
ECO-CAB este despre noi toți. Și este despre ce lăsăm după noi! 

                

Înscrierea Colegiului  „Alexandru cel Bun” Gura Humorului  trebuie privită ca o hotărâre 

izvorâtă din convingerea fermă că facem ceea ce trebuie, ceea ce ne place şi ne aduce beneficii reale.  

Obiectivul CCDG este de a oferi programe educaţionale care promovează relaţii durabile între 

copii, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie să se extindă dincolo de sala 

de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile 

societǎţii. 

Prin implementarea proiectului educațional Eco-Școala, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura 

Humorului va fi un factor activ în eforturile comunității locale privind protecția și conservarea 

mediului dar și în identificarea și găsirea soluțiilor de rezolvare a acestora. 

Prin derularea acestui program, care presupune organizarea unor activități cu teme ecologice, se 

poate realiza formarea unei conduite ecologice la elevi, dar cu impact și în familiile lor. Datorită 

implicării active a părinților în activitățile școlare pe teme de protecția mediului se poate realiza 

educarea adulților prin intermediul copiilor. 

Considerăm că programul Eco-Şcoală  este un program de dezvoltare durabilă menit să schimbe 

mentalităţi, să formeze deprinderi sănătoase pentru o viaţă sănătoasă a planetei. 

Acest program educațional vine în sprijinul nostru în efortul de a forma atitudini şi principii 

valoroase pentru existența generațiilor viitoare. Protejarea mediului este fundamentală în zilele 

noastre, atât pentru noi, cât şi pentru generațiile următoare. Dacă nu ne schimbăm comportamentul 

acum, viitorul nostru va fi mai puțin sigur şi tot mai mulți oameni se vor lupta pentru resurse naturale 

din ce în ce mai reduse. Din acest motiv, sunt necesare programe educaționale care să explice tuturor, 

dar mai ales tinerilor că educația ecologică nu e un „trend”, ci o necesitate. 

Scopul  acestui program constă în transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în 

direcția unor stiluri de viață ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin oferirea de exemple de 

bună practică în domeniul întreținerii unui ambient curat. 

 

 
 

Programul Eco-Şcoală este benefic, venind în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă 

comunitatea, ajutând la formarea unei conştiințe ecologice prin consolidarea cunoaşterii privitoare la 

factorii naturali de mediu, ocrotirea naturii, prevenirea deteriorării mediului, păstrarea unei ambianțe 

,,Dacă  planifici pentru un an, cultivă orez; 

dacă planifici pentru un deceniu, plantează 

copaci; dacă  planifici pentru o viață educă  

oameni. ” (Proverb  chinezesc) 



curate, echilibrate. Programul Eco-Şcoală vine în sprijinul activităților desfăşurate în liceul nostru, 

determinându-ne să adoptăm o atitudine activă în raport cu ceea ce înseamnă o „Eco-Şcoală” – o 

şcoală model cu învățământ de calitate.  

 Ne-am propus ca proiectul să aibă impact asupra elevilor, şcolii şi comunităţii locale. Ne 

aşteptăm la o mai bună înţelegere a îndatoririlor elevilor de a proteja mediul precum şi la realizarea de 

către şcoală de activităţi extraşcolare de anvergură care să mobilizeze toţi elevii. 

În cadrul Seminarului Național CCDG din data de 28 septembrie 2019 care a avut loc la 

București, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a primit primul Certificat de participare la 

Programul Mondial Eco Școala. 

Ne propunem cu ajutorul tuturor elevilor și a cadrelor didactice ca  anul viitor să obținem 

Steagul Verde. Obţinerea Steagului Verde asigură titlul de Eco-Şcoală, odată obţinut, Steagul Verde 

poate fi arborat numai timp de 2 ani (cu condiţia ca unitatea şcolară să se reînscrie în program în 

fiecare din cei doi ani), după care şcoala poate solicita reluarea procedurii de evaluare pentru 

reactualizarea titlului obţinut. 

Suntem EcoCAB, din acest motiv trebuie să ne asigurăm că lăsăm generațiilor care vin un 

mediu curat, de care să se poată bucura și generațiile viitoare de elevi. Această schimbare trebuie să 

înceapă prin puterea propriului exemplu. 
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