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Beneficiile scolii  

Educaţia este chemată să răspundă provocărilor lumii contemporane prin structura, conţinutul şi 

obiectivele sale. 

În curriculumul şcolar al claselor CP - IV, dar și în abordarea pluridisciplinară la toate ciclurile 

de învățământ, educaţia ecologică îşi găseşte multiple modalităţile de realizare. 

Prin participarea școlii noastre la acest proiect internațional, toți factorii implicați în educație au 

doar beneficii. Elevii își dezvoltă conștiința și conduita față de mediul înconjurător, învață să fie 

mai responsabili, învață să lucreze în echipă, să conștientizeze importanța fiecăruia pentru un mediu 

sănătos. Cadrele didactice, nu numai că îndrumă activitățile desfășurate în cadrul programului, dar 

devin participanți direcți în toate acțiunile derulate, având posibilitatea de a coopera și încheia 

parteneriate cu alte instituții. Prin eforturile tuturor, elevi, cadre didactice, părinți, școala participă 

la un proiect cu impact pozitiv asupra mediului, încercând, prin participarea directă și responsabilă a 

tuturor să amenajeze spațiul verde din curtea școlii, să ofere elevilor posibilitatea de a-și aplica 

noțiunile teoretice în practică, de a-și dezvolta creativitatea și de a-și îmbunătăți imaginea în 

comunitatea locală. 

Nutrim speranţa că participând în acest proiect vom reuşi să inducem elevilor de la Liceul 

Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, concepţia că omul nu are dreptul să distrugă o 

specie animală sau vegetală, ci să observe, să cunoască frumuseţile şi bogăţiile naturii pentru a o 

iubi şi apăra. O plantă umilă, o insectă minusculă cuprind mai multă frumuseţe şi perfecţiune şi 

ascund mai multe mistere decât cea mai minunată creaţie umană. 

De asemenea, curățenia din jurul meu – a băncii mele, a clasei, a școlii, a mediului natural este 

o responsabilitate a fiecăruia dintre noi iar implicarea noastră trebuie să fie o permanență. 
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Şapte elemente esenţiale 

1. Comitetul Eco-Scoala 

• Reprezentanţii conducerii şcolii - 2 

Pr. Prof. Rus Radu Valer – director 

Pr. Prof. Leucea Dorel - Mircea – director adjunct 

• Cadre didactice - 33 

Prof. înv. primar Brege Elena Viorica – coordonator proiect 

Prof. înv. primar Tirpe Maria – Eva - coordonator proiect 

Oros Alin – Florin  

Chișiu Ioana 

Selegean Alina 

Ciuciu Alexandra 

Isdrailă Veronica 

Baidoc Laura 

Dăgău Florica 

Suciu Angelica 

Erdeli Ramona 

Cziger Liliana 

Muscaș Ana 

Caracoancea Codruța    

Rus Mirela Titiana  

Ungur Maria     

Popovici Florica 

Hărăguș Isabela 

Chiș Camelia 

Cioc Nicoleta 

Suciu Călin 

Derszi Juditha 

Cadar Gabriela 

Bulinschi Alexandra 

Lazăr Carmen 

Roiti Paula 

Marcu Patricia 

Hice Paula - Ioana 

Miron Gabriela 

Dulău Daniela 

      Marinca Lavinia 

     Stan Ramona 

     Cernea - Radu Ani 

 



 

• Reprezentanţi ai părinţilor - 3 

Badea Gabriela – președintele Comitetului de părinți pe școală  

Ilaș Cornelia Carmen 

Matei Ioana 

• Reprezentanţi ai autorităților locale - 4 

Târb Loredana – consilier Agenția de Protecție a Mediului – îndrumare, organizator al unor 

evenimente ECO  

Pr. Prof. Negruțiu Florin – inspector școlar ISJ Bihor – îndrumare, facilitează relația cu IȘJ 

Bihor 

Dr. Buda Florina – medic specialist, anestezie și terapie intensivă, Spitalul Municipal 

”Gavriil Curteanu” – organizator al unor întâlniri pe teme de sănătate 

Ing. Tirpe Gheorghe – consilier Autoritatea Națională Fitosanitară – Oficiul Fitosanitar 

Oradea – realizarea unor materiale informative 

• Reprezentanţi ONG-uri - 4 

Dr. Tirpe Ștefana Maria – Asociația Caravana cu Medici Cluj-Napoca – realizarea unor 

activități privind sănătatea și nutriția 

Prof. Petric Cipriana – administrator A.S. TRIUMPH Oradea – realizarea unor activități 

privind stilul de viață sănătos 

Heredeu Remus Ioan – administrator SC Heredeu SRL - – realizarea unor activități privind 

stilul de viață sănătos 

Mata Sebastian – S.C. OKAPIS CASEM S.R.L. 

• Reprezentanţi ai administraţiei şcolii - 3 

Ciocan Mariana– secretar 

Dr. Cristea Dinu – medic școlar - realizarea de activități referitoare la păstrarea sănătății  

Ciurba Tudor - contabil 

 

• Reprezentanţi ai elevilor (comitetul elevilor) – Patrula ECO – 21 elevi 

Marchiș Iulia – CP A     Lucan Andrei – clasa a V-a A  

Floruț Miruna – CP B     Popoviciu Maria – clasa a V-a B 

Coste Alexandru – CP C     Pepelea Ioana – clasa a V-a C 



Rada Giulia - Maria – I A     Magdaș David  – clasa a VI-a A  

Sărăcuț Bogdan Alexandru – I B               Acsinte Cristina - clasa a VI-a B  

Baciu Bianca – Adelina – I C    Moldovan Alexia – clasa a VII-a A 

Toia Iulia – clasa a II -a A     Matei Paula – clasa a VII-a B 

Gavrilaș Patric – clasa a II – a B    Bonca Andreea – clasa a VIII-a A 

Hărăguș Olivia – clasa a III-a A    Donuț Mihai – clasa a VIII-a B  

Popa Ștefania – clasa a III-a B     

Fernea Diana – clasa a IV-a A     

Manciu Denisa – clasa a IV-a B         

      

• alte persoane (sponsorii şcolii, bibliotecar, specialişti în probleme de mediu, profesori 

metodişti etc.) - 2 

Faur Mircea – inginer - Direcția Silvică Bihor –facilitează relația cu DirecțiaSilvică 

Borș Ileana – bibliotecar – oferă material și sprijină interacțiunea cu alte școli din 

străinătate 

Categoriarepre

zentată 

Numele și 

prenumele 
Funcţia Atribuţii şi responsabilităţi 

Conducerea 

şcolii 

Pr. Prof. Rus Radu 

Valer 

Pr. Prof. Leucea 

Dorel – Mircea 

Director    

 

Director adjunct 

*Reprezentantul școlii 

*Sprijinirea implementării şi 

desfăşurării programului ”Eco-

Şcoala” 

*Diseminarea informațiilor în 

mass-media, în comunitatea 

locală, în instituțiile administrației 

locale 

*Actualizare permanentă pe site-

ul școlii 

Cadredidactice 

Brege Elena Viorica 

 

Tirpe Maria – Eva 

Prof. înv.primar 

 

Prof. înv.primar 

*Coordonator proiect,,Eco-școala’’ 

*Realizarea documentaţiei 

proiectului 

*Managementul activităţilor 

*Monitorizarea rezultatelor 



*Managementul comunicării 

*Responsabil elaborare 

Eco-Cod 

*Responsabil panou Eco 

Chiș Camelia 

 

Marcu Patricia 

 

Erdeli Ramona 

Caracoancea 

Codruța 

Selegean Alina 

 

Profesor 

 

Profesor 

 

Prof. înv. primar 

Profesor 

 

Prof. înv. primar 

 

 

*Coordonator reprezentanți ai 

elevilor 

*Responsabil concursuri pe teme 

de mediu 

*Organizarea de expoziții, 

realizarea de postere cu mesaje 

eco 

*Coordonarea acţiunilor ecologice 

la clasă 

*Diseminarea activităţilor 

din proiect 

Rus Mirela Titiana 

 

Oros Alin 

 

Ciuciu Alexandra 

 

Dulău Daniela 

Profesor 

 

Profesor 

 

Prof. înv. primar 

 

Profesor  

*Coordonator manifestări cultural-

artistice cu teme ecologice 

*Monitorizarea activităţilor 

extraşcolare 

*Responsabil concursuri pe teme 

de mediu 

*Coordonarea acţiunilor ecologice 

la clasă 

*Diseminarea activităţilor din 

proiect  

Chișiu Ioana 

 

Isdrailă Veronica 

 

Baidoc Laura 

 

Popovici Florica 

Prof. înv. primar 

 

Prof. înv. primar 

 

Prof. înv. primar 

 

Profesor 

 

*Realizarea unor obiecte de decor 

din materiale reciclabile 

*Coordonarea și monitorizarea 

colectării selective de deşeuri 

*Realizarea unor obiecte de 

decor,a unor costumații din 

materiale reciclabile 

*Realizarea de postere cu mesaje 

eco 

Suciu Angelica Prof. înv. primar *Responsabil concursuri pe teme 



 

Suciu Călin 

 

Dăgău Florica 

Cziger Liliana 

Hărăguș Isabela 

 

 

 

Profesor 

 

Prof. înv. primar 

Prof. înv. primar 

Profesor 

 

de mediu 

*Responsabil ecologizare 

igienizare, întreținere spații verzi 

*Coordonarea acţiunilor ecologice 

la clasă 

*Diseminarea activităţilor din 

proiect 

*Coordonarea  activităților  pe  

teme  de sănătate 

Derszi Juditha 

Bulinschi Alexandra 

Lazăr Carmen 

Marinca Lavinia 

Cioc Nicoleta 

Roiti Paula 

Miron Gabriela 

Stan Ramona 

Muscaș Ana 

Profesor 

Profesor 

Profesor 

Profesor 

Profesor 

Profesor 

Profesor 

Profesor 

Prof. înv. primar 

* Informatizarea datelor 

*Coordonarea acţiunilor ecologice 

la clasă 

*Diseminarea activităţilor din 

proiect 

 

 

Elevii Patrula ECO elevi 

*Monitorizarea, alături de cadrele 

didactice, a colectării selective a 

deșeurilor 

* Diseminarea informațiilor legate 

de proiect 

*Monitorizarea menținerii 

curățeniei în clasă 

 

2. Analiza problemelor de mediu 

Pentru inventarierea problemelor cu care se confruntă unitatea școlară am avut întâlnire 

cu doamna Tîrb Loredana - consilier la Agenția de Protecție a Mediului Bihor. Colectarea 

selectivă a deșeurilor, curățenia în clase și pe holuri, îngrijirea plantelor din ghivece și din 

curtea școlii, ecologizarea curții, plantarea de flori și puieți sunt aspecte care vizează 

asigurarea unui climat sănătos și pe care trebuie să le avem în vedere, toți cei implicați în 

educație. 

Identificându-le, acestea au fost analizate încercând să se găsească soluții viabile pentru 

soluționarea lor, prin participarea și antrenarea tuturor elevilor, cadrelor didactice, părinților, 

fiecare pe câte un segment potrivit vârstei și preocupărilor. De implicarea fiecăruia dintre 



noi, depinde climatul din orizontul imediat și apropiat nouă, dar și sănătatea mediului, sub 

toate aspectele lui. 

 

• Inventarierea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala, comunitatea şcolară şi chiar 

cea locală  

Pentru  a cunoaște cât mai bine aceste lucruri am pornit de la exemple concrete din 

activitatea pe care o desfășoară elevii zilnic. Alergatul prin clasă, pe holuri, aruncarea hârtiilor la 

coșul de gunoi și nu la coșul colector cum ar trebui, aruncarea ambalajelor și a resturilor 

alimentare în coș și nu alături, realizarea unui mediu ambiant în sala de clasă, îngrijirea  plantelor 

din ghivece, păstrarea curățeniei corporale, grija pentru păstrarea sănătății, mai ales acum, în 

vreme de pandemie, aerisirea sălii de clasă, au dat naștere unor discuții aprinse și foarte 

constructive. Conduși cu multă grijă în astfel de discuții, elevii au tras concluzii deosebit de 

interesante. Trebuie să avem grijă de mediul în care trăim deoarece avem grijă de sănătatea 

noastră. 

 Discuțiile au fost lărgite asupra spațiului de joacă, curtea școlii și împrejurimile acesteia. 

Am  realizat activități practice atât în sala de clasă cât și în curtea școlii: săpatul straturilor pentru 

plantarea florilor sau semănarea semințelor, plivitul, greblarea și adunarea frunzelor, adunarea 

hârtiilor din curtea școlii și din împrejurimi, plantarea de puieți în curtea școlii, observarea 

comportamentului altor persoane și stabilirea aspectelor pozitive și negative observate. 

Multe din aceste aspecte sesizate pot fi corectate sau ameliorate prin implicarea tuturor cu 

mai multă atenție, seriozitate și responsabilitate. Vom încerca: să colectăm mai atent deșeurile, 

să aruncăm resturile doar în coșurile de gunoi, să nu risipim apa și energia electrică, să îngrijim 

spațiul verde din curtea școlii (ținând seama de lucrările de reabilitare a școlii din acest an), să 

plantăm flori în rondurile amenajate, să îngrijim copacii/pomii existenți și să mai plantăm puieți, 

să respectăm reguli pentru a ne păstra sănătatea (spălatul pe mâini, purtarea măștii, respectarea 

distanțării, dezinfectarea, igienizarea).  

În acest an școlar vom avea în atenție cu precădere colectarea atentă a deșeurilor și 

amenajarea curții noastre, după finalizarea lucrărilor de reabilitare. De asemenea, vom participa 

la acțiuni de igienizare a spațiului din apropierea școlii, încercând să sensibilizăm comunitatea 

locală cu privire la necesitatea unui mediu sănător, curat, verde. 

 

3. Planul de acţiune 

• Definirea unui scop unic pentru anul şcolar 2021/2022 

Scopul fundamental: stimularea motivației elevilor pentru un mediu adecvat, propice 

învățării și petrecerii timpului recreativ la școală și formarea unui comportament ecologic 



adecvat prin activități concrete de bune practici; responsabilizarea elevilor, cadrelor didactice, 

părinților în înțelegerea corectă a relației om – mediu. 

Curtea școlii noastre și colectarea deșeurilor vor fi prioritare în acest an școlar. 

 

• Definirea unui set de acţiuni caracteristice realizabile în mod cert în perioada propusă  

Plan de acțiune pentru anul școlar 2021 - 2022 

• Păstrarea curățeniei și a disciplinei în clasă și pe holul școlii - permanent - fiecare cadru 

didactic și profesorii de serviciu 

• Reducerea consumului de apă și energie electrică – permanent - Patrula ECO (formată 

din elevi din fiecare clasă) și profesorii de serviciu 

• Colectarea selectivă a deșeurilor curente– permanent - fiecare cadru didactic – Chișiu 

Ioana 

• Colectare de deșeuri – hârtie, carton, plastic, vânzarea acestor deșeuri și evidența sumelor 

obținute – Patrula ECO, Chișiu Ioana 

• Activități de curățenie în curtea școlii – septembrie, martie; Patrula ECO, Oros Alin, 

Ciuciu Alexandra 

• Plantarea de flori în rondurile amenajate – noiembrie, martie – aprilie; Patrula ECO, 

Erdeli Ramona, Suciu Angela, Caracoancea Codruța 

• Întreținerea pomilor/copacilor existenți și plantarea altora – octombrie - martie – Suciu 

Călin 

• Realizarea și montarea unor plăcuțe cu îndemnuri ecologice în curtea școlii – februarie - 

Marcu Patricia, Selegean Alina, Baidoc Laura 

• Actualizarea articolelor la Panoul Verde – lunar; Tirpe Eva,  Brege Viorica, Rus Mirela 

• Realizarea unor expoziții cu obiecte din materiale reciclabile sau din natură – decembrie, 

martie, aprilie; Isdrailă Veronica, Dăgău Florica 

• Activitate informativă privind agricultura Bio și regimul special al culturilor de mac și 

cânepă; protejarea terenurilor agricole/excavări balastiere – octombrie; Tirpe Maria-Eva, 

Patrula ECO 

• Campanie ECO de Ziua Pământului – Brege Viorica, Tirpe Maria-Eva, Patrula ECO, toți 

învățătorii și profesorii 



• Activități pe teme de sănătate, nutriție și stil de viață sănătos – ianuarie, mai; Tirpe 

Maria-Eva, Hărăguș Isabela 

• Participarea la acțiuni de ecologizare în apropierea școlii – septembrie – Oros Alin 

• Activități outdoor, în natură – ocazional – cadrele didactice ale școlii 

• Pauza de 11, pauza de fruct – permanent – toate cadrele și elevii 

Ținând cont de situația actuală, a pandemiei, activitățile vor fi adaptate pentru a se 

putea desfășura și on-line o educație pentru mediu în rândul elevilor. 

 

4. Monitorizarea și evaluarea (înregistrarea și măsurarea progresului) 

Monitorizarea și evaluarea activităților se vor realiza de către echipa de proiect, Patrula Eco, 

responsabilii de activitate dar și de către partenerii implicați. Activitățile desfășurate, rezultatele, 

impactul asupra celor implicați vor fi afișate la panoul Eco al școlii, în Colțul Eco din clase dar și 

pe grupurile claselor și site-ul școlii. 

Deșeurile se vor colecta diferențiat, iar elevii și profesorii vor urmări acest lucru, atenționând 

la nevoie. 

Se va organiza trimestrial colectare de material reciclabil. Când vor fi cantități mai mari, 

acestea se vor livra spre vânzare. Profesorul responsabil cu această acțiune va monitoriza sumele 

încasate, observând dacă programul este financiar viabil. 

 

5. Curriculum 

Multe din activitățile propuse se pot realiza în cadrul orelor, în conținutul programelor 

multor discipline existând parte din temele propuse. De asemenea, se pot organiza activități 

practice prilejuite de unele evenimente Eco, în cadrul Săptămânii Școala Altfel, activități în care 

pot fi implicați și părinții sau partenerii. 

Partenerii noștri – elevii din ciclul liceal pot sprijini elevii din ciclul primar sau preșcolar, 

realizând acțiuni în echipă. Caracterul pluri, trans și interdisciplinar asigură nu numai transferul 

de cunoștințe și fixarea conținutului predate, ci și aplicabilitatea practică și motivația elevilor. 

 

6. Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi locale 

Beneficiile, comitetul, planul de acțiune al programului vor fi prezentate atât în Consiliul 

profesoral, cât și în Comisiile metodice, încercând să se organizeze activitățile astfel încât să fie 



o abordare transdisciplinară. Fiecare învățător/diriginte va disemina informațiile atât elevilor, cât 

și părinților, asigurându-se că au fost cunoscute și înțelese. Cunoștințele legate de protejarea 

mediului, a apei, a colectării selective a deșeurilor, a întreținerii unui spațiu verde vor și 

împărtășite și rudelor, vecinilor, prietenilor. 

Calendarul Eco va fi afișat atât la panoul Eco, cât și în clase. Pentru aceste evenimente se vor 

organiza acțiuni în care elevii vor fi încurajați să deseneze, să scrie compuneri, să aducă 

informații suplimentare, curiozități sau să realizeze jocuri educative. De asemenea, se vor 

desfășura activități outdoor, în natură, care vor spori succesul activității și motivația celor 

implicați. 

Toate activitățile și acțiunile organizate vor fi afișate la Panoul Verde al școlii. De asemenea, 

site-ul școlii va aduce la cunoștința celor interesați, modul în care s-au desfășurat activitățile, 

persoanele implicate și impactul acestora asupra mediului. Vom mediatiza implicarea noastră și 

prin presa locală, întâlnirile cu părinții sau cu alte cadre didactice, expoziții ale lucrărilor elevilor 

la instituții partenere.  

 

7. Eco-Codul 

ECO – Codul proiectului unității noastre a fost stabilit prin propunerile lansate de elevi și 

cadre didactice.  Curtea școlii noastre reprezintă un loc în care elevii se relaxează, se joacă, 

învață chiar, de aceea constituie un factor important pentru asigurarea climatului pozitiv necesar 

desfășurării activității școlare.  

Verde e mai bine! Protejează-i pe cei ca tine! a decis Comitetul Eco să fie deviza care să ne 

călăuzească și pe care să o avem mereu pe buze. Implicarea copiilor în căuta ceva potrivit a creat 

și slogane, urmărind toate un mediu mai sănătos pentru noi, toți. Haideți să reciclăm!/ De viață 

să ne bucurăm!; Natura de-o vei iubi,/ Dorințele-ți va îndeplini!; Un carton reciclat,/ Un copac 

salvat!; Curte cu verdeață,/ Fii mereu plină de viață!; Curte sclipitoare,/ Fii mereu 

bineprimitoare!; Curte frumoasă,/ Viață sănătoasă!; Copaci frumoși,/ Copii sănătoși!; 

Protejează, reciclează,/Curăță, plantează! 

 

Flexibilitatea schemei 

 Activitățile propuse pentru anul școlar 2021 – 2022  în planul de acțiune se vor desfășura 

printr-o abordare transdisciplinară a conținuturilor, asemeni celor din anul școlar 2020-2021. 

Aplicabilitatea în practică a cunoștințelor și legarea acestora de viața cotidiană contribuie la 

consolidarea cunoștințelor. De asemenea, pot fi grupați elevii de aceeași vârstă (aproximativ) sau 

cu aceleași abilități pentru realizarea unor activități. Ori, cei mai mari, pot oferi sprijin în 

organizarea sarcinilor mai dificile. 



 Elevii din clasele primare și gimnaziale care sunt în aceeași clădire și curte, pot desfășura 

mai ușor acțiuni comune. Cei din liceu, dar și preșcolarii, aflați în alte două locații vor fi 

partenerii noștri și vor desfășura activități în locațiile în care se găsesc. 

 Acțiunile stabilite nu sunt încorsetate într-o schema rigidă, existând posibilitatea 

modificărilor acestora în funcție de alte propuneri primite, de dorința unor persoane abilitate de a 

se implica în derularea unor activități sau orarul elevilor. 

 

Rezultatele pe termen lung impuse de program 

Prin implementarea Proiectului ,,ECO-ȘCOALA” urmărim formarea conduitei civice, 

atât în rândul elevilor din școală, cât și la nivel de comunitate, antrenând mai multe instituții de 

educație și dezvoltând relații de parteneriat cu autoritățile locale. Cei mici, receptivi la idei noi, 

la activități atractive, cu implicare directă și cu rezultate, cărora li se explică și motivează 

participarea lor și realizarea acestor acțiuni, vor împărtăși aceste mesaje și în rândul familiei, 

prietenilor, în întâlnirile comune și în viața cotidiană. 

Cultivarea dragostei faţă de tot ce se află în mediul natural local: plante, animale, ape  

(Crişul Repede), formarea unei atitudini de respect şi a unui comportament responsabil faţă de 

ceea ce ne înconjoară, formarea capacităţii de a îngriji spaţiile verzi şi folosirea acestora în 

desfăşurarea unor activităţi instructiv educative sunt obiective pe care dorim să le cultivăm și să 

le împărtășim și celor din jurul nostru, prin puterile, ambițiile și creativitatea noastră, a celor 

mici, sperând într-un ”mai bine” pentru noi, pentru mediu. Fiecare după puterile lui și toți 

împreună putem planta flori și arbuști în curtea școlii, putem colecta selectiv deșeurile, refolosi 

unele resturi de materiale pentru confecționarea unor obiecte, iar realizarea unei lăzi de compost 

în curte ar fi o idee ce poate fi pusă în practică și pentru cei care locuiesc la casă sau construită la 

bunici. Ne gândim atât la noi, cât și generațiile următoare! 

 

Potenţialul programului de a acţiona ca un liant în scopul dezvoltării unei strategii pentru 

educaţia ecologică 

 România, alături de celelalte țări membre ale ONU a adoptat toate hotărârile și a creat 

cadrul necesar implementării strategiei UNECE privind Educația pentru dezvoltare durabilă. În 

acest sens, din cele 17 obiective stabilite, obiectivul 4, ținta 4.7 se referă în mod explicit la 

Educația pentru calitate, regăsindu-se aici, ca temă-cheie, protecția mediului, alături de 

managementul resurselor naturale, diversitatea biologică a naturii, responsabilitatea în contextul 

local și global, modele de producție și consum. 

 Educația pentru mediu, ca și componentă a educației pentru calitate în contextul 

dezvoltării durabile, este abordată transversal în curriculumul formal din învățământul 



preuniversitar.Acest tip de educație este inclusă și în CDȘ, ca disciplină opțională, însă de mare 

importanță și actualitate.  De asemenea, ea se regăsește în activitățile extracurriculare, 

extrașcolare și de voluntariat, la toate nivelurile de învățământ, având un ecou însemnat în rândul 

elevilor, părinților și al profesorilor. 

 

 În dezvoltarea durabilă a comunității locale, educația pentru mediu se realizează printr-o 

serie de activități nonformale și informale, care facilitează schimbarea de atitudine în rândul 

elevilor și apariția motivației de a lucra în favoarea soluționării problemelor de mediu din zona 

comunității, și nu numai.Copiii educați în acest spirit vor educa, la rândul lor, alți copii, adulți, 

comunitatea din care fac parte. 

 Conceptul de Eco-Școală poate fi folosit în dezvoltarea unei strategii speciale pentru 

realizarea educației ecologice în școală, ca o chintesență a tuturor demersurilor și acțiunilor ce se 

desfășoară în folosul protejării mediului înconjurător.Din paleta de activități am putea enumera 

câteva:activități de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor, a gunoiului menajer, activități 

de ecologizare și amenajare a spațiilor verzi, activități de informare a modului în care se poate 

proteja natura, apa, solul, biodiversitatea, agricultura ecologică, hrana și stilul de viață sănătos, 

transport eco, energia regenerabilă.În acest sens, colectivul de profesori și elevi, colaborează, ca 

un liant, cu specialiști în domeniul mediului, cu autoritățile locale, cu diferite instituții ale 

statului, ONG-uri etc., stabilind activități reale, țintite, responsabile, având ca scop educația 

ecologică, concretizată prin formarea conștiinței și conduitei eco, garanție a păstrării vieții pe 

Pământ, dar și a respectului față de creația lui Dumnezeu. 

 


