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ECO-ȘCOALA 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” COPȘA MICĂ 

LTNT 



Comitetul Eco-Școala  

Elevi 
Comitetul fiecărei clase: 
- președinte 
- vicepreședinte 
- membru 

Cadre didactice 
Cadre didactice de conducere: 
-directori 
Cadre didactice de predare: 
-profesori (profesori cultură generală, 
profesori discipline tehnice) 
Cadre didactice auxiliare: 
-contabil 
-administrator 

Părinți 
Comitetul CRP 
-responsabilul CRP 

Parteneri 
-reprezentanți primărie 
-reprezentanți serviciu ecologizare 
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Analiza problemelor de mediu 

II. APLICAREA DE CHESTIONARE  
pentru determinarea problemelor de mediu din școală și din afara ei 
 
- Elevilor, profesorilor, personalului școlii 
- Părinților 
- Reprezentanților autorităților locale 
 

I. STUDIUL DOCUMENTAȚIEI DE SPECIALITATE 
 

- PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU al județului Sibiu 2014, elaborat de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu 
 

CONCLUZII: 
 

- Copșa Mică „o zonă critică din punct de vedere al poluării aerului, apelor de suprafață și solului” 
-„îndepărtarea efectelor şi îmbunătăţirea calității solului necesită o perioadă foarte îndelungată şi eforturi fizice şi 
materiale mari” 
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Problemele de mediu 

Pentru POPULAȚIA ȘCOLARĂ 
 
- Calitatea precară a parametrilor de mediu (praf, apă nepotabilă) 
- Menținerea curățeniei în școală 
- Colectarea selectivă 
 

Pentru COMUNITATEA LOCALĂ 
 

- Poluarea istorică a aerului, apelor de suprafață și a solului (oxizi sulf, metale grele Pb, Cd) 
- Poluarea apelor de suprafață prin - deversarea deșeurilor menajere 
         - fertilizarea excesivă 
-     Poluarea aerului cauzată de noxele autovehiculelor 
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Acțiuni de protecție a mediului 

Acțiuni de menținere a unui mediu curat 

Stabilirea termenelor 

Repartizarea sarcinilor 

2014-2015 

-Apa, plantări 

2015-2016 

-Plantări, curtea școlii 

2016-2017 

2017-2018 

Curtea școlii,  

managementul deșeurilor,   
 

Formarea unui 
comportament 

ecologic 

Plan de acțiune 

o Teme 
abordate 

Scop și  
obiective 

Acțiuni 

Metodologie 
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Monitorizare  

- întâlniri lunare 
-discuții elevi-profesori 

- verificarea materialele 
existente pentru fiecare 
activitate desfășurată 

Evaluare 

-chestionare 
-discuții 

-număr de activități, participanți 
-materiale realizate 
 

4. Monitorizare și evaluare 
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Informarea comunității școlare și locale 

Articole mass-media 
 

Panou și aviziere 
eco-școala 

Site-ul proiectului 

Discuții, dezbateri 

Pliante 
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Participarea  
la activități  
de plantare 
în oraș și  

curtea școlii  
 

Participarea 
semestrială  
la acțiuni de  
ecologizare  

în oraș 

Organizarea  
de activități  

dedicate  
evenimentelor  
din calendarul  

ecologic 

Amenajarea  
curții și  
a școlii  

în general Elaborare site,  
panou, aviziere 

Rezultate 
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Nerealizări 

Nivel redus  
al plantărilor 

Cantități mici  
de materiale  

refolosibile  
colectate  
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Eco-Codul școlii 

Natura ne arată! 
 Școala ne învață! 
  Viața ne obligă! 
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