Programul Mondial Eco-Şcoala
Eco-Şcoala Colegiul Tehnic ,,A.Saligny” Bacău

Coordonatori proiect:
prof. Viorica Chiticaru
prof. Iulia Leana

ECO-codul Colegiului nostru:
“Gândeste global, luptã cu poluarea local !’’

Proiectul Eco - Şcoala face parte din Programul
Mondial Eco-Schools care se deruleazã în şcoala
noastrã din anul 2007.
Scopul nostru:
menţinerea statutului de ECO-ŞCOALÃ obţinut în
anul 2012 şi a STEAGULUI VERDE recunoscut ca
simbol mondial al şcolilor Eco.

Obiectivele proiectului












1. Dezvoltarea responsabilitãţii elevilor în vederea protejãrii
mediului înconjurãtor
2. Formarea conduitei ecologice a viitorilor cetãţeni europeni
pentru a lua atitudine atunci când semenii lor conştient sau nu,
contribuie la distrugerea mediului înconjurãtor
3. Formarea unor priceperi şi deprinderi ecologice la elevi prin
angrenarea lor în activitãţile propuse în cadrul proiectului, pentru
a avea un mediu mai curat
4. Manifestarea dorinţei de a ocroti natura prin acţiuni de
colectare, reciclare a deşeurilor şi întreţinere a spaţiului verde şi a
curãţeniei în şcoala noastrã;
Parteneri:
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (C.C.D.G) – Bucuresti
Agentia de Protectia Mediului (A.P.M.) – Bacãu
Inspectoratul Scolar Judetean Bacau










Prezentare:
Eco-Schools este un program pentru managementul
mediului şi certificarea şcolilor , coordonat la nivel
internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul
Inconjurător(FEE) cu sediul in Danemarca, organizaţie
non-guvernamentală şi non-profit. Scopul FEE este de a
promova dezvoltarea durabilă prin educaţie pentru mediu educaţie şcolară ecologică.
Pe plan mondial, Programul Eco-Şcoala este susţinut de
Uniunea Europeană şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite
pentru Mediu) si a debutat pe mapamond ca program-pilot
în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor
în găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea
durabilă la nivel local.
În România, Programul Eco-Şcoala a debutat în anul 1999
sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de
Geoecologie (CCDG) în calitate de membru cu drepturi
depline al FEE. (www.ccdg.ro) Steagul Verde este
premiul simbol obtinut de scolile care deruleaza cu succes
acest program si le confera statutul de Eco-Şcoala.
In Colegiul Tehnic,, A.Saligny”, Programul Eco-Şcoala
se derulează din decembrie 2007, iar in anul 2012 am
obtinut statutul de Eco-Scoala si Steagul Verde

In anul 2012 am obţinut statutul de
Eco-Şcoală

VI an 2012-2013

Temele alese: 1. Natura si Biodiversitatea si Viata sanatoasa
Activitatea : Ziua

Internaţională pt protecţia stratului de Ozon -16 sept 2012

-invitat Maria Ionos ( ARPM)

A fost prezentat elevilor un interesant
material ilustrat referitor la cele mai
periculoase substanțe care afectează
stratul de ozon :
agenții frigorifici (freon) și pentru aer
condiționat;
agenții de spumare, haloni, prezenți în
sistemele de stingere pe avioane sau la
mașini;
solvenții clorurați (percloretilena) .
De asemenea, elevii au aflat despre
consecinţele deprecierii stratului de ozon :
slăbirea sistemului imunitar;
apariţia cancerului de piele si
îmbătrânirea pielii;
modificările în ecosistemele acvatice şi
terestre cu implicaţii majore în echilibrul trofic;

Ziua Voluntariatului – 5 decembrie 2012
elevii au completat chestionare si au purtat dezbateri despre
necesitatea implicarii lor in diferite actiuni de voluntariat

‘’Voluntariatul înseamna Responsabilitate"

,, Luna Padurii” 15martie-15 aprilie 2013 –



Elevii au participat la
dezbatere referitoare
la impactul
defrisarilor asupra
sanatatii si a
schimbarilor
climatice pe baza
unor materiale ppt
realizate de catre
elevi.
Tot cu aceasta ocazie
un grup de elevi au
realizat o expozitie
de desene cu care
apoi au participat la
un Concursul
National,, Ingrijind
Natura, respectam
viata” derulat in
parteneriat cu
Colegiul Tehnic
Oradea si ISJ Bihor

Ziua Mondială a Mediului – 5iunie 2013
Tema aleasă pentru anul acesta la nivel mondial este ,, Gândeşte. Mănâncă. Salvează!” , o
campanie ce are drept scop reducerea risipei de alimente, utilizarea unei tehnologii curate
în producţia de alimente.
Expozitie-valorificarea deseurilor intr-o maniera artistica realizata de catre un grup de elevi
,coordonati de prof. Goean Tania si Calinescu Raluca
Aceasta activitate a fost mediatizata in presa locala ( articol ,,Ziarul de Bacau”)

Proiectul de Parteneriat International
,, For a Green Europe”
intre Colegiul Tehnic ,, A.Saligny” si AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
ARRIFANA , ESCOLA BÁSICA DE ARRIFANA, PORTUGAL–proiect
derulat de catre cele 2 EcoScoli ,in perioada ianuarie – iunie 2013.

VII an 2013-2014
Temele alese: 1. Schimbarile climatice si 2.Apa

World Days of Actions WDA: 610nov 2013)- actiune de

ecologizare a curtii scolii
In perioada 4-10 nov 2013 elevii
Colegiului Tehnic ,,A.Saligny”
Bacau- Romania alaturi de
profesorii coordonatori Eco au
fost implicați in desfasurarea mai
multor activitati dedicate World
Days of Action : acțiuni de
ecologizare a curtii scolii (5 nov )
, dar si participarea la
manifestarea dedicata Zilei
Internationale a Zonelor Urbane (
7 nov) http://ecoschools.org/wda/2013/11/world-days-ofaction-at-the-technical-college-a-saligny-ofbacau-romania/

Ziua Internationala a Zonelor Urbane ( 8 nov 2013) – actiune de informare ; prezentari ppt
despre impactul poluarii ; completarea de chestionare -invitat consilier Maria Ionos- ARPM
Bacau

Ziua Mondiala a Apei – 22 martie 2013 concurs de cultura generala denumit ,,Apa-Miracolul Vietii

La aceasta activitate au
participat si un grup
de elevi de la Scoala
Gimnaziala Domnita
Maria, in cadrul
proiectului de
parteneriat incheiat
intre cele 2 scoli.
Concursul a vizat
realizarea unor
materiale powerpoint
de catre echipele celor
2 scoli, urmat apoi de
un concurs
interdisciplinar de
cultura generala ce a
cuprins intrebari
despre apa din
domeniul chimie,
biologie, geografie.La
finalul acestui concurs
echipele castigatoare
au fost premiate.
Aceasta activitate a fost
inscrisa si in cadrul
activitatilor derulate in
contextul World Days
of Actions WDA

http://eco-schoolsprojects.org/wda/?s=Technical+C
ollege+A.+Saligny+Bacau&submit
.x=7&submit.y=8

Alte activitati


Incheierea de parteneriate in acest an cu :
1. Colegiul M.Eminescu Bacau impreuna cu care derulam un proiect de
parteneriat cu tema: ,,Stejarul, stejari sa produca..”
2. Scoala Gimnaziala Domnita Maria, in cadrul proiectului-concurs
,,Apa-Miracolul Vietii’



Celebrarea Zilei Pământului(22 aprilie) :eseuri, desene, creaţii plastice ale
elevilor care au fost expuse la panoul Eco-Şcoala



Ultima activitate care se va derula in acest scolar an va fi:
Ziua Mondială a Mediului – 5 iunie 2014 vor avea loc manifestari dedicate
acestei zile; activitati realizate in scoala precum si in colaborare cu ArPM- Bacau ;
realizarea diferitelor obiecte din materiale reciclabile si inscrierea scolii noastre in
vederea participarii la Concursul;,, Nimic nu se pierde, totul se transforma!”



