ACTIVITĂŢILE REALIZATE ÎN PROGRAMUL „ ECO ŞCOALĂ”
ANUL ŞCOLAR 2014 -2015
Coordonatori: prof. Grozavu Florentina
prof. dr. Sardariu Oana

Intâlnire de lucru a comitetului ECO-ȘCOALA – octombrie 2014.
- prezentarea raportului de activitate;
- alegerea noilor membri ai comitetului Eco-Școala;
- premierea elevilor claselor a XII-a care au fost membri activi ai comitetului
Eco-Școala;
- propuneri de activitate pentru Planul de actiune pentru anul 2014-2015;

Excursii, drumeții, plimbări, activități în natură în medii nepoluate și
poluate:
o Excursie: Brasov- Aventura Parc- Sinaia- Poiana Brasov- Rasnov: 7- 9
noiembrie 2014
o Excursie de studiu: Tabara Muncel judetul Iasi: 1-3 mai 2015
o Activitate în natură - Hamak Iași : 19 iunie 2015
Obiective:
- dezvoltarea respectului față de natură și a comportamentului ecologic ;
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- valorificarea potențialului natural în mentinerea stării de sanatate prin parcurgerea
traseelor din Aventura Parc ;
- studierea florei si faunei Padurii Muncel
- analiza consecintelor defrișărilor din partea sudică a pădurii;
- alternativă ecologică de petrecere a timpului liber;
- educarea unui stil de viata sanatos prin desfasurarea unor activități în baza spotiva
(parcurgerea unor trasee corespunzătoare vârstei);

Ornamente de Crăciun din materiale ecologice: decembrie 2014
Obiective: dezvoltarea creativității și a dexterității manuale;
Participanti: elevii claselor V- X.

Mesaje ECO: 14-16 ianuarie 2015
Obiective: formarea şi dezvoltarea comportamentului ecologic şi de protecţie a
mediului înconjurător la elevi prin realizarea unor postere cu mesaje ecologice.
Participanti: elevii claselor a VIII-a A, a VIII-a D, a IX-a D, a X-a D, a X-a E, a X-a F.

Parada ECO: 7 aprilie 2014
Obiective:
- dezvoltarea creativității, imaginaţiei , dexterității manuale;
- deschiderea pentru activităţile cu conţinut ştiinţific şi ludice;
-

dragostea pentru natură.

Participanti: elevii claselor a VI-a, a VIII-a, a X-a.

Colectarea selectivă a deşeurilor de hârtie şi a ambalajelor – permanent
Obiective: conștientizării de către elevi a importanței reciclării.
Participanti: elevii claselor V- XII.

2

Concursul maraton interliceal "APA IN COMUNITATE", organizat cu
ocazia Zilei MONDIALE A APEI, de catre APAVITAL Iasi in colaborare cu
Biblioteca judeteana GH.ASACHI Iasi - 21 martie 2015

Ecologizare și plantare în curtea școlii
Obiective: implicarea elevilor în activitățile de curățire și plantare în curtea școlii.
Activitate în laboratorul culinar – conform graficului stabilit pe clase.
Obiective: promovarea unui regim alimentar sănătos.
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