
 

PROGRAMUL INTERNAŢIONAL ECO-SCHOOLS 

RAPORT CALITATIV ŞI CANTITATIV REALIZAT DE  

COMITETUL ECO-ŞCOALA 2019-2020 
(Notă: Va rugăm să completaţi direct pe acest document, cu albastru, aşa cum am exemplificat) 

 

NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: COLEGIUL  „ALEXANDRU  CEL  BUN”  

                                                                                       GURA  HUMORULUI 

NUMELE DIRECTORULUI: prof. URSACIUC  MIHAELA 

NUMELE DIRECTORULUI ADJUNCT: prof. CONDUR  LILIANA LUCIA 

 

NUMELE COORDONATORULUI / COORDONATORILOR  
 (+SPECIALITATEA, TELEFON, E-MAIL, ZIUA ŞI LUNA NAŞTERII) 

1. Prof. Orhean  Vrânceanu  Maria, vmaria85@yahoo.com, tel: 0747/366.444; 28 iulie 1985 

2. Prof.  Ailenei Crina Elena, crinaely87@yahoo.com, tel: 0745/848.661, 24 mai 1987 

 

NUMĂRUL ELEVILOR DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 1525 elevi 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 93 cadre didactice 

PARTENERII IMPLICAŢI: PĂRINŢI, AUTORITĂŢI, INSTITUŢII (număr, exemple) 

5 parteneri: Primăria Gura Humorului, Ocolul Silvic Gura Humorului, Agenția de protecția mediului   

Suceava, ASPA Gura Humorului, Casa de Cultură Gura Humorului 

TEMA/TEME ABORDATĂ/ABORDATE (dintre cele 12 + altele, dacă este cazul) 

1. Ecologizarea permanentă a spațiului școlar: 

 Elevii vor conștientiza că spatiul școlar și spatiul verde reprezintă oglinda școlii; 

 Se va înființa patrula EcoCAB (Eco-agenți); 

 Se va amenaja și întreține spațiul verde al școlii (Eco-parcul CAB). 

2.  Hrană: 

 Explicarea unor termeni : alimentaţie, aditivi alimentari, conservanţi, termen de expirare, valoare 

energetică etc. 

 Conştientizarea rolului pe care îl au fructele şi legumele pentru sănătatea organismului; Însuşirea unor 

concepţii privind sănătatea alimentaţiei 

 Sănătatea şi alimentaţia eco  
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CAPITOLUL I. 

APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI 

 

PASUL 1. COMITETUL ECO 

1. Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco: 162 elevi (54 clase x 3 membrii Comitet Eco/clasă) 

2. Nr. profesori: 30 

3. Nr. părinţi: 15 

4. Alte persoane (specificaţi numărul pentru fiecare categorie): 3- personal auxiliar, 2 - reprezentanţi 

comunitate locală 

Alte observaţii: - 

PASUL 2. ANALIZA / IDENTIFICAREA PROLEMELOR DE MEDIU  

- Enumeraţi problemele identificate; specificaţi ce soluţii a identificat Comitetul Eco pentru 

soluţionarea / ameliorarea acestor probleme (completaţi tabelul): 

Nr. 

crt. 

Probleme identificate Soluţia propusă 

1. Colectarea gunoaielor Colectarea selectivă a gunoaielor 

2. Gunoaiele aruncate la întâmplare în anumite locuri de 

recreere din jurul oraşului 

Acțiuni de ecologizare 

 

3. Lipsa florilor în curtea şcolii Amenajarea unor ronduri de flori 

5. Amenajarea curţii şcolii Plantarea unor copaci în curtea şcolii 

 

 

 

PASUL 3. PLANUL DE ACŢIUNE (an şcolar 2019/2020) 

1. Completaţi tabelul: 

Nr. activităţi propuse 10 

Nr. activităţi realizate 6 (din cauza contextului pandemic nu s-au 

putut desfășura toate activitățile propuse) 

Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco 400 

Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni 100 

Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni - 

Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una 

dintre acţiunile programului 

10 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale 

unităţii şcolare 

 

- Primăria Gura Humorului 

- Ocolul Silvic Gura Humorului 

- ASPA Gura Humorului 
Notă: Pentru corectitudine, dar şi pentru uşurarea muncii, fiecare membru al comitetului eco va raporta situaţia din clasa/grupa sa, 

iar totalul va fi înscris în acest tabel. În  acest fel, întregul comitet participă la elaborarea Raportului Eco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Exemplificaţi  pentru 3 acţiuni care au fost rezultatele (data acţiunii, denumirea, scurtă 

descriere). Ataşati câte 2-3 fotografii pentru fiecare activitate descrisă. 

Acțiunea 1 -Ziua Verde CAB 

 

 

 

 

 

În luna mai 2020, elevii din clasa a XI a K ai Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, 

împreună cu prof. Maria Orhean Vrânceanu au sărbătorit Ziua Verde  printr-o vizită online la fiecare copil 

acasă. Am declarat ziua de vineri  a săptămânii ”Școala altfel” Ziua Verde.  

Natura are nevoie de prieteni  adevăraţi. De ce?  Pentru că, din preaplinul inimii ei verzi, vrea să le 

dăruiască acestora sănătate, frumuseţe şi puritate. Orice copil poate deveni prietenul naturii, cu condiţia să o 

respecte: să nu-i murdărească apele, pădurile şi norii, să nu-i strivească florile, să nu-i ucidă păsările. Elevii 

clasei 11 K de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au reuşit, prin fapte demne de laudă, să se 

împrietenească cu natura, s-o iubească şi s-o protejeze după puterile lor. 

 

Acțiunea 2 - Copiii  CAB  iubesc  animalele   

 

 

 

 

 

Elevii din clasa a XI a K și a XI a H ai Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, împreună cu 

prof. Maria Orhean Vrânceanu și prof. Ionuț Orhean  au desfășurat activitatea Copiii CAB iubesc animalele! 

Această activitate s-a desfășurat  în luna martie 2020. Scopul principal al acestei activități a fost  

promovarea responsabilității, implicării în societate, toleranței și respectului pentru viață.  

          Dacă tinerii învață să respecte drepturile animalelor și orice formă de viață, atunci ei vor fi cu atât mai 

responsabili și mai implicați în societate, deschiși la ajutarea celor din jur și la respingerea unor atitudini 

extreme.  

          Activitatea Copiii CAB iubesc animalele! introduce în conștiința tinerei generații conceptul de toleranță, 

înțelegere, dar și de responsabilitate față de alte specii și forme de viață. 

 

 

Acțiunea 3 - Reciclez, decorez, înfrumusețez 
 

          Noi toţi trăim pe aceasta planetă şi împărţim resursele naturale existente. Dacă mediul înconjurător 

este curat, noi vom putea trăi sănătoşi şi vom avea o viaţă armonioasă.  

          Reciclare. Un obicei nou în societatea noastră și, din păcate, adoptat de prea puțini. Reciclarea presupune 

un proces de reintroducere în producție a deșeurilor și a reziduurilor, cu scopul reutilizării lor sau folosirii lor 

în scopuri ecologice. Reciclarea este unul din cele mai ușoare și eficiente moduri prin care putem proteja 

„Pentru o viață așa cum ți-o dorești, 

plantează un copac, sădește o 

floare, ai grijă de natură!” 

„Numai când vei iubi un animal 

vei simţi iubirea cu toată inima!” 

Anatole France 



mediul înconjurător. Nu costă nimic, iar investiția de timp va aduce beneficii pe termen scurt și lung. În același 

timp, reciclând ajuți la crearea unor noi locuri de muncă și la dezvoltarea economiei prin fabricarea de bunuri 

pe bază de produse reciclate. 

          Activitatea a fost proiectată pentru a conștientiza nevoia de reciclare, oferă ocazii de comunicare 

autentică în ceea ce privește nevoia de reciclare, elevii fiind cei care au colectat materialele reciclabile, dar și 

cei care le-au  reutilizat într-un mod artistic. 

          Activitatea a vizat dezvoltarea responsabilității față de mediu, a inventivității și a creativității.  

          Reciclarea creativă le oferă elevilor experiența unei acțiuni importante, prin crearea unui lucru estetic din 

materiale care ar fi fost aruncate. 

          Această activitate a fost desfășurată de doamna profesoară Crina Ailenei împreună cu elevii claselor a 

IX-a și a elevilor de la clasele de profesională ai Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.  

 

Alte observaţii: Pe lângă acţiunile prezentate elevii colegiului  au participat şi la alte acţiuni de plantare de copaci în 

orașul Gura Humorului, confecţionarea de obiecte din materiale reciclabile ,colectare de hârtie (anexă). 

 

 

PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

Cum s-a făcut monitorizarea? Cine a participat? 

Monitorizarea și evaluarea acțiunilor a fost realizată de Patrula Eco-agenții CAB și de cadrele 

didactice din Comitetul Eco-Școala CAB. 

Cum s-a făcut evaluarea activităţilor?  Cine a realizat evaluarea?   

-  Întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară şi finală. Aceste întâlniri se vor realiza potrivit unui 

calendar sincronizat cu cel al planului de activităţi;  

- Portofoliul proiectului care să ilustreze acţiunile derulate. Acesta va cuprinde seturi de imagini 

structurate pe activităţi care să ilustreze situaţia anterioară unei intervenţii şi cea ulterioară; 

documente de atestare a parteneriatelor relevante pentru fiecare acţiune; orice alte materiale (scrise 

ori multimedia) care pot ilustra importanţa şi măsura succesul unei acţiuni;  

- Reflectarea activităţilor proiectului pe site-ul şcolii se va realiza postând, în măsura posibilului, 

toate materialele din portofoliu pe site;  

- Acţiunea de evaluare se concretizează şi în elaborarea de pliante, afişe, filme, etc. care să ilustreze 

acţiunile în care au fost implicaţi elevii şi profesorii liceului nostru;  

 

PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 

 Activităţile propuse pot fi incluse în programele şcolare la obiectele biologie, geografie, limba română,  

dirigenţie, educaţie plastică (desen), informatică. 

 În cadrul orelor de limba română s-a organizat un concurs de eseuri avand ca tematică mediul 

înconjurător;  

  În cadrul orelor de informatică s-a realizat site-ul școlii și site-ul EcoCAB; 

 În cadrul orelor de specialitate-turism și alimentație, elevii au primit informații despre cum pot să se 

hrănească corect. 

 În cadrul orelor de dirigenție s-a discutat despre importanța unui stil de viata sănătos și a fost încurajată 

susținerea orelor în aer liber. 

 În cadrul orelor de educaţie plastică (clasele a X-a şi a XI-a) s-a organizat concursul de afişe pe teme de 

protecţie a mediului și s-au pictat o parte din zidurile școlii în cadrul acțiunii Artă în curtea școlii! 



 Activităţile de ecologizare a zonelor din jurul școlii și a Parcului Ariniș au fost „prinse” în orele de 

geografie, biologie, plantarea puieţilor şi gardului viu, răsadurilor şi seminţelor de flori în parcul şcolii 

– în orele de biologie, tot în cadrul acestor ore s-au realizat și căsuțe pentru păsărele de către elevii de la 

liceul tehnologic. 

 Elaborarea pliantelor şi broşurilor, realizarea reportajelor, eseurilor pe tema naturii– în cadrul orelor de 

limba şi literatura română și informatică  

 

PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

Pentru o informare cât mai completă şi reală a tuturor factorilor împlicaţi direct sau indirect în 

implementarea Programului Eco Școala EcoCAB, am pus la punct un circuit care va avea în vedere 

următoarele:  

 Informarea elevilor şcolii despre activităţile desfăşurate în programul Eco-Şcoală prin afişierul special 

amenajat, amplasat la loc vizibil şi prin site-ul şcolii unde sunt descrise toate activitatile desfășurate în 

cadrul proiectului;  

 Informarea comunităţii locale despre activităţile derulate prin presa scrisă la sfârşitul fiecărei etape 

parcurse; 

https://www.alexandrucelbun.ro/diverse/diseminare-articol-programul-young-reporters-for-the-environment 
https://img.alexandrucelbun.ro/2019/03/ccdg-water-source-of-life-or-risk-factor.pdf 

 

PASUL 7. CODUL ECO 

Care este acesta? 

 

 

 

 

 

 

Cum s-a ales acest cod? 

Acest cod Eco a fost ales în urma unei sedinţe Eco Şcoală. 

 

Câţi copii/elevi cunosc codul eco? Număr sau procent. 

Eco Codul este cunoscut de către toţi elevii şcolii el se găseşte afişat în toate clasele. 

 

Câţi copii/elevi ştiu să explice semnificaţia acestuia? Număr sau procent. 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoCAB este despre noi toți. Și este 

despre ce lăsăm după noi! 

https://www.alexandrucelbun.ro/diverse/diseminare-articol-programul-young-reporters-for-the-environment
https://img.alexandrucelbun.ro/2019/03/ccdg-water-source-of-life-or-risk-factor.pdf


 

 

CAPITOLUL II. 

BENEFICIILE PROGRAMULUI 
 

1. Progresele remarcate în educaţia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din comunitatea 

şcolară şi locală. 

Prin participarea la acest program, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului are următoarele beneficii:  

 Implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi autorităţilor locale în activităţi pe probleme de 

mediu;  

 Stabilirea unor parteneriate cu instituţii, organizaţii şi asociaţii care au preocupări în domeniul 

protecţiei mediului;  

 Colectarea selectivă a deşeurilor  

 Îmbunătăţirea rezultatelor produse de evaluările externe şi creşterea prestigiului şcolii pe plan local şi 

zonal;   

 Prin acest program s-a îmbunătăţit calitatea procesului instructiv-educativ, deoarece activităţile propuse 

au putut fi integrate la multe dintre disciplinele de învăţământ din Curriculum.  

 Informarea factorilor implicaţi în programul Eco –Şcoală despre activităţile desfăşurate s-a realizat prin 

intermediul Colţului Verde, special amenajat, prin site-ul şcolii şi prin presa scrisă locală.  

 Planul de acţiune stabilit la începutul anului şcolar a suferit unele transformări în sensul adăugării unor 

activităţi la propunerea unor parteneri implicaţi. 

 Scopul programului a fost transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în direcţia unor 

stiluri 

 de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin oferirea de exemple de bună practică în 

domeniul întreţinerii unui ambient curat. 

2. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate 

I. ECONOMISIRE DE ENERGIE 

 

Cantitatea de energie 

consumată în 2018/2019 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

consumată în 2019/2020 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

economisită 

135.506 kw 80142 kw 55.364  kw 
Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

II. ECONIMISIRE APĂ 

 

Cantitatea de apă consumată 

în 2018/2019 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă  consumată 

în 2019/2020 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă economisită 

13.231 mc 7812 mc 5419 mc 
 Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (acest aspect va fi luat in considerare pentru concurs, 

daca trimiteti toate documentele – vezi mai jos conditii de participare) 

Cantitatea colectată pentru a fi valorificată 

Deşeuri Cantitate colectată Cantitatea predată spre valorificare 

Fără venit pentru 

şcoală 

Cu venit pentru şcoala 

şi suma obţinută 

Hârtie şi carton 60 kg 60 kg - 

Plastic  - - - 

Aluminiu (doze) - - - 

Altele (care?) - - - 

Alte observaţii: Am colectat selectiv dar nu am reușit să găsim o societate prin intermediul căreia să 

valorificăm cantitatea de hârtie și carton. 

IV. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

5 

15 (o parte din elevii implicati au plantat 

arboti in localitățile d eunde sunt în timpul 

școlii online) 

Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi Brazi, vișini, nuci  etc. 

Nr. arbuşti plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

- 

- 

Specii de arbuşti plantaţi - 

Nr. flori plantate 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

 

Peste 100 flori. Elevii au plantat flori acasă și 

au trimis fotografii. 

 

Specii de flori plantate Lalele, mușcate, panseluțe etc. 

 

V. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 

Tabel ACŢIUNEA 1. 

Data la care a avut loc activitatea 21 septembrie 2019 

Denumirea acţiunii “Let’s do it” Gura  Humorului 

Cine a organizat acţiunea Primăria Gura Humorului 

Scurtă descriere a acţiunii Strângerea gunoielor în zona Parcului Ariniș și 

pe malul râului Moldova. 

 

 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 90 

Suprafaţa igienizată 7 ha 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) aprox. 35 de saci 

  

 

 

 



 

VI. SPAŢII VERZI AMENAJATE 

1. Ce spaţii au fost amenajate? Din unitatea şcolară? Din afara unităţii şcolare? 

Curtea şcolii corp clădire A și corp clădire B, Parcul Ariniș 

2. Suprafaţa acestora. 

6 ha 

3. Ce lucrări s-au efectuat? 

Igienizarea spațiilor, împăduriri, plantare flori. 

4. Care a fost rezultatul? 

O curte a şcolii mai frumoasă şi conștientizarea tinerilor în ceea ce priveşte importanţa pădurilor. 

 

CONCLUZII FINALE 

În urma participării la acest program s-a putut observa o creştere a gradului de conştientizare, atât în 

rândul elevilor cât şi în rândul cadrelor didactice - chiar a părinţilor sau a autorităţilor locale - a problemelor de 

mediu din şcoală şi împrejurimi. Apreciem că programul Eco-Şcoala a avut efecte benefice atât pentru elevi şi 

comunitatea în care şcoala e integrată, cât şi asupra şcolii în sine.  

Aşa cum o arată şi imaginile prezentate în anexele acestui raport, elevii au acceptat şi asimilat rapid 

principiile programului realizând un echilibru între componenta de divertisment a acţiunilor cuprinse în 

program şi cea serioasă, gravă, acea componentă a educaţiei de mediu care produce modificări durabile la nivel 

comportamental.  

În cadrul Săptămânii Altfel au fost gândite mai multe activități care pot fi integrate educației pentru 

mediu și sănătate. În acest an Săptămâna Altfel a avut loc într-un cadru diferit iar fiecare elev a avut de 

desfășurat activități de protejare a mediului la el acasă. Astfel elevii au amenajat curtea casei lor, au curățat 

podețele și au igienizat spațiile din jurul caselor.  

 
Raport întocmit de Comitetul Eco al unităţii şcolare: Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului  

Preşedintele Comitetului eco (nume, prenume): Prof. Orhean Vrânceanu Ionuț 

Profesor coordonator (nume, prenume):  1.Prof. Orhean  Vrânceanu  Maria 

                                                                      2.Prof.  Ailenei Crina Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXE 

 

Anexa 1 ZIUA VERDE CAB 

   

 

Anexa 2   COPIII  CAB  IUBESC  ANIMALELE  

   

Anexa 3   RECICLEZ, DECOREZ, ÎNFRUMUSEȚEZ 

  

 

 



 

 

 


