
Proiect Eco- Școala 2017- 2018 

 Plan de acțiune  

NR. 

CRT. 
ACŢIUNEA METODE DE REALIZARE PERIOADA RESPONSABILI PARTICIPANŢI 

1.  Eco - școala a 

început! Fii 

alături de noi! 

Lansarea 

activităților din 

proiect 

 Activitatea se va desfășura la Centrul de Informare și 

Documentare al școlii.  

 Va fi prezentat titlul proiectului, scopul și 

obiectivele, activitățile și motivația lansării acestuia.  

 Activitatea va fi coordonată de către echipa de 

coordonare a activităților din proiect. 

 Participanții vor primi un material informativ 

redactat cu rezumatul proiectului și planul de 

activități în care se pot implica pe parcurs. 

 

Noiembrie 

2017 

Coordonatorii 

proiectului 

Elevi, 

 profesori,  

 părinți,  

reprezentanți ai 

comunității locale 

 

2.  Identificarea 

problemelor de 

mediu sănătate  

 

 

Economisește si 

Tu! 

 Chestionare Eco-Școala 

 Stabilirea Eco Codului pentru anul Școlar 2017-2018 

 Activitatea se va desfășura la toate clasele Colegiului 

Vasile Lovinescu și va fi monitorizată de elevii 

reprezentanți ai proiectului 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 

 Mese rotunde, dezbateri! 

 

 

 

Noiembrie 

2017 

 

 

Permanent 

 

Prof. coordonatori 

ai proiectului, 

prof. Murariu 

Mihaela,  

Acatrinei Vasiliu 

Cristinel, 

Ungureanu Dănuț, 

Amariei Vasile 

Profesorii diriginți 

 

Elevi din clase 

profilul Resurse 

Naturale şi 

Protecția Mediului 

3.  Reutilizăm,  

reciclăm,nu 

risipim, ne 

relaxăm 

 Ateliere de lucru 

 Expoziție cu vânzare  a obiectelor și a ornamentelor 

pentru Craciun confecționate din materiale 

reciclabile 

 

Decembrie 

2017 

 

 

Permanent 

Prof. Anișoara 

Manolache, Stafie 

Amalia, Busuioc 

Alina, Marian 

Luminița, Amariei 

Elevii  Colegiului 

”Vasile Lovinescu” 



 Activități de colectare selectivă 

 

Vasile, Ungureanu 

Dănuț, Botușanu 

Daniela, Popescu 

Patricia 

 

4.  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 

Ianuarie 

2018 

 Prof. Pintilie 

Carmen, Crețu 

Monica, 

Pogorevici Loreta, 

Nemițanu Emilia, 

Alina Stoleriu, 

Filipoaia 

Luminița, 

Medic nutriționist 

Asistent medical 

elevii liceului 

Cadre didactice 

 

5.  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 

Ianuarie 

2018 

 

 

 

 

 

Prof. Stafie 

Amalia, 

Manolache 

Anișoara 

Elevii  liceului 

 

 

 

 

6.  Mâncăm sănătos, 

zâmbim frumos! 
 Concurs de preparate Bio în holul liceului 

 Degustări 
 
 
 
 
 

Februarie 

2018 

 

 

 

 

 

Prof. Cărămidă 

Daniela, Crețu 

Monica, Balan 

Elena, Nemițanu 

Emilia, Filipoaia 

Luminița 

Elevii claselor cu 

profil Industrie 

alimentară și 

Hotelier, 

reprezentanți ai 

Eco - școala 

7.  
 

 Ce aleg între 

sănătate și 

frumusețe? 

Amandouă!! 

 Prezentare de plante medicinale 

 Identificarea beneficiilor plantelor medicinale 

 Degustări de  diferite ceaiuri de plante 

Februarie 

2018 

Prof. Nemițanu 

Emilia,  Crețu 

Monica,Vasilescu 

Camelia, Pintilie 

Carmen, Filipoaia 

Luminița, 

Elevii  liceului 

Elevii reprezentanți 

Eco-Școala 



8.  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 

Martie  

2018 

Prof. Diaconescu 

Mariana, Spînu 

Mariana, Crețu 

Monica 

 

 

 

Elevii reprezentanți 

Eco-Școala 

Reprezentanti 

ACET Fălticeni 

9.  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 

martie – mai 

2018 

Permanent 

M.I. Lazăr Maria, 

Natu Ana, prof. 

Gașpar Angela 

Prof.Ungureanu 

Danut, Amariei 

Vasile 

Coordonatori Eco 

Școala 

Elevii  de la 

profilul protecția 

mediului 

10.  Luna Pădurii 

 

 
Pădurea este glasul 
pământului, garanţia 
vieţii.       
 

 Sensibilizarea elevilor asupra semnificației protecţiei 

şi conservării biodiversităţii şi încurajarea acestora la  

participarea în acţiunile de protecţie a plantelor şi 

animalelor 

 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 

Aprilie 

2018 

Prof. Matei 

Luminiţa, Savin 

Oltea, Orleschi  

Anca, Carmen 

Varvaroi, Spînu 

Mariana, Crețu  

Monica 

Stoleriu Alina 

Elevii reprezentanți 

Eco-Școala,  

 

Reprezentanți ai 

Ocolului Silvic 

11.  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 

 

Mai 

2018 

 Prof. Hîrșiu Dana 

 Marian Luminița, 

 Orleschi Anca 

 Carmen Varvaroi, 

Nemițanu Emilia 

Filipoaia   

Luminița 

Elevii reprezentanți 

 Eco - școala 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Ziua mediului 

Un mediu curat, un 

viitor mai bun 

 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 

Înconjurător 

Iunie 

2018 

Prof. Nemițanu 

Emilia, Murariu 

Mihaela, Crețu 

Monica, Savin 

Oltea, Filipoaia 

Luminița, 

Elevii reprezentanți 

 Eco - școala 

 



 

1. Comitetul Eco-Școala 

La nivelul școlii comitetul are următoarea componență: 

 Reprezentanții conducerii școlii: prof. Matei Gabriel - director; Prof.Ciocîrlan Florin- director adjunct; prof. Acatrinei Mihaela; atribuții 

și responsabilități - monitorizarea activităților; 

 Cadre didactice: prof. Manolache Anișoara, Nemițanu Emilia, Savin Oltea, Orleschi Anca, Matei Luminița, Crețu Monica, Stafie Amalia, 

Marian Luminița,  M.I. Lazăr Maria, M.I Natu Ana, Murariu Mihaela, Busuioc Alina, Varvaroi Carmen, Cărămidă Daniela, Acatrinei 

Vasiliu Cristinel, Hîrșiu Dana, Gașpar Angela, Stoleriu Alina, Amariei Vasile, Ungureanu Dănuț,Vasilescu Camelia, Pogorevici Loreta, 

Ungureanu Andreea, Filipoaia Luminița; atribuții și responsabilități –participă la realizarea activităților din cadrul proiectului; 

 Reprezentanți ai părinților: Balan Elena, Apetroie Ionela, Manolache Dumitru, Acatrinei Vasiliu Lăcrămioara,  Diaconița Irina; atribuții 

și responsabilități - participă la activitățile cu elevii; 

 Reprezentanți ai autorităților locale: Cătălin Coman - Primarul Municipiului Fălticeni, ing. Vacariuc Simona - responsabil probleme de 

mediu la Primăria Municipiului Fălticeni; atribuții și responsabilități - facilitează legătura dintre școală și comunitatea locală; 

 Reprezentanți ai administrației școlii: Pinticanu Cristi - administratorul școlii, Pinticanu Claudia - compartiment contabilitate; atribuții și 

responsabilități - coordonarea activităților din punct de vedere administrativ; 

 Reprezentanți ai elevilor: Acatrinei Vasiliu Lavinia, Apetroaie Cristian, Roșu Cătălina, Manolache Gabriel, Bradu Marian Vasile, 

Francovschi Ioan, Diaconița Eusebiu, Iordachescu Andrei, Hopu Maria Beatrice, Sîrghi Diana,Sandu Mihaela responsabili privind 

implicarea elevilor în activitățile proiectului; 

 Parteneri: Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, ACET SA Fălticeni,  GOSCOM Fălticeni; atribuții și responsabilități - sprijină 

activitățile ecologice ale elevilor. 

 

2.             Analiza problemelor de mediu 

În analiza de identificare a problemele de mediu specifice școlii se vor implica profesorii de specialitate împreună cu elevii de la claselor 

de la profilul Resurse naturale și protecția mediului, precum și reprezentanți ai agenților economici de profil și ai comunității locale. 

Problemele de mediu identificate și propuse spre rezolvare la nivelul unității școlare sunt: 

 Promovarea ariilor naturale protejate din țară și din județul Suceava 

 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, obişnuinţele consumatorului, managementul deşeurilor şi 

reciclarea acestora. 

 Formarea unui stil de viață sănătos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


