
     

   

   

   

EEECCCOOO---ŞŞŞCCCOOOAAALLLAAA   

PROGRAMUL ECO-ŞCOALA 

 

 program international care a pornit de la ideea implicarii elevilor în rezolvarea 
problemelor locale de mediu  

 program proiectat sa contribuie la cresterea gradului de constientizare a elevilor 
privind problemele de mediu si elementele dezvoltarii durabile, prin studiu în 
clasa si actiuni concrete în cadrul scolii si comunitatii.  

 mijloc ideal de realizare a educatiei pentru o dezvoltare durabila si 
implementare a Agendei Locale 21 la nivel de scoala  

 reducerea impactului scolii asupra mediului înconjurator, schema programului 
reprezentând adaptarea unor sisteme de management de mediu recunoscute 
(EMAS si ISO 14 001)  

 schema de premiere - Steagul Verde, premiu simbol al educatiei pentru mediu, 
acordat scolilor care implementeaza cu succes programul, indicator national 
pentru Dezvoltarea Durabila în Suedia, Danemarca si Scotia.  

 
Nivelul international: 

 
Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea 

şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de FUNDAŢIA DE 
EDUCAŢIE PENTRU MEDIUL INCONJURĂTOR (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii 
din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o 
dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2017, 67 de ţări au implementat 
Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de 
Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu). 

Programul Eco-Şcoala 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. Ȋn anul 2017 au participat 51 454 de 
şcoli din lume, din care 16 941 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde. Un 
număr de peste 19 000 000 de copiii şi tineri,peste 1 400 000 de cadre 
didactice şi 13 221 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă. 

 
Nivelul national: 

 

În Romania, Programul Eco-Scoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, 
ajungându-se în 2009 la 424 de unităţi şcolare, sub coordonarea CENTRULUI 
CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE (CCDG), în calitate de membru cu 
drepturi depline al FEE. De-a lungul timpului, circa 850 de unităţi şcolare (grădiniţe, 
şcoli generale, licee, colegii, grupuri şcolare, şcoli speciale, cluburi sau palate 
ale copiilor) din România au derulat programul, la finalul anului şcolar 2017/2018 
fiind active un număr de 305. 

 

Şcoala s-a înscris în program în anul 2005, evaluarea s-a realizat în anul 
2007 primind statutul de Eco-Şcoală şi premiul simbol reprezentat de STEAGUL 
VERDE. 

Reevaluările pentru menţinerea statului de Eco-Şcoală s-au realizat în anii 
2009, 2011, 2013, 2015, 2017. 



 
 

Beneficiile programului 
 

Ce ofera pentru scolile din România? 
 îmbunatatirea calitatii mediului în scoala si în împrejurimile acesteia  
 oportunitatea de a dezvolta spiritul civic si capacitatea elevilor de a lua decizii  
 cresterea nivelului de constientizare a problemelor de mediu  
 materiale curriculare si idei pentru introducerea unor proiecte si evenimente în 

viata scolii pentru revitalizarea acesteia  
 posibilitatea afirmarii la nivel national prin câstigarea unui premiu prestigios: 

Steagul Verde si Statutul de Eco-Scoala  
 legaturi cu scoli din România si din lume  
 realizarea unor economii financiare prin reducerea consumului de apa si 

energie sau valorificarea deseurilor reciclabile spre exemplu  
 premii de 2000 USD prin participarea la Concursul national de colectare si 

valorificare a deseurilor (sponsor revista Terra Magazin)  
 câstigarea publicitatii la nivel local si national  
 o alternativa ecologica de petrecere a timpului liber  

 
 
 

CEI 7 PASI SPRE ECO-ŞCOALA 
 
 

1. Comitetul Eco-Scoala – este format din reprezentanţi ai elevilor, 
profesorilor, părinţilor, conducerii şcolii, autorităţilor şi comunităţii locale 
 
2. Analiza problemelor de mediu – reprezintă identificarea prin intermediul 
discuţilor şi chestionarelor a problemelor de mediu din şcoală şi orizontul 
local 
 
3. Planul de actiune – cuprinde un set de acţiuni în scopul rezolvării 
problemelor de mediu; fiecare acţiune este clară, are un responsabil şi un 
termen de îndeplinire 
 
4. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor – presupune acţiuni de monitorizare 
a proiectului prin stabilirea unor indicatori de performanţă (cantitate hârtie 
colectată, deşeuri reciclate..) 
 
5. Curriculum (Programa scolara) – problemele de mediu abordate trebuie 
integrate în programa cât mai multor discipline şcolare 
 
6. Informarea si implicarea scolilor si comunitatii – revista şcolii, articole în 
presă, panouri, fluturaşi, organizarea unor campanii de mediu sau “Ziua de 
acţiune a şcolii” 
 
7. Eco-Codul – este format dintr-o declaraţie fermă şi concretă, ce va fi 
însuşită de toţi membrii comunităţii şcolare 
 

 
 
 

http://eco-scoala.ngo.ro/7pasi.htm#1#1
http://eco-scoala.ngo.ro/7pasi.htm#2#2
http://eco-scoala.ngo.ro/7pasi.htm#3#3
http://eco-scoala.ngo.ro/7pasi.htm#5#5
http://eco-scoala.ngo.ro/7pasi.htm#6#6
http://eco-scoala.ngo.ro/7pasi.htm#7#7


 
 

                 
SCHEMA ECO-ŞCOALA (ETAPE) 

 
 

 

1. Inregistrarea şcolii în Programul Eco-Şcoala (trebuie să aveţi suportul 
directorului şcolii şi al altor membri ai corpului didactic). Reînscrierea cu toate 
documentele se face în fiecare an. 

2. Implementarea programului (având ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor de la 
conştientizarea privind problemele de mediu în cadrul curriculum-ului către 
acţiunile de mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale). Pentru fiecare 
an de activitate se alege o temă dintre cele 12 impuse de coordonarea 
internaţională, ȋn raport cu care se stabilesc activităţile din Planul de acţiune. 

3. Evaluarea rezultatelor prin rapoarte anuale către CCDG. 
4. Aplicarea pentru obţinerea premiului (Steagul Verde)  - după 2 ani şcolari 

încheiaţi de activitate. 
5. Reînnoirea premiului se realizează la fiecare 2 ani. După obţinerea calităţii de 

Eco-Şcoală, se vor implementa anual cel puţin 2 teme dintre cele 12 impuse. 

 
 

CERINTELE PROGRAMULUI ECO-ŞCOALA 
 

 sprijinul activ al conducerii şcolii şi al autorităţilor locale; 
 dorinţa de implicare a elevilor în procesul de luare a deciziilor şi crearea 

posibilităţilor de a acţiona la orice nivel; 
 implicarea activă a ȋntregului corp didactic al unităţii şcolare; 
 dorinţa de a începe şi continua o acţiune cu rezultate pe termen lung; 
 un coordonator cu iniţiativă, altruist, energic şi cooperant 

 

PARTENERI 

 

UAT MOINEŞTI - COMPARTIMENTUL DE MEDIU 

APM BACĂU 

ASOCIAŢIA PENTRU SĂNĂTATE, EDUCAŢIE ŞI FAMILIE 

 

 



 

 
TEMELE PROGRAMULUI MONDIAL ECO-SCOALA 

 

Programul solicită acordarea unui interes special uneia 

dintre următoarele teme, pe parcursul unui an şcolar: 

1) Natura şi Biodiversitatea   
 

2) Schimbările climatice   
 

3) Energia     

4) Cetățenia globală   
 

5) Sănătate / Stil de viața sănătos     

6) Gunoiul menajer     

7) Marea și litoralul     

8) Curtea şcolii     

9) Transport     

10) Deșeuri     

11) Apa      

12) Hrană  
 
   

 


