
 

 

 

PROGRAMUL INTERNAŢIONAL ECO-SCHOOLS 

RAPORT CALITATIV ŞI CANTITATIV REALIZAT DE  

COMITETUL ECO-ŞCOALA 
 

NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1BOGDĂNEȘTI 

NUMELE DIRECTORULUI: prof. URSUȚU NICOLETA 

NUMELE DIRECTORULUI ADJUNCT:- 

 

NUMELE COORDONATORULUI / COORDONATORILOR  
 (+SPECIALITATEA, TELEFON, E-MAIL, ZIUA ŞI LUNA NAŞTERII) 

1. Prof. ȚIBICHI MIHAELA 

tibichimihaela1973@gmail.com, tel: 0740079785; 11 noiembrie1973 

2. Prof. (numai dacă este cazul) 

 

NUMĂRUL ELEVILOR DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 520 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA ŞCOLARĂ:35 

PARTENERII IMPLICAŢI: PĂRINŢI, AUTORITĂŢI, INSTITUŢII (număr, exemple) 

                      OCOLUL SILVIC RÂȘCA 

                      PRIMĂRIA COMUNEI BOGDĂNEȘTI 

                      ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOGDĂNEȘTI 

                      COMITETUL DE PĂRINTI AL ȘCOLII 

 

TEMA/TEME ABORDATĂ/ABORDATE (dintre cele 12 + altele, dacă este cazul) 

                           1.CURTEA ȘCOLII 

                           2.VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

 

CAPITOLUL I. 

APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI 
 

PASUL 1. COMITETUL ECO 

1. Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco:26 

2. Nr. profesori:21 

3. Nr. părinţi:2 

4. Alte persoane (specificaţi numărul pentru fiecare categorie): 

2 reprezentanţi comunitate locală 

 

PASUL 2. ANALIZA / IDENTIFICAREA PROLEMELOR DE MEDIU  

- Enumeraţi problemele identificate; specificaţi ce soluţii a identificat Comitetul Eco pentru 

soluţionarea / ameliorarea acestor probleme (completaţi tabelul): 

 

Nr. 

crt. 

Probleme identificate Soluţia propusă 

mailto:tibichimihaela1973@gmail.com


1. Colectarea  gunoaielor Colectarea selectivă a gunoaielor 

 

2. Gunoaiele aruncate la întâmplare pe malul albiei Râșca Acțiuni de ecologizare 

 

3. Lipsa florilor din fața școlii Plantare de flori 

 

Alte observaţii:  

 

PASUL 3. PLANUL DE ACŢIUNE (an şcolar 2019/2020) 

1. Completaţi tabelul: 

Nr. activităţi propuse 16 

Nr. activităţi realizate 10 

Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco 250 

Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni 200 

Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni 100 

Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una 

dintre acţiunile programului 

55 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale 

unităţii şcolare 

 

-Primăria Bogdănești 

- 

Notă: Pentru corectitudine, dar şi pentru uşurarea muncii, fiecare membru al comitetului eco va raporta situaţia din clasa/grupa sa, 

iar totalul va fi înscris în acest tabel. În  acest fel, întregul comitet participă la elaborarea Raportului Eco. 

 

 

2. Exemplificaţi  pentru 3 acţiuni care au fost rezultatele (data acţiunii, denumirea, scurtă 

descriere). Ataşati câte 2-3 fotografii pentru fiecare activitate descrisă. 

              1.Ziua Mondială a Curățeniei -23 septembrie 2019 

În data de 23.09.2019 am organizat o acțiune amplă de curățenie în curtea şcolii  și împrejurimi prin antrenarea 

mai multor elevi în această acțiune.Pentru pregătirea acestei acţiuni am organizat în data de 20.09.2019o 

şedinţă pe şcoală cu eco-şefii claselor unde am anunţat acest eveniment ca fiecare reprezentant să transmită 

informaţia colegilor care doresc să se implice.Deasemenea acest eveniment a fost postat şi pe facebook a școlii. 

                 2.Carnavalul Toamnei 

În data de 28 noiembrie 2019 în scoala noastră de la mic la mare am sărbătorit ziua toamnei .Ne-am pregătit 

temeinic pentru acest eveniment implicându-se elevi/copii ,părinți,profesori,educatori.Acest eveniment a fost 

publicat pe pagina de facebook a școlii. 

 

PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

Cum s-a făcut monitorizarea? Cine a participat? 

Cum s-a făcut evaluarea activităţilor?  Cine a realizat evaluarea? 

        Activităţile propuse prin Planul de acţiune precum şi evaluarea rezultatelor obţinute în urma derulării 

Programului au fost şi sunt monitorizate permanent de departamentul Monitorizare(şi cu sprijinul celorlalte 

departamente stabilite la nivelul şcolii).  

Pentru perioada desfăşurării Programului vor fi următorii indicatori de performanţă:  

 arhitectură deosebită a curţii şcolii; 

 o alimentaţie sănătoasă,o viaţă sănătoasă; 

 prevenirea pericolelor de obezitate în rândul copiilor; 



 informarea elevilor cu privire la consumul de alimente; 

 

      Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor este realizată de echipe mixte (elevi şi cadre   

didactice) ce urmăresc ca direcţii principale: 

a.    Întreţinerea curăţeniei claselor şi a holurilor şcolii (se va urmări zilnic şi se va afişa la panou bilunar 

rezultatele de către responsabili ) ;  

b.    Pastrarea şi întreţinerea spaţiului verde din curtea şcolii. 

 Aceste echipe :  

 1. urmăresc  modul în care sunt desfăşurate activităţile din planul de acţiune propunând contravenţii pentru cei 

care au atitudini necorespunzătoare faţă de mediul în care învaţă;              

2. urmăresc realizarea indicatorilor propuşi ;  

3.  popularizează rezultatele obţinute la panourile Eco-Şcoală (care vor fi reactualizate): în fiecare clasă trebuie 

să fie afişat Eco-codul, listele cu elevii care fac parte din fiecare departament, listele cu elevii de serviciu pe 

clasă şi pe şcoală, calendarul ecologic, programe de activităţi proprii. De asemenea se vor reactualiza panourile 

Eco de la nivelul şcolii , de pe holurile clădirilor unde se desfăşoară cursuri, Planul de acţiune pentru cele două 

mari teme ale Programului( Curtea Şcolii,Viaţă Sănătoasă), alte materiale cu caracter educativ privind protecţia 

mediului înconjurător, articole ale elevilor referitoare la mediu, calendarul evenimentelor care urmează să se 

desfăşoare,anunţuri, zile de acţiune, concursuri printre care concursul “Cea mai frumoasă clasă”. 

Pentru a încuraja elevii să îşi menţină clasa curată vor fi realizate grafice cu calificative de care se va ţine cont 

la concurs. 

4.   informează comunitatea locală şi alţi parteneri asupra realizării obiectivelor propuse. 

 

PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 

Activităţile propuse pot fi incluse în programele şcolare la obiectele biologie, educaţie pentru sănătate, chimie, 

geografie, limba română, dirigenţie, educaţie plastică, informatică 

 limba romană se va organiza un concurs de eseuri avand ca tematica natura; 

 biologie s-au aplicat chestionare privind analiza permanentă a mediului înconjurător. Sărbătorirea 

Zilelor Mediului prin:postere,pliante. 

fizică şi chimie activităţile vor implica elevii în înţelegerea fenomenelor naturii, la importanţa apei ca 

sursă a vieţii, la descoperirea proprietăţilor apei, influenţei negative pe care o au substanţele toxice 

asupra mediului înconjurător dar şi cum fiecare cetăţean poate reduce poluarea chimică, începând chiar 

de la reducerea folosirii acestora. 

 

PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

 

Pentru o informare cât mai completă şi complexă a tuturor factorilor împlicaţi direct/ indirect în program,care 

va avea în vedere următoarele: 

 - Informarea elevilor şcolii despre activităţile desfăşurate în programul Eco-Şcoală prin afişierul special 

amenajat, amplasat la loc vizibil şi prin pagina de facebook a  şcolii unde sunt descrise toate activitatile 

desfasurate in cadrul proiectului si nu numai;  

PASUL 7. CODUL ECO 

Care este acesta? 

      VIAŢA PLANETEI E-N MINTEA ŞI-N MÂINILE TALE ! 

 

 

Cum s-a ales acest cod? 

 

Acest cod Eco a fost ales în urma unei sedinţe Eco Şcoală prin votul elevilor 



Câţi copii/elevi cunosc codul eco? Număr sau procent. 

Toți elevii cunosc acest Eco-Cod ,se află în fiecare clasă la panourile lor. 

Câţi copii/elevi ştiu să explice semnificaţia acestuia? Număr sau procent. 

100% 

 

                                                               CAPITOLUL II. 

BENEFICIILE PROGRAMULUI 
 

Progresele remarcate în educaţia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din comunitatea şcolară şi 

locală. Prin participarea la acest program, şcoala noastră are următoarele beneficii:  

• Implicarea elevilor, cadrelor didactice,părinţilor şi autorităţilor locale în activităţi pe probleme de mediu; 

 • Stabilirea unor parteneriate cu elevi de la alte şcoli din ţară 

 • Stabilirea unor parteneriate cu instituţii,organizaţii şi asociaţii care au preocupări în domeniul protecţiei 

mediului; 

 • Valorificarea deşeurilor reciclabile; 

 • Colectarea selectivă a deşeurilor  

• Îmbunătăţirea rezultatelor produse de evaluările externe şi creşterea prestigiului şcolii pe plan local şi zonal; 

Prin acest program s-a îmbunătăţit calitatea procesului instructiv-educativ, deoarece activităţile propuse au 

putut fi integrate la multe dintre disciplinele de învăţământ din Curriculum. Informarea factorilor implicaţi în 

programul Eco –Şcoală despre activităţile desfăşurate s-a realizat prin intermediul Colţului Verde, special 

amenajat,  

. Planul de acţiune stabilit la începutul anului şcolar a suferit unele transformări în sensul adăugării unor 

activităţi la propunerea unor parteneri implicaţi Scopul programului a fost transformarea comportamentelor 

cotidiene ale elevilor în direcţia unor stiluri de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin oferirea 

de exemple de bună practică în domeniul întreținerii unui mediu curat. 

1. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate 

 

I. ECONOMISIRE DE ENERGIE 

 

Cantitatea de energie 

consumată în 2018/2019 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

consumată în 2019/2020 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

economisită 

         6300Kw            5900Kw 400Kw 
Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

 

II. ECONIMISIRE APĂ 

 

Cantitatea de apă consumată 

în 2018/2019 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă  consumată 

în 2019/2020 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă economisită 

                  496m3                 379m3               117m3 
 Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

 

 



 

III. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (acest aspect va fi luat in considerare pentru concurs, 

daca trimiteti toate documentele – vezi mai jos conditii de participare) 

Cantitatea colectată pentru a fi valorificată 

Deşeuri Cantitate colectată Cantitatea predată spre valorificare 

Fără venit pentru 

şcoală 

Cu venit pentru şcoala 

şi suma obţinută 

Hârtie şi carton    

Plastic     

Aluminiu (doze)    

Altele (care?) 

 

   

 

IV. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

 

Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi  

Nr. arbuşti plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

10 

Specii de arbuşti plantaţi tuia 

Nr. flori plantate 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

50 

Specii de flori plantate Begonii,petunii,tagetes 

 

Alte observaţii:  

 

V. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 

 

Tabel ACŢIUNEA 1. 

Data la care a avut loc activitatea 23.09.2019 

Denumirea acţiunii Ziua mondială a Curățeniei 

Cine a organizat acţiunea Scoala Gimnazială Nr.1Bogdănesti 

Scurtă descriere a acţiunii  

Strângerea gunoielor din spatiul școlii 

 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 45 

Suprafaţa igienizată 1500m2 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) Hârtie,plastic,  6 saci  

 

 

 

 

 

  



 

VI. SPAŢII VERZI AMENAJATE 

1. Ce spaţii au fost amenajate? Din unitatea şcolară? Din afara unităţii şcolare? 

            Curtea Școlii,Aleea din fața școliii, 

2. Suprafaţa acestora 

       250m2 

3. Ce lucrări s-au efectuat? 

   Pregătirea terenului,plantare,îngrijire 

4. Care a fost rezultatul? 

            Un aspect plăcut  

 

CONCLUZII FINALE 

În urma participării la acest program s-a putut observa o creştere a gradului de conştientizare, atât în rândul 

elevilor cât şi în rândul cadrelor didactice - chiar a părinţilor sau a autorităţilor locale - a problemelor de mediu 

din şcoală şi împrejurimi. Apreciem că programul Eco-Şcoala a avut efecte benefice atât pentru elevi şi 

comunitatea în care şcoala e integrată, cât şi asupra şcolii în sine, ca şi sistem edilitar şi social. Aşa cum o arată 

şi imaginile prezentate în anexele acestui raport, elevii au acceptat şi asimilat rapid principiile programului 

realizând un echilibru între componenta de divertisment a acţiunilor cuprinse în program şi cea serioasă, gravă, 

acea componentă a educaţiei de mediu care produce modificări durabile la nivel comportamental. Altfel spus, 

curăţenia şi protejarea mediului au început să şi dureze, nu doar să fie reinventate de fiecare dată, cu prilejul 

fiecărei acţiuni (aceasta fiind consecinţa cea mai importantă, probabil, a programului). 

 

 

      ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU UNITATEA ŞCOLARĂ 
                                                       (dacă este cazul) 

 

 
Raport întocmit de Comitetul Eco al unităţii şcolare :Școala Gimnazială Nr.1 Bogdănești 

Preşedintele Comitetului eco (nume, prenume):prof.URSUȘU NICOLETA 

Profesor coordonator (nume, prenume):prof.ȚIBICHI MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Anexa 1  

                                   Ziua  Mondială a Curățeniei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Anexa 2 

                                            CARNAVALUL TOAMNEI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      Anexa 3 

                                                                 Curtea Școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA RAPORT 

CEL MAI IMPLICAT MEMBRU AL  

COMITETULUI ECO DIN UNITATEA ŞCOLARĂ 

 

FIŞA DE IDENTIFICARE A CELUI MAI IMPLICAT  

MEMBRU AL COMITETULUI ECO 

 

 

1. NUME, PRENUME DRILEA RĂZVAN-VASLICĂ 

2. Vârsta, clasa  13 ani clasa a VII a 

3. Date de contact (adresa e-mail)  nu are 

 

 

 

4. FOTOGRAFIA     PUNETI AICI 

 

 

 

 

5. Prin ce activităţi s-a făcut remarcat (5-10 rânduri): 

 
         Este un elev care se implică  și participă activ la toate activitățile  eco desfășurate în școala 

noastră. 

Are un talent deosebit si o răbdare f,mare în realizarea unor lucrări deosebit de frumoase precum 

origami,kusadama dar mai ales arta quiiling. 

A ajutat la realizarea şi interpretarea chestionarelor date elevilor la începutul anului şcolar pentru a 

putea identifica principalele probleme de mediu pe care am putea să le rezolvăm. 

 

6. Impresia sa despre caliatea de membru al Comitetului eco (4-5 rânduri): 

           Activităţile din  Programul Eco Şcoală ne ajută să lucrăm mai bine în echipe ,să colaborăm mai mult 

între noi ,să propunem și să schimbăm idei personale care să ne ajute la identificarea și soluționarea 

problemelor locale legate de mediu şi să fim mai responsabili.Aceste activităţi ne dau încredere că şi noi putem 

să realizăm ceva prin forţele proprii.Pe plan personal ne ajută deoarece pe viitor vom fii mai responsabili și 

grijulii cu ceea ce natura ne-a dăruit și noi să predăm generațiilor viitoare. 

 

 

 



 


