
 
 

RAPORT ANUAL ECO-ŞCOALĂ 
IULIE 2011 

VREM O VIAłĂ CURATĂ. NOUĂ NE PASĂ! 
 
NUMELE UNITĂłII ŞCOLARE: Liceul Teoretic ,,Axente- Sever” Mediaş 

NUMELE DIRECTORULUI: Munteanu Eugenia 

NUMELE  DIRECTORULUI ADJUNCT: unitatea noastră nu are director adjunct 

NUMELE COORDONATORULUI: Lăpădat Ana- Aura  - profesor de limba şi literatura  

română, adresa de email: auradea@yahoo.com, nr. tel. 

0741032231 

Nr. elevilor implicaŃi: 417 

Nr. cadrelor didactice implicate: 22 

Parteneri implicaŃi: AsociaŃia Liceului Teoretic ,,Axente- Sever’’ LTAS, Mediaş, Eco-Sal 

Mediaş, Primăria Mediaş, DirecŃia Cultură, Sport, Turism, Mediaş, 

AsociaŃia Dianthus, S.C Apa Târnavei Mari S.A, Mediaş, DirecŃia 

Silvică, Mediaş, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. etc. 

SCURT ISTORIC 

 

           Liceul Teoretic „Axente- Sever” este un liceu cu o îndelungată tradiŃie, reprezentând o 

instituŃie de învăŃământ de referinŃă în sistemul educaŃional al municipiului Mediaş şi al 

judeŃului Sibiu.  

Liceul este situat în partea de vest a municipiului Mediaş, atrăgând de departe privirile 

trecătorilor prin clădirile sale impunătoare plasate în mijlocul unui parc cu arbori seculari care 

reprezintă o oază de verdeaŃă şi destindere pentru întreaga zonă, asemănător unui campus 

universitar. 

Liceul Teoretic ,,Axente- Sever’’ Mediaş s-a înscris în programul mondial Eco-Şcoală 

în anul 2006, cu intenŃia de a dezvolta în rândul elevilor, al cadrelor didactice şi al 

reprezentanŃilor comunităŃii locale un comportament ecologic. În anii 2009-2010, instituŃia 

noastră a fost evaluată în vederea obŃinerii Steagului  Verde.  



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

� Implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinŃilor şi autorităŃilor locale în 

activităŃi pe probleme de mediu; 

� Stabilirea unor parteneriate cu elevi de la alte şcoli din Ńară; 

� Stabilirea unor parteneriate cu instituŃii, organizaŃii şi asociaŃii care au 

preocupări în domeniul protecŃiei mediului; 

� Valorificarea deşeurilor reciclabile; 

� Colectarea selectivă a deşeurilor  

� ÎmbunătăŃirea rezultatelor produse de evaluările externe şi creşterea prestigiului 

şcolii pe plan local şi zonal; 

       Prin acest program s-a îmbunătăŃit calitatea procesului instructiv-educativ, deoarece 

activităŃile propuse au putut fi integrate la multe dintre disciplinele de învăŃământ din 

Curriculum. 

  Informarea factorilor implicaŃi în programul Eco –Şcoală despre activităŃile desfăşurate 

s-a realizat prin intermediul ColŃului verde, special amenajat, prin site-ul şcolii şi prin presa 

scrisă, radio şi televiziunea locală. 

 Planul de acŃiune stabilit la începutul anului şcolar a suferit unele transformări în sensul 

adăugării unor activităŃi la propunerea unor parteneri implicaŃi.  

Scopul  
Transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în direcŃia unor  stiluri de viaŃă 
ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin oferirea de exemple de bună practică în 
domeniul întreŃinerii unui ambient curat. 

 
AcŃiunile întreprinse pentru a ne atinge scopul sunt: 

Nr. 
Crt. 

ACłIUNEA RESPONSABIL SCADENłA PARTICIPANłI/ 
OBSERVAłII 

1.  Întâlnirea 
comitetului 
Eco-Şcoală în 
vederea 
stabilirii 
planului de 
acŃiune pe anul 
scolar 
2010/2011 şi 
analiza 
raportului pe 
anul 2009/2010 

Prof. Lăpădat  

Ana-Aura 

noiembrie 
2010 

Eco-şefii claselor şi 
cadrele didactice din 
comitetul  Eco-şcoală 



2.  Întocmirea 
documentaŃiei 
proiectului Eco 
-Şcoala pentru 
anul scolar 
2010/2011 

Prof. Lăpădat 

Ana-Aura 

Elev Stoica 

Alexandra 

Informatician Kis 

Anca 

noiembrie 
2010 

 

3.  Organizarea şi 
derularea 
concursului 
„Cea mai 

frumoasă 

clasă” 

Prof. Elena Roman 

Prof. Ioan Chindea 

Elevii: Ogneriu 

Mihaela,  Boian 

Andreea,Maior 

Oana, Simion 

Radu 

15 – 19 
decembrie 
2010 

La concurs au 
participat toate clasele 
din liceu, mai puŃin 
cabinetele, iar 
imaginile şi rezultatele 
sunt anexate în fişierul 
PPT cu acelaşi titlu. 
 Notă: În luna 
decembrie, elevii 
claselor a IX-a si a XI-
a Filologie au 
organizat un bazar de 
Crăciun cu obiecte 
realizate manual din 
materiale reciclabile, 
iar banii adunaŃi au 
fost donaŃi UnităŃii 
Medico-sociale din 
localitate (cf. fişierului 
PPT ExpoziŃie de 

Crăciun). 
 

4.  Organizarea şi 
derularea 
concursului 
„Adună şi 

reciclează” 

Administrator 

financiar 

Ana Mureşan  

Permanent / 
lunar 

ToŃi elevii din liceu 
sub îndrumarea 
diriginŃilor şi a eco-
şefilor claselor 
La nivelul  liceului s-
au adunat următoarele 
cantităŃi de deşeuri: 

- deşeu PET- 
0,032 tone/ 
lună,  

- deşeu hârtie- 
0,049 tone/ 
lună  

Liceul are un contract 
semnat cu Eco-Sal 
Mediaş, iar aceste 
cantităŃi sunt înscrise 
în acest contract 
 
 



5.  Concurs de 
eseuri „Natura 

în operele 

scriitorilor 

români” 

Prof. Vincze 

Viorica 

Elevii: Bârsan 

Adelina, Ciobanu 

Augusta 

Ianuarie 
2011 

 Elevii claselor a X-a, 
a XI-a, a XII-a 
filologie 
Notă: AcŃiunea a fost 
inclusă  într-un  
proiect intitulat 
,,Înapoi la literatură!’’ 
care a debutat la 
începutul anului şcolar 
şi s-a desfăşurat pe tot 
parcursul acestuia. 
ActivităŃile au fost 
găzduite de Biblioteca 
municipală ,,St. L. 
Roth’’ 
-imaginile sunt ataşate 
în fişierul PPT intitulat 
,,Înapoi la literatură!’’ 
  
 

6.  Campanii de 
ecologizare în 
oraş şi în 
împrejurimi 

Prof. Voicea 

Loredana 

Prof. Elena Roman 

Elevii: Simion 

Radu 

Permanent / 
conform 
solicitărilor 
venite din 
partea 
partenerilor 

Elevii claselor a IX-a 
şi a X-a Matematică 
Informatică (cf. 
fişierului  PPT Let’s 

do it Romania) 
Participanti: elevi din 
clasele a IX-a, a X-a, a 
XI-a Stiintele naturii ( 
cf. fişierului  PPT 
Campanii de 

ecologizare) 
 

7.  Amenajarea 
rondurilor cu 
flori şi a unor 
alei pietruite în 
curtea scolii 

Mărginean 

Andreea, eco-seful 

clasei a XI a 

matematică 

informatică 

Martie 2011 Elevii claselor a IX-a 
Ştiinte naturale şi a 
IX-a Filologie ((cf. 
fişierelor PPT 
Amenajarea 

rondurilor şi 

Campanii de 

ecologizare şi plantare 

de arbori) 
Notă:  Perioada 1-8 
martie este numită la 
Mediaş ,,Săptămâna 
Bunelor maniere’’, un 
proiect iniŃiat  de Şc cu 
clasele I-VIII, nr. 8 în 
parteneriat cu şcoli şi 
licee din Mediaş şi 



zonă şi cu Primăria 
Mediaş. Anul acesta,  
prima săptămână din 
martie a fost dedicată 
protecŃiei mediului. 
Elevii liceului nostrum 
au participat cu 
prezentări PPT şi cu o 
expoziŃie de 
mărŃisoare şi felicitări 
eco. 
Participarea la 
concursul Eco-
fotografia anului. 
Fotografiile au fost 
expuse pe holul 
liceului. 
 

8.  ExpoziŃie de 
desene, grafică 
şi fotografie cu 
tema „Lumina, 
culoarea şi 
sunetul naturii” 
 

Prof. MoruŃan 

Mariana 

 Aprilie 2011 
(actiune 
derulata cu 
ocazia Zilei 
Pământului) 

Elevi din licee din 
Mediaş  şi din Ńară 
(cf. fişierului  PPT  
Lumina, culoarea şi 

sunetul naturii) 
Notă: În luna aprilie s-
a desfăşurat acŃiunea 
Mâinile păcii cf. 
fişierului PPt cu 
acelaşi nume 
 

 
9.  DrumeŃii in 

împrejurimile 
Mediaşului şi 
campanii de 
ecologizare în 
alte zone. 

Prof. Chindea Ioan 

Informatician Kis 

Anca 

Aprilie, Mai 
şi Iunie 

Elevi ai liceului 
Notă: Excursiile s-au 
desfăşurat în 
octombrie, decembrie 
şi mai ( cf. fişierului 
PPT Excursii) 

10. Supravegherea 
păstrării 
curăŃeniei în 
clase şi pe 
coridoare  

Elevii: Simon Radu , 

Şimon Andrei 
Permanent  

11. Sesiunea de 
comunicări 
ştiinŃifice şi 
referate ale 
elevilor  „Natura 

Elevii: Maior Oana,  

Boian Andreea 
4 iunie 2011 Elevii din clasele a IX-

a, a X-a şi a XI-a 
Filologie 
Notă: AcŃiunea s-a 
desfăşurat în cadrul 
Olimpiadei verzi la 



nu minte 
niciodată’’ 

Mediaş cu sprijinul 
DirecŃiei pentru 
Cultură, Sport, Turism 
din cadrul Primăriei şi 
al S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A., Centrul 
de voluntariat Mediaş, 
Eco-Sal Mediaş  (cf. 
fişierul PPT 
Olimpiada Verde) 
La Biblioteca 
municipală St. L Roth 
s-a desfăşurat un 
concurs de proiecte pe 
teme de ecologie  în 6 
iunie 2011. Liceul 
nostru a prezentat 
proiectul ,,Parcul 

şcolii’’ , iar în 7 iunie 
un grup de elevi 
însoŃiŃi de prof. 
Lăpădat Ana -Aura au 
participat la o lecŃie 
deschisă la centrul de 
ecologizare şi reciclare 
Eco-Sal, Mediaş. Cu 
această ocazie, elevii 
şi profesorii au primit 
o mapă cu materiale 
informative, pliante şi 
câte un CD.  
 

12. Actualizarea 
site-ului eco-
axente 

Informatician,Kis 

Anca 

Permanent -nu s-a realizat 
corespunzător 

13. Realizarea de 
pliante si afişe 

Elevii: Schreiner 

Vlad 

Permanent Elevi şi profesori din 
comitetul Eco-şcoală 
-Amenajarea ColŃului 
verde în cadrul 
proiectului Şcoli 

pentru un viitor verde 

14. Mediatizarea 
activităŃilor în 
mass-media 
locale 

Director Eugenia 

Munteanu  

Permanent  Prof. Lăpădat Ana-
Aura şi Munteanu 
Eugenia au participat 
la emisiunile radio şi 
Tv locale ( Radio Ring 
şi TV Nova), 
prezentând beneficiile 
şi impactul acestui 



program în rândul 
elevilor, părinŃilor şi a 
comunităŃii locale  

15. Realizarea 
portofoliului 
Proiectului 

Prof. Lăpădat 

Ana-Aura 

Permanent  

16. Culegerea de 
date pe baza 
unui chestionar 
în vederea 
evaluării 
implicării 
elevilor în 
proiect. 

Prof. Şălcăian 

Gabriela 

 Iunie 2011 Elevii claselor a IX-a, 
a X-a şi a XI-a 
Matematică 
informatică 
- Chestionarul  este 
ataşat în anexe 

17. Realizarea 
raportului pe 
anul 2010/2011 

Comitetul Eco 1 Iulie 2011 Notă:Datorită faptului 
că liceul nostru a fost 
centru de testare la 
examenul de 
bacalaureat în sesiunea 
iunie-iulie 2011, 
termenul prevăzut în 
palnul de acŃiune nu a 
putut fi respectat 

 

   Programul a determinat o schimbare pozitivă  la nivelul comportamentului faŃă 

de mediu, în primul rând al elevilor care s-au implicat activ în toate acŃiunile, dar şi al 

comunităŃii locale, dovadă organizarea  Olimpiadei verzi sub sloganul ,,Împreunaă pentru un 

mediu mai curat ‘’. ActivităŃile au constituit un bun prilej de socializare, de cunoaştere şi 

autocunoaştere, elevii claselor a IX-a înscriindu-se în Centrul de voluntariat înfiinŃat în luna 

mai la Mediaş, centru al cărui obiectiv este păstrarea unui mediu ambiental curat. 

În toate activităŃile am avut sprijinul tuturor partenerilor  şi de o apreciere favorabilă de 

la reprezentanŃii Gărzii de mediu Sibiu, în urma efectuării unui control la sfârşitul lunii iunie 

 

 

 

 

 

 

 


