LICEUL TEORETIC „Al. I. Cuza” Iași
organizează
în perioada 16 – 22 aprilie 2018
Concursul „ȘCOALA ȘI CLASA MEA – UN MEDIU DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”
din cadrul PROIECTULUI ECO – ŞCOALA 2018
propus pentru PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA,
iniţiat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG).
CODUL ECO AL ȘCOLII: „Uniți pentru o lume mai curată, vom respira și vom mânca sănătos!”
Scopul proiectului este este acela de a forma comportamentul prosocial al tinerilor de mâine, prin
sensibilizarea şi conştientizarea elevilor asupra impactului pe care îl au acțiunile lor asupra mediului, care trebuie
protejat pentru ca sănătatea viitorilor cetăţeni să nu fie periclitată.
Obiective generale:
O1. identificarea şi conştientizarea problemelor de mediu din şcoală şi din comunitate de către toți beneficiarii direcți
ai proiectului;
O2. implicarea elevilor, părinţilor și a cadrelor didactice în acţiuni de ecologizare și amenajare a spaţiului şcolar, în
activităţi privind protecţia şi conservarea mediului;
O3. valorizarea competenţelor individuale prin încurajarea creativităţii şi exersarea de aptitudini estetice la elevi.
Condiții de participare:
Participanții la concurs sunt elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din unitatea noastră școlară,
cu implicarea directă a părinților și a profesorilor diriginți.
CRITERII DE EVALUARE
NR.
SECȚIUNEA
PUNCTAJ
CRITERIUL DE EVALUARE
CRT.
ACORDAT
15 p
- existența panoului Colțul Verde al clasei (evidențierea CODULUI
Responsabil
„COLȚUL VERDE
ECO al școlii: „Uniți pentru o lume mai curată, vom respira și vom
ECO. prof.
– COLȚ DE RAI”
mânca sănătos!” și promovarea planului de acțiune al Proiectului ECODelia
ȘCOALA);
1.
Acatrinei
- diseminarea de fotografii care atestă implicarea clasei în acțiunile
Prof.
proiectului (de ex. Târgul de Produse Bio „Hrana vie – sănătatea
Cătălina
vieţii”, din 22 noiembrie 2017);
Munteanu
CLASA MEA UN
20 p
Responsabil
MEDIU CURAT ȘI
- colectarea selectivă a deșeurilor în pubele speciale, amenajate de elevi
ECO. prof.
SĂNĂTOS!
în clasă (hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă);
Gabriela
2.
- preocupare pentru curățenia clasei, pentru un ambient școlar curat și
Foca
primitor.
Adm. Irina
Brătuleanu
„BREATH
15 p
Responsabil
SOUNDLY & EAT
- publicarea de creații literare pe tema „Respiră și mănâncă sănătos!” ECO. prof.
HEALTHY!”
(minimum 1 articol / clasă). Autorii articolelor vor primi diplome Maricica
3.
separat pentru publicare în REVISTA ECO și vor aduce și punctajul Aștefănoaei
clasei. Fiecare articol trebuie să fie coordonat de un profesor.
Prof.
Ștefănica
Țugui
- elaborarea de proiecte eco hand-made, necesare amenajării spațiului
„NATURA
20 p
4.
– PRIETEN PE verde al școlii: obiecte/ pietre pictate, căsuțe, colivii, ghivece Responsabil
ornamentale, pancarte cu mesaje de protejare a spațiului verde etc., ECO. prof.
VIAȚĂ”

– atelier de creații
eco
hand-made
pentru amenajarea
spațiului verde al
școlii
ZIUA SĂNĂTĂȚII
ȘI A NATURII
5.

6.

rezistente la intemperiile vremii. Autorii/ echipajele proiectelor/
machetelor vor primi diplome separat pentru această secțiune și vor
aduce și punctajul clasei. Fiecare proiect trebuie să fie coordonat de un
profesor.

Mihuț Elena,
prof.
Arnăutu
Cristina

- implicarea activă în acțiunea de bricolaj în curtea școlii. Toți elevii,
părinții și cadrele didactice sunt rugați să vină îmbrăcați în VERDE
miercuri, 18 aprilie 2018 – Ziua Sănătății și a naturii din cadrul Școlii
Altfel. Produsele necesare pentru îngrijirea spațiului verde vor fi
anunțate ulterior pe grupul de lucru al liderilor claselor, în vederea
organizării unei acțiuni unitare și a responsabilizării fiecărei clase pe un
anumit segment/ porțiuni de teren/ spațiu verde al celor 2 corpuri de
clădire.
OFICIU
TOTAL

20 p
Responsabil
ECO. prof.
Lidia
Papaghiuc
Dir.
adj.
Loredana
Ciobanu
10 p
100 p

Comisiile de evaluare vor fi constituite din membrii Comitetului ECO al unității școlare, elevi, cadre
didactice şi reprezentanţi ai părinților. Jurizarea și monitorizarea aspectelor cuprinse în criteriile de evaluare se va
face în perioada 10 – 18 aprilie 2018. Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare dintre cele trei
secțiuni de vârstă: primar, gimnazial și liceal.
Termenul limită de predare a materialelor: luni, 16 aprilie 2018. Liderii claselor vor posta pe grupul de
facebook al consiliului reprezentativ al elevilor și vor preda și în format letric responsabililor eco aferenți creațiile
literare ale autorilor din clasă și pozele care atestă respectarea criteriilor de evaluare pe secțiuni.

COMITETUL ECO AL ȘCOLII

