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PROGRAM  ECO-ŞCOALA 

Planul de activităţi 

 

Nr. 

Crt

. 

 

Activitatea 

  Termen Cine 

răspunde 

Evaluare 

Monitorizare 

Obs. 

1. Pledoarie pentru un stil de viață 

sănătos 

- acţiuni de informareși sensibilizare 

a elevilor și a părinților cu privire la 

regulile de igienă personală și 

măsurile de prevenție privind 

infectarea cu noul coronavirus; 

Ianuarie202

1 

Diriginţi 

Învățători 

Educatori 

 

 

Realizarea/ 

Selectarea de 

afișe, postere 

informative 

Articole 

 

 

2. „Consumă știri responsabil!” 

-discuție privind calitatea 

informațiilor primite;  

- identificarea criteriilor de selecție a 

informațiilor (obiectivitate,claritate, 

grad de persuasiune, calitatea 

arugumentării, etc.) 

- studiul stilurilor funcționale – stilul 

jurnalistic, stilul științific, etc.).  

- studiu de caz – identificare a 

tehnicilor de persuasiune în 

discursul jurnalistic. 

 

Februarie  

Martie 

2021 

Diriginți 

 

Profesori de 

limba 

română 

 

Profesor de 

știinte sociale 

Colaje 

Schițe 

Fișe portofoliu 

Fotografii 
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3. Doza de știri pozitive 

-identificarea și aducerea în atenție 

a unor știri/informații pozitive; 

- participanții la proiect postează 

săptămânal pe pagina de Facebook 

orice informație (descoperiri, 

invenții, studii, fapte de caritate, 

povești de viață cu happy end etc.) 

care are o notă pozitivă; 

 

Pe 

parcursul 

întregului 

an școlar 

 

Profesori 

Învățători 

Educatori 

Diriginți 

 

 

Fotografii 

Articole 

Postări pe 

rețelele de 

socializare 

 

 

4. Igiena minții 

-activități recreative(realizarea de  

ornamente pentru bradul de 

Crăciun/Paști din material 

reutilizabile); 

 

- activități artistice, lucru manual, 

desene, colaje; 

 

 

- recomandări pentru un maraton 

de lectură. 

 

Decembrie 

 

Martie 

 

Aprillie 

 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Diriginți 

Profesori 

Învățători 

Educatori 

 

Profesor de 

educație 

plastică 

Ingineri 

textile 

Profesori de 

limba 

română 

Fotografii 

Autoevaluare 

Recenzii, fișe 

de lectură 

 

5. Mișcare pentru sănătate - cum să 

nu devii sedentar în școala online. 

-profesorii de sport indică elevilor 

activități care se pot desfășura 

individual și filmulete cu 

antrenamente fizice. 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Învățători 

Educatori 

Profesori de 

educație 

fizică 

 

Fotografii 

Selecție 

filmulețe cu 

antrenamente 

fizice 

 

 

6. Alegerile sănătoase la masă 

- discuții pe tema unei alimentații 

corecte(piramida alimentelor, 

Aprilie 

Mai 2021 

 

Diriginți 

Învățători 

Educatori 

Fotografii 

Desene 
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evitarea produselor procesate, 

gătitul în casă, realizarea și 

prezentarea unei rețete).  

 

 

 

 

- realizarea unor afișe sau desene 

despre hrana sănătoasă.  

 

 

- întocmirea unei liste de 

cumpărături,având în vedere 

prioritizarea nevoilor(necesități de 

bază).  

- calculul bugetului familial, analiza 

unor procente, statistici ale 

cheltuielilor făcute. 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Profesori de 

chimie 

Profesori de 

biologie 

Profesor de 

educație 

tehnologică 

Profesor  de 

educație 

plastică 

 

Profesori de 

matematică 

Profesor de 

economie 

7. Apă și sănătate 

- identificarea beneficiilor aduse de 

o hidratare corespunzătoare,  

- provocarea Sticla de jumate’ - 

participanții așază mereu la masa de 

lucru, chiar și la orele online, o sticlă 

de jumătate cu apă, pe care să o 

consume și să o umple de două-trei 

ori pe parcursul zilei.  

- identificarea și instalarea unor 

dintre aplicațiile gratuite pe telefon, 

pentru monitorizarea și reamintirea 

consumului de apă(Dring app: water 

Mai- 

Iunie 2021 

Diriginți 

Profesori  

 

 

 

 

 

 

Fotografii 

Articole 

 



21 
 

tracker&reminder). 

8. Poluarea casnică a apei 

- trecerea în revistă  a unor 

elemente de igienă personală în 

asociere cu ideea de economie sau 

de risipă a apei: 

– folosirea toaletei( aruncarea 

hârtiei și a șervețelelor în coș, nu în 

vasul de toaletă) și 

Colectarea uleiului uzat pentru a 

evita contaminarea apei, prin 

vărsarea lui în chiuvetă.  

- prezentări, colaje, afișe, vizionare 

de documentare, realizarea de 

portofolii, experimente, discuții.  

 

 

22 Martie 
2021 
(Ziua 

Mondială a 

apei) 

 

 

Iunie 2021 

Diriginți 

Învățători 

Profesori  

 

 

 

 

Reprezentant 
ApaVital Iași 

Fotografii 

Afișe 

 

9. Evaluarea activitãţilor desfãşurate . 

- premierea elevilor activi în cadrul 

proiectului; 

-întocmirea raportului activitãţilor 

desfăşurate în programul ECO-

ŞCOALA. 

Iulie 2021 Pacular G. 

Diriginţii 

Chestionare 

Diplome 

Premii 

Portofoliile 

activităţilor 

Raportul 

 

 

 

 

 

 

 

 


