RAPORT ANUAL ECO-ŞCOALĂ
IULIE 2016
VREM O VIAŢĂ CURATĂ. NOUĂ NE PASĂ!
NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: Liceul Teoretic ,,Axente- Sever” Mediaş
NUMELE DIRECTORULUI: AGÎRBICEANU ANA MARIA
NUMELE DIRECTORULUI ADJUNCT: unitatea noastră nu are director adjunct
NUMELE COORDONATORULUI:Hudea Ioana- profesor de geografie adresa de email:
ioanahudea2007@yahoo.com, nr. tel.0745357318
Duma Delia-profesor de biologie adresa de mail:
delia.duma@yahoo.com nr.tel 0766281542

Nr. elevilor implicaţi:529
Nr. cadrelor didactice implicate:25
Parteneri implicaţi:Asociaţia Liceului Teoretic ,,Axente- Sever’’ LTAS, Mediaş, Eco-Sal Mediaş,
Primăria Mediaş, Direcţia de Cultură, Sport, Turism Mediaş, Asociaţia Dianthus, S.C Apa Târnavei Mari
S.A Mediaş, Direcţia Silvică, Mediaş, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. etc.

Temele abordate:
•
•

Natura şi biodiversitatea
Gunoiul menajer

SCURT ISTORIC
Liceul Teoretic „Axente- Sever” este un liceu cu o îndelungată tradiţie, reprezentând o instituţie de
învăţământ de referinţă în sistemul educaţional al municipiului Mediaş şi al judeţului 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 verdeaţă 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
intenţia de a dezvolta în rândul elevilor, al cadrelor didactice şi al reprezentanţiilor comunităţii locale un
comportament ecologic. În anii 2009-2010, instituţia noastră a fost evaluată în vederea obţinerii Steagului
Verde.
Am obţinut steagul verde în 2010,2012,2014.În iunie 2016 Liceul nostru a fost reevaluat şi am obţinut din
nou steagul verde.

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, prin site-ul şcolii şi prin presa scrisă, radio şi
televiziunea locală.
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 întreţinerii unui ambient curat.

Acţiunile întreprinse pentru a ne atinge scopul au fost:
Nr. Crt. ACŢIUNEA
RESPONSABIL
Întâlnirea
Prof.DUMA DELIA
1.
comitetului EcoŞcoala în vederea
stabilirii planului de
acţiune pe anul
scolar 2015/2016 şi
analiza raportului pe
anul trecut
Ziua verde a Eco
Prof.HUDEA IOANA
2.
Şcolilor
Prof.DUMA DELIA
Elev.LAZĂR SERGIU
Întocmirea
Prof.HUDEA IOANA
3.
documentaţiei
Elev.LAZĂR SERGIU
proiectului Eco Şcoala pentru anul
şcolar 2015-2016

4.

Organizarea şi
derularea
concursului „Cea
mai curată clasă”

Prof.Sima Simona
Prof. Chindea Ioan
ELEVI:Briciu Denisa
Curcean Alex
Lungu Ioan

SCADENŢA
23 octombrie 2015

29 octombrie 2015

27 noiembrie 2015

14 – 18 decembrie
2015

Cazan Amalia
Bodnar Cristina

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Organizarea şi
derularea
concursului „Adună
şi reciclează”
Campanii de
ecologizare în liceu
şi în împrejurimi
Amenajarea
rondurilor cu flori şi
a unor alei pietruite
în curtea şcolii
Participarea la
Concursul Ecofotografia anului
Sesiune de
comunicări
ştiinţifice
„Importanţa Apei”
Expoziţie de desene,
grafică şi fotografie
cu tema „Lumina,
culoarea şi sunetul
naturii”
Supravegherea
păstrării curăţeniei
în clase şi pe
coridoare

Sesiunea de
comunicări
ştiinţifice şi referate
ale elevilor „Un
mediu curat pentru
noi.”

12.

Actualizarea siteului Eco-Axente

Administrator financiar
Ciobanu Doina
Elev:Baciu Paula

Permanent / lunar

Prof. Voicea Loredana
Elev.Lazăr Sergiu

Permanent

Prof. Duma Delia
Elev.Duma Ioana

Martie 2016

Prof. Lǎpǎdat Ana- Aura
Informatician Kis Anca
Prof. Sima Simona
Prof. Duma Delia
Prof.Hudea Ioana

22 Martie 2016
(acţiune derulată cu
ocazia Zilei Apei)

Prof. Moruţan Mariana

22 Aprilie
2016(acţiune
derulată cu ocazia
Zilei Pământului)

Prof. diriginţi, profesorii de
serviciu
Elevii:Bodnar Cristina
Luca Vlad
Toantea Georgiana
Capră Marius
Lungu Ioan
Curcean Alex
Coman Marius
Cazan Amalia
Bogdan Daniela
Prof. Duma Delia
Prof.Agîrbiceanu Ana Maria
Prof. Streza Diana
Prof.Sima Simona
Elevii:Gogozan Alexandra
Dan Alexandru

Permanent

Informatician Kis Anca
Prof.Șchiau Constantin
Elev:Urian Adrian

Săptămâna ,,Altfel”

Permanent

13.
14.

15.

16.

17.

Realizarea de
pliante si afişe
Mediatizarea
activităţilor in massmedia locale
Actualizarea
portofoliului
Proiectului
Culegerea de date
pe baza unui
chestionar în
vederea evaluării
implicării elevilor în
proiect
Realizarea
raportului pe anul
2015 /2016

Elevii:Urian Adrian
Duma Ioana

Permanent

Director Agîrbiceanu
Ana-Maria
Elev:Lazăr Sergiu
Prof. Hudea Ioana

Permanent

Prof. Duma Delia
Prof. Hudea Ioana
Elevii:Luca Vlad
Curcean Alex

Iunie 2016

Comitetul Eco

1 Iulie 2016

Permanent

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).
În cadrul Săptămânii Altfel au fost gândite mai multe activități care pot fi integrate educației
pentru mediu: a fost amenajată curtea liceului (au fost vopsite băncile, gardul, pomii au fost văruiți,
au fost amenajate ronduri cu flori) și au fost gândite activități în care au fost folosite materiale
reciclabile (realizarea de felicitări și tablouri). Aceste activități au devenit o marcă a săptămânii
dedicată activităților extrecurriculare.Am participat deasemenea la Eco Fotografia anului cu 15
fotografii.

Anexe

•

Anexa 1- Amenajarea colţului verde

•

Anexa 2 - Amenajarea spaţiului ambiental

•

Anexa 3 - Activităti de ecologizare: plantare de puieţi

•

Anexa 4 - Concursul:”Cea mai frumoasă clasă”

•

Anexa 5 - Concursul:”Adună şi reciclează”

•

Anexa 6 - Activităti de diseminare a activităţilor

