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Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş

Formular de Evaluare pentru obŃinerea Steagului Verde
Cine face parte din Comitetul Eco-Şcoala şi cum operează acesta?
COMITETUL ECO - SCOALA
Comitetul Eco- Scoala este alcătuit din persoane care iubesc natura şi care se implică în diverse
activităţi, de la simple acţiuni de ecologizare la acţiuni complexe de protejare a mediului (profesori,
cadre didactice, specialişti, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale etc.).
Nume si prenume
Munteanu Eugenia

FuncŃia
Director

Sima Simona

Roman Elena

profesor stiinte socioumane , coordonator
proiect
Consilier educative

Tudor HoraŃiu

Profesor geografie

Agârbiceanu Ana Maria

profesor chimie

Rad Oana
Voicea Loredana
Prişcă Dorin
Lapadat Aura

profesor biologie
profesor informatică
administator
reprezentant
al
părinŃilor
reprezentant
al
comunităŃii locale
reprezentant
al
administraŃiei şcolii
Laborant
Informatician
Sef serviciu ecologizare
Presedintele Consiliului
Elevilor,
Presedinta eco-şefilor
claselor din liceu

Bucşe Ioan
Mureşan Ana,
Negrea Anca
Kis Anca
Balogh Iosif
Schreiner Vlad
Stoica Alexandra

AtribuŃii/ responsabilităŃi
Reprezentantul conducerii şcolii;
Asigură reprezentarea proiectului în relaŃiile cu partenerii sociali (Primăria
Mediaş, Biroul de ecologizare, Ocolul silvic etc.) şi cu mass-media locală.
Coordonator proioect, responsabil cu implementarea lui în liceu;
Coordonator al sesiunii de comunicări ştiinŃifice şi referate ale elevilor.
Raspunde de planificarea orelor de educatie pentru mediu din cadrul orelor
de dirigentie.
Responsabil cu popularizarea programului; popularizarea programului prin
acŃiuni turistice.
Monitorizarea amenajării holurilor şi a claselor.
Coordonator al sesiunii de comunicări ştiinŃifice şi referate ale elevilor „O
viaŃă mai bună, un mediu mai curat.”
Ore de educaŃie pentru mediu în CDS şi în cadrul orelor de dirigenŃie.
Realizarea de pliante şi fluturaşi pentru toate activităŃile derulate în proiect.
Amenajarea parcului şcolii;
RelaŃia cu părinŃii
RelaŃia cu comunitatea locală
Servicii financiar- contabile- valorificarea deşeurilor reciclabile.
Actualizarea avizierului Eco-Scoala.
Actulizarea site-ului Eco-Axente
Consiliere pe diferite probleme de mediu
Informarea I.S.J.Sibiu cu privire la acŃiunile derulate în cadrul proiectului.
Coordonarea activitaŃii eco-şefilor claselor din liceu.
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Activitatea eco-şefilor claselor din liceu este coordonată de către eleva Stoica Alexandra, fiind ajutată de
diriginţii claselor, fiecare eco-şef având o responsabilitate clară în cadrul proiectului.

Eco-şefii claselor

Pumnea Andrada

Eco-seful clasei a IX a matematica
informatica
Eco-seful clasei a IX a stiinte ale
naturii
Eco-seful clasei a X a
Filologie
Eco-seful clasei a X a
matematica informatica

Forgacs George
Forgacs Răzvan
Ciobanu Augusta
Mărginean Andreea

Maior Oana

Eco-seful clasei a X a
stiinte ale naturii

Simon Andrei

Eco-seful clasei a XI a filologie

Schreiner Vlad

Eco-seful clasei a XI a matematica
informatica
Eco-seful clasei a XI a stiinte
naturale

Man Anca

Simion Radu

Eco-seful clasei a XI a stiinte sociale

Papara Laura

Eco-seful clasei a XII a filologie

Florea Silvia

Eco-seful clasei a XII a matematica
informatica

Turcin Florina

Eco-seful clasei a XII a stiinte sociale

Szikszai Cristian

Eco-seful clasei a XII a stiinte
naturale

Responsabilitatea
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Monitorizarea curăŃeniei Corp A et.I
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Raspunde de plantarea arborilor din curtea scolii.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Monitorizarea curateniei Corp A, parter.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Monitorizarea curateniei, Corp A, parter.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Coordonează acŃiunea de plantare a florilor şi delimitare a
rondurilor.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Coordonator al sesiunii de comunicari stiintifice, din partea
elevilor.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Responsabil cu concursul de fotografie digitală
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Realizarea pliantelor si afiselor.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala
Identificarea; problemelor de mediu din comunitatea locala.
Monitorizarea curăŃeniei, Corp A, et. II
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Verificarea colectarii selective a deseurilor din clase.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Coordoneaza conferintele de presa din cadrul scolii.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Raspunde de concursul proiectelor de amenajare a parcului
din curtea scolii.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Raspunde de plantarea arborilor si a gardului viu.
Relatia clasei cu comitetul Eco-Scoala;
Coordonator al sesiunii de comunicari stiintifice, din partea
elevilor.
Identificarea sponsorilor.
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Functia
Eco-seful clasei a IX a filologie
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Nume si prenume
Bârsan Adelina

Cum aţi abordat Analiza problemelor de mediu?
ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU
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Activităţile propuse prin proiect vin în sprijinul atingerii obiectivelor de mediu la nivel local şi regional,
scopul declarat fiind dezvoltarea unei eco-educaţii reale şi sensibilizarea publicului din zonele
considerate critice, în sens ecologic, cu privire la urgența protejării mediului.
Pentru elevii, părinţii şi cadrele didactice ale L.T.A.S. Mediaş, precum şi ai celor din satele învecinate,
activităţile desfăşurate în perioada implementarii proiectului vor constitui o punte de legătură între
şcoala, comunitate şi mediu care va duce implicit la îmbunătăţirea calităţii mediului din orizontul local,
prin schimbarea atitudinii şi mentalităţii comunităţii locale faţă de acesta.
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Motivaţia asupra necesităţii implementării proiectului
Proiectul de transformare a Liceului Teoretic „Axente Sever” din Mediaș într-o Eco-Școală are drept
scop educarea şi conştientizarea comunității școlare și, în sens larg, a celei locale, cu privire la protecţia
și reconstrucția mediului natural. Prin urmare, proiectul reprezintă un instrument pentru favorizarea
reacţiei comunitare la fenomenele de poluare, dar şi o informare completă, complexă şi coerentă în
legatură cu aspectele de mediu.
Necesitatea implementării unui proiect ce vizează educaţia ecologică derivă atât din insuficienţa alocării
de ore în curriculumul şcolar, aceste teme fiind foarte puţin studiate în şcoală (doar la gimnaziu, în clasa
a VIII-a) precum şi din raritatea resurselor materiale care să permită aplicarea unui demers cu caracter
comunitar dar și ştiințific asupra mediului.
Conform Planului Local de Mediu propus de organismele judeţene în domeniu (Agentia de Protecţie a
Mediului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu), în arealul aflat în administrarea comunelor din vecinătatea
municipiului Mediaş, sursa principală de poluare o reprezintă activităţile gospodăreşti, remarcându-se
prezenţa amoniului în apele subterane, datorită depozitării necorespunzătoare a deşeurilor menajere, iar
încercările de instituire a unor arii protejate prin programul Natura 2000 sunt descurajate de atitudinea
populației, prin practicarea păşunatului excesiv sau a unui turism neecologic.
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Implicarea factorilor de decizie în activităţile implementate pe perioada derulării proiectului va duce la
identificarea problemelor de mediu specifice zonelor cercetate şi canalizarea eforturilor în rezolvarea
acestora prin proiecte specifice.
Problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea şcolară şi chiar comunitatea locală sunt:
Numărul mic de parcuri din oraşul nostru: amenajarea parcului şcolii va fi un lucru
benefic atât pentru şcoală cât şi pentru comunitate.
Curăţenia în clase, pe holuri, în grupurile sanitare, in afara şcolii. Pentru o mai bună
curăţenie şi totodată pentru a dezvolta spiritul civic la elevi deşeurile se vor colecta în
containere separate; unul pentru hârtie, unul pentru peturi şi unul pentru resturi de
origine organică. Astfel aceste materiale vor putea fi reciclate, iar şcoala va beneficia de
un buget suplimentar. Acesta va fi folosit pentru dotarea liceului cu mijloace de
învăţământ şi pentru organizarea unor excursii cu elevii în vederea educării lor pentru a
proteja mediul, deoarece există o strânsă interdependenţă între calitatea mediului,
calitatea vieţii şi calitatea viitorului.
Motivarea elevilor pentru disciplină şi ţinută decentă. Am reuşit să introducem ca
semn distinctiv uniforma în şcoala noastră: sacou verde şi pantaloni negrii de stofă
pentru băieţi, respectiv sacou verde şi pantaloni/fustă neagră de stofă pentru fete.
Prin implicarea elevilor în alte activităţi decât cele de la orele de curs încercăm să le
captăm atenţia cu lucruri noi, să-i motivăm să lucreze în echipă ,să colaboreze între ei, să
le dezvoltăm spiritul civic .

Cum v-aţi hotărât asupra activităţilor din Planul dvs. de acţiune?
(Ataşaţi o copie a Planului de acţiune).
Activitățile propuse în planurile de acțiune din anii în care proiectul s-a derulat în școala noastră au fost
proiectate în concordanță și în strictă implicație față de obiectivele ce derivă direct din scopul
proiectului și în coerență cu obiectivele cuprinse în Planul Local de Mediu.
Cu timpul, unele acțiuni / activități au devenit curente (ex. colectarea selectivă a deșeurilor, campaniile
de ecologizare sau de împădurire, amenajarea și cosmetizarea parcului școlii, etc) astfel că le regăsim
în toate planurile de acțiune. Trebuie evidențiat, de asemenea, că multe dintre activități au fost propuse
de către elevi.

PLANUL DE ACȚIUNE
Acţiunile întreprinse pentru a ne atinge scopul propus sunt:
ACTIUNEA

RESPONSABIL

SCADENTA

Întâlnirea comitetului Eco-Scoala în vederea stabilirii planului de
actiune pe anul scolar 2009/2010 şi analiza raportului pe anul
2008/2009
Întocmirea documentaŃiei proiectului Eco-Scoala pentru anul scolar
2009/2010
AchiziŃionarea de coşuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor în
clase (acolo unde este cazul).
Concursul „Cea mai frumoasă clasă”
Amenajarea rondurilor cu flori din curtea scolii

Prof. Sima Simona

15 Noiembrie 2009

Prof. Sima Simona

Noiembrie 2009

Prişcă Dorin

Noiembrie 2009

Echipa de proiect
Mărginean Andreea, Eco-şeful clasei
aXa
matematică informatică
Informatician Anca Kis
Prof. Tudor Horatiu
Prof. Tudor Horatiu

Decembrie 2009
Martie 2010

Realizarea de pliante şi afişe

Mediatizarea activităŃilor în mass-media locală
Realizarea portofoliului Proiectului
Culegerea de date pe baza unui chestionar în vederea evaluarii
implicării elevilor în proiect.
Realizarea raportului pe anul 2009/2010

Aprilie 2010
Aprilie 2010
Aprilie, Mai şi Iunie

Prof. Agârbiceanu Ana Maria
Prof. Rad Oana
Informatician
Kis Anca
Elev
Eco-seful clasei a XI a
Mstematica informatica 1
Director
Munteanu Eugenia
Sima Simona
Anca Kis

5 iunie 2010

Simona Sima

1 Iulie 2010

Permanent
Permanent

Permanent
Permanent
5 Iunie 2010
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Concurs de fotografie digitală
Ziua Pământului – Concurs de proiecte
DrumeŃii în împrejurimile Mediaşului şi campanii de ecologizare în
alte zone.
Sesiunea de comunicări ştiinŃifice şi referate ale elevilor „O viaŃa mai
bună, un mediu mai curat” (a treia ediŃie)
Actualizarea site-ului eco-axente

Page
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Crt.

4. În ce măsură aţi atins până acum rezultatele propuse?
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Programul Eco-Școală a fost, încă de la începutul său, un program prioritar pentru școala noastră. Echipa
implicată direct în proiectarea, coordonarea și implementarea sa a investit în el energie și timp
considerabile. Rezultatul acestei munci dedicate a fost pozitiv și producător de satisfacții dar, de
asemenea, a fost și un rezultat perfectibil. Cu alte cuvinte, balanța împliniri / neîmpliniri este, în genere,
pozitivă dar conține și elemente de pasiv pe care ni le asumăm și pe care le avem în vedere pentru
eliminarea lor.
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Aspecte
pozitive

Page

Aspecte ce
necesită
îmbunătățire

5. Cum monitorizaţi şi evaluaţi progresul şcolii dvs.?
Monitorizarea Si Evaluarea
Monitorizarea şi evaluarea se realizează prin întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară şi finală:
Calendarul şedinţelor de evaluare cu eco-şefii claselor
NOIEMBRIE

IANUARIE

D

L M M J

V

S

1

2

3

6

7

8

9

10 11 12 13 14

4

5

D
3

L M M J
4

5

6

7

APRILIE

V

S

1

2

8

9

D
4

L M M J

V

S

1

2

3

8

9

10

5

6

7

15 16 17 18 19 20 21

10 11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16 17

22 23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22 23

18 19 20 21 22 23 24

29

30

24

25 26

27 28 29 30

25

26

27 28 29 30

31
DECEMBRIE

L M M J

V

S

1

2

3

5

6

8

9

10 11 12 13

2

3

13 14 15 16 17 18 19

14 15 16 17 18 19 20

9

10 11 12 13 14 15

20 21 22 23 24 25 26

21

27

7

28

V

S

4

5

1

2

3

8

9

10 11 12

29 30 31

D
7

22

4

23 24 25 26 27

28

D

L M M J
4

5

6

7

8

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

31

MARTIE

7

S
1

30

D

V

IUNIE

L M M J

V

S

1

2

3

5

6

8

9

10 11 12 13

4

D
6

L M M J

7

V

S

4

5

1

2

3

8

9

10 11 12

14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27

20 21 22 23 24 25 26

28

29

30 31

27 28 29 30

Pe parcursul derulării proiectului s-au aplicat și se vor aplica chestionare elevilor pentru a cunoaşte
gradul de implicare şi incidenţa programului Eco-Şcoală asupra lor. Rezultatele chestionarelor se vor
discuta şi evalua în şedinţele de evaluare.;
În cadrul evaluării finale, se va realiza portofoliul proiectului care să ilustreze acţiunile derulate;
Reflectarea activităţilor proiectului pe site-ul proiectului şi pe cel al şcolii (http://eco-axente.xhost.ro/;
http://www.axente.ro);
Actiunea de evaluare se concretizează şi în elaborarea de pliante, afişe, filme, etc. care să ilustreze
acţiunile în care au fost implicaţi elevii şi profesorii liceului nostru;
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6. Cum aţi inclus activităţile din planul de acţiune Eco-Şcolă în cadrul
diferitelor discipline şcolare (cu detalii asupra obiectelor de studiu,
subiectelor abordate şi grupele de vârstă ale elevilor implicaţi)?
Activităţile propuse au fost incluse în programele şcolare la materiile Biologie, Educaţie pentru
sănătate, Chimie, Geografie, Limba Română, Dirigenţie, Educaţie Plastică, Informatică. (in cadrul
orelor de Limba Română se va organiza un concurs de poezie si eseuri avand ca tematica natura; in
cadrul orelor de Informatica se va actualiza in permanenta site-ul scolii si site-ul Eco Axente; in cadrul
orelor de Educatie pentru sanatate se va discuta despre importanta unui stil de viata sanogen, etc.)
Activităţile de ecologizare a zonelor din jurul Mediaşului au fost integrate cu succes în orele de
Geografie, Biologie, Chimie; plantarea puieţilor şi gardului viu, răsadurilor şi seminţelor de flori în
parcul şcolii – în orele de biologie; elaborarea pliantelor şi broşurilor – în cadrul orelor de limba şi
literatura română; desenele pentru expoziţia „O viaţă mai bună, un mediu mai curat” – orele de educaţie
plastică.
Pentru toate aceste activităţi, în special pentru cele de ecologizare sau de plantare a puieţilor în
îmrejurimile Mediaşului, este nevoie de saci menajeri, mănuşi, seminţe de flori, arbuşti ornamentali.
Toate acestea au fost furnizate de Primăria Mediaş şi Ocolul Silvic Mediaş cu care avem încheiate
parteneriate.

7. Descrieţi o “Zi de acţiune” în care au fost implicaţi cei mai mulţi
elevi ai şcolii!
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Una din cele mai apreciate activități ale programului Eco-Școala, atât de către elevi cât și de către
profesori este concursul „Cea mai frumoasă clasă”, ajuns în acest an la a doua ediție. Din cadrul
comisiei de evaluare au făcut parte atât elevii cât și profesorii școlii. Au fost evaluate toate clasele și s-a
realizat un clasament al acestora, clasele de pe primele locuri primind diplome.
Concursul „Cea mai frumoasă clasă”, ediţia a 2-a, a avut ca scop mobilizarea elevilor și implicarea lor
în activităţi şcolare, iar aceştia au depus un efort în plus pentru a-şi decora clasa şi a menţine curăţenia
astfel încât să obţină locul I.
Concursul s-a desfăşurat în ultima zi de şcoală, înainte de vacanţa de Crăciun, şi au fost pregătite două
comisii pentru a decide ce clasă ar merita premiul I. O comisie formată din patru eleve, iar cea de a doua
formată din patru profesori. Fiecare membru al comisiei a avut de notat fiecare clasă cu note de la 1 la
100, în funcţie de curăţenie, aruncarea deşeurilor în coşul de gunoi corespunzător şi pentru decorarea
clasei.
Mai întâi, comisia elevilor a notat fiecare clasă apoi rezultatele au fost centralizate, după care şi comisia
profesorilor a dat note iar rezultatele au fost notate, iar mai apoi a fost calculat punctajul fiecărei clase.
La sfârşitul concursului câştigătorii au primit diplome pe care le-au expus în clasă.

Figură 1: Clasa a X-a
Matematică
MatematicăInformatică, Locul I

Figură 2: Clasa a X-a
Matematică-Informatică,
Locul I
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Figură 3: Clasa a X-a
MatematicăInformatică, Locul I

Figură 4: Clasa a X-a Filologie, Locul II
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Figură 5: Clasa a X-a Filologie, Locul II
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8. Cum a fost informată întreaga comunitate şcolară şi cum a fost
implicată aceasta în desfăşurarea tuturor elementelor Programului
Eco-Şcoală?
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Școala a fost popularizat în rândul elevilor atât prin mijloace informale (a
(acțiunile fiind
Programul Eco-Școala
prin ele însele atractive și favorizând socializarea) cât și prin mijloace formale, clasice (întâlniri cu
Comitetul Eco-Școală,
ă, panotaj în incinta școlii) sau electronice, în primul rând, prin intermediul site-ului
site
dedicat, disponibil la adresa http://eco
http://eco-axente.xhost.ro/.

Programul Eco
Eco-Școala, „Axente Sever”
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9. Descrieţi orice contacte realizate cu autorităţile locale şi cu
comunitatea (de ex. cum au fost implicaţi părinţii, cum aţi colaborat
cu alte unităţi sau organizaţii din or
orizontul
izontul local, cu Consiliul Local,
cu Agenţia de Protecţia Mediului).
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Colaborarea cu autoritățile locale
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Colaborarea cu ONG-urile

Page

24

Page

25

Colaborarea cu părinții
Proiectul a beneficiat, încă de la început, de sprijinul unui important număr de părinți. Aceștia, organizați
într-un ONG (Asociația Reprezentativă a Părinților Elevilor. Liceul Teoretic „Axente Sever”. Mediaș ARPELTAS), au participat la acțiunile proiectului și chiar au inițiat astfel de acțiuni (părinții au sesizat că
arbori din curtea liceului sunt foarte bătrâni și reprezintă un pericol pentru elevi și profesori, aceștia au
fost tăiați, în locul lor fiind plantați puieți care acum sunt deja mari).

10. Reproduceţi Eco-Codul şcolii dvs. şi descrieţi cum a fost primit şi
integrat în viaţa şcolară.
ECO – CODUL

Vrem o viaţă curată! Nouă ne pasă!
Eco-codul a fost formulat de către elevi fiind ales, dintre mai multe propuneri, în cadrul primei întruniri
de proiect. De-a lungul anilor a rămas neschimbat, activitățile din cadrul proiectului fiind așezate, toate,
sub acest slogan-manifest. El poate fi găsit în fiecare clasă, cât și la locurile speciale de afișaj.
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Prin participarea LICEULUI TEORETIC AXENTE SEVER din Mediaş la Programul ECO-ŞCOALA,
şcoala are următoarele beneficii:
• Identificarea şi conştientizarea de către elevi, cadre didactice, părinti, autorităţi locale a
problemelor de mediu din şcoală şi împrejurimi;
• Elevii, cadrele didactice, părintii vor fi antrenaţi în amenajarea parcului şcolii. Prin
aceasta va creste gradul de constientizare privind problemele de mediu, se va dezvolta
spiritul civic şi capacitatea lor de a lua decizii;
• Intrând în acest program, prin proiectele derulate, elevii noştri vor putea stabili
parteneriate cu elevii de la alte şcoli din ţară şi lume;
• Liceul nostru va stabili relatii de parteneriat cu Agenţia Locala de Protecţie a Mediului,
cu Direcţia Silvică, cu Primăria Municipiului Mediaş şi cu alte organizaţii şi instituţii de
învătământ care au preocupări în domeniul protejării mediului;
• Publicitatea pozitivă pentru liceul nostru realizată în urma monitorizării acţiunilor
prevăzute, publicitate realizată prin mijloacele mass-media;
• Prin diseminarea informatiilor vrem să tragem un semnal de alarmă în întreaga
comunitate locală referitoare la importanţa protejării mediului;
• Valorificarea deşeurilor reciclabile- obţinerea unor fonduri extrabugetare.
Beneficii la nivelul comunităţii şcolare şi locale:
• eficientizarea educaţiei ecologice învăţământul liceal şi comunitatea locală, prin
creşterea cu peste 50 % a cunoştinţelor referitoare la mediul înconjurător şi consecinţele
activităţilor antropice asupra acestuia.
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11. Cum beneficiază şcoala dvs. de experienţa câştigată în cadrul
Programului Eco-Şcoală?

•
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•

dezvoltarea spiritului comunitar privind importanţa protectiei mediului, prin
implicarea active a peste 90 % din populaţia şcolară şi peste 50 % din membrii
comunităţii locale în activităţile derulate în perioada de implementare a proiectului.
creşterea nivelului de reacţie comunitară la agresarea factorilor de mediu, prin
reducerea cu peste 70 % a numărului zonelor punctuale afectate de intervenţia antropică
(depozitare necorespunzătoare a deşeurilor, deversări de ape uzate, acumulari de
deşeuri în zone în care se practică turismul).
informarea populaţiei cu privire la activităţile legate de protecţia mediului prin creşterea
cu 80 % a gradului de informare a elevilor şi comunităţii locale, referitoare la mediul
înconjurător şi metode de protejare a acestuia.
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