2008 -2009
● ÎNTILNIRI DE LUCRU a Comitetului ECO –ŞCOALĂ
- 25 sept.2008, 21 oct.2008, 10 ian. 2009 şi 5 martie 2009
●CONFERINŢE: - naţionala: 28 oct 2008 Bucureşti
- zonală: 31 martie 2009 Gr .Şc. Radu Cernatescu
● BALULUI BILINGVILOR şi CARNAVALUL ELEVILOR INTERNI paradă de modă cu
vestimentaţie realizată din deşeuri
● „EXPERIMENTULUI DE INMULŢIRE VEGETATIVĂ,PRIN DRAJONI A TEIULUI LUI
EMINESCU” 23 0ct. 2008..
● „LASTAR EMINESCIAN PESTE VEACURI” Lansarea proiectului prin prezentarea scopului
,obiectivelor ,motivatiei , argumentelor şi etapelor proiectilui. 4 nov.2008
● „ISTORICUL TEIULUI LUI EMINESCU – TEIUL OGLINDIT ÎN OPERA EMINESCIANĂ”- Sesiune
de referate şi comunicari ştiinţifice
●” INCURSIUNI ÎN ISTORICUL TEIULUI LUI EMUNESCU – FAPTE CITITE ŞI TRĂITE
„Conferinţa susţinuta de prof. univ.dr.Mandache LEUCOV-5 nov 2008.
● „POLUAREA APEI”- Concurs de proiecte şi postere realizate de elevii cl.a –VII-a sub
coordonarea prof de chimie L.Grădinariu şi C.Foia 15 ian.2009
● „ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” concurs cl.a XI A. coord prof de biologie. 15 ian.2009
● Proiectului PATRULA ECO 15 ian Lansarea oficială. 15 ian 2009
● „VIN SĂRBĂTORILE”-Campanii de realizare a curateniei în clase
● Caravana „BIODIVERSITATEA ŞI UMANITATEA” acţiune realizată în parteneriat cu
Asociaţia TERIS şi Consorţiul de Cercetare Regional (Moldova) de Monitorizare şi Protecţie
a Mediului 3 martie
● „PĂSTRĂM PĂDUREA” şi „HIRTII COLECTATE FLORI CUMPARATE”-s-au realizat campanii
de colectare a deşeurilor de hîrtie de catre toate clasele din ciclul primar şi majoritatea
din ciclul gimnazial şi liceal.

● -Campania „ROMÂNIA PRINDE RĂDĂCINI” particaiprea cu 56 de elevi la acţiunea de
reimpadurire a zonei C.A.Rosetti. 27 martie
● „CONSILIER LOCAL PENTRU O ZI” joc de rol cu tema „IMPACTUL DEŞEURILOR ASUPRA
MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL IAŞI ŞI SOLUŢII PENTRU GESTIONAREA LOR ÎN VEDEREA
SALVĂRII MEDIULUI” 10 APRIL.2009
● „ARTĂ DIN DEŞEURI” şi „S.O.S. –NATURA ÎNCOTRO ? ” expoziţii permanente
● „„SA FIM PARTENERII GRADINARULUI”--Acţiuni de plantare de flori în gradina şcolii şi de
întreţinere a spaţiilor verzi. cl. a-V-aC, VI-a B, VI-a C, X-a E 8 mai 09, 12 mai 09
●”RECICLĂM ŞI NE JUCĂM” confecţionarea de jucării ,felicitări , tablouri, mărţişoare ,
coifuri ,flori etc. din deşeuri textile,materiale plastice,carton ,hirtie ,fibre etc. în orele de
îndeledniciri practice şi dezvoltarea creativităţii la toate clasele ciclului gimnazial.
● „PROIECTE DE MEDIU Faza judeţeană a Concursului naţional la care toate cele trei
echipaje participante au fost premiate. 16 mai 2009 Şcoala B.P.Haşdeu
● „SCHIMBĂ-ŢI COMPORTAMENTUL NU SCHIMBA CLIMA ”- Participarea la marşul
organizat în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi la marşul organizat pe
traseul Parcul Copou –Palatul Culturii . 5 iunie 2009
● “STOP IGNORANTEI ŞI NEPĂSĂRII - SALVATI MEDIUL! ”-actiuni de mentinere a curateniei
claselor , econimisirea energiei elctrice, a apei , a hartiei, decorarea estetica a claselor,
infiintarea si intretinerea coltului viu, colectarea selectiva a deseurilor.
● “O OAZĂ DE SĂNĂTATE “ acţiuni de ecologizarea a grădinilor şcolii realizate de toate
clasele primare , a Grădinii Botanice cl. III., a malurilor rîului Moldova cl aIIa , a zonei
Durău din Ceahlău, cl a III aşi a IV a, a Padurii ŢICĂU,cl din Kogălniceanu, în timpul
desfaşurării excursiilor şi drumeţiilor.
●„COPIII SUNT VIITORUL !- SA LE OFERIM UN MEDIU MAI CURAT” participarea claselor aIII-a si a- IV-A , coord. Inv. Tiganasi M. si Bendescu A., la plantarea de specii de plante in
sectorul I al Gradinii Botanice , in parteneriat cu membrii asociatiei TERIS
●”IaŞi RECICLEAZĂ” proiect in parteneriat cu asociatia AIESEC prin care s-au realizat
sesiuni de informare , colectarea diferentiata a deseurilor de hirtie ,cartou ,PET-uri şi
materiale plastice .

