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„Nu se poate construi o societate sănătoasă 
într-o ambianţă bolnavă.”

(M. Maliţa)

 Tematica proiectului este viaţa sănătoasă, dar
numai într-un mediu curat, sănătos.



Conform regulamentului Programului
Mondial Eco Scoala s-au urmărit
cei 7 paşi:

PASUL 1.  S-a formeat Comitetul Eco-Şcoala din:
•Directorul şcolii
•Coordonatori program

•Învăţători, diriginţi, profesori
•Reprezentantii părinţilor
•Reprezentantii autorităţii locale
•Reprezentantul administratiei scolii
•Reprezentanţii elevilor
•Reprezentantul APM Neamţ



•Învăţători, diriginţi, profesori:

•Ed. GENOVEVA TRIFAN

•Prof. MARIA POENARU

•Prof.ILIE VIERU

•Prof.MIHAELA ALDEA

•Prof.IRINA-MARINA CHELARIU

•Prof. IOAN BORCIANU 

•Prof MARIANA COZMA

•Prof NICOLAE ANDRES

•Prof ADRIAN-ANGELIU GHINET

•Prof CAMELIA TURCEA

•Prof IRINA BADITA



PASUL 2.Se-au analizat problemele de mediu 
pe baza unui chestionar administrat elevilor

CHESTIONAR
1. Clasa în care îţi desfăşori activitatea şcolară este curată

şi aerisită?
2.Ce faci tu ca să ai o clasă curată?
3.Cosideri că acţiunile tale trebuie extinse  pe holurile 

şcolii şi în curtea ei?  
4.Ce acţiuni trebuie să faci în curtea şcolii pentru ca 

aceasta să arate mai bine? 
5.Există poluare în lume? Dar în comuna ta? 

Cum se manifestă?  Ce faci tu ca să combaţi poluarea?



PASUL3.     S-a întocmit planul de acţiune

PASUL 4 .  S-a realizat  permanent monitorizarea  
activitatilor realizate  si a produselor finite ale elevilor 
prin:
-expunerea de fotografii din activitati
-realizarea de expozitii cu lucrari
- publicarea de articole în revista şcolii “Noi-raze de 
lumină”
-observarea cresterii numarului de plante din scoala
-observarea imbunataţirii comportamentului ecologic al 
elevilor



PASUL 5  .Curriculum
În cadrul currriculum-ului cadrele didactice din Comitetul Eco-

Scoala  au proiectat, organizat si desfasurat la clasa tema protejării 
mediului:

Grădiniţă
Opţionalul”MICII ECOLOGIŞTI”
aII-a
Cunoaşterea mediului

1.Educaţie pentru sănătate-
igiena locuintei şi a sălii de clasă;

2.Mediul înconjurător şi 
protejarea lui;
aIII-a
Stiinţe    -Îngrijim  NATURA
IV
Stiinţe

1.Resurse naturale-Poluare şi 
protejare                                                                               

2.Medii de viaţă
Geografie - Flora şi fauna-
protejare

V
Biologie

Influenţa omului asupra vegetaţiei
VI

Biologie-Influienta omului asupra 
faunei
VIII

Biologie- Echilibre în ecosisteme
VIII

Geografie--Mediul înconjurător şi 
protejarea lui
V

Limba şi literatura română
Ardealul,de Nicolae Bălcescu

III
Limba engleza

1.Animals
2.Seasons



PASUL6.    Informarea şi implicarea şcolilor şi 
comunităţii

Scoala s-a implicat in activitati de ecologizare 
prin strangere de gunoaie, elevii, conştientizând că 
nu este corect să se arunce gunoaiele la voia 
intamplarii

Primaria s-a implicat în rezolvarea acestei 
probleme realizand un proiect prin care deseurile 
cetatenilor comunitatii noastre sunt preluate de 
catre o societate de salubrizare.



Tot primaria ne-a pus la dispozitie panoul de la caminul 
cultural unde am lipit afise prin care am informat cetatenii asupra 
activitatilor de plantare.

Consiliul local si primaria Comunei Romani ne-a permis 
plantarea  de 1800 de puieti in 2 ani pe  un teren  predispus 
alunecarilor.

Agentia de protectie a mediului Neamt ne-a oferit pliante   
pentru anumite activitati eco ce au avut loc la nivel national.

Directia Silvica Neamt ne-a oferit gratuit un numar de 500 
de puieti de salcam pentru plantat. 

Ocolul Silvic, Basta ne-a oferit gratuit un numar de 300 de 
puieti pentru plantat.



PASUL 7 . ECO-CODUL SCOLII

DUPĂ  MAI MULTE PROPUNERI VENITE DIN PARTEA NOASTRĂ, A 
ELEVILOR, S-A ELABORAT ECO-CODUL SCOLII:

SĂ TRĂIM SANATOS, ÎNTR-UN 
MEDIU SĂNĂTOS!







Directia Silvica Neamt ne-a  donat
500 de puieti salcam, iar 500 i-am 

achizitionat contra cost.pe care i-am 
plantat pe un teren cu alunecare.



Primarul comunei , prin
amabilitatea sa ne-a pus la 

dispozitie un tere al primariei, 
predispus la alunecare si ne-a 

ajutat cu forta de munca la 

activitatea de plantat.



PROIECTUL  L-AM MEDIATIZAT  ÎN  ŞCOALĂ  ŞI PRIN REVISTA ŞCOLII
“ NOI-RAZE DE LUMINĂ”

DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ







Părintii au fost  informati  asupra activitatilor propuse  a se desfasura in 
scoala si in comunitate,  au fost invitati să participe la activitatile initiate, li s-au 

solicitat pareri, propuneri.



•Am prezentat powerpoint  efectele încălzirii globale 
asupra gheţarilor;
• Am împărţit pliate;
•Am realizat  afişe cu mesaje 
ecologice.

2 FEBRUARIE - ZIUA ZONELOR UMEDE

S-A SARBATORIT LA NOI ÎN ŞCOALĂ  PRIN VIZIONAREA  DE MATERIALE CE 
ARATAU EFECTELE ÎNCALZIRII GLOBALE ASUPRA GHETARILOR



LUNA PADURII-15 MARTIE-15 APRILIE
PLANTARE DE PUIETI

Brosura de 
informare a 
cetatenilor

BROŞURĂ

PROGAMUL  MONDIAL
ECO-SCOALA

PROIECTUL EDUCATIONAL-
“MEDIU SANATOS, VIATA 
SANATOASA, CORP 
SANATOS”

SCOALA SILISTEA NR.1
NEAMT

Elevii Scolii Silistea Nr.1 
organizeaza VINERI, 
14.04.2010, ORA 800, o 
ACTIVITATE DE PLANTARE a   
1000 puieti salcam si 100
puieti paltin pe dealul de 
deasupra iazului Romani. 

VĂ INVITĂM ŞI PE 
DUMNEAVOASTRĂ!

Padurea reprezintă
plămânii    planetei



Cu emotie, elevi, profesori, 
sateni se pregatesc pentru o 
activitate inedita – plantare 

de puieti . 



In primul an, am achizitionat 500 de puieti salcam cu 
ajutorul consiliului local şi am primit ca sponsorizare 600,

iar la plantat au participat si autoritatile locale si sateni
care iubesc natura.

Elevii au fost ajutati  de sateni 
realizandu-se, astfe, o 
frumoasă colaborare 
Şcoala- Comunitate 



Avand experinţa plantării 
din anul anterior, am fost  
mai organizaţi şi am lucrat  

frumos in echipă.

In anul al doilea am achizitionat 500 puieti cu ajutorul 
Consiliului Local  Români şi am primit 200 de puieti ca 

sponsorizare din partea Ocolului Silvic Başta. 



Mare ne-a fost bucuria, 
când am văzut că munca 
noastră nu a fost în zadar, 

insă si mai mult ne-am 
bucurat cand ne 

gândeam că acei copacei 
deja produc oxigen .

VIZITĂ PE  PLANTATIA NOSTRĂ DE SALCÂMI



1 APRILIE-ZIUA PĂSĂRILOR
CONFECTIONARE DE CASUTE PENTRU PĂSĂRELE

Am construit casute pentru
pasarele, acolo le punem de 

mancare vrabiutelor, firimituri
din pacheţelul nostru .

Asfel am prins drag 
de ele si le iubim.



22 aprilie- ZIUA PĂMANTULUI

CONCURS  DE TEXTE, PLIANTE, AFIŞE , DESENE

Concursul ne-a determinat sa exprimăm 
prin cuvinte si desene  comportamente si 

reguli ecologice  pe care  le preţuim şi 
respectăm din ce în ce mai mult . 





PREZENTAREA PIESEI- “VISUL “



Medicul de familie ne-a vorbit despre  
cum să ne alegem alimentele potrivite 

pentru a ne păstra sanatatea. 
Am aflat despre piramida alimentelor, 
iar din acel moment suntem mai atenti 

la ceea ce mancăm.

“HRANA SĂNĂTOASĂ PENTRU CORP SĂNĂTOS”



“FRUMOS DIN MAI PUTINUL FRUMOS AL NATURII”-
Epoziţie cu lucrări din materiale reciclabile

Invitat de onoare -
Reprezentantul APM, 

Neamţ



Am constatat că unele obiecte 
le putem refolosi  dându-le o 

altă utilitate, economisint 
astfel, resurse naturale.

Elevii coordonati de invatatoarea clasei ,Aldea Mihaela au realizat din 
deşeuri obiecte care pot fi utile: suport pentru cana fierbinte, felicitare, 

punguta de bijuterii, tablou …



“TRĂIEŞTE SĂNĂTOS !”

Informaţiile primite ne-a 
indemnat la practicarea 
miscării pentru o viată 

sătoasă şi un corp 
sănătos 



EXPOZIŢIE  DE LUCRĂRI



PIESA – “SFATUL LUI ECOLOGEL”

Micii ecologişti ne-au tranmis  
prin piesa lor multe norme 

de conduita  civilizată, 
ecologică ce trebuie formate 

si dezvoltate. 



PARADA COSTUMELOR 
CIUDATE

Am observat că am reusit să 
confectionăm costume 
ingenioase cu care am 

obtinut premii la concursul 
national  “Parada costumelor 

ciudate ” de la Bacau.



Creativitatea noastra in 
a combina materiale 
reciclabile  a dus la 

realizarea de personaje  
de poveste. 



Asadar, din 2009 de cand se desfasoara
Programul Ecoscoala la noi in unitate, am 

prins gust pentru a iubi , a respecta , a 
refolosi si recicla din ce in ce mai mult

elemente din natura.
Elevi si cadre didactice ne-am implicat in 

actiuni ecologice concrete, si avem de 
gand sa continuam ce am inceput.

Cadele didactice si elevii Scolii Silistea, 
Neamţ

1.02.2016


