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PLANUL DE ACŢIUNE
2017-2018
TEME:
,,Viaţă sănătoasă”
,,Plantări”
ACŢIUNI

RESPONSABILI
PROFESORI ELEVI

1. ,, Eco Şcoala spune iarPrezent!”
-alegerea temelor pentru anul
şcolar în curs
Ştefan Ionela
-promovarea programului în
rândul elevilor, părinţilor, cadrelor
didactice
-mediatizarea proiectului
2. ,, Un mediu curat pentru o
viaţă sănatoasă!”
Lăpuşan
– acţiune de curăţenie de toamnă în Anca
curtea şcolii

Runcan
Adela

TERMEN

10.10. 2017

Călian Paulo 29.10.2017

3. ,,Fructele de pădure şi plantele Balog
medicinale”
Camelia
-prezentare PPT, dezbatere,
activităţi de bune practici.

Saico
Andreea

22.11.2017

4. ,, Un brad salvat-aer mai
curat”semnificaţia împodobirii
bradului de Crăciun, expoziţie cu
obiecte din materiale reciclabile

Budean
Denisa

Decembrie

Fuia Mihaela

EVALUARE

ACŢIUNI ÎN
CONTINUARE

Planul de acţiune pentru
anul în curs.

Abordarea pe o
perioadă îndelungată a
temelor alese.

Adunarea frunzelor,
întreţinerea curăţeniei în
spaţiul din curtea şcolii
şi reântoarcerea
jardinierelor cu flori din
curtea şcolii în clase.
Imagini din timpul
campaniei de informare.

Îngrijirea spaţiilor din
curtea şcolii

Organizarea periodică
de dezbateri cu elevii
pe tema ,,Viaţă
sănătoasă” cu invitaţi,
medicii şcolii
Lecţii de biologie legate Organizarea
anuală
de pădure, brazi.
activităţii
Expoziţie cu materiale
reciclabile;
Împodobirea bradului de

ACŢIUNI

RESPONSABILI
PROFESORI ELEVI

TERMEN

EVALUARE
Crăciun cu obiecte din
materiale reciclabile.
Pregătirea unor reţete
culinare.
Poze de la activitate.
Monitorizarea cantităţii
de deşeuri colectate şi
valorificate.

ACŢIUNI ÎN
CONTINUARE

5. ,,Hrană sănătoasă – minte
sănătoasă”- aplicaţii culinare pro
hrană sănătoasă.
6. ,,Să trăim într-un mediu
sănătos”- colectarea selectivă a
deşeurilor de hârtie şi valorificarea
lor
7. ,,Vitamine pentru tine!” –
expoziţie concurs figurine din
fructe si legume
8. ,,Colţul verde”- activitate
demonstrativă de îngrijire a
plantelor de interior şi acţiuni de
semănare a diferitelor plante în
jardinierele din clase
9. ,,Un mărţişor dulce şi sănătos–
-concurs de mărţişoare realizate
din diferite produse alimentare

Cioban
Mihaela

Lakatoşi
Tabita

Decembrie

Activităţi practice de
pregătire a unor
meniuri sănătoase.
Colectarea selectivă a
deşeurilor în mod
permanent.

Zăhan Diana

Cătălişan
Cătălin

Lunar

Stanciu
Carolina

Berki Samuel Ianuarie 2018

Expoziţie concurs
Poze de la activitate

Şolea
Mihaela

Puica Darius

Februarie
2018

Poze de la activitate
Obţinerea de răsaduri
care urmează să fie
plantate

Petrenciu
Adela

Lingurar
Alexandra

1.03.2018

10. ,,Fii şi tu o picătură!”
activităţi şi experimente
demonstrative cu apă.

Nechita
Monica

Sălăjan Paul

22.03.2018

11. ,,Deşeurile –resursă pentru
artă”-Târgul Primăvara
expoziţie cu vȃnzare cu obiecte
din materiale reciclabile

Bodea Mirela Adam Diana

aprilie 2018

Premii şi diplome pentru Organizarea anuală a
participanţii la
activităţii.
eveniment.
Parteneriat cu diferite
şcoli
Imagini fotografii de la
Marcarea în fiecare an
activitate
a Zilei Mondiale a
apei -Parteneriat cu
Colegiul
Tehnic,,Anghel
Saligny”Cluj-Napoca
Amenajarea unei
Organizarea anuală a
expoziţii cu vânzare cu
evenimentului.
obiecte din materiale
Parteneriat Şcoala
reciclabile.
Gimnazială,,Ioan

Realizarea unei
broşuri cu obiectele
realizate
Plantarea în jardiniere
în spaţiul verde al
şcolii al diferitelor
plante.

ACŢIUNI

RESPONSABILI
PROFESORI ELEVI

TERMEN

EVALUARE

12. „Sănătatea Pământului,
sănătatea noastră”
- întreţinerea spaţiilor verzi din
curtea şcolii şi a plantelor din
şcoală, acţiune de plantare
- Activitate practică ȋn sera de la
Palatul Copiilor Cluj
13. ,,Parcurile- frumuseţe,
sănătate şi mister”activităţi
distractive, sportive şi de mişcare
ȋn aer liber cu ocazia Zilei
Parcurilor

Ştefan Ionela

Şoş Domniţa

22.04.2018

Imagini de la activităţi.

Ioviţă
Daniela

Berki Andrei

23. 05.2018

Fotografii de la
activitate ce evidenţiază
mediul şi viaţa sănătoasă
şi realizarea unui album.

14. ,,Ne mândrim că suntem
ECO” -prezentarea programului –
activităţi desfăşurate (Power Point)
cadrelor didactice, părinţilor şi
invitaţilor la evenimente, premiere.

Ştefan Ionela
Cioban
Mihaela

Segesvari
Marius

Iunie 2018 şi
la diferite
evenimente

Realizarea unui CD şi
prezentarea programului
Eco Şcoala.

ACŢIUNI ÎN
CONTINUARE
Bob”Cluj-Napoca
Organizarea anuală a
Zilei Pamȃntului.
Parteneriat cu
Palatul Copiilor Cluj

Marcarea în fiecare an
a Zilei Parcurilor.
Parteneriat cu
Colegiul
Tehnic,,Anghel
Saligny”Cluj-Napoca
Prezentarea
activităţilor Eco
Şcoala partenerilor şi
autoritătilor locale.

