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PLANUL DE ACŢIUNE
 2018-2019 
TEME:
,,Apa”

,,Managementul deşeurilor”

ACŢIUNI RESPONSABILI TERMEN EVALUARE ACŢIUNI ÎN
CONTINUAREPROFESORI ELEVI

1. ,, i nouă ne pasă!”Ș
-alegerea temelor pentru anul 
şcolar în curs- Proiectul Eco 

coalaȘ
-promovarea programului în
rândul elevilor, părinţilor, cadrelor 
didactice
-mediatizarea proiectului

Ştefan Ionela Adam
Daniel 04.10. 2018

Planul de acţiune pentru 
anul în curs.

Abordarea pe o 
perioadă îndelungată a
temelor alese.

2. ,,Stop ignoran ei i ț ș
nepăsării!”
– acţiune de curăţenie de toamnă în
curtea şcolii i plantare ș

Hîrciagă
Costache
Catrina

 Ferc Daniel 29.10.2018
Adunarea frunzelor, 
întreţinerea curăţeniei în
spaţiul din curtea şcolii 
şi plantarea de arbu ti iș ș
flori din curtea şcolii în 
clase.

Îngrijirea spaţiilor din 
curtea şcolii

3. ,, Natura, izvor de sănătate!”
- dezbatere, activităţi de bune 
practici,concurs.

Nistor Liana Rozsa Cristi 05.11.2018 Imagini din timpul 
campaniei de informare 

i expozi iei- concurs.ș ț
 

Organizarea periodică 
de dezbateri cu elevii 
pe tema 
,,Managementul 
de eurilor” i ,,Apa,, ș ș
invitaţi, medicii şcolii

4. ,,Uni i păstrăm naturaț ”-
Ecocentenar
-expozi ie colaje i obiecte cu ț ș
materiale reciclabile 

Stanciu
Carolina 

Cipcigan
Meda

01.12.2018 Calendar Ecocentenar
Expoziţie

Realizarea  unui
calendar  cu  obiectele

i colajele realizateș

5. ,, Ajută un brădu  să ț Lecţii de biologie legate Organizarea  anuală
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trăiască!” 
-campanie de sensibilizare Fuia Mihaela

Budean
Denisa Decembrie

pădure, brazi.
Împodobirea bradului de
Crăciun  cu  obiecte  din
materiale reciclabile  
Distribuire de flutura iș

activităţii

6. ,,Învă ăm să colectăm!ț  ”
 -prezentare, dezbatere, campanie 
de informare a elevilor cu privire la
tipurile de deşeuri existente

Balog 
Camelia

Vălean 
Naomi

Ianuarie 2019
Imagini din timpul 
campaniei de informare.
Pliant cu tipurile de 
deşeuri. 

Colectarea selectivă  a 
deşeurilor în mod 
permanent

7. ,,Colectăm şi c ştigăm!ȃ  ”
-colectarea selectivă a deşeurilor de
hârtie şi valorificarea lor

Zăhan Diana
Cătăli an ș
Cătălin Lunar

Monitorizarea cantităţii 
de deşeuri colectate şi 
valorificate

Colectarea selectivă  a 
deşeurilor în mod 
permanent

8. ,,Eco măr i orț ș ” 
-activitate concurs de mărţişoare 
realizate din diferite materiale 
reciclabile

Petrenciu 
Adela

Lingurar 
Alexandra

28.02.2019
Premii şi diplome pentru
participanţii la 
eveniment. 

Organizarea anuală a 
activităţii.
Parteneriat cu  diferite 
şcoli

9.,,Incursiune în lumea apei ” 
-activităţi,  dezbatere, prezentare 
PPT, tipuri de apǎ, reguli de 
economisire.

Nechita 
Monica

Sălăjan Paul 22.03.2019
Imagini fotografii de la 
activitate

Marcarea în fiecare an 
a Zilei Mondiale a 
apei -Parteneriat cu  
Colegiul 
Tehnic,,Anghel 
Saligny”Cluj-Napoca, 
Colegiul Tehnic de 
Transporturi Cluj-
Napoca

10. ,,Arta din de euri !”ș
-expoziţie cu lucrări i obiecte din  ș
DEEE-uri, materiale reciclabile

Rus Ioana Turdean 
Iosif

Aprilie 2019
Amenajarea unei 
expoziţii cu obiecte din 
materiale reciclabile i ș

Organizarea anuală a 
evenimentului.
Parteneriat cu Şcoala 

mailto:crdeiicluj@yahoo.com
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-colectarea DEEE-urilor DEEE-uri Gimnazială ,,Ioan 
Bob”Cluj-Napoca  

11. ,,Fiecare strop contează!-
activităţi şi experimente  
demonstrative, cu apă n cadrul ȋ
programului de TECI, privind 
importanţa apei. 

Cioban
Mihaela

Adam 
Diana

Mai 2019
Imagini de la activităţi. Aniversarea anuală 

pentru Ziua 
Voluntariatului 

iș „Let’s Do It 
Romania!” – Ziua de 
Cură enie Na ionalț ț ă

12. ,,Noi şi apa!”
-vizitǎ la Muzeul Apei i Lacul ș
Chios 
Activităţi de ecologizare i ș
distractive, sportive şi de mişcare 
n aer liber ȋ

Ştefan Ionela
Fărca  ș
Dalila

05. 06.2019 Imagini fotografii de la 
activitate

Aniversarea anuală 
a ,,Zilei mediului’’

13. ,, Suntem Eco – haideţi 
alături de noi!”  -prezentarea 
programului – activităţi desfăşurate
(Power Point) cadrelor didactice, 
părinţilor şi invitaţilor la 
evenimente, premiere.

Cioban 
Mihaela

Segesvari
Marius

Iunie 2019 şi 
la diferite 
evenimente

Realizarea unui CD şi 
prezentarea programului
Eco Şcoala.

Prezentarea 
activităţilor Eco 
Şcoala partenerilor şi 
autoritătilor locale.

http://www.ecomagazin.ro/lets-do-it-romania-ia-startul-in-12-mai/
http://www.ecomagazin.ro/lets-do-it-romania-ia-startul-in-12-mai/
http://www.ecomagazin.ro/lets-do-it-romania-ia-startul-in-12-mai/
mailto:crdeiicluj@yahoo.com

