
 

 

 

 

ECO-SCHOOLS:  

 este un program coordonat la nivel 

mondial de Fundaţia de Educaţie 

pentru Mediul Încojurător (FEE), 

organism alcătuit din ONG-uri care 

acţionează la nivel naţional în 

domeniul educaţiei pentru o dezvoltare 

sustenabilă. România este reprezntată în FEE de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 

(CCDG), ca membru cu drepturi depline.  

 în prezent, programul este implementat în 67 de ţări din întreaga lume, 51 000 de şcoli şi 

antrenează  peste 14 milioane de copii şi tineri ȋn activități de voluntariat pentru mediu. 

 

Ce reprezintă ECO-SCHOOLS? 

- este un program pentru implicarea copiilor/tinerilor în managementul mediului şi pentru 

certificarea şcolilor care-l implementează ca eco-şcoli; 
 

- urmăreşte dezvoltarea unor comportamente care să demonstreze ataşamentul întregii comunităţi 

şcolare faţă de mediul înconjurător, prin aplicarea unui plan de măsuri sustenabile şi eficiente;  

- cel mai mare program global pentru școli durabile - începe în sala de clasă și se extinde în 

comunitate - prin implicarea generației următoare în învățarea bazată pe acțiuni. 

 

 



 

LA NIVEL INTERNAŢIONAL   

•  a luat fiinţă în anul 1994, cu 

sprijinul Comisiei Europene, ca răspuns 

la problemele identificate de ONU la 

Conferinţa Mondială pentru Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă, de la Rio de 

Janeiro, în anul 1992. 

 

 

     

În 2019, Programul împlinește 25 de ani de existență. 

 

 

CUM FUNCŢIONEAZĂ ECO-ŞCOALA? 

Acest program urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor pro-mediu ale întregii comunităţi şcolare, prin 

adoptarea unui plan de măsuri eficiente şi sustenabile pentru mediul înconjurător. Dacă şcoala 

demonstrează, după doi ani de activitate, că şi-a atins ţintele propuse şi dacă doreşte să fie 

evaluată, aceasta este răsplătită cu simbolul internaţional STEAGUL VERDE.  

Pentru obţinerea simbolului Steagul Verde unitatea şcolară trebuie să solicite evaluarea. 

 



 
 

BENEFICIILE PROGRAMULUI  

 

Programul reprezintă o oportunitate pentru a îmbogăţi calitatea mediului 

prin participarea întregii comunităţi şcolare la luarea unor decizii 

favorabile mediului înconjurător, bazată pe munca în echipă şi 

antrenarea comunităţii locale. 

 

FILOZOFIA PROGRAMULUI 

Parcurgerea celor 7 paşi 
 

o Comitetul ECO-ŞCOALA – este format din reprezentanţi ai elevilor, profesorilor, 

părinţilor, conducerii şcolii, autorităţilor şi comunităţii locale; 

o Analiza problemelor de mediu – reprezintă identificarea prin intermediul discuţiilor şi 

chestionarelor a problemelor de mediu din şcoală şi orizontul local; 

o Planul de acţiune – elaborarea în scris a unui set de acţiuni în scopul rezolvării 

problemelor de mediu; fiecare acţiune 

propusă este clară, are un responsabil şi 

un termen de îndeplinire; 

o Implementarea curriculum-ului – 

problemele de mediu abordate trebuie 

integrate în programa cât mai multor 

discipline şcolare (biologie, 

matematică, geografie etc.); 

o Codul ECO – este format dintr-o 

declaraţie fermă şi concretă, ce va fi 

însuşită de toţi membrii comunităţii 

şcolare; 

o Monitorizarea şi evaluarea – 

presupune acţiuni specifice de 

monitorizare permanentă a planului de 

acţiune, prin stabilirea unor indicatori 

de performanţă (ex. Cantitatea de 

deşeuri reciclate, graficul cantităţii de 

hârtie colectată); 

o Informarea şi implicarea comunităţii 
– prin reuşita programului trebuie 

captat interesul întregii comunităţi 

şcolare prin: revista şcolii, articole în 

presă, panouri amplasate pe holurile 

unităţii de învăţământ, fluturaşi, 

organizarea unei campanii de mediu sau a unei activităţi numită “Ziua de acţiune a şcolii”. 

 



 

 

CERINŢE PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMULUI 

o Sprijinul activ al conducerii şcolii şi autorităţilor locale; 

o Aspiraţia elevilor de a se implica în procesul de luare a deciziilor, activităţi şi iniţiativă; 

o Participarea activă a întregului corp profesoral al unităţii şcolare; 

o Legături pe internet cu alte şcoli, pe probleme de mediu – crearea unui web-site 

o Dorinţa de a începe şi continua o acţiune cu rezultate pe termen lung; 

o Coodonatorul trebuie să aibă iniţiativă, să fie altruist, energic şi cooperant; 

o Legături pe internet cu alte şcoli, pe probleme de mediu – crearea unui web-site. 

 

 

TEMELE CARE POT FI ABORDATE 

SCHEMA PROGRAMULUI / ETAPE DE PARCURS 

1. Înregistrarea şcolii în Programul Eco-Şcoala (trebuie să aveţi suportul directorului şcolii şi al 

altor membri ai corpului didactic). Reînscrierea cu toate documentele se face în fiecare an. 

2. Implementarea programului (având ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor de la 

conştientizarea privind problemele de mediu în cadrul curriculum-ului către acţiunile de 

mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale). Pentru fiecare an de activitate se 

alege o temă dintre cele 12 impuse de coordonarea internaţională, ȋn raport cu care se 

stabilesc activităţile din Planul de acţiune. 

3. Evaluarea rezultatelor prin rapoarte anuale către CCDG. 

4. Aplicarea pentru obţinerea premiului (Steagul Verde)  - după 2 ani şcolari încheiaţi de 

activitate. 



 

5. Reînnoirea Steagului Verde se realizează la fiecare 2 ani, după reevaluarea unității 

școlare. După obţinerea calităţii de Eco-Şcoală, se vor implementa anual cel puţin 2 teme 

dintre cele 12 impuse. 

 

ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM 

- înregistrarea şcolii în Programul Eco-Şcoala se face anual, prin completarea formularului 

tip și a documentației programului (modelele se descarcă de pe site); anual se achită o 

contribuție în valoare de 125 euro; 
- pentru fiecare an de activitate se alege o temă în raport cu care se stabilesc activităţile din 

planul de acţiune, realizat; 

- la înscriere, se realizează evaluarea iniţială (a documentelor): operatorul Naţional 

comunică coordonatorului din şcoală punctajul obţinut ȋn urma evaluării documentaţiei, 

printr-un document oficial, trimis pe email.  
 

RAPORTAREA PERIODICĂ  

 - pe parcursul anului școlar, se trimit cel puțin trei informări pe email, care cuprind 

descrierea unei acțiuni realizate în cadrul programului, însoțită de 3-4 fotografii care susțin 

informarea⁏ aceste materiale sunt postate pe site-ul www.ccdg.ro și pe pagina de Facebook 

a organizației noastre⁏ trebuie respectate regulile postate pe site privind protejarea datelor 

personale.  

RAPORTAREA ANUALĂ 

- evaluarea rezultatelor se face prin raportul anual trimis de profesorul coordonator către 

CCDG (prin poştă, pe un suport electronic); modelul este postat pe site. 

 

 

EVALUAREA PENTRU OBȚINEREA STEAGULUI VERDE / REEVALUAREA 

PENTRU MENȚINEREA STEAGULUI VERDE 

- evaluarea pentru obţinerea Steagului Verde se face printr-o vizită în şcoală a Comisiei de 

evaluare, alcătuită din trei membri (un reprezentant al CCDG, un reprezentant al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean şi un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului). 

- vizita se va realiza pe baza Formularului de evaluare depus la CCDG pe parcursul lunii ianuarie 

a fiecărui an. 

Cererea pentru evaluarea şcolii în vederea obţinerii Steagului Verde şi a Certificatului Eco-Şcoala 

se face după 2 ani încheiaţi de activitate în program.  

Cererea pentru reevaluare se trimite în anul al doilea de activitate, pentru a se asigura 

continuitatea.  

 

Evaluările/ reevaluările se realizează în perioada martie-iunie, pe baza unei agende postate pe site. 

http://www.ccdg.ro/


 

Operatorul naţional înştiinţează şcoala în scris cu privire la rezultatul evaluării / reevaluării, pe 

parcursul lunilor iunie/iulie. 

 

 

PREMIEREA 

Înmânarea Steagului se realizează la Seminarul Naţional CCDG. 

Obţinerea Steagului Verde asigură titlul de Eco-Şcoală; odată obţinut, 

Steagul Verde poate fi arborat numai timp de 2 ani (cu condiţia ca 

unitatea şcolară să se reînscrie în program în fiecare din cei doi ani), 

după care şcoala poate solicita reluarea procedurii de evaluare pentru 

reactualizarea titlului obţinut sau poate renunţa la program. 

 

La fiecare 2 ani, se face reevaluarea. Dacă unitățile școlare trec cu bine 

peste această etapă, vor păstra Steagul Verde și vor primi UN TROFEU 

ECO-SCHOOLS – care atestă parcurgerea cu succes a doi ani de 

activitate Eco-Scoala. 

 

Când scolile implinesc 10 ani sub Steagul Verde, trofeul este înlocuit cu 

o PLACHETĂ ANIVERSARĂ, ca apreciere a fidelității în Programul 

Eco-Schools și obținerea de 5 ori a Steagului Verde. 

 

 

EVENIMENT PENTRU PREMIERE 

CCDG organizează anual (septembrie/octombrie) un Seminar Național Parteneriat in Educația 

pentru Mediu, în cadrul căruia oferă diplome tuturor unităților școlare implicate și premii celor 

mai implicate școli. De asemenea, la seminar se decernează Steagul Verde, Plachetele și Trofeele 

pentru unitățile evaluate. 

Fiecare unitate şcolară înscrisă în Programul Mondial ECO-SCHOOLS primeşte anual o diplomă 

de participare, pentru efortul depus în cadrul programului. Coordonatorii primesc certificate 

internaţionale. Pe baza diplomei primite de unitatea școlară, directorul poate elibera pentru elevi 

și profesori adeverințe sau diplome care să ateste implicarea în program și calitatea lor de voluntari 

în activitatea de protejare a mediului.. 

 

 



 

IMPLICAREA LA NIVEL NAŢIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NIVELUL ANULUI ŞCOLAR 2017-2018 S-AU ÎNREGISTRAT URMĂTOARELE 

DATE STATISTICE:  

NUMĂR UNITĂŢI ŞCOLARE ÎNSCRISE: 305 din care: 

ȘCOLI GIMNAZIALE: 146 

GRǍDINITE: 44  

COLEGII/LICEE: 109  

ALTE UNITĂŢI: 6 

PROFESORI ŞI ELEVI IMPLICAŢI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NUMĂR UNITĂŢI 

ŞCOLARE CU STEAG 

VERDE: 231 din care: 

 

ŞCOLI GIMNAZIALE: 108 

GRADINIŢE: 27 

LICEE, COLEGII: 92 

ALTE UNITĂŢI: 4 

 

 

 



 

 

 

 

UNITĂŢI PREMIATE LA SEMINARUL NAŢIONAL, DUPĂ 

EVALUĂRILE/REEVALUĂRILE DIN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai mare realizare a programului este, fără îndoială, faptul că generează generații de oameni 

conștienți faţă de mediul înconjurător. Acești indivizi vor purta cu ei, prin intermediul vieții, 

modelele comportamentale pe care le iau sub auspiciile școlilor ecologice, învățând, la rândul 

lor, generațiile următoare. 

 

MATERIALE OFERITE DE CCDG PENTRU DERULAREA PROGRAMULUI 

Pentru profesori și elevi au fost realizate ECUSOANE – format pdf., expediate profesorilor 

coordonatori pe e-mail, la înscrierea în program. 

Unitățile școlare evaluate/reevaluate în anii școlari 2016/2017 și 2017/2018, au primit un 

BANNER cu 7 pași ai programului. 

Pe site-ul CCDG sunt postate – MATERIALE INFORMATIVE, BULETINE INFORMATIVE, 

GHIDUL PROGRAMULUI 


