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program educațional 
prin care elevii 
conștientizează 
despre :

problemele locale de 
mediu,

 despre eforturile 
comunității locale 
privind protecția și 
conservarea mediului

 oferă soluții concrete 
de implicare activă în 
rezolvarea unora din 
aceste probleme prin:

 studiul în clasă, 

acțiuni concrete 
din cadrul școlii și 
comunității



 Promovarea ariilor naturale protejate 
din județul Suceava și din țară

 Cunoașterea speciilor pentru care au 
fost declarate ariile protejate de importanță 
comunitară 

 Manifestarea unui comportament 
responsabil față de mediul înconjurător al 
elevilor 

 Utilizarea durabilă a resurselor naturale, 
protejarea surselor de apă, managementul 
deşeurilor şi reciclarea acestora.

 Formarea unui stil de viață sănătos



Eco - școala a 
început!

Fii alături de noi!

Lansarea activităților 
din proiect



Identificarea problemelor de mediu

Noiembrie
• Chestionare Eco-
Școala
• Realizarea paginii Eco 
pe site-ul școlii și a  Revistei 
Eco ; 
• Activități privind 
modalitățile de economisire 
a apei, a energiei și de 
colectare selectivă a 
deșeurilor

ECONOMISEȘTE  
ȘI TU!

prof. Murariu Mihaela, 
Acatrinei Vasiliu Cristinel, 
Ungureanu Dănuț, Amariei Vasile 
Profesorii diriginți



Reutilizăm,  reciclăm, nu risipim, 

ne relaxăm
• Ateliere de lucru
• Expoziție cu vânzare  a 
obiectelor și a ornamentelor 
pentru Craciun confecționate din 
materiale reciclabile
• Activități de colectare selectivă

Decembrie 2017

Prof. Anișoara Manolache, Stafie 
Amalia, Busuioc Alina, Marian 
Luminița, Amariei Vasile, 
Ungureanu Dănuț



Piramida 

Alimentelor

• Work - shop  
pentru un stil de viață 
sănătos, care să acopere 
nevoile energetice și de 
nutrienți ale organismului
• Prezentări 
PowerPoint realizate de 
elevii reprezentanți Eco 
Școala și dezbateri
• Expoziție cu 
desene, postere pe teme 
alimentației sănătoase

Prof. Pintilie Carmen, Crețu Monica, 

Nemițanu Emilia, Alina Stoleriu, 

Filipoaia Luminița

Ianuarie

2018



Analiza comportamentului 
adolescenților in ceea ce privește 
nutriția  și sănătatea

• Proiect de marketing social 
centrat pe analiza comportamentelor 
grupurilor de elevi
• Sensibilizarea și 
conștientizarea elevilor cu privire la 
adoptarea unei nutriții  sănătoase și a 
activităților fizice, a înțelegerii 
beneficiilor asupra organismului.
• Chestionare aplicate pe 
grupuri de elevi

Prof. Stafie Amalia, Manolache 

Anișoara

Ianuarie 2018



•Concurs de 
preparate Bio în 
holul liceului
•Degustări

Prof. Cărămidă Daniela, 
Crețu Monica, Balan Elena, 
Nemițanu Emilia, Filipoaia 
Luminița

Februarie

2018

Mâncarea de tip junk food / fast food -

în timp, pe lângă faptul că îngrașă, 

produce depresii, anxietate și 

dependență?

Știați că?



Ce aleg între sănătate și frumusețe?
Amandouă!!

•Prezentare de plante 
medicinale
•Identificarea beneficiilor 
plantelor medicinale
•Degustări de  diferite 
ceaiuri de plante

Prof. Nemițanu Emilia,  Crețu 

Monica,Vasilescu Camelia, Pintilie 

Carmen, Filipoaia Luminița,

Pe langă antioxidanții pe care-i 

conține, ceaiul verde inhibă 

formarea și dezvoltarea celulelor 

canceroase

Știați că?

Februarie 2018



Ziua Mondială a Apei
Apa - Viață

• Activitățile se vor 
desfășura în colaborare cu 
ACET Fălticeni 
• Vizită la Stația de 
Epurare a orașului Fălticeni 
• Dezbateri pe tema 
poluării apei
• Realizarea unor 
postere,desene, colaje cu 
tema APA

Prof. Diaconescu Mariana, 
Spînu Mariana, Crețu 

Monica

Martie 2018

Știați că cea mai mare 
cantitate de apă potabilă 
se află în lacul Baikal din 
Rusia?



O școală verde, 

un mediu sănătos

•Activități de pregătire a serei 
pentru semănat și plantat
•Activități de ecologizare a 
perimetrului școlii
•Activități de colectare 
selectivă

M.I. Lazăr Maria,
Natu Ana, prof. Gașpar Angela
Prof. Amariei Vasile, Ungureanu Dănuț,
Coordonatori Eco Școala

martie – mai 2018

Ceapa 
funcţionează ca 
un sedativ. Vei 
observa că atunci 
când mănânci 
ceapă crudă ţi se 
face somn 
imediat!!!



Pădurea este glasul 
pământului, garanţia vieţii. 
• Activități de plantare 
puieți, întâlniri cu specialiști 
ai Ocolului Silvic Fălticeni
• Stimularea şi 
promovarea capacităţilor 
creatoare ale copiilor prin 
organizarea de expoziţii în 
care să evidenţieze 
importanţa pădurii şi a unui 
mediu curat
• Expoziție de desene, 
postere

Prof. Matei Luminiţa, Savin Oltea, 

Orleschi Anca, Carmen Varvaroi,

Spînu Mariana, Crețu  Monica

Stoleriu Alina

aprilie 2018

Luna Pădurii



Ziua Internațională a 
biodiversității

• Vizită la Rezervația 
”Codrii Seculari – Slătioara”
• Identificarea elementelor 
biologice de importanță ecologică 
pentru zona
• Realizarea unei expoziții 
cu fotografii ale speciilor de 
plante ocrotite

Prof. Hîrșiu Dana

Marian Luminița,Orleschi Anca

Carmen Varvaroi, Nemițanu Emilia

Filipoaia Luminița

Mai   2018 molizi de 300-400 

de ani și 60 metri 

înălțime



• Concurs de tricouri cu mesaje 
motivaționale
• Realizarea unei expoziții cu 
fotografii
• Realizarea fluturași, pliante
• Se va realiza în cadrul școlii o 
paradă de costume din materiale 
reciclabile.
• Elevii și cadrele didactice vor 
fi implicate în mini proiecte specifice 
zilelor de promovare a activităților de 
protejare a mediului înconjurător: 
Ziua Mediului 

Iunie  2018

Prof. Nemițanu Emilia, Murariu

Mihaela, Crețu Monica, Savin Oltea, 

Filipoaia Luminița,

Pentru a compensa pierderea 
de copaci din ultimul deceniu, 
ar trebui ca fiecare persoană 
de pe Pământ să planteze 2 
copaci pe an şi să-i îngrijească 
timp de 10 ani.



Potențialul programului de a acționa ca un liant în scopul 
dezvoltării unei strategii pentru educația ecologică

Acest proiect, prin activităţile programate în planurile de acţiune 
constituie parte a unei strategii speciale de educaţie ecologică  și viață 
sănătoasă:
• parteneriate educaţionale ecologice între şcoli sau cu 
agenţi economici
• implicarea unui număr cât mai mare de elevi la acţiunile 
desfăşurate
• confecţionare de obiecte și ornamente din materiale 
reciclabile
• adoptarea unei nutriții  și a unui stil de viață sănătos
• antrenarea cadrelor didactice, indiferent de disciplină, și 
a elevilor în activităţi practice de conservare a mediului, de 
economisire a apei și energiei
• activităţi de celebrare a zilelor din calendarul ecologic
• acţiuni de plantare de pomi şi ecologizare 
• realizarea de postere ecologice pe holul şcolii şi a 
panourilor eco din clase
• conştientizarea comunităţii în legătură cu problemele de 
mediu din şcoală şi comunitate prin campanii de informare şi 
afişe la panoul Eco din holul şcolii.



5. Curriculum 
La nivelul școlii există două programe de Curriculum în dezvoltare 
locală (CDL)  cu conținuturi specifice interdisciplinare de  protecției 
mediului care se aplică la clasele de profil. Denumirea CDL- urilor: 
Reciclarea deșeurilor menajere, Ecologia - de la știință la conștiință.

6. Informarea și implicarea comunității școlare și locale 
Informarea la nivelul comunității se va realiza prin:
• organizarea de întâlniri - dezbatere, simpozioane cu 
reprezentanții comunității locale pe probleme de mediu și operatorii 
economici de profil;
• participarea la acțiunile inițiate de comunitatea locală;
• informarea prin mass-media privind desfășurarea 
activităților propuse în proiect,
• actualizarea permanentă a paginii Eco de pe site-ul școlii
• realizarea Revistei Eco

• executarea de pliante, fotografii, broșuri, afișe, insigne, 
tricouri cu diferite mesaje tematice.





Activitățile propuse prin planul de acțiune sunt realiste, pot 
rezolva o serie de probleme cu care școala se confruntă 
/comunitatea. 

Prin oferta curriculară propusă la nivelul școlii toți 
profesorii și elevii pot veni cu propuneri de pachete 
opționale pe tema protecției mediului, iar în urma 
dezbaterilor la clase, programele aprobate pot fi incluse 
ca discipline în planul de învățământ pentru anul școlar 
2018-2019.

Ne propunem în cadrul acestui amplu proiect să 
dezvoltăm mini proiecte la nivel de grupe de elevi de la 
calificări diferite, în parteneriat cu Comunitatea locală şi 
cu elevi de la învățământul gimnazial. 

Aceste proiecte se vor derula  pe parcursul anului școlar 
ca activități extrașcolare fie de sine stătătoare, fie încadrate în 
Calendarul evenimentelor privind mediul înconjurător.

Flexibilitatea schemei



Impactul acestui proiect asupra  elevilor , profesorilor şi a membrilor 
comunității locale se va evidenția în: 

 Atitudini: un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, 
motivația şi devotamentul de a participa la menținerea calității 

mediului, adoptarea unei nutriții sănătoase.

 Cunoașterea: înțelegere de bază privind funcționarea mediului, 

interacțiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot 

fi rezolvate problemele legate de mediu.
 Conștientizarea prin înțelegerea şi sensibilitate fată de școală, 

clasă și întreg mediul înconjurător;

 Dezvoltarea unui comportament ecologic adecvat care să 

integreze atitudini pozitive;

 Participarea unui număr foarte mare de elevi şi cadre didactice 

având drept scop  dezvoltarea unor comportamente civice.




