
PLAN DE ACŢIUNE ECO-SCOALA 2010 – 2011 

 
 

Activităţi Calendar Responsabili 
Organizarea de întâlniri cu învăţătorii şi profesorii 

diriginţi 

noiembrie 2009 prof. Honceriu Geanina 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii 

Consiliului elevilor 

decembrie 2009 prof. Munteanu Alina 

Realizarea comitetelor ECO-ŞCOALA pe clase noiembrie 2009 elevi, diriginţi, învăţători 

Realizarea şi menţinerea curăţeniei în fiecare sală 

de clasă 

Permanent diriginţi, profesori, elevi 

Întocmirea unei situaţii statistice a colectării şi 

predării deşeurilor reciclabile 

Permanent prof. Condrea Adriana 

Realizarea de fotografii pentru evidenţierea 

activităţilor desfăşurate în cadrul programului 

ECO-ŞCOALA 

Permanent prof. Baron Claudiu 

Redactarea revistei  de ecologie ECO-REV, revistă 

cuprinzând articole, chestionare, interviuri, 

informaţii despre activităţile derulate in cadrul 

programului. 

bilunar prof. Hadarag Necoară 

Marnela 

 

Realizarea şi amplasarea panoului ECO-ŞCOALA Lunar Inst. Vizitiu Cătălina 

Identificarea tipurilor de deşeuri produse în şcoală 

şi clasificarea lor în funcţie de proprietăţile fizico-

chimice 

noiembrie 2009 Adm.  

Realizarea în şcoală a unui sondaj pe probleme de 

mediu şi întocmirea unui raport cu rezultatele 

obţinute 

Ianuarie 2010 Prof. Pânzariu Argentina 

Identificarea şi contactarea firmelor de reciclare a 

deşeurilor 

decembrie 2009 Administrator  

Amenajarea unui punct de colectare a deşeurilor Octombrie  

2010 

administrator  

Informarea elevilor privind sursele de poluare a 

mediului 

Noiembrie 2010 

- februarie 2011 

Reprezentant APM Iaşi 

Confecţionarea de felicitări, măşti şi mărţişoare 

ecologice 

Noiembrie  

2010 – martie 

2011 

Prof. Plop Luis Dolores 

Simpozionul  naţional ,,Mediul- prezent şi 

perspective pentru un viitor ecologic,, şi Concursul 

,,Gândesc - eco,, 

Martie 2011 Prof. Dumitru Mariana  

 

Realizarea de colţ – verde în fiecare sală de clasă şi 

pe holul şcolii 

Noiembrie  

2010– februarie 

2011 

Prof. Prisacaru Panssela 

Învăţători, diriginţi 

Crearea la biblioteca şcolii a Centrului de resurse 

pentru mediu incluzând materiale despre Poluarea 

şi protecţia mediului înconjurător 

permanent Bibl.Luchian 

Lăcrămioara 

Prof.  Mihăescu Manuela 

Marcarea zilelor din calendarul ecologic permanent Prof. Petroşanu 

Constantin  

Excursii tematice semestrial Prof. Grădinaru 

Constantin  

Vizite la muzee şi Grădina Botanică permanent Prof. Ivaşcu Vica 



Activităţi Calendar Responsabili 
Amenajarea spaţiului verde al şcolii aprilie – mai 

2011 

Înv. Avasîlcei Valeria 

Înv. Dăscălescu Anca 

Organizarea de acţiuni de ecologizare aprilie – mai 

2011 

Prof. Pânzariu Argentina  

Prof. Dumitru Mariana 

Carnavalul primăverii – paradă a costumelor 

ecologice 

Martie - aprilie 

2011 

Inv. Avasîlcei Valeria 

Inv. Dumitraşcu Monica 

Sesiune de referate in cadrul activităţilor 

desfăşurate de „ZILELE SCOLII” pe teme de 

protecţia mediului.  

mai 2011 Prof. Agherghiesei 

Tatiana 

Prof. Târzianu Larisa 

Coordonarea elevilor pentru realizarea lucrărilor în 

vederea participării la concursul Proiecte de mediu 

Ianuarie - mai 

2011 

profesori biologie, 

geografie, chimie 

Concurs de eseuri pe tema  

Imaginaţi-vă viitorul – Cum ar putea arăta mediul 

înconjurător în 2050. 

Lunar  Prof. Bizim Săndica  

Prof. Hondrea Oana 

Corespondenţă mass-media permanent Prof. Târzianu Larisa 

Concurs naţional ,,Jucării ecologice,, iunie 2011 Prof. Dumitru Mariana 

O zi de vacanţă în grădina îngrijită de noi iunie 2011 Inst. Vizitiu Cătălina 

Realizarea de materiale informative privind 

protecţia mediului şi activităţile din cadrul 

programului 

permanent Prof. Bizim Săndica  

Prof. Pânzariu Argentina 

Realizarea mapei ECO-ŞCOALA 

 

iunie 2011 Prof. Hadarag - Necoară 

Marnela 

 


