PROGRAMUL MONDIAL ECO-ŞCOALA
Prezentare
Programul Mondial Eco-Şcoala se derulează în Şcoala Gimnazială Specială –
Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca,
din anul şcolar 2006-2007, iar de-a lungul anilor în care l-am implementat am acumulat
cunoştinţe, ne-am format deprinderi, am legat prietenii.
Participarea la acest program ne-a oferit şi ȋncă ne mai oferă o alternativă educaţională
ȋn domeniul mediului ȋnconjurător, elevii de la şcoala noastră vor conştientiza într-o mai mare
măsură problemele de mediu. Tot ei vor fi aceia care îşi vor dezvolta spiritul civic şi
capacitatea de a lua decizii.
Participarea unităţilor şcolare la Programul internaţional Eco-Schools reprezintă
oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a
elevilor, cadrelor didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale.
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.
Din doi în doi ani școala participă la o evaluare a activității pe educaţie ecologică
desfăşurată în şcoală în perioada celor doi ani în urma careia reprezentanții Centrului
Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) Bucureşti, ai Agenţiei de Protecţie a Mediului
Cluj şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj stabilesc dacă, școala primește Steagul Eco.
La proiect participă peste 40 de cadre didactice din școală, 220 de elevi, precum și
reprezentanți ai părinților, administrației școlii, reprezentanți ai autorităților locale,
inspectoratului etc.
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Scopul
Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, de implicare conştientă a elevilor în
protejarea acestuia. Se va insista pe educarea eco-civică prin responsabilizarea elevilor
privind colectarea selectivă a deşeurilor, valorificarea lor şi implicarea elevilor ȋn acţiuni
privind natura și apa.
Obiective pe termen lung
-

1. Formarea atitudinii de respect faţă de mediul înconjurător prin:
cunoaşterea importanţei mediului;
conştientizarea relaţiei interdependente om-mediu;
sensibilizarea opiniei celor din jur cu privire la problemele de protecţie a mediului
înconjurător şi de conservare a abiodiversităţii;
2. Dezvoltarea comportamentelor responsabile faţă de tot ceea ce ne înconjoară prin:
identificarea unor comportamente civilizate şi responsabile în medii sociale diferite;
antrenarea în activităţi de igienizare, de plantări şi îngrijire a spaţiilor verzi, de colectare
selectivă a deşeurilor;
educarea celor din jur pentru respectarea mediului şi a ceea ce el oferă omului;
3. Dezvoltarea capacitătii de înţelegere a necesităţii de echilibru ecologic prin:
identificarea calităţii mediului necesar unei vieţi sănătoase;
identificarea surselor de generare a deşeurilor, colectarea, tratarea şi eliminarea lor;
adoptarea unor măsuri specifice ȋn gestionarea deşeurilor
identificarea unor pericole care ameninţă mediu;
Obiectiv pe termen scurt

Formare a unei atitudini pozitive faţă de mediu, de implicare conştientă a elevilor
în protejarea acestuia. Se va insista pe educarea eco-civică prin responsabilizarea elevilor
privind colectarea selectivă a deşeurilor, valorificarea lor, cunoştinţe legate de natură, poluare
şi implicarea în activităţi de sensibilizare faţă de natură.
Rezultate
Steagul Verde:

2009
2011
2013
2015
Placheta Eco Şcoala 2017
Eco-Codul şcolii
Şcoala noastră e frumoasă
Curată şi luminoasă,
Noi cu toţii o iubim,
Eco-Şcoala ne numim!
MULŢUMIM CCDG pentru oportunitatea derulării Programului Eco Şcoala.

