
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Conștientizarea gradului de vulnerabilitate a mediului înconjurător datorită schimbărilor 

climatice și promovarea unei  atitudinii pozitive, a unui comportament eco -civic  

responsabil şi durabil 

 

 

 

                            

 

 

-dezvoltarea unor atitudini pro-mediu la nivelul grupurilor de elevi în vederea adoptării 
unui stil de viaţă sănătos                                         
-întreprinderea unui sistem de activităţi practice al căror efect să  fie îmbunătăţirea calităţii 
mediului în şcoală şi comunitate                               
- promovarea importanţei muncii în echipă, formarea unui limbaj specific comunicării 
observaţiilor, rezultatelor şi problemelor de mediu identificate  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Promovarea proiectului în cadrul unității de învățământ și încheierea unor acorduri  de parteneriat      

Răspunde: Prof. Buzu Vitalie, Stroe Adrian, Cotes Manuela Nicoleta                                                               

Data: Septembrie 2019 

Întâlnirea membrilor Comitetul Eco – se  stabilesc responsabilitățile membrilor în legătura cu 
întocmirea proiectului, realizarea planul de acțiune                                                                       
Răspunde: Prof.Tender Cristina                             
Data: 31 Octombrie 2019                             

Amenajarea  panoului tematic ”ECO-ȘCOALA”                                               
Răspunde: Eftimie Maria,  Ursan Vlad                                 
Data: 18 decembrie  2019 

Săptămâna legumelor şi fructelor- colectarea de legume si fructe pentru donare către persoane din 

medii defavorizate                                  

Răspunde: Prof. Istrate Gabriela                                   

Data: 15  Noiembrie 2019 

Reduceti, reutilizați, reciclați - confecţionarea de ornamente de Crăciun din materiale 

reciclabile, podoabe ingenioase şi originale pentru bradul de Crăciun , reciclarea deșeurilor                                        

Răspunde : Prof. Vlad Emilia, Prof. Filipache Cătălin , Ursea Stănica-contabil 

Costea Stefan –administrator 

Data: 20 Decembrie 2019-iulie 2020 

Micul artist –prezentarea unei scenete de către elevii clasei a IX ale căror costume sunt realizate din 
materiale reciclabile                                     
Răspunde : Prof. Buzea Ileana 
Data: Ianuarie 2020 
 
Pământul este și casa ta! - expoziţie de artă plastică şi concurs de eseuri pe tema mediului 
înconjurător 
Răspunde: Prof. Tender Cristina, Prof. Băhnăreanu Alina                            
Data: Februarie  2020                            
Apa, sursa vieții- acţiune de Ziua Mondială a Apei - realizarea de postere şi proiecte legate 
de apă şi efectele poluării acesteia asupra vieţuitoarelor                    
Răspunde: Prof. Neagu Roxana                   
Data: 22 Martie 2020



 

 

 Mărţişorul  altfel- expoziţie de mărţişoare, felicitări şi alte  obiecte cu rol estetic şi practic 

din materiale reciclabile.                         

Răspunde: Prof. Frîncu Ștefania, Prof. Stanciu Mariana, prof.Bădele Nela                              

Data: 1 Martie 2020 

În fiecare zi aniversăm  Ziua Pământului-activități de plantare de arbori, flori in curtea școlii 
sau în parcurile din Slobozia                               
Răspunde: Prof. Popa Madalina, prof.Bădele Nela, prof. Dincă Nicușor 

Data: Aprilie 2020 

Să trăim sănătos! – activități formale și informale tematice pentru  adoptarea  unui stil 
de viaţă sănătos, competiţii sportive între clase  
Răspunde: Prof.Popa Madalina, Prof. Simion Emilia, Prof. Simion Marian 
Data: Septembrie- mai  2020 

Schimbarea depinde de noi –drumetii tematice, activități de ecologizare  în parcurile din   
Slobozia  
Răspunde: prof.Cotes Nicoleta, prof. Lambru Adina 

Data: Martie-aprilie 2020 

Premiera  claselor  Eco - acordarea diplomelor, in urma monitorizării făcute in 

perioada decembrie-aprilie . 
Răspunde: dir. prof Buzu Vitalie, Stroe Adrian, Tender  Cristina 
Data: iunie 2020  
 
5 iunie –Ziua Internațională a Mediului! - prezentarea rezultatelor proiectului şi 
acordarea diplomelor elevilor și cadrelor didactice pentru acţiunile derulate în anul 
şcolar 2019-2020 

Răspunde: dir. prof.Buzu Vitalie, Stroe Adrian, Cotes Nicoleta                                                          

Data : 05 Iunie 2020 

 


