ACTIVITĂŢILE REALIZATE ÎN PROGRAMUL „ ECO ŞCOALĂ”
ANUL ŞCOLAR 2013 -2014
Coordonatori: prof. Nedea Nița
prof. Grozavu Florentina
1. Deschiderea activităţilor in Programul ECO –ŞCOALĂ în Sala de festivităţi octombrie
● Prezentarea raportului de activitate desfăşurat în cadrul proiectului ECO
ŞCOALĂ -ECO SPERANŢA în anul şcolar trecut 2012 -2013.
●Alegerea noilor membrii ai Comitetului ECO pe scoală
● Propuneri de activitate pentru Planul de acţiune pentru anul şcolar 2013 -2014
●Premierea membrilor Comitetului ECO cu activitate remarcabilă în toţi anii de liceu
şi care au predate funcţiile altor elevi aleşi.
2. Promovarea, în cadrul orelor de dirigenţie ,de către reprezentanţii ECO pe
clase , a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului sau a celor care au fost
propuse în Planul de acţiune pt 2013- 2014 precum şi a obiectivelor Proiectului
ECO ŞCOALĂ. - noiembrie
Promovarea de către formatorii şcolii , la clasele de început de ciclu, a activităţilor şi a
obiectivelor desfăşurate în cadrul proiectului.
3. Promovarea activităţilor ecologice, desfăşurate în ultimii trei ani, prin
reactualizarea permanentă a panoului „ECO – ul Activitatilor PENTRU MEDIU ŞI
PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ , in COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI
EMINESCU” prin implicarea elevilor clasei a IX a B – noiembrie –aprilie
4. LĂSTAR EMINESCIAN PESTE VEACURI !” activităţi de întreţinere a
drajonului transplantat în 28 X 2008 de la umbra Teiului lui Eminescu din
Grădina Copou cu acordul scris al Comisiei monumentelor naturii .Înmulţirea
vegetativă a teiului lui Eminescu prin drajonare a fost realizată în scopul obţinerii unui
simbol viu pentru şcoala noastră.
Pe lângă activităţile de săpat în jurul trunchiului , administrarea de îngrăşăminte
naturale am înregistrat şi dimensiunile arborelui la împlinirea vârstei de 4 ani. Are
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lungimea 2,46 m şi grosimea 11 cm pornind de la doar 22 cm lungime şi 6 mm grosime
la plantare
5. „ IUBIŢI VERDELE”– Participare la Expoziţia de flori şi de fructe de toamnă cu
scopul educaţiei elevilor pentru frumos şi pentru dezvoltarea mândriei de a locui într-un
oraş deosebit . 6 XI 2013
6. „CONCURS REALIZAT DE HALLOWEEN – CEA MAI ORIGINALĂ
CLASĂ” ornată utilizând şi materiale reciclabile. –noiembrie 2013
Elevii şi-au demonstrat creativitatea,originalitatea şi abilităţile ,transformând sălile de
clasă în spatii de creaţie.
7. Sub genericul „DEŞEURI – CREATIVITATE- CREAŢIE” majoritatea elevilor
înscrişi în proiect au realizat ornamente de Crăciun , felicitari şi brazi ecologici. 20 XII
2013
8.“PARADA DE MODĂ ECO”, organizată pe trei teme “ Portul popular
românesc şi internaţional” , “ Anotimpurile” şi “ Fashion”.
Activitaţile organizate au evidenţiat entuziasmul elevilor care au participat . Elevii au
zprofitat de oportunităţile create, care le-au pus in evidenţă creativitatea , imaginaţia ,
dexteritatea manuală, deschiderea pentru activităţile cu conţinut ştiinţific şi ludice ,
dragostea pentru natură. 16 01 2014

9. „GRĂDINA ŞCOLII ÎN FIECARE ANOTIMP ” .
2-6 04 2014 în Săptămâna “Şă ştii mai mult să fii mai bun”elevii claselor XI a C, ,
aVIa C, aVIIIa B, IXB ,IXC, XA etc au realizat curăţarea tuturor spaţiilor din
perimetrul scolii şi au realizat o serie de lucrări agrotehnice de primăvară

10. Lucrări agrotehnice de întreţinere a LIVEZII CU MERI
8 şi 9 04 2014 şi
3 06 2014
Cea mai frumoasă şi mai amplă acţiune realizată în programul ECO- Şcoală din anul
2013 a fost reînfiinţarea livezii cu meri din grădina şcolii, prin implicarea elevilor
claselor a VIII B, a IX a B, IX C, a X a C.
Livada cu meri , din cauza îmbătrânirii, era reprezentată doar de patru meri gata
să de usuce şi ei. Cu ajutorul financiar al unor absolvenţi, legaţi afectiv de frumuseţea de
altădată a livezii în plină floare şi de gustul fructelor rupte direct din copaci, ecologiştii
şcolii s-au implicat în plantarea a 57 de meri de diverse soiuri selectate. S- a creat astfel
un sector unde elevii învaţă să întreţină o livada şi unde îşi formează sau îşi dezvoltă
abilităţi practice pentru realizarea tuturor lucrărilor agrotehnice şi a tratamentelor
necesare menţinerii merilor sănătoşi.
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