
PLAN DE ACȚIUNE 

 

Temele programului ”Eco-Școala” pentru anul școlar 2021/2022: 

Natura și biodiversitatea/ Biodiversity & Nature  

Hrană/ Food 

 

Scopul proiectului (obiectiv general): 

Educatie ecolgica si implicarea elevilor în activităţi de ecologizare a şcolii şi a 

mediului ambiant prin: 

- un stil de viata sanatos; 

- amenajarea si intretinerea spaţiilor verzi din curtea şcolii; 

- curatenie si un aspect ingrijit al scolii; 

- colectarea şi valorificarea deşeurilor reciclabile ; 

- eonomisirea energie; 

- actiuni metodico-stiintifice de educatie ecologica. 

 

  Obiective specifice: 

- să identifice şi sa conştietizeze  problemele de mediu din zona în care traiesc şi 

învaţă; 

- să cunoască legislaţia în vigoare privind protecţia calităţii componentelor 

mediului înconjurător :apă, aer, sol, spaţii verzi; 

- să se implice în activitaţi specifice protecţiei mediului şi de sensibilizare a 

opiniei publice referitor la protecţia mediului; 

- să cunoască efectele distructive ale poluării şi metodele de combatere a lor; 

- să formeze echipe de colectare a deşeurilor reciclabile; 

- să identifice modalităţi de monitorizare a colectării deşeurilor şi valorificării 

lor la nivelul colegiului; 

- să amenajeze şi să reamenajeze in curtea şcolii spaţii verzi estetice şi 

recreative; 

- să înveţe să lucreze în echipă dezvoltându-şi spiritul de competiţie şi 

capacitatea de a lua decizii; 



- responsabilizarea copiilor si adultilor de a colecta selectiv si de a economisi 

resursele naturale pentru protectia mediului;  

- realizarea unor obiecte decorative si utile prin reciclarea deseurilor si a 

materialelor din natura;  

- popularizarea rezultatelor actiunilor in mass-media si in comunitate.  

 

 

Acţiuni Persoane responsabile / grup 

responsabil 

Planificare 

1. Organizarea comitetului 

Eco-Scoala pentru profesori si 

elevi.  

Realizarea planului de actiune 

2021-2022. 

Coordonatori proiect, profesori si 

elevi ce vor sa se implice in 

Programul Eco-Scoala. 

Octombrie 2021 

2. Stabilirea planului de 

actiune si alegerea temelor 

pentru anul scolar 2021-2022: 

NATURA ȘI 

BIODIVERSITATEA, 

Coordonatori proiect, profesori si 

elevi ce vor sa se implice in 

Programul Eco-Scoala. 

Octombrie 2021 

3. Identificarea unor metode de 

colectare si monitorizare 

(control) a colectarii 

deşeurilor. 

Coordonatori proiect , Administrator, 

prof. Vărzaru Claudia, grupe elevi 

Octombrie 2021 

4. Formarea echipelor de elevi  

pentru a monitoriza curăţenia 

în clase, şcoală, curtea şcolii. 

Profesorii diriginți și prof. din 

învățământul primar, echipe de elevi. 

Octombrie  2021 

5. Amenajarea spatiului  de 

colectare a deseurilor DEEE, 

asigurarea benelor şi începerea 

colectării. 

Administrator, coordonatori proiect, 

echipe de elevi. 

Noiembrie - Decembrie     

2021 

6. Activitate de plantare de 

răsaduri în curtea școlii 

 

 

Prof. Vărzaru Claudia, prof. 

Iovănescu Cristiana, Prof. Rotaru 

Claudiu, echipe de elevi. 

Octombrie – Noiembrie 

2021 

 



7. Târgul de Toamnă/ Ziua 

Alimentației – conștientizarea 

și implicarea intr-un stil de 

viață sănătos/hrană sănătoasă 

Profesorii diriginți și prof. din 

învățământul primar, echipe de elevi. 

Octombrie 2021 

 

 

8. Vizită Grădina Botanică/ 

Parcul „Nicolae Romanescu” - 

natură și biodiversitate 

Profesorii diriginți și prof. din 

învățământul primar, echipe de elevi. 

Noiembrie 2021 

9. Vizionare film documentar 

„România neîmblânzită” – 

activitatea online 

Profesorii diriginți și prof. din 

învățământul primar, echipe de elevi. 

Decembrie 2021 

 

10. Realizarea de parteneriate 

pe teme de educatie pentru 

mediu cu scoli din oras, tara, 

strainatate si cu institutii din 

orasul Craiova (APM Dolj, ISJ 

Dolj, CCD Dolj, Directia 

Apelor Jiu, Garda de Mediu, 

Gradina Botanica) 

Prof. Moldoveanu Dan, prof. 

bibliotecar Petrescu Geanina, prof. 

învățători. 

Ianuarie - Februarie 2022 

11. ”Hrană sănătoasă” - 

dezbatere ; invitat medicul 

școlii - online 

Prof. Călin Iulia, prof. Nicola 

Loredana, prof. Floricel Lucica 

Ianuarie 2022 

 

12. Atelier de creatie plastică: 

desene/postere/colaje cu tema 

,,S.O.S Pădurea!” - online 

Prof. Stoica Mirela, prof. Buratu 

Zizi, prof. Floricel Lucica 

Februarie 2022 

13.  Târgul ECO- expoziție cu 

vânzare a obiectelor 

confecționate -  martisoare 

comestibile 

Profesorii diriginți și prof. din 

învățământul primar, echipe de elevi. 

Martie 2022 

14. Amenajarea si intretinerea 

spaţiilor verzi din jurul şcolii 

cu echipe de elevi şi profesori; 

plantări de flori şi răsaduri de 

flori 

Prof. Vărzaru Claudia, prof. 

Iovănescu Cristiana; 

Responsabili elevi, echipe elevi  

Martie, Aprilie,  

Mai 2022 

15. Actiuni de impadurire in 

colaborare cu ROMSILVA 

Prof. Ciocoiu Cristina, Prof. 

Drăguşin Carmen,prof. Durău 

Cristina, prof. Dan Ioana, echipe de 

elevi. 

Aprilie 2022 

17. Excursie ECO – pentru 

cunoșterea biodiversității din 

Profesorii diriginți și prof. din 

învățământul primar, echipe de elevi. 

Mai 2022 

 



România  

 

18. Evaluarea .rezultatelor 

obţinute în colectarea  

deşeurilor  

Prof. Ciocoiu Cristina, Prof. Grigorie 

Dan, prof. Buratu Zizi, prof. Floricel 

Lucica,echipe de elevi. 

Iunie 2022 

19. Participarea la 

simpozioane,concursuri 

şcolare, editarea unei reviste de 

ecologie, pliante ecologice; 

serbari,  expozitii, excursii. 

Profesori şi elevi implicaţi în proiect, 

coordonator, comitet ECO 

 

Pe tot parcursul anului 

şcolar 

20. Realizarea Raportului Final 

2021-2022 

Prof. Călin Iulia, prof. Ciocoiu 

Cristina 

Iulie 2022 

 

   Fiecare diriginte sau profesor din învățământul primar poate sa desfasoare la clasa 

activitati cu tema ecologica avand in vedere ,, Evenimentele ECO ”, sarbatorite pe parcursul 

anului :  

                      4 octombrie- Ziua Mondiala a Animalelor  

                      8 noiembrie – Ziua Internationala a Zonelor Urbane  

                      11 decembrie – Ziua Internationala a Muntilor  

                      2 februarie – Ziua Mondiala a Zonelor Umede  

                      15 martie- 15 aprilie – Luna Padurii  

                      22 aprilie – Ziua Pamantului  

5 mai – Ziua Internationala a Biodiversitatii  

                      5 iunie – Ziua Mediului  

 Activitatea 1: Prietenii naturii 

 Activitatea 2: Activitati ecologice 

 Activitatea 3: Cea mai frumoasa clasa 

 Activitatea 4: Ecologizarea spatiilor verzi 

 Activitatea 5: Coltul verde 



 Activitatea 6: Supravegherea pastrarii curateniei 

 Activitatea 7: Realizarea de panouri cu activitati 

 Activitatea 8: Realizarea paginii web 

 Activitatea 9: Campanii de ecologizare 

 Activitatea 10: Intalniri lunare 

 Activitatea 11: Realizare de rasaduri si plantarea lor 

 Activitatea 12: Analiza rezultatelor 

 


