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Pǎrinţi

Autoritǎţi locale
Alte persoane

Administraţia şcolii
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4
5
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1
2
3
4

Aconstantinesei Mihaela
Apetri Anișoara
Onuți Adrian
Turculeț Victor
Ignat Anca Iuliana
Tudorache Laurențiu
Lungu Ioan –primar
Andronache Marian -viceprimar
APM Suceava – Nistor Mădălin
Beatrice Ştefǎnescu- GEC Bucovina
Tabarcea Victoria Primaria Suceava –Biroul de
mediu
Sorin Ciobanu - director ROMSILVA
Gasparel Diana - Comisar Garda de Mediu
Dr. Ing. Grădinariu Florin – Asociația Biosilva / Asociația
Areas
Toderaş Iftimia-contabil
Micliuc Vasile- administrator
Mihu Doru
Buliga Dumitru

TEMA/TEME ABORDATĂ/ABORDATE: 1. SĂNĂTATE. STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
2. GUNOIUL MENAJER

CAPITOLUL I.
APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI
PASUL 1. COMITETUL ECO
1. Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco: 21
2. Nr. profesori: 34
3. Nr. părinţi: 6
4. Alte persoane (specificaţi numărul pentru fiecare categorie):
- autorități locale: 2
- APM Suceava: 1
- GEC Bucovina, Suceava: 1
- Primăria Suceava- Biroul de mediu: 1
- ROMSILVA: 1
- Garda de mediu: 1
- OCOLUL SILVIC Stulpicani: 1
- OCOLUL SILVIC Adâncata: 1
- Asociația Biosilva / Asociația Areas: 1
- Administrația școlii : 4
Alte observaţii:
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.
1.

Probleme identificate

Soluţia propusă

Poluarea aerului

- plantare de copaci / flori
- reciclarea deșeurilor
- incercarea de a renunța măcar pentru o perioadă
scurtă, a autovehicolelor

2.

Dorința de a trăi într-un mediu mai
curat

3.

Conștientizarea
normelor
de
comportament ecologic specific
asigurării
echilibrului
dintre
sănătatea individului, a societăţii şi a
mediului înconjurător

- igienizarea spațiilor verzi din incinta școlii și din
cartier
- plantare de flori în clasele în care studiază elevii
și în curtea școlii
- împărțirea de eco – fluturași care au cuprins
datele de colectare a maculaturii și a deșeurilor
electrice și electronice ( cu scop caritabil), de
către elevii din cadrul comitetului eco, în școală și
în cartierele din aproprierea unității școlare

Alte observaţii:

PASUL 3. PLANUL DE ACŢIUNE (an şcolar 2019/2020)
1. Completaţi tabelul:
Nr. activităţi propuse
Nr. activităţi realizate
Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco
Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni
Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni
Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una
dintre acţiunile programului
Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale
unităţii şcolare

33
30
1200
600
280
50
- Direcția Silvică, Suceava
- Ocolul Silvic Stulpicani
- Ocolul Silvic Adâncata
- Primăria Suceava
- Asociația Biosilva
- Asociația Areas

2. Exemplificaţi pentru 3 acţiuni care au fost rezultatele (data acţiunii, denumirea, scurtă
descriere). Ataşati câte 2-3 fotografii pentru fiecare activitate descrisă

ATELIERELE LUI MOȘ CRĂCIUN- 13 decembrie 2019
Clasa a IV a C, 26 elevi
Prof. Plăcinta Mihaela Carmen
-

activitate interactivă, părinți-elevi
realizare de obiecte pentru brad și Crăciun din deșeuri refolosibile

-

MĂȘTI TRADIȚIONALE
confecționare de măști din materiale refolosibile: sac, fasole, pânză, mărgele, vată,

ZIUA PĂMÂNTULUI
(22 aprilie 2020)

Elevii de la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava au sărbătorit anul acesta Ziua Pământului
de acasă. Au răspuns la numeroase întrebări legate de schimbările climatice, folosind platformele online.
De asemenea, au dorit să-și exprime sentimentele în legătură cu acest subiect de actualitate, prin postere
și colaje. În contextul situației actuale, pandemia de Covid-19, mesajul lor vine de la ferestrele caselor lor,
fiind intitulate sugestiv: „Lumea văzută de la fereastra mea”, „Primăvara de la fereastră”, „Tăcere”,
„Suceava
la
apus”,
„Seninătate
și
vindecare”,
„Pământul,
acum
și
atunci”.
În introducere, unul dintre elevi – Bujorean Justin, clasa a VIII-a D – a creat un film de scurt
metraj, în care prezintă dorința sa de a surprinde, cu sensibilitate, natura și oamenii, atât cât îi permite
fereastra.
Este un mesaj profund care ne determină să medităm la frumusețea naturii pe care omul lumii
contemporane a uitat să o aprecieze. Clasele și cadrele didactice implicate au fost: clasa a VIII- a D, prof.
diriginte Adrobotoaei Elena; clasa a VI –a D, prof. diriginte Cucu Ancuța; clasa a VI –a A, prof. diriginte
Apetrei Gabriela și clasa a V –a A, prof. diriginte Pelin Cosmina.

Fantezie din materiale reciclabile
Clasa: I B / martie – aprilie 2020
Profesor coordonator: Ștefură Anna
Descrierea activității:
Această activitate i-a făcut pe elevi și părinți să privească tipul de deşeuri într-o lumină diferită,
să transforme obiectele reciclabile în obiecte de artă. Scopul acestei activități a fost de a găsi noi noi
modalităţide a recicla materiale, pentru a-şi dezvolta abilităţile artistice şi apentru a produce ceva
funcţional din deşeuri. Elevii au fost infomați despre importanța reciclării materialelor refolosible în urma
vizionării unui material ce a avut ca scop sensibilizarea păstrării unui mediu curat.
Activitatea s-a desfășurat online cu cei 31 de elevi și părinți, pe mici ateliere:
Atelierul 1- plantarea de flori în ghivece confecționate din cutii de plastic, bidoane.
Atelierul 2 – ornamente de Paște ( din pahare de plastic, linguri de plastic, semințe)
Atelierul 3- pictarea ouălelor din lemn
Atelierul 4- ,,Flori de Florii” – confecționarea florilor din diverse tipuri de hârtie
Atelierul 5- tablouri din semnițe
Rezultatele obţinute, concretizate în produse de calitate sunt o dovadă a faptului că în şcoală elevii
sunt educaţi în domeniul esteticii, că se poate realiza o legătură între artă şi ştiinţă. Consider că
obiectivele propuse au fost îndeplinite, cu atât mai mult originalitatea şi gradul de implicare ale elevilor şi
al profesorului.

PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Cum s-a făcut monitorizarea? Cine a participat?
Toate activităţile au fost promovate elevilor prin afişarea lor la panourile eco din sălile de clasă și
din unitatea școlară, cît şi transmise prin responsabilii ECO din fiecare clasă. S-au implicat în informarea
elevilor atât prof. diriginţi şi învăţătorii fiecărui colectiv, cât şi membrii Comitetului ECO.
Cum s-a făcut evaluarea activităţilor? Cine a realizat evaluarea?
S-a realizat evaluarea semestrială / anuală a activităţilor desfăşurate şi nivelul atins al obiectivelor
propuse în cadrul şedinţelor Comitetului ECO pe şcoală. Evaluarea a fost efectuată de președintele
comitetului de elevi, profesorul coordonator al activităților Eco și conducerea unității școlare.
PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM
La învăţământul primar, în cadrul orelor de abilităţi practice, elevii au confecţionat diferite obiecte
din deşeuri reciclabile (tablouri, suporturi pentru creioane din cutii de plastic, ghivece pentru flori,
mărțișoare, colaje şi obiecte decorative – apoi au realizat miniexpoziţii cu obiectele confecţionate. În
cadrul orelor de desen elevii au realizat numeroase desene pe teme ecologice care au fost expuse în
expoziţii permanente; la orele de chimie şi geografie elevii au realizat postere despre protecţia mediului
înconjurător şi poluare. În cadrul orelor de biologie și de diriginție s-au realizat dezbateri pe tema:
"Impactul deşeurilor asupra ecosistemelor. Gunoiul menajer" şi "Sănătate. Stil de viață sănătos". Chiar și
în timpul pandemiei, în perioada martie – iunie, cadrele didactice și elevii, s-au implicat în diferite
activități ce țin de alimentația sănătoasă și de protejarea mediului încomjurător.

PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE
Explicaţi cum aţi diseminat activităţile şi pe cine aţi implicat.
Activităţile desfăşurate în cadrul programului Eco-Şcoala au fost promovate în rândul elevilor, al
părinţilor, al cadrelor didactice, în careurile cu elevii, consiliile profesorale, consiliul de administraţie al
şcolii, şedinţele şi lectoratele cu părinţii.
S-a urmărit conştientizarea familiei asupra necesităţii ocrotirii naturii, implicarea părinţilor în
activităţile de educaţie ecologică pentru crearea unui mediu sănătos, propice desfăşurarii activităţilor
zilnice la şcoală, implicarea lor în acţiunile de colectare a maculaturii, în completarea chestionarelor ce
stau la baza analizei identificării problemelor de mediu, în remedierea unor probleme de mediu. Toate
activităţile din planul de acţiune au fost popularizate în timp util la panoul „Eco- Şcoala”; au fost
distribuiţi fluturaşi cetăţenilor din cartier cu scopul conştientizării menţinerii curăţeniei, întreţinerii
spaţiilor verzi şi colectării materialelor reciclabile. Toată şcoala a fost implicată în activităţi diverse
(curăţenie în clase, plantare de flori), curăţenie în jurul şcolii şi în cartier, etc.), prin participarea la
campania de conștientizare privind beneficiile și utilizarea mijloacelor de transport prietenoase cu mediul,
prin organizarea unei „Zile de acţiune" intitulată PRO EDUCAȚIE, PRO VOLUNTARIAT! (sept. 2019).
PASUL 7. CODUL ECO
Care este acesta?

,,DE BUNĂ VOIE ŞI NESILIT DE NIMENI, APĂRĂ MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR !’’
Cum s-a ales acest cod?

În momentul în care Scoala Gimnazială ,,Miron Costin ’’Suceava s-a înscris în Programul
Mondial Eco Şcoala în martie 2004, conducerea unității școlare împreună cu cadrele didactice care
făceau parte din comitetul eco la momentul respectiv, dar ținând cont și de părerea elevilor, au decis să
aleagă acest cod eco, care este un îndemn natural și firesc de a apăra mediul înconjurător. În 2006, după
o implicare cu mic cu mare în activităţi menite să formeze o atitudine ecologică în rândul elevilor,
cadrelor didactice şi comunităţii locale, am fost evaluaţi şi ni s-a decernat Steagul Verde şi statutul de
Eco-Şcoală. Au urmat alţi ani în care activităţile eco au primat, paşii eco s-au multiplicat prin
diversitatea şi amploarea activităţilor desfăşurate. Multe clase din şcoală s-au înscris în proiecte
coordonate de CCDG, cum ar fi LeAf sau YRE. Reevaluările din anii 2008, 2010, 2012, 2014, 2016,
2018 și reevaluarea din acest an școlar, ne-au reconfirmat statutul de Eco-Şcoală. Partenerii noştri în
acest program, APM Suceava, GEC Bucovina, Romsilva, Asociația Biosilva / Asociația Areas, CCDGul, ne-au susţinut, informat şi îndrumat în realizarea activităţilor din cadrul acestui proiect.
Câţi copii/elevi cunosc codul eco? Număr sau procent.
Codul ECO este cunoscut de aproape toți elevii Școlii Gimnaziale Miron Costin, deoarece el
este afișat în fiecare clasă, iar elevii sunt îndemnați și îndrumați de către cadrele didactice să respecte și
eventual să aducă un beneficiu la ceea ce ne oferă natura. ( aproximativ 1200 de elevi)
Câţi copii/elevi ştiu să explice semnificaţia acestuia? Număr sau procent.
-

Aproximativ 85 % din numărul de elevi

CAPITOLUL II
BENEFICIILE PROGRAMULUI
1. Progresele remarcate în educaţia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din
comunitatea şcolară şi locală.
La nivelul şcolii, programul Eco-Şcoala ne permite aplicarea conceptului de interdisciplinaritate,
susţinut şi promovat în instituţiile de învăţământ din Europa. Este foarte important să oferim elevilor
cadrul necesar de dezvoltare a unei viziuni globale asupra lumii şi vieţii, iar acest lucru nu poate fi realizat
decât prin îmbinarea cunoştinţelor pe care ei le dobândesc studiind diferite materii şi prin aplicarea
acestor cunoştinţe, de multe ori teoretice şi abstracte, în practică. Educaţia pentru mediu permite această
deschidere spre un învăţământ modern şi calitativ, atât în activităţile şcolare cât şi în cele extracurriculare.
Experienţa noastră în acest program ne-a demonstrat că aspectul practic pe care trebuie să îl aibă
educaţia din ţara noastră se realizează doar prin participarea directă şi implicarea elevilor într-o activitate
cu finalitate clară.
Partcipând activ la toate activitățile din cadrul proiectelor Eco – Școala, pe viitor elevii vor şti la
rândul lor să proiecteze şi să organizeze activităţi ecologice care vor determina formarea permanentă în
domeniul ecologic şi a generaţiilor viitoare.
2. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate
I.
Cantitatea de energie
consumată în 2018/2019
(sept.-iunie)
31386 KW

ECONOMISIRE DE ENERGIE

Cantitatea de energie
consumată în 2019/2020
(sept.-iunie)
26361 KW

Cantitatea de energie
economisită
5025 KW

Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare

II.
Cantitatea de apă consumată
în 2018/2019 (sept.-iunie)

ECONIMISIRE APĂ

Cantitatea de apă consumată
în 2019/2020 (sept.-iunie)

Cantitatea de apă economisită

1628 mc

463 mc

2091 mc

Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

III.

Cantitatea colectată pentru a fi valorificată
Deşeuri
Hârtie şi carton
Deșeuri electronice

Cantitate colectată

2500 kg
850 kg
IV.

Nr. flori plantate
a. În şcoală
b. În alte spaţii (unde?)
Specii de flori plantate

Cantitatea predată spre valorificare
Fără venit pentru Cu venit pentru şcoala
şcoală
şi suma obţinută
2500 kg = 250 Ron
850 kg = 255 lei
PLANTĂRI

150
- în școală
- în grădina școlii
mușcate, petunii, crizanteme, trandafiri
(butași)

V.

SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI

Tabel ACŢIUNEA 1.
Data la care a avut loc activitatea
Denumirea acţiunii

SEPTEMBRIE 2019
– PRO EDUCAȚIE, PRO VOLUNTARIAT ! activități de ecologizare și binefacere

Cine a organizat acţiunea

Școala Gimnazială Miron Costin, Suceava

Scurtă descriere a acţiunii

S-a organizat ziua de acţiune PRO EDUCAȚIE,
PRO VOLUNTARIAT ! ce a constat în ecologizarea
cartierului Burdujeni de către elevii şcolii și de către
cadrele didactice însoțitoare.
SCOPUL: Antrenarea elevilor în activităţi cu caracter
ecologic în vederea conştientizării importanţei
menţinerii echilibrului în natură, formarea conştiinţei,
conduitei şi atitudinii ecologice prin dezvoltarea de
abilităţi de management al deşeurilor.

Nr. participanţi din unitatea dvs.
Suprafaţa igienizată
Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.)
VI.

500
Cartierul Burdujeni
Hârtie, plastic, metal ( 1000 kg.)
SPAŢII VERZI AMENAJATE

1. Ce spaţii au fost amenajate? Din unitatea şcolară? – sălile de clasă și coridoarele școlii
Din unitatea școlară?
–

curățarea frunzelor uscate și schimbarea pământului la florile deja existente;

–

plantarea de mușcate și de petunii în incinta școlii;

–

plantarea de mușcate la intrarea în școală;

–

plantarea de crizanteme și de trandafiri ( butași), în parcul școlii.
2. Care a fost rezultatul?

-

Stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, prin
care contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc;

-

Însuşirea unor norme de comportament ecologic specifice asigurării echilibrului dintre
sănătatea individului, a societăţii şi mediului şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de
cei care încalcă aceste norme;

-

Dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini.

CONCLUZII FINALE
Şcoala poate deveni un liant între comunitate şi alte instituţii care se ocupă cu protecţia mediului
înconjurător. Participarea într-un program cum este Eco- Şcoala a permis realizarea de parteneriate cu
astfel de instituţii, iar acţiunile desfăşurate împreună contribuie la ameliorarea aspectului cartierului în
care se află şcoala, la ajutarea împăduririi pădurilor, la conștientizarea oamenilor de efectele negative pe
care le aducem naturii printr-un comportament neadecvat. Parteneriatele pe care şcoala le realizează în
cadrul acestui program nu sunt doar cu instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale, ci şi cu alte
instituţii şcolare. Această colaborare între diferite şcoli este foarte importantă deoarece facilitează
schimbul de idei şi învăţarea din experienţa celorlaţi. Mai mult, parteneriatul între o şcoală din mediul
urban cu o şcoală din mediul rural vine în sprijinul principiului egalităţii şanselor pentru toţi elevii.
Pentru noi, programul Eco- Şcoala a înseamnat şi parcurgerea unor paşi spre formarea viitorilor
cetăţeni europeni responsabili şi conştienţi de rolul pe care îl au în păstrarea mediului înconjurător curat.

ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU UNITATEA ŞCOLARĂ
Raport întocmit de Comitetul Eco al unităţii şcolare
Preşedintele Comitetului eco (nume, prenume):
Președinte CȘE: PUIU ALEXANDRA
Profesor coordonator (nume, prenume): CALINIUC ADRIANA

