
Programul Eco-Școala

TOȚI PENTRU NATURĂ!

LICEUL TEORETIC ,,MIRON COSTIN,, IAȘI



PROGRAMUL MONDIAL  ECO-ŞCOALA

• organizat prin Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie

Bucureşti membru al Fundației Mondiale de Educație pentru 

Mediul Inconjurător

• informaţii pe site-ul www.ccdg.ro

LICEUL TEORETIC ,,MIRON COSTIN,, IAŞI ESTE ÎNSCRIS ÎN 

ACEST PROGRAM DIN ANUL 2007

- A OBŢINUT DISTINCŢIA ,,STEAGUL VERDE,, ȘI STATUTUL 

DE ECO-ȘCOALĂ ÎN ANUL 2010

http://www.ccdg.ro/


TEMELE PROIECTULUI:

Apa și Viaţă sănătoasă

ECO – CODUL :   TOŢI PENTRU NATURĂ!

"A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva 

pentru salvarea naturii ameninţate astăzi, însemnă a contribui la 

fericirea omenirii"

(Eugen Pora)



Beneficiile şcolii

• educaţia privind protejarea mediului înconjurător

• crearea unui mediu ambiental plăcut, curat 

• realizarea de parteneriate cu comunitatea locală şi alte 

instituţii

• afirmarea şcolii pe plan local, regional şi naţional 

• facilitează legăturile cu şcoli din municipiu, din ţară şi din 

lume, fiind posibile astfel schimburi de experienţe 



OBIECTIVE:

• Adoptarea unui stil de viață sănătos

• Inițierea activităților de educație ecologică, supraveghere și 

protecția mediului

• Informarea societății și a factorilor de decizie asupra problemelor 

de mediu

• Mediatizarea zonelor declarate arii protejate

• Informari privind Legislaţia Europeană în probleme de protecţie a 

mediului

• Înţelegerea problemelor mediului înconjurător; 

• Dezvoltarea spiritului civic şi estetic;

• Stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin realizare de 

articole pentru reviste, pliante, concursuri, etc.



PLAN DE ACŢIUNE ECO-ȘCOALA

• Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii  elevilor

• Realizarea comitetului ECO-ŞCOALA

• Acțiuni de menţinere a curăţeniei în fiecare sală de clasă

• Colectarea selectivă a deșeurilor 

• Organizarea în şcoală a Simpozionului ,,Mediul-prezent şi 

perspective pentru un viitor ecologic,, şi a Concursului 

,,Gândesc eco,, 

• Participări la proiectele LeAF (Să învățăm despre pădure), 

Eco- Fotografia Anului, Patrula ECO – prof. Condrea Adriana, 

prof. Panaite Valerica-Elena, prof. Agheorghiesei Tatiana, 

prof. Prisacaru Pansela, prof. Ivașcu Vica, prof. Honceriu 

Geanina, prof. Hadarag Marnela



• Identificarea şi contactarea firmelor de reciclare a deşeurilor

• Amenajarea grădinii școlii

• Informări privind sursele de poluare a mediului

• Crearea la biblioteca şcolii a Centrului de resurse pentru 

mediu

• Participă la proiectele: Melcul verde, Nu cumpăr în plastic, 

Iubim să bicilim, Stop, don't drop! (Reciclarea uleiului 

alimentar)

• Expoziţie desene și afișe ,,Gândesc eco,,

• Vizite la Grădina Botanică Iaşi, ISU Iași, Expoziții 

• Organizarea de excursii



• Redactarea revistei  ECO-REV 

• Realizarea panourilor ECO-ŞCOALA

• Concursuri tematice 

• Celebrarea LUNII PĂDURII 

• Amenajarea spaţiului verde al şcolii, plantare de flori în 

grădina liceului

• Acţiuni de ecologizare

• Carnavalul primăverii – paradă a costumelor ecologice

• Sesiuni de prezentare de referate și postere pe tema Apa 

și Viață sănătoasă 

• Realizare şi distribuire de pliante în şcoală şi în afara şcolii 

pentru a marcara zilele din Calendarul ecologic



ECO – CODUL: TOŢI PENTRU NATURĂ!

• 1. Plantele ne înfrumuseţează viaţa!

• 2. Este mai simplu să previi distrugerea naturii decât să 

suporţi consecinţele degradării ei! 

• 3. Suntem doar locuitori ai planetei nu şi proprietarii ei!

• 7. Ai găsit un deşeu – caută şi un coş pentru a-l depune! 

• 8. O minte sănătoasă are nevoie de aer curat!  

• 9. Integrarea în Europa porneşte de la noi!



REZULTATE PE TERMEN LUNG 

• Educaţia pentru mediu serveşte la recunoaşterea 

valorilor mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor 

privind mediul înconjurător.

• Atitudinile şi comportamentul faţă de mediul înconjurător 

se formează de la vârste mici.

• Şcoala are menirea de a organiza şi desfăşura o 

susţinută activitate de educaţie pentru mediu astfel încât 

proferorii, elevii, părinţii să fie convinşi de necesitatea ocrotirii 

naturii şi să devină participanţi activi în acţiunea de conciliere 

a omului cu natura. 



• Trebuie să înţelegem cu toţii că dezvoltarea de azi nu 

trebuie să submineze necesităţile de dezvoltare ale 

generaţiilor viitoare. Pentru a obţine o dezvoltare durabilă, 

protecţia mediului trebuie să devină parte integrantă a 

procesului de dezvoltare şi educaţie. 

• Educaţia pentru mediu a devenit o politică de stat care 

trebuie să se reflecte în primul rând în administraţia 

comunitară. Experienţa ne arată că protecţia mediului este o 

problemă care se rezolvă doar prin educaţie. 

• Prin acţiunile noastre  protejăm  mediul înconjurător.



Vă invităm într-o călătorie virtuală și ... 

,,fotografică,, pe itinerariul  activităților 

desfășurate.

VIZIONARE PLĂCUTĂ!



Campania de colectare de maculatură

Elevii Liceului Teoretic “Miron Costin” Iași s-au implicat în 

campania de colectare a deșeurilor din hârtie TOȚI PENTRU 

NATURĂ! In urma campaniei din martie am reușit să colectăm o 

cantitate de 1,4 tone care a fost predată  firmei ECO AMBALAJE 

RECYCLE Iași. Clasa I A a colectat cea mai mare cantitate, 180 

kg, coordonați de domnul învățător Avasâlcei Neculai. 



Coordonator eco-școala,

prof. Hadarag Marnela

prof. Prisacaru Pansela

în colaborare cu profesorii diringinți și învățători



Campania de colectare de PET-uri

Elevii liceului nostru au participat, în perioada 21-25 martie, la 

Campania de colectare pet-uri PENTRU APE CURATE în 

colaborare cu societatea Ecoambalaje Iași.

Au colectat o cantitate de aproximativ 200 kg de ambalaje din 

plastic, din care 46  kg au fost adunate de clasa  I A, sub 

îndrumarea atentă a domnului învățător Avasâlcei Neculai.



Coordonator eco-școala,

prof. Hadarag Marnela

prof. Prisacaru Pansela

în colaborare cu profesorii diringinți și învățători



Organizarea Simpozionului Național 

“Mediul–prezent și perspective pentru un 

viitor ecologic”- martie–aprilie

În spiritul preocupărilor generale ale societăţii, vizând protecţia mediului şi educaţia 

pentru dezvoltare durabilă, Liceul Teoretic “Miron Costin” Iaşi s-a constituit, în anul 2008, 

în iniţiator al Simpozionului  „Mediul-prezent şi perspective pentru un viitor ecologic". 

În organizarea și desfășurarea simpozionului s-au implicat partenerii: Inspectoratul 

Școlar al Județului Iași, Primăria Municipiului Iași, Agenția pentru Protecția Mediului Iași, 

Palatul Copiilor Iași, Facultatea de Biologie Iași, Gădina Botancă Iași, Muzeul de Istorie 

Naturală Iași, Salubris Iași. 

Lucrările au fost  înscrise pe trei secţiuni: 

Secţiunea I – Cercetări fundamentale; 

Secţiunea II – Aerul, apa, vegetaţia, solul şi protecţia mediului înconjurător; 

Secţiunea III – Natura în literatură şi artă



Ediția a VIII-a



Ediția a IX-a 



Concursul național “Gândesc eco”

Pentru Concursul “Gândesc eco” din cadrul simpozionului, lucrările au fost 

înscrise la cele șase secţiuni:

I.Secţiunea fotografii. 

II.Secţiunea fotografii cu obiecte confecţionate din materiale reciclabile.

III.Secţiunea desene pe calculator (realizate cu diferite programe). 

IV. Secţiunea desene artistice (orice tehnică). 

V.Secţiunea fotoreportaje. 

VI. Secţiunea postere ilustrând aspecte pozitie sau negative având ca temă educaţia 

ecologică şi problemele legate de mediul încojurător. 

La Simpozion şi la Concursul “Gândesc eco” au fost înscrise lucrări din 27 

de județe: Iași, Vaslui, Arad, Dolj, Ialomița, Argeș, Mehedinți, Suceava, Buzău, Alba, 

Olt, Gorj, Prahova, Vrancea, Timiș, Vâlcea, Bacău, Bihor, Teleorman, Tulcea, 

Hunedoara, Dâmbovița, Giurgiu, Galați, Mureș, Botoșani, Brașov, la care se adaugă 

municipiul București și Republica Moldova.



Concursul național 

“Gândesc eco”



Club de dezbatere “3D”

Organizarea de dezbateri pe diferite teme de mediu:

-Moţiunea “AP consideră oportună interzicerea exploatării 

gazelor de şist in Romania.”

-Moțiunea ”AP interzice purtarea articolelor vestimentare 

din blănuri şi piei  de animale”

Participanţii au fost membrii Clubului de Dezbatere, elevi ai 

Liceului Teoretic “Miron Costin” Iaşi  de la clasele a X-a şi a XI-

a, îndrumaţi de doamnele profesoare Stanciu Adriana şi Isai 

Elena.  

Activitatea s-a dovedit a fi una  interesantă şi care a lansat 

multe discuţii pe aceste teme.



Club de dezbatere ”3D”



Organizarea de dezbateri pe tema problemelor de mediu 

din perspectiva disciplinei Fizică - 2013

prof. coord. Bejan Monica



Vizită la Grădina Botanică Iași



Realizarea de afișe

Clasa a XI-a D



Ateliere de lucru pentru confecționarea de obiecte folosind 

diverse materiale sub atenta supraveghere a elevilor de la 

Clubul IMPACT 

coord. prof. Mazga Diana



Iată ce pot face două mâini dibace!...



Participarea la sesiuni de informare privind necesitatea 

colectării selective a deșeurilor în colaborare cu SOTA 

GRUP și Primăria Municipiului Iași - 2013



Realizarea de postere pe tema 

“Hazarduri naturale și antropice”- 2013 - 2015

prof. Hadarag Marnela



Organizarea de excursii

Cadrele didactice se implică în organizarea de excursii care 

au drept scop, pe lângă vizitarea diferitelor obiective turistice, 

cunoașterea caracteristicilor geografice, economice și sociale 

ale unor orașe și regiuni din țara noastră.

Excursiile promovează și un stil de viață sănătos. 

Profesori orgnizatori: Grădinaru Constantin, Bucuci Anca, 

Bejan Monica, Dumitru Mariana, Stanciu Adriana, Galeș 

Violeta, Mazga Diana, Podaru Lucian, Ivașcu Vica, Grivincă 

Oana, Antici Adina, Hadarag Marnela, Avasâlcei Neculai.



Cu Mocănița la Vișeu și Sovata



Tg. Mureș - Cetatea și Grădina Zoologică



Lacul Sf. Ana și Tinovul 

Mohoș



Castelul Dracula-pasul Tihuța

Muzeul de Mineralogie-Baia Mare

Memorialul Victimelor Comunismului-Sighetul Marmației



Mănăstirea Bârsana

Muzeul Satului-Sighetul Marmației

Monumentul de la Moisei-Maramureș



Munții Bucegi

Cetatea Râșnov



Castelul Bran

Salina Praid



Vulcanii noroioși de la Pâclele Mari – Buzău

Grădina Zoologică Sibiu



Excursie la Gura Humorului

Data desfășurării: iunie, 2014

Participanți: elevii clasei I B de la Liceul Teoretic “Miron 

Costin” Iași

Cadru didactic îndrumător: prof. Dumitrașcu Maria-Monica

Obiective vizitate: Parcul de distracție “Ariniș”, Mănăstirea 

Voroneț, drumeții montane.



Excursie la Gura Humorului



Excursie în Nordul Moldovei

Data desfășurării: iunie, 2012

Participanți: elevii clasei a III-a A de la Liceul Teoretic “Miron 

Costin” Iași

Cadru didactic îndrumător: prof. Dumitrașcu Maria-Monica

Obiective vizitate: Cetatea Neamtului, Zimbrarie – Gradina 

Zoologica, Casa Memoriala “Mihail Sadoveanu”, “Hanul Ancutei”



Excursie în Nordul Moldovei



Expoziție de animale

Data desfășurării: aprilie, 2014

Participanți: elevii clasei I B de la Liceul Teoretic ”Miron Costin”

Iași, 

Cadru didactic îndrumător: prof. Dumitrașcu Maria-Monica

Vizită realizată în săptămâna ”Școala Altfel”



Expoziție de animale



Alimentație sănătoasă

Prof. coord. Cătălina Vizitiu



Confecționarea de mărţişoare şi felicitări 

Participanți: elevii claselor primare



Expoziție  de lucrări pe teme ecologice 

Locul desfășurării: Universitatea ”Petre Andrei” Iași

Participanți: elevii clasei a III-a A de la Liceul Teoretic ”Miron 

Costin” Iași, 

Cadru didactic îndrumător: prof. Dumitrașcu Maria-Monica

Expoziție realizată de 1 Iunie 2013– Ziua Copilului



Expoziție de lucrări pe teme ecologice



Realizarea de lucrări din hârtie

Data desfășurării: octombrie, 2011

Participanți: elevii clasei a II-a A de la Liceul Teoretic ”Miron 

Costin” Iași, 

Cadru didactic îndrumător: prof. Dumitrașcu Maria-Monica

Activitatea a fost filmată de către TVR Iași și prezentată în cadrul 

emisiuniunilor postului.



Realizarea de lucrări din hârtie



Realizarea de lucrări din hârtie



Parada costumelor ECO

Data desfășurării: aprilie, 2015

Participanți: elevii claselor primare și gimnaziale

Cadre didactice îndrumătoare: prof. Dumitrașcu Maria-Monica, 

prof. Grivincă Oana, prof. Vizitiu Cătălina, prof. Antal Irina

Elevii și-au realizat costumații din materiale reciclabile și le-au 

prezentat în cadrul unui concurs.



Parada costumelor ECO



Vizită la ISU

Data desfășurării: aprilie, 2014

Participanți: elevii clasei I B de la Liceul Teoretic ”Miron Costin”

Iași, 

Cadru didactic îndrumător: prof. Dumitrașcu Maria-Monica

Vizită realizată în săptămâna ”Școala Altfel”



Vizită la ISU



Realizarea de articole pentru revista     

ECO-REV



Revista Programului 

Eco-Școala



Campanii de ecologizare

Colectivul clasei a XI-a D

Prof. Honceriu Geanina



Let’s Do It, Romania!

Coordonatori: 

Prof. Hadarag Marnela

Prof. Stanciu Adriana

Prof. Galeș Violeta

Prof. Manuela Mihăescu



Realizarea Calendarului Verde

clasa a VI-a A



Concursul de machete şcolare „Zone 

umede pentru viitorul nostru!”

În fiecare an pe 2 februarie  începând cu 1997 se sărbătoreşte 

Ziua Mondială a Zonelor Umede. Agenția pentru Protecția 

Mediului Iași a marcat acestă zi printr-un concurs adresat 

elevilor de gimnaziu având drept scop conştientizarea publicului 

larg asupra valorilor zonelor umede şi a beneficiilor acestora.

Totodată, Societatea Ornitologică Română – filiala Iaşi a 

prezentat participanţilor şi ameninţările cu care se confruntă 

zonele umede şi soluţii de conservare şi utilizare durabilă a 

acestora.



Coordonatori:

Prof.  Hadarag Marnela

Prof. Honceriu Geanina



Ziua mondială a mediului

- 5 iunie

Coordonatori:

Prof. Vacariu Claudia

Prof. Dumitrașcu Monica



Scop și obiective

Proiectul reprezintă începutul unui drum menit să dezvolte 

responsabilitatea și de a construi un mediu optim pentru dezvoltare 

armonioasă și informată încă din școală. 

Pe termen lung, sperăm că cei mai tineri dintre participanți vor fi capabili să 

se orienteze cu înțelegere sporită și să-și folosească simțurile antrenate 

pentru a evalua consecințele alegerilor culinare asupra propriului viitor. 

Sperăm, totodată, și că vor deveni capabili să confrunte problemele și să 

găsească soluții concrete pentru mediul agricol și pentru un stil de viață 

sustenabil. 

Melcul Verde-grădini școlare comestibile

Proiect-pilot implementat de Slow Food Iași în parteneriat cu 

Liceul Teoretic ”Miron Costin”



Grădina școlii ”Melcul verde”

prof. Bucuci Anca

prof. Prisacaru Pansela

prof. Grivincă Oana



Melcul Verde – grădini 

școlare comestibile 



Campanie de colectare a uleiului 

alimentar uzat din cadrul 

Concursului Lider european 

Coordonator prof. Ciubotariu Daniela



”Iubim să biciclim”

Coordonator elev Ianțoc Radu 

prof. Mazga Diana



”Nu cumpăr în plastic”

Coordonator prof. Bucuci Anca

Scopul proiectul este acela de a spori 

gradul de conștientizare privind 

impactul asupra mediului al 

plasticului în general și al pungilor de 

plastic în special, înlăturând percepția 

actuală că plasticul este bun, 

nedăunător și ieftin și de a determina 

în același timp schimbări în practicile 

de consum ale publicului țintă care să 

contribuie pe termen mediu și lung la 

diminuarea numărului de pungi de 

plastic amestecate cu deșeurile 

municipale  sau răspândite în natură .



”Nu cumpăr în plastic”



”O zi fără mașină” 

Coord. înv. Avasîlcei Valeria



Proiectul „Climate Justice: 

Engaging the Youth of Iași”

Coord. prof. Bucuci Anca

Au fost mai multe ateliere la care au 

participat elevi de la IX A, X C și X A. 

Elevii au scris articole ce abordează 

tematica schimbărilor climatice din 

perspectiva proprie

Mesajul?! Pământul poate exista și 

fără noi, insă noi nu putem exista 

fără Pământ.

Vizitarea parcului fotovoltaic de la 

Ciurbești administrat de către 

Primăria Comunei Miroslava. 

Participanții au avut oportunitatea de 

a-și satisface curiozitatea cu privire la 

cum funcționează o bună practică 

locală în domeniul securității 

energetice.



Proiectul „Climate Justice: Engaging the Youth of 

Iași” 



In concluzie, liceul nostru se află pe harta ECO a județului 

Iași printre instituțiile care promovează și susțin în 

permanență educația pentru un mediu sănătos și pentru o 

viață sănătoasă. 




