
BENEFICIILE ŞCOLII 

 
Şi noi suntem responsabili de agravarea problemelor mediului, de risipirea 

resurselor naturale, de calitatea tot mai proastă a vieţii. Proiectul nostru propune 

crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltării conştiinţei ecologice, vizând 

schimbarea comportamentului şi a mentalităţii la nivel individual şi colectiv. Stă în 

puterea fiecăruia dintre noi să contribuie  la soluţionarea acestor probleme. 

       Programul ECO-ŞCOALĂ, fiind un program naţional coordonat la nivel 

internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediu Înconjurător ce urmăreşte 

implicarea tinerilor în găsirea soluţiilor pentru o dezvoltare durabilă, poate crea 

beneficii pentru şcoală, cum ar fi: 

o relaţii de parteneriat cu Agenţia de Protecţie a Mediului, cu Direcţia Silvică, 

cu Primăria Municipiului Giurgiu  şi cu alte organizaţii şi instituţii de 

învăţământ care au preocupări în domeniul protejării mediului, urmând ca 

împreună cu aceste organizaţii să se desfăşoare activităţi în parteneriat; 

o publicitatea pozitivă de care are parte şcoala ca urmare a derulării acţiunilor 

din cadrul proiectului; 

o  prin diseminarea informaţiilor vrem să tragem un semnal de alarmă în 

întreaga comunitate locală referitor la importanţa protejării mediului; 

o mijloc ideal de realizare a educaţiei pentru o dezvoltare economică durabilă, o 

dezvoltare care satisface necesităţile prezentului , fără a pune în pericol 

necesităţile generaţiilor viitoare; 

o responsabilizarea ecologică prin acţiuni de igienizare şi de protecţie a 

mediului, rezultatul fiind o şcoală mai frumoasă, mai curată, cu spaţii verzi 

îngrijite; 

o  o alternativă ecologică de petrecere a timpului liber; 

o dezvoltarea  spiritului civic şi a capacităţii de a lua decizii prin antrenarea 

elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, comunităţii locale în activităţile 

desfăşurate în cadrul proiectului; 

o dezvoltarea capacităţii elevilor de a lucra în echipă, dezvoltarea spiritului 

critic, al creativităţii şi imaginaţiei în timpul acţiunilor derulate în program; 

o acumularea unui  bagaj de cunoştinţe prin oferta curriculară la decizia şcolii, 

dar şi prin colaborarea cu persoanele  implicate în rezolvarea problemelor de 

mediu; 

o utilizarea judicioasă a apei şi a curentului electric în şcoală; 

o valorificarea deşeurilor reciclabile în vederea obţinerii unor fonduri 

extrabugetare; 

o estetizarea sălilor de clasă, a holurilor , a spaţiilor verzi din jurul şcolii . 

o menţinerea statutului de Eco-Şcoala şi a premiului Steagul Verde. 

  

ECO-ŞCOALA  

Prin activităţie derulate în cadrul acestui program, ne înscriem şi noi în marea 

famile a Eco-Şcolilor, o familie care are ca obiectiv global dezvoltarea durabilă.  
 


