de valorificare a unor produse prin 

refolosirea lor (manuale,cărţi, reviste, accesorii, obiecte vestimentare ).  

 reciclare – elevii vor desfăşura activităţi de colectare a hârtiei, a ambalajelor de 

plastic sau aluminiu şi vor organiza la nivelul şcolii un punct de colectare diferenţiată 

a deşeurilor. 

  reducere– elevii vor identifica posibilităţi de reducere a consumului de energie 

electrică şi vor promova rezultatele muncii lor pe site-ul liceului. 

Se va organiza Târgul al celor 3R în care vor fi invitaţi şi elevi din şcolile şi 

liceele din oraş. 

 Lunar se vor  valorifica deşeurile de hârtie şi se va realiza bugetul de venituri şi 

cheltuieli. 
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În cadrul orelor de fizică se vor dezbate teme privind energiile neconvenţionale şi măsuri 

de reducere a consumului de energie. 

 

Termen – permanent 

 

Responsabili  contabil şef, tehnician, administrator 

 

Instrumente de monitorizare/evaluare – facturi, album foto, diplome pentru elevii şi 

clasele premiate 

 

9. Calendarul evenimentelor ECO 

 

Se vor desfăşura activităţi prilejuite de evenimente ecologice la nivel naţional şi mondial 

Termen - permanent 

Responsabili  prof. matematică, informatician, tehnician 

Instrumente de monitorizare/evaluare - album foto, diplome pentru elevii şi clasele 

premiate, actualizări ale informaţiilor de la panoul ECO, afişe, pliante, prezentări multimedia 

10. Hrană pentru toţi! 

 

Se vor desfăşura activităţi privind un stil de viaţă sănătos, accentuându-se beneficiile 

hranei naturale şi  ale sportului. Se vor lansa teme de dezbatere în cadrul orelor de dirigenţie 

şi  concursuri pe teme privind  alimentaţia sănătoasă. Se va organiza un Târg al produselor 

BIO - Ca la mama acasă. În cadrul orelor de chimie se vor dezbate aspecte ale chimiei 

alimentare şi impactul acesteia asupra organismului nostru. 

Termen – martie - iunie 2012 

Responsabili prof. chimie, prof. educaţie fizică, prof. fizică, prof. biologie 

            Instrumente de monitorizare/evaluare - album foto, diplome pentru elevii şi clasele 

premiate  

11.  Curcubee şi destine - în comunitate 

 

Se va actualiza un domeniul dedicat programului pe site-ul şcolii, se va edita revista Curcubee 

şi destine şi se vor realiza parteneriate cu agenţii economici în vederea promovării avantajelor  

tehnologiilor nepoluante în agricultură şi industrie.  

Termen – permanent 

Responsabili informatician, prof. limba română 

            Instrumente de monitorizare/evaluare - site, revista, parteneriate, studii. 

 

12. Apa, între binecuvântare şi blestem  

 

Se va realiza o lecţie de tip vizită la societatea APASERV, se va monitoriza starea apei 

potabile, a apei din lacurile şi râurile din apropiere. Se va edita un studiu ce va include 

rezultatele şi se va sensibiliza comunitatea şcolară cu privire la calitatea apei şi importanţa ei 

pentru viaţă. ŞI  

Termen – aprilie –iunie 2012 

Responsabili prof. de geografie, prof. de chimie 

            Instrumente de monitorizare/evaluare – studiu de cercetare, articole în revista şcolii, 

album foto parteneriate, studii. 


