
 

 

 

PROGRAMUL INTERNAŢIONAL ECO-SCHOOLS 
RAPORT CALITATIV ŞI CANTITATIV REALIZAT DE  

COMITETUL ECO-ŞCOALA 
(Notă: Va rugăm să completaţi direct pe acest document, cu albastru, aşa cum am exemplificat) 

 

NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: LICEUL TEORETIC AXENTE SEVER MEDIAŞ 
            NUMELE DIRECTORULUI:prof. AGÎRBICEANU ANA MARIA 
            NUMELE COORDONATORULUI / COORDONATORILOR  

 (+SPECIALITATEA, TELEFON, E-MAIL, ZIUA ŞI LUNA NAŞTERII) 

1. Prof.HUDEA IOANA MARIA-geografie 
ioanahudea2007@yahoo.com tel: 0745357318 ; 11mai 1980 

2. Prof.DUMA DELIA-biologie 
delia.duma@yahoo.com tel:0766281542:13 mai 1980 

            NUMĂRUL ELEVILOR DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 602 
NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA ŞCOLARĂ:30 
PARTENERII IMPLICAŢI: PĂRINŢI, AUTORITĂŢI, INSTITUŢII (număr, exemple) 10 

            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. 
             TEMA/TEME ABORDATĂ/ABORDATE  

 CURTEA ŞCOLII 
 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
 
 

CAPITOLUL I. 
APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI 

 
PASUL 1. COMITETUL ECO 
1. Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco: 23 
2. Nr. profesori: 9 
3. Nr. părinţi: 10 
4. Alte persoane (specificaţi numărul pentru fiecare categorie): 3-personal auxiliar,2 reprezentanţi 

comunitate locală 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 

Probleme identificate Soluţia propusă 

1. Colectarea gunoaielor Colectarea selectivă a gunoaielor 
 

2. Gunoaiele aruncate la întâmplare în anumite locuri de 
recreere din jurul oraşului 

Actiuni de ecologizare 
 

3. Lipsa florilor în curtea şcolii Amenajarea unor ronduri de flori 
4. Amenajarea curţii şcolii Plantarea unor copaci în curtea şcolii 

 
 
PASUL 3. PLANUL DE ACŢIUNE (an şcolar 2017/2018) 

1. Completaţi tabelul: 

Nr. activităţi propuse 8 
Nr. activităţi realizate 8 
Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco 400 
Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni 120 
Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni 60 
Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una 
dintre acţiunile programului 

12 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale 
unităţii şcolare 
 

-Eco Sal Mediaş 
-Primăria Mediaş 

Notă: Pentru corectitudine, dar şi pentru uşurarea muncii, fiecare membru al comitetului eco va raporta situaţia din clasa/grupa sa, 
iar totalul va fi înscris în acest tabel. În  acest fel, întregul comitet participă la elaborarea Raportului Eco. 
 
 

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

 
1.Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România 

În data de 29.10.2017 am plantat în curtea şcolii mai mulţi  copaci din specia Oţetar Roşu și 5 brazi.Pentru 
pregătirea acestei acţiuni am organizat în data de 26.10.2017 o şedinţă pe şcoală cu eco-şefii claselor unde am 
anunţat acest eveniment ca fiecare reprezentant să transmită informaţia colegilor care doresc să se 
implice.Deasemenea acest eveniment a fost postat şi pe facebook,mai exact pe grupul liceului.După 
eveniment,informaţia şi fotografiile au fost prezentate elevilor şcolii în cadrul orelor de geografie şi biologie și 
au fost postate pe site-ul  liceului. Părinţii au fost cei care s-au implicat și ne-au ajutat în achiziționarea 
copacilor.(anexa 1)  

                  2.Concurs “Cea mai frumoasă clasă” 
În săptămâna 1-19 decembrie am organizat concursul “Cea mai frumoasă clasă”. Acţiune a constat în 
împodobirea şi amenajarea sălilor de clasă cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă.Timp de 2 săptămâni elevii si-au 
împodobit sălile de clasă încercând astfel să câştige premiul pentru Cea mai frumoasă clasă.Unele clase au 
realizat om de zăpadă şi brad din materiale reciclabile. .(anexa 2) 
                  3.Amenajarea unor ronduri cu flori 
În luna mai elevii şcolii îndrumaţi de doamnele profesoare Duma Delia şi Moldovan Lenuţa au amenajat în 
curtea şcolii mai multe ronduri cu flori.(anexa 3) 



 

Alte observaţii: Pe lângă aceste acţiuni elevii şcolii au participat şi la alte acţiuni de plantare de copaci în 
jurul Mediaşului,confecţionarea de obiecte din materiale reciclabile  ,colectare de hârtie etc(anexa 4) 

 

PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
 
Cum s-a făcut monitorizarea? Cine a participat? 
Cum s-a făcut evaluarea activităţilor?  Cine a realizat evaluarea? 
 

- Pe parcursul derulării proiectului se vor aplica chestionare elevilor pentru a cunoaşte gradul de implicare 
şi incidenţa programului Eco - Şcoală  asupra lor, chestionare ce vor fi centralizate, iar rezultatele sintetice 
şi concluziile obţinute pe baza lor vor fi prezentate la sesiunea de comunicări şi referate ale elevilor; 

- Întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară şi finală. Aceste întâlniri se vor realiza potrivit unui 
calendar sincronizat cu cel al planului de activităţi; 

- Portofoliul proiectului care să ilustreze acţiunile derulate. Acesta va cuprinde seturi de imagini structurate 
pe activităţi care să ilustreze situaţia anterioară unei intervenţii şi cea ulterioară; documente de atestare a 
parteneriatelor relevante pentru fiecare acţiune; orice alte materiale (scrise ori multimedia) care pot ilustra 
importanţa şi măsura succesul unei acţiuni; 

- Reflectarea activităţilor proiectului pe site-ul şcolii se va realiza postând, în măsura posibilului, toate 
materialele din portofoliu pe site; 

- Acţiunea 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; 

- Se va monitoriza cantitatea de hârtie reciclată şi fondurile obţinute din valorificarea acesteia. Funcţia de 
monitorizare a acestui aspect va fi îndeplinită de administratorul financiar al şcolii. 

 
 

PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 

- Activităţile propuse pot fi incluse în programele şcolare la obiectele biologie,  chimie, geografie, limba 
română, dirigenţie, educaţie plastică, informatică.  

o În cadrul orelor de limba romană s-a organizat un concurs de eseuri avand ca tematică natura;  
o În cadrul orelor de informatică s-a actualizat în permanență site-ul școlii și site-ul Eco Axente;  
o În cadrul orelor de dirigenție s-a discutat despre importanța unui stil de viata sănătos 
o În cadrul orelor de educaţie plastică (clasele a IX-a şi a X-a) s-a organizat concursul de afişe pe 

teme de protecţie a mediului; 
o Activităţile de ecologizare a zonelor din jurul Mediaşului au fost„prinse”  în orele de geografie, 

biologie, chimie; plantarea puieţilor şi gardului viu, răsadurilor şi seminţelor de flori în parcul 
şcolii – în orele de biologie;   

o Elaborarea pliantelor şi broşurilor, realizarea reportajelor, eseurilor pe tema naturii– în cadrul 
orelor de limba şi literatura română și informatică  

o Amenajarea de coşuri/ cutii pentru reciclarea hârtiei şi peturilor – la orele de dirigenţie   
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

Pentru o informare cât mai completă şi fidelă a tuturor factorilor împlicaţi direct sau indirect în 
program, am pus la punct un circuit informaţional (Figura 2) care va avea în vedere următoarele: 

- Informarea elevilor şcolii despre activităţile desfăşurate  în programul Eco-Şcoală prin afişierul special 
amenajat, amplasat  la loc vizibil şi prin site-ul şcolii unde sunt descrise toate activitatile desfasurate in 
cadrul proiectului si nu numai; 

- Informarea comunităţii locale despre activităţile derulate prin presa scrisă, radio şi televiziunea locală la 
sfârşitul fiecărei etape parcurse; 
 
 

 

 
 

  
                      Site-ul Liceului                                           Pagina de facebook a Liceului 

 

 
 
 
 
 



 
PASUL 7. CODUL ECO 
  
Care este acesta? 

                 Vrem o viaţă curată. Nouă ne pasă! 
 
Cum s-a ales acest cod? 
Acest cod Eco a fost ales în urma unei sedinţe Eco Şcoală 
 
Câţi copii/elevi cunosc codul eco? Număr sau procent. 
Eco Codul este cunoscut de către toţi elevii şcolii el se găseşte afişat în toate clasele. 
 
Câţi copii/elevi ştiu să explice semnificaţia acestuia? Număr sau procent. 
100% 
 

 
 

CAPITOLUL II. 
                               BENEFICIILE PROGRAMULUI 
 
1. Progresele remarcate în educaţia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din comunitatea 

şcolară şi locală. 

         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. 
 

 

 

 

 

 



 

2. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate 
 

I. ECONOMISIRE DE ENERGIE 
 

Cantitatea de energie 
consumată în 
2016/2017(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 
consumată în 2017/2018 
(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 
economisită 

24574 Kw 22491 Kw 2083Kw 
Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

Alte observaţii:Am pus consumul  comparativ pe cei doi ani doar pe un corp de cladire deoarece avem consumul 
defalcat pe fiecare lună pe corpuri de clădire diferite şi astfel am ales doar o clădire deoarece la total şcoală avem 
faţă de anul trecut mai multe clase în celelalte corpuri de clădire şi nu se poate face comparativ. 

  

 
II. ECONIMISIRE APĂ 

 
Cantitatea de apă consumată 
în 2016/2017 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă  consumată 
în 2017/2018 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă economisită 

           898 m3 771 m3                127 m3 
  

 

 

 

III. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Cantitatea colectată pentru a fi valorificată 

Deşeuri Cantitate colectată Cantitatea predată spre valorificare 
Fără venit pentru 

şcoală 
Cu venit pentru şcoala 

şi suma obţinută 
Hârtie şi carton 150 kg 150kg 0 kg 
Plastic  - - - 
Aluminiu (doze) - - - 
Altele (care?) 
 

- - - 

 

Alte observaţii: Am colectat selectiv dar nu am cântărit decât hartia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 
a. În şcoală 
b. În alte spaţii (unde?) 

 
10 
50 în apropierea Mediaşului 

 

Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi -oțetari roșii,brazi,stejari  
Nr. arbuşti plantaţi 

a. În şcoală 
b. În alte spaţii (unde?) 

-  

Specii de arbuşti plantaţi -  
Nr. flori plantate 

a. În şcoală 
b. În alte spaţii (unde?) 

 
Peste 100 
- 

 

Specii de flori plantate Salvie,begonii,trandafiri,panseluţe  
 

 

V. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 
 
Tabel ACŢIUNEA 1. 

Data la care a avut loc activitatea 14.10.2017 
Denumirea acţiunii “Let’s do it Mediaş” 
Cine a organizat acţiunea Primăria Mediaş 
Scurtă descriere a acţiunii Strângerea gunoielor în zona barajului Ighiş 
Nr. participanţi din unitatea dvs. 100 
Suprafaţa igienizată 8 ha 
Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) Peste 25 de saci de gunoi 

  
 
 

VI. SPAŢII VERZI AMENAJATE 
1. Ce spaţii au fost amenajate? Din unitatea şcolară? Din afara unităţii şcolare? 

Curtea şcolii,Zona Eleşteu 
2. Suprafaţa acestora. 

5 ha 
3. Ce lucrări s-au efectuat? 

Plantări flori,împăduriri 
4. Care a fost rezultatul? 

O curte a şcolii mai frumoasă şi contientizarea tinerilor în ceea ce priveşte importanţa pădurilor 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUZII FINALE 

 
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 extracurriculare.Am participat 
deasemenea la Eco Fotografia anului cu 10 fotografii.   

Raport întocmit de Comitetul Eco al unităţii şcolare:Liceul Teoretic Axente Sever Mediaş 
Preşedintele Comitetului eco (nume, prenume):Luca Vlad 
Profesor coordonator (nume, prenume):Hudea Ioana Maria 
                                                                     Duma Delia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  Anexe 

 

 Anexa 1- ZIUA VERDE A ECOŞCOLILOR DIN ROMÂNIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 Anexa 2 -  CEA MAI FRUMOASĂ CLASĂ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexa 3 -  AMENAJAREA UNOR RONDURI CU FLORI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexa 4-CONFECȚIONAREA DE OBIECTE DIN MATERIALE RECICLABILE  

 

 

 

 



 

ANEXA RAPORT 

CEL MAI IMPLICAT MEMBRU AL  
COMITETULUI ECO DIN UNITATEA ŞCOLARĂ 

 
FIŞA DE IDENTIFICARE A CELUI MAI IMPLICAT  

MEMBRU AL COMITETULUI ECO 
 
 

1. NUME, PRENUME:DAN RALUCA 
2. Vârsta, clasa :16 ani,clasa a X a 
3. Date de contact (adresa e-mail): ralucadan7@yahoo.com 

 
4. FOTOGRAFIA      

 

 

5. Prin ce activităţi s-a făcut remarcat (5-10 rânduri): 
 
A coordonat cele mai multe dintre activităţile eco din liceu şi s-a implicat activ la toate 
activităţile desfăşurate în liceu şi în afara acestuia.A mediatizat activităţile eco-şcoală şi a 
prezentat momentul eco şcoală din cadrul Balului Bobocilor.A ajutat la realizarea şi 
interpretarea chestionarelor date elevilor la începutul anului şcolar pentru a putea 
identifica principalele probleme de mediu pe care am putea să le rezolvăm. 
 

6. Impresia sa despre caliatea de membru al Comitetului eco (4-5 rânduri): 
Activităţile din Eco Şcoală ne ajută să lucrăm în echipă şi să fim mai responsabili.Aceste 
activităţi ne dau încredere că şi noi putem să realizăm ceva prin forţele proprii.Pe plan 
personal ne ajută deoarece pe viitor vom fi mai responsabili și grijuli cu ceea ce ne 
înconjoară. 

 


