
PROGRAMUL ECO-ŞCOALA 
 
 

CE OFERA PENTRU SCOLILE DIN ROMANIA? 
 

 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  

 
 

BENEFICIILE ŞCOLII 
 
 Programul porneşte de la necesitatea implicări elevilor în găsirea de soluţii la 
provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local şi în acest sens îşi propune: 

 Implicarea activă şi eficientă a elevilor din Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” 
în identificarea problemelor de mediu din orizontul local; 

 Implicarea responsabilă şi conştientă în soluţionarea problemelor de mediu 
identificate 

 Îmbunătăţirea calităţii ambientului din interiorul şi din împrejurimile şcolii; 
 Fructificarea oportunităţii oferite de proiect în a dezvolta lucrul în echipă şi spiritul 

civic la elevi; 
 Valorificarea deşeurilor reciclabile din perimetrul şcolii şi din zona înconjurătoare; 
 Alternativa ecologică de petrecere a timpului liber; 
 Dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile publice; 
 Îmbunătăţirea imaginii Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” şi a punctajului în 

evaluarea instituţională; 
 Integrarea mai uşoară în viaţa comunităţii a absolvenţilor de la clasele de profil 

prin intermediul calificării sau a specializării; 
 Conştientizarea oamenilor în a respecta dreptul participării şi dreptul la 

solidaritate, în care se include dreptul la educaţie şi la un mediu sănătos. 
 
 
 
 


