
Educația ecologică realizată prin activități 

școlare și extrașcolare 

 

 

 

 

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui 

integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o 

conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers 

educativ şcolar şi extraşcolar. 

După Noi CAB este despre optimism. Despre echilibru. Despre bucurie. Este despre noi 

toți. Şi este despre viitor. Este promisiunea noastră că vom păstra intacte comorile pe care le-am 

descoperit, că le vom proteja și că îi vom inspira și pe alții să ni se alăture. Este angajamentul pe 

care ni-l luăm în fața tuturor celor pe care îi știm și a celor pe care încă nu i-am cunoscut, că vor 

putea să se bucure de frumos și de bun. 

Realizarea activităţilor de către elevi alături de  cadrele didactice, părinti şi  alti membri 

ai comunităţii   este o modalitate eficientă de  a face în mod  conştient  educaţie  ecologică. 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL ECOCAB: 

 

Prietenii ecologiei de Ziua Mediului – Codrii Seculari Slătioara 

În luna iunie 2019, elevii din clasa a XII a P ai Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura 

Humorului, împreună cu prof. Maria Orhean Vrânceanu au sărbătorit Ziua Mediului printr-o 

vizită la Codrii Seculari Slătioara.  

Codrii Seculari Slătioara  sunt o rezervație naturală forestieră iar acest lucru prezintă o 

importanță deosebită datorită vechimii mari a arborilor. În acest  loc minunat, copacii mor în 

picioare, se descompun și oferă hrană pentru generațiile viitoare. În țara noastră nu mai există 

astfel de păduri, aceasta fiind a doua din Europa. 

 

Eco-parcul CAB 

În data de 05.06.2019, elevii din clasa a XII a şi clasa a IX a ai Colegiului „Alexandru cel 

Bun” Gura Humorului, împreună cu profesorii au organizat o activitate în cadrul Programului 

EcoŞcoala. În cadrul activităţii elevii au plantat în parcul din curtea corpului A a Colegiului 

„Alexandru cel Bun” specii de flori ornamentale şi pomi. Prin aceasta activitate s–a dorit nu doar 

        Eu pot să fac ceea ce tu nu poți face, iar tu poți face ceea  ce 

eu nu pot face. 

        Împreună putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza 

vreodată singur ceea ce poate realiza prin  parteneriat  cu alții.         

                                      (Maica Tereza) 



înfrumuseţarea parcului ci şi conştientizarea privind importanţa spaţiului natural din jurul nostru 

şi impactul acţiunii umane asupra mediului.  

Tot în aceeași zi doamna dirigintă Cîmpan Luminița  împreună cu elevii clasei a XII-a A 

au plantat un arbust ornamental, în parcul din fața școlii, arbust donat de mama unei eleve. 

 

Artă  în curtea  școlii! 

Pe principiul să lași ceva frumos în urma ta, domnul profesor de arte plastice Florin Batîr 

împreună cu câțiva elevi înarmați cu pensoane și cutii de vopsea au înfrumusețat o parte din 

zidurile colegiului.  

Copii, au fost entuziasmați de ora de pictură în aer liber și vor continua această activitate 

și în anul școlar următor. 

Impactul asupra elevilor și profesorilor va fi cu atât mai mare cu cât realizarea acestei 

activități contribuie la îmbinarea componentei culturale cu cea educațională. 

 

Reciclarea materialelor refolosibile! 
Înca din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit materiale din natură (lemn, metal, 

fildeş, os, scoici etc.) pentru a aduce un plus de frumuseţe în viaţa lor. 

Astăzi, ar trebui să ne reapropiem de natură, prin regândirea modului de utilizare a 

obiectelor. Producem mult, aruncăm mult, iar mediul a ajuns coşul nostru de gunoi. 

Elevii împreună cu doamna profesor Ailenei Crina au realizat diverse obiecte din 

materiale refolosibile (trandafiri din hârtie reciclată înmuiată în cafea, suport pentru creioane, 

vază pentru flori, căsuțe pentru păsări etc). 

Reciclarea, recondiționarea, revalorificarea deșeurilor reprezintă o activitate permanentă, 

iar noi putem folosi aceste materiale pentru a crea lucruri frumoase și utile diminuând risipa. 

Elevii au manifestat interes și s-au implicat activ în realizarea decorațiunilor obținând produse 

frumoase, ingenioase. 

 

Implicând copiii în realizare activităților de ocrotire a mediului, aceasta va conduce mai 

târziu la formarea conștiinței privind datoria cetățeanului de a proteja, de a combate procesul de 

poluare, de a dobândi responsabilități. 

Vechea vorbă din popor este valabilă și astăzi : ’’Nu aștepta să culegi roade de la pomul 

pe care nu l-ai sădit’’. Nu putem aștepta ca generațiile viitoare să iubească, să prețuiască și să 

îngrijească natura dacă nu sădim în sufletele copiilor dragostea de natură încă de timpuriu.  

 

 

                                                                                      

                                                                 Prof. Ailenei  Crina  

                                                                                                 Prof. Orhean Vrânceanu Maria 
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