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12 ANI DE ECO-ȘCOALA 
 

 Călăuziți de dragostea și grija pentru mediul înconjurător, în luna decembrie 
2006, ne-am înscris în PROGRAMUL MONDIAL ECO-ȘCOALA. Am găsit în scopurile 
acestui program ceea ce ne doream și noi, dar și o locomotivă la care să atașăm vagonul 
idealurilor noastre ecologiste. 
 Cu pași mici, dar încrezători în puterea pe care ți-o dă grupul din care faci parte, 
ne-am angajat, tenace, pe drumul anevoios al schimbării mentalității proprii și a 
semenilor noștri. 
 Motto-ul care ne-a călăuzit în toți acești ani și prin care am dorit să exprimăm cât 
mai bine voința noastră este: 
   

„Nu te îndoi niciodată că un grup mic de oameni care gândesc și sunt dedicați pot 
schimba lumea. Adevărul este că e singurul lucru ce a salvat lumea până acum.”  

Margaret Mead (Antropolog) 
 

 Au trecut de atunci 12 ani și încă suntem pe baricade. Nu renunțăm să credem că  
natura este cel mai onest învățător al omenirii. Încercăm să o controlăm, însă nu reușim, 
iar ea continuă să ne învețe lecții cu adevărat importante. E. O. Wilson, cercetător biolog 
american, obișnuia să spună: „Natura deține cheia satisfacției noastre estetice, 
intelectuale, cognitive și chiar spirituale.” Dacă este adevărat, implicându-ne în 
salvarea naturii de problemele în care omenirea a împins-o ne vom găsi fericirea, pe care 
cu toții o căutăm, dar nu știm cât de aproape ne este. 
 Am obținut Steagul Verde de cinci ori, în anii: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016. 
Anul acesta urmează să arborăm pentru a șasea oară steagul pe frontispiciul școlii 
noastre. 
 Activitățile desfășurate în ultimii doi ani școlari 2016/2017 și 2017/2018 au fost 
dedicate îndeplinirii scopului nostru, acela de a  desfășura  activități de colectare și 
valorificare a deșeurilor în scopul educării populației școlare în spiritul reciclării, 
recondiționării și refolosirii resurselor și de conștientizare a importanței unei 
alimentații sănătoase  pentru a avea o viață sănătoasă. 
 Participarea la program presupune implementarea celor șapte elemente esențiale 
ale acestuia, pași bătătoriți an de an: 

1. COMITETUL ECO-ȘCOALA 
2. ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 
3. PLANUL DE ACȚIUNE  
4. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 
5. CURRICULUM 
6. INFORMAREA ŞI IMPLICAREA COMUNITĂŢII LOCALE 
7. ECO–CODUL  

 
 Temele anilor școlari 2016-2017/2017-2018 au fost: 
 

 „DEȘEURI” 
 „ SĂNĂTATE / STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 
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 Pe parcursul anilor școlari 2016-2017 și 2017-2018, în școala noastră au avut loc 
ample activități în cadrul programului ECO-ȘCOALA, unele devenind adevărate tradiții 
pe care le respectăm an de an. Dintre acestea, putem enumera:  

 ZILE VERZI LA ȘCOALA „GRIGORE MOISIL” 
 ,,AZI RECICLĂM CU FOLOS, MÂINE TRĂIM 

SĂNĂTOS!” 
 ,,DIN DEȘEURI ȘI GUNOI, ISCAT-AM FRUMUSEȚI 

ȘI LUCRURI NOI!” - FELICITĂRI DE 8 MARTIE 
 „ADOPTĂ UN DELFIN!” 
 MARȘURI ECOLOGICE 
 ACȚIUNI DE ECOLOGIZARE 
 PLANTAREA UNUI COPĂCEL ÎN CURTEA ȘCOLII 
  „RECICLĂM CREATIV!”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Ne dorim păstrarea premiului pentru implementarea programului în școală,  
Steagul Verde, care asigură titlul de Eco-Şcoală.  După 12 ani de activitate susținută, 
vrem să fluture în continuare  în „orașul unde soarele sărută marea”, ca o dovadă că la 
Năvodari se „trăiește verde”.  
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ZILE VERZI LA ȘCOALA 
 „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 

 
Sub sloganul „HAI MAI VERDE SĂ TRĂIM ȘI MAI 

SĂNĂTOȘI SĂ FIM”, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” 
Năvodari a desfășurat în 14, 15 și 16 mai 2018, ZILELE 
VERZI, o amplă campanie de ecologizare în care au fost 
antrenați mai bine de 1000 de voluntari, elevi și profesori 
ai școlii, însoțiți, bineînțeles, de părinți, care ne sunt 
întotdeauna alături. 

Ideea mi-a surâs din prima fiindcă iubesc natura, 
respect mediul înconjurător și încerc prin toate acțiunile 
mele să previn atât deteriorarea lui, cât și să îl fac, dacă se 
poate, mai plăcut. Mi-am amintit de toate momentele în 
care am descoperit cu oroare combinată cu tristețe 
deșeuri aruncate, parcă strategic, în cele mai pitorești 
colțuri de natură, PET-uri și gunoaie lăsate de izbeliște în 
zone montane sălbatice în care până și prezența umană 
îmi părea o impietate. Am fost de nenumărate ori și până 
la exasperare, martoră a indiferenței, răutății și prostiei 
omenești care se încăpățânează să trateze mediul 
înconjurător ca pe o marfă de mâna a zecea. 

Împreună cu tot Comitetul ECO am 
considerat că inițiativa este lăudabilă și 
poate servi ca un bun antrenament pentru 
comunitatea locală, de a-și consolida reflexul 
de a proteja mediul și de a nu arunca gunoaie 
decât la coșurile special amplasate în acest 
scop. 

 
Elevii, împărțiți în grupe de câte 100 

de persoane, au igienizat diferite zone de la 
marginea orașului Năvodari. În activitate au 
fost implicați de la cei mai mici școlari, cei de 
la clasele pregătitoare, până la elevii de clasa 
a VIII-a. 

 
Prin urmare, am putea să începem să 

ne respectăm cu adevărat pe noi și tot ceea 
ce ne înconjoară. Sunt sigură că Pământul ne 
va fi recunoscător, în felul lui! 
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MARȘURI ECOLOGICE 
 
 În luna mai 2018, mai multe clase din școală au organizat marșuri prin orașul 
Năvodari prin care elevii au transmis comunității locale diferite mesaje. 

Elevii claselor pregătitoare B și C au organizat 
„PARADA PĂLĂRIILOR VESELE”, în timpul căreia au 
scandat mesaje eco, de protecția mediului, pro 
reciclare („SALVEAZĂ PLANETA!”, „RECICLEAZĂ 
HÂRTIA!”, „PETALE DE FLORI, NU MORMANE DE 
GUNOI!”,  „SĂ NE BUCURĂM DE NATURĂ!”, 
„PROTEJĂM NATURA!”) și au   împărțit locuitorilor 
orașului „fluturași” cu mesaje și îndemnuri eco. 

Elevii claselor Pregătitoare A și I E au arătat comunității că ei sunt mici ecologiști 
prin organizarea „MARȘULUI JUCĂRIILOR MUZICALE”, confecționate de mânuțele lor 
harnice prin refolosirea pet-urilor. 

 
Clasele a II-a C și a IV-a C au desfășurat marșul cu tema „REFOLOSIȚI DEȘEURILE 

DE CARTON!”. Elevii au confecționat diferite obiecte prin refolosirea cutiilor de carton, 
care constituie cel mai mare deșeu de ambalaje și îndemnuri pe care au desenat semnul 
celor 3R - Reducere, Refolosire, Reciclare și au scris îndemnul „REFOLOSIȚI 
CARTONUL!”. Tricourile purtate de copii îndemnau trecătorii la comportamente 
ecologice. 
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Elevii claselor a VI-a A, a VI-a C și a VI-a D au organizat un marș în orașul Năvodari 

„APA, ESENȚA VIEȚII”, pentru a atrage atenția locuitorilor despre necesitatea 

economisirii apei. Ei au stat de vorbă cu oamenii, le-au explicat importanța apei,  a 

economisirii ei și le-au sugerat câteva metode de economisire a apei cum ar fi:  

1. Foloseşte duşuri cu presiune mică - au nevoie de mai puţină apă! 

2. Fă duş, nu baie în cadă! 

3. Cumpără-ţi electrocasnice cu consum redus de energie! 

4. Închide apa când îţi periezi dinţii! 

5. Nu fierbe un ibric plin cu apă când ai nevoie doar de o ceaşcă!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI, JUD. CONSTANȚA 

 

PROGRAMUL MONDIAL ECO - SCHOOLS / ECO - ȘCOALA 
Sesiunea de reevaluare mai 2018 

,,AZI RECICLĂM CU FOLOS,  
MÂINE TRĂIM SĂNĂTOS!” 

 
Cadrele didactice, elevii claselor P-VIII, voluntarii-eco de la Școala Gimnazială 

,,Grigore Moisil” Năvodari, părinții elevilor au participat la ample campanii de colectare, 

dovadă fiind cantitățile colectate pe parcursul anilor școlari 2016-2017 și 2017-2018. 

Sub genericul „AZI RECICLĂM CU FOLOS, MÂINE TRĂIM SĂNĂTOS!”, în anul 

școlar 2016-2017, s-au colectat deșeuri PET - 235 kg, deșeuri carton - 620 kg, iar 

maculatură - 1730 kg. Întreaga cantitate,  în total  2585 kg deșeuri, a fost predată firmei 

de colectare S.C. ROMECO RECICLARE SRL, cu datele de identificare J 13/411/2013; RO 

31256840. 

 Am obținut, astfel, PREMIUL al II-lea 

la Concursul Național  ,,Valorificând deșeurile, 

salvăm mediul și sănătatea noastră”, ediția a 

XVII-a, 2016-2017, din Programul 

Internațional Eco-Școala, susținut de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 

Instituția Prefectului Municipiului București și 

de alte instituții centrale și locale. 

În perioada aprilie - mai 2018, în școala noastră  
s-a desfășurat o amplă Campanie de colectare DEE 
(aparatură defectă, becuri, baterii), ambalaje carton, 
hârtie, plastic, aluminiu, sticlă. 

Prin implicarea întregii comunități școlare și a 
părinților am reușit să colectăm și să predăm firmelor 
colectoare  cantitatea de 4200 kg de aparatură, 120 kg 
de baterii și acumulatori portabili, 2160 kg hârtie și 
carton, 600 kg pet-uri, 300 kg sticlă, 100 kg doze de 

aluminiu. Toate aceste cantități  nu au ajuns la groapa de gunoi! 
Felicitări tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice implicate! 

Continuăm să luptăm și ne dorim ca  prin eforturile noastre SĂ SALVĂM MEDIUL ȘI 
SĂNĂTATEA NOASTRĂ! 
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PARCUL - GRĂDINA - CURTEA ȘCOLII 
 

 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI, JUD. CONSTANȚA 

 

PROGRAMUL MONDIAL ECO - SCHOOLS / ECO - ȘCOALA 
Sesiunea de reevaluare mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI, JUD. CONSTANȚA 

 

PROGRAMUL MONDIAL ECO - SCHOOLS / ECO - ȘCOALA 
Sesiunea de reevaluare mai 2018 

,,DIN DEȘEURI ȘI GUNOI,  

ISCAT-AM FRUMUSEȚI ȘI LUCRURI NOI!” 

FELICITĂRI DE 8 MARTIE 

 PENTRU DOAMNELE DIN NĂVODARI 
Ne plac tradițiile și încercăm să le perpetuăm prin transmiterea acestora copiilor. 

Ce poate fi mai frumos decât gestul de a dărui, mai ales femeilor de ziua lor, 8 Martie.  

Nu puteam să nu o 

facem și anul acesta, așa că, 

pentru al 8-lea an consecutiv, 

elevii Școlii Gimnaziale 

„Grigore Moisil” Năvodari au 

dăruit doamnelor din oraș 

felicitări confecționate din 

materiale reciclabile. Ziua de 

7 martie este dedicată acestei 

ample campanii în care elevii 

noștri se implică cu toată 

pasiunea. Felicitările sunt confecționate chiar de ei cu dragoste și migală, ajutați de 

părinți, din materiale atent alese. În felul acesta ne dorim să arătăm că reducerea 

cantității de deșeuri prin refolosirea unor lucruri, poate aduce nu numai beneficii 

mediului înconjurător ci și bucurii persoanelor dragi.  

De aceea, copiii, însoțiți de învățători și diriginți, au făcut ocolul instituițiilor din 

Năvodari din dorința de a face o bucurie doamnelor cu ocazia Zilei Internaționale a 

Femeii. Au vizitat diverse instituții, magazine și au împărțit urări și felicitări doamnelor. 

Copiii din grădinițe au primit baloane și felicitări pentru mămicile lor. Mesajul din 

interiorul felicitărilor pe care am dorit să-l 

transmitem comunității a fost:  

TREBUIE! VREM! PUTEM! 

ÎMPREUNĂ SALVĂM NATURA! 

O primăvară senină și un strop de 

lumină vă urăm tuturor! 

ECO-ELEVII ȘCOLII 

„GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 

– „O școală pentru un viitor” – 
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Peste 500 de femei au 
primit mesajul copiilor. 

Cu speranța că vom 
schimba măcar puțin 

din mentalitatea 
comunității ne bucurăm 

că am fost mesagerii 
primăverii și ai naturii 
întregi care se trezește 

la viață, puțin mai veselă 
că ne-a remarcat 

prezența. 

 
 

TRĂIM VERDE, GÂNDIM VERDE! 
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 „Dragilor, vă amintiţi campania Adoptă un delfin? Am auzit că prietenii mei au 
nume noi și că cineva de pe uscat îi iubește și le poartă de grijă. După cum ştiţi, delfinii sunt 
consideraţi cele mai inteligente animale (se situează pe locul 2, imediat după om, în 
privința inteligenței, deci dacă ne întâlnim la o scrumbie, avem ce discuta!). În plus, știm că 
vă suntem simpatici și că giumbuşlucurile noastre nu vă rămân indiferente (hei, cred că 
după discuția aia ne putem și distra împreună!). Din dorința de a proteja simpaticele 
mamifere (adică noi, delfinii, da!), ONG Mare Nostrum, a creat campania Adoptă un 
delfin!, ce a luat naştere în vara anului 2012 şi, an de an, a fost susținută datorită vouă, 
care ne-aţi arătat în mod constant că vă pasă!”  

Cu drag, un Delfin 
 

„ADOPTĂ UN DELFIN!”-2018 
 
 Suntem părinți adoptivi! 10 delfini din Marea Neagră se vor bucura știind că au 
susținători peste 1000 de copii inimoși și 60 de cadre didactice. Numele delfinilor 
adoptați de elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” sunt: 

GRIG MOISIL - delfinul profesorilor 
DELFI – clasele Pregătitoare 
ALBĂSTREL – clasele I 
LOLA – clasele a II-a 
OSCAR- clasele a III-a 
LEO – clasele a IV-a 
RICKI – clasele a IV-a 
SNOOPY – clasele a VI-a 
FIN (ARIPIOARĂ) – clasele a VII-a 
FREDERICK– clasele a VIII-a 
 

 După vizita făcută în școala noastră pentru a ne prezenta delfinii din Marea 
Neagră și a ne înmâna Certificatele de adopție, d-l Marian Paiu, coordonator proiecte 
ONG Mare Nostrum, a scris: Astăzi am avut cel mai ascultător public.  90 de copii și 9 
profesori din cadrul Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Năvodari au ascultat cu mare 
interes prezentarea noastră despre delfini din cadrul programului „Monitorizarea și 
Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră”. Trebuie să vă mărturisim că pe noi ne leagă o 
relație specială, mai ales că atât copiii, cât și cadrele didactice de aici au devenit părinți 
de delfini. Din 2016, în fiecare an, ei își reînnoiesc certificatul de adopție și ne ajută pe noi 
să continuăm eforturile de salvare și monitorizare a delfinilor. Le mulțumim frumos și 
facem tot posibilul să le facem o surpriză, cât de curând.” 

 
 

Sunt Delfin, 

caut familie! 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI, JUD. CONSTANȚA 

 

PROGRAMUL MONDIAL ECO - SCHOOLS / ECO - ȘCOALA 
Sesiunea de reevaluare mai 2018 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI, JUD. CONSTANȚA 

 

PROGRAMUL MONDIAL ECO - SCHOOLS / ECO - ȘCOALA 
Sesiunea de reevaluare mai 2018 

PROIECTUL JUDEȚEAN „RECICLĂM CREATIV!”  
Ediția a II-a, 2016-2017 

  
 Cât de des aruncăm pur şi simplu lucrurile la gunoi? Ziarul de ieri, 
sticlele goale de apă şi cutiile metalice de la băuturi pot fi refolosite sau 
reciclate pentru reducerea munţilor de gunoaie ale planetei. Reciclarea 
deșeurilor a ajuns să fie o problemă de maximă importanță pentru 
salubritatea generală a Terrei, amploarea fenomenului condiționând în 
mare parte dezvoltarea economică.  
 Acţiunile de reciclare creativă sunt relativ izolate în România, iar 

cei care sunt pasionaţi urmăresc în principal ceea ce se întâmplă în alte ţări, unde sunt 
adevărate mişcări de acest gen.  
 Reciclare creativă înseamnă oameni pasionaţi de a transforma 
obiecte, materiale, lucruşoare, bucăţi şi bucăţele în lucruri interesante şi 
utile sau pur şi simplu de a încerca artă pură şi îndrăzneață ca un manifest 
al propriei creativităţi.  
 Ideea Proiectului Județean „Reciclăm creativ!” a venit din dorința 
noastră, o școală implicată în programe ecologice de 11 ani, să umplem un 
gol în problematica actuală în educația tinerei generații şi să ofere pasionaţilor de 
reciclare creativă din școli oportunitatea de a se exprima, de a-și dovedi creativitatea 
folosirii unor materiale aparent nefolositoare, de a-și arăta apropierea de ideile 
ecologice și de prețuire a mediului înconjurător și transmiterea acestor valori tinerei 
generații. 

 Pentru că educația este cheia unui impact real nu numai asupra 
mediului înconjurător, ci și asupra percepției și atitudinii copiilor, iar 
reciclarea creativă este o metodă excelentă de educație nonformală,       
ne-am propus să-i învățăm pe copii să fie creativi, să folosească resursele 
din jur și să le pese de mediu, transformând școala într-un adevărat 
laborator de creație. 
 Prin implementarea Proiectului Județean „Reciclăm creativ!”,      

ne-am dorit să facem un pas mai în faţă pe drumul salvării planetei. Pe termen lung, 
întreaga comunitate va beneficia de un mediu înconjurător mai curat și mai prietenos, 
condiții de viață la standarde ridicate, însușirea unor deprinderi de colectare și 
valorificare a deșeurilor. 
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 Astfel, în anul școlar 2016-2017, s-a desfășurat ediția a II-a a acestui proiect, 31 
de unități școlare din județ exprimându-și dorința de a participa la cele trei secțiuni ale 
proiectului: Ecomascota, Ecovestimentație, Eco-Știință și Cultură - Concurs pe teme 
ecologice. 
 

 
 

 
 
 
  
 
 Au fost încheiate acorduri de parteneriat cu numeroase instituţii: Casa de Cultură 
„Pontus Euxinus” Năvodari; Asociaţia de Părinţi a Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” 
Năvodari; Primăria oraşului Năvodari; Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 
România; Şcoala OU  „Nikola Karev”  Kruşevo – Macedonia, Postul local Litoral TV, 31 de 
unități de învățământ din județul Constanța și o școală din județul Mureș. 
 Numărul de participanţi la proiect a fost de 637 de elevi și 138 cadre didactice, 
iar la activitatea finală s-au implicat 208 elevi și 24 profesori. S-au obținut numeroase 
premii, Trofeul concursului (pentru cea mai spectaculoasă mascotă ECO) fiind câștigat 
de elevul Călinoiu Robert Cristian , din clasa a II-a D, de la Școala Gimnazială „Grigore 
Moisil” Năvodari, îndrumat de d-na prof. înv. primar, Pravdencu Stanca.  
 S-a organizat și o impresionantă expoziție, părinții fiind, ca de fiecare dată, alături 
de noi...  
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PROIECTUL JUDEȚEAN „RECICLĂM CREATIV!”  
Ediția a III-a, 2017-2018 

 

 Aflat la a III-a ediție, Proiectul 
Județean „Reciclăm creativ!”, coordonat 
de profesor Mangri Elena Ligia și prof. înv. 
primar Muscoi Georgeta, s-a desfășurat pe 
parcursul anului școlar 2017-2018, în 
colaborare cu instituții din orașul Năvodari: 
Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari, 
Asociaţia de părinţi a Şcolii Gimnaziale 
„Grigore Moisil” Năvodari, Primăria 
oraşului Năvodari, Centrul Carpato-
Danubian de Geoecologie România (CCDG), 
Postul de televiziune local – Litoral TV. Un 
număr de 22 de școli din județul Constanța, 
județele Galați, Argeș, Olt, precum și Şcoala 
Nikola Karev - Kruşevo Macedonia, au semnat acorduri de parteneriat pentru 
implementarea acestui proiect din domeniul ecologie și protecția mediului.  
 
 Activităţile din cadrul proiectului s-au desfăşurat sub formă de concurs, pe patru 
secţiuni, la Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” - Năvodari: 
a) Secţiunea I: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate - adresat 
elevilor din clasele P-IV (participare indirectă) 
b) Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE - Concurs de costume ecologice fotografiate - 
adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă) 
c) Secțiunea III: ECO-TABLOU - Concurs de tablouri din materiale reciclate adresat 
cadrelor didactice (lucrări personale) - participare indirectă 
d) Secţiunea IV: ECO – ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ - Concurs pe teme ecologice - 
adresat elevilor din clasele II-IV (participare directă) 
 Noutatea acestei ediții a constat în înființarea unei secțiuni pentru profesori, iar 
secțiunea ECO-MASCOTA a fost înlocuită cu secțiunea ECO-TABLOU. Fiecare școală a 
organizat etapa pe școală a concursurilor, la etapa județeană selectându-se un număr de 
805 elevi care au participat la cele trei secțiuni destinate elevilor (280 elevi - secțiunea I, 
259 elevi - secțiunea a II-a, 249 elevi - secțiunea a IV-a). La secțiunea adresată 
profesorilor, 17 cadre didactice au participat cu lucrări personale.  
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 89 de profesori au îndrumat elevii în confecționarea unor tablouri din materiale 
reciclabile, refolosibile. Părinții au sprijinit aceste activități creative, iar rezultatul a fost 
peste așteptări. Tablouri deosebit de frumoase, lucrate cu grijă și ingeniozitate, demne 
de a fi expuse în orice loc, pentru a delecta iubitorii de artă și frumos. Am fost 
impresionată de faptul că unele colege și-ar fi dorit să ia aceste tablouri și să își decoreze 
propria locuință cu ele. Cu siguranță, elevii care au participat la acest concurs au avut 
multe de câștigat. În primul rând, ei au conștientizat înțelesul cunoscutelor versuri, care 
reprezintă și motto-ul proiectului nostru: „Din bube, mucegaiuri și noroi/Iscat-am 
frumuseți și prețuri noi...” (Tudor Arghezi - „Testament”). 
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 Pentru concursul de costume ecologice fotografiate, s-au organizat ample parade-
eco în fiecare școală înscrisă la concurs. La noi în școală, parada s-a 
organizat la Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari. 153 de 
copiii și-au etalat costumele ecologice ca niște adevărate modele, 
mândri de creațiile lor. A fost foarte greu de jurizat aceste costume 
pentru că toate meritau premiate. Implicarea părinților, adevărați 
designeri, a fost foarte mare și le mulțumim pentru acest lucru. 
Sperăm că toată lumea a înțeles cât este de important să refolosim 
unele lucruri, să economisim unele resurse și să reciclăm  
selectiv, dar și creativ, pentru binele planetei, dar mai ales pentru  
viitorul copiilor noștri. 

  
 

 

 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI, JUD. CONSTANȚA 

 

PROGRAMUL MONDIAL ECO - SCHOOLS / ECO - ȘCOALA 
Sesiunea de reevaluare mai 2018 

  
 Concursul pe teme ecologice a îmbinat cunoștințele științifice, cu cele de cultură 
ecologică și din domeniul Artei. Dacă la primele două ediții elevii au confecționat 
mascote-eco, acum au desenat aceste mascote, într-un mediu curat și sănătos. 
Imaginația copiilor este surprinzătoare, iar desenele vorbesc de la sine. Inventivi au fost 
și în găsirea unor nume potrivite pentru mascotele „ECO”. Premiile au fost pe măsură: 59 
- premiul I, 86 - premiul al II-lea, 37 - premiul al III-lea, 24 de mențiuni. 
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 Elevii, fiind puși în situații inedite, practice, devin mult mai responsabili față de 
propriile acțiuni, își dezvoltă creativitatea, competivitatea, simțul estetic, spiritul        
eco-civic și de fair play, iar părinții, implicându-se în astfel de activități, își formează un 
comportament ecologic ce se va reflecta în comunitate prin schimbarea mentalității în 
ceea ce privește problema acută a deșeurilor cu care se confruntă mediul înconjurător și 
de care depinde viața noastră și a generațiilor viitoare. O mămică mi-a mărturisit că, de 
când se implică în astfel de acțiuni, a devenit mult mai atentă cu lucrurile din jur, 
colectează separat deșeurile în casă, recondiționează sau refolosește obiecte mai vechi și 
îi îndeamnă și pe alții să facă la fel. I se citea pe față entuziasmul și acest lucru nu a făcut 
decât să mă bucure. Este o dovadă că eforturile noastre nu sunt în zadar. Împreună vom 
reuşi să construim o lume mai curată pe un Pământ sănătos!   
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ECO - INTERVIU 
 Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” este 
evaluată pentru a șasea oară în cadrul Proiectului 
Mondial Eco-Şcoala, program pentru 
managementul mediului şi certificarea şcolilor 
care-l implementează, coordonat la nivel 
internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru 
Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de 
organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel 
naţional în domeniul educaţiei pentru o 

dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2017, 67 de ţări au implementat Programul 
mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea 
Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).  
 Reporterul şcolii noastre, eleva Daria Vulcan, clasa a VI-a B, a pregătit o serie de 
ȋntrebări pentru colegii ei, luând astfel, pulsul 
activităţilor ecologice, dar şi a participării active a 
elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în cadrul 
acestui proiect.  
  Eleva Izabela Meila din clasa a VII-a D, 
lider ECO, a povestit cu entuziasm activităţile şi 
acţiunile la care a participat, felul în care, alături 
de colegii ei, au efectuat postere şi banere cu 
mesaje de susţinere şi menţinere a curăţeniei în 
oraşul Năvodari.  
 Minodora Mocanu este elevă ECO de 5 ani şi este clasa a V-a B. Ea ne vorbeşte cu 

bucurie despre bijuteriile confecţionate din cutii de 
cipsuri, pet-uri, de vara în care a adunat sârguincios 
maculatura într-o cutie specială pentru hârtie şi 
carton.  
 Eleva Denisa Cirjan, elevă în clasa a VI-a B, 
adaugă „împreună cu colegii mei şi doamna dirigintă 
am colectat deşeuri de pe ţărmul Mării Negre şi din 
parcurile orașului meu”. Tot ea, are şi o frumoasă 
poveste ECO. Îşi aminteşte cum un domn, 

impresionat de gestul elevilor de a păstra oraşul curat, 
a cerut o mănuşă şi un sac, apoi a colectat alături de 
elevi, spunându-le foarte impresionat: „Bravo, măi 
copii!”. 
 Manuel Iordache este un susţinător înflăcărat 
al proiectului. Anul trecut a colectat 400 kg de 
maculatură, 1300 de dopuri, iar anul acesta 150 kg de 
maculatură, 100 becuri, 40 baterii, 32 pet-uri.  

                             
Prof. Craiu Corina Laura,  

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari 
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         FII ECO! 
  
Reciclează! E frumos 
Și vei fi mai sănătos! 
 
Semenii-ți vor mulțumi, 
Natura vei ocroti. 
 
Terra este casa ta,  
Nu-ți bate joc de ea! 
 
De poți, plantează un copac 
Și prieten bun vei fi 
Cu natura ce-o vei ocroti.  
 

Eleva Ivan Alesia-Elena, clasa a IV-a C 
Îndrumător, prof. înv. primar Vasilica 

Mitu 
  

                           
  

 ECO-ȘCOLARI 
 
Noi suntem Eco-Școlari. 
De la Școala „Grigore Moisil” venim 
Și Pământul îl iubim. 
 
Încercăm  
Nu renunțăm 
Planeta să o salvăm. 
 
Pentru o planetă 
Mai curată și luminată, 
Gunoaiele nu le aruncăm pe jos 
Și cartonul îl reciclăm cu folos. 
 
Toți planeta o iubim! 
Așa noi povățuim: 
„Hai mai verde să trăim 
Și mai sănătoși să fim!” 
 

 Eleva Agache Delia - Violeta, clasa a IV-a C 
Îndrumător, prof. înv. primar Vasilica Mitu 
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              Povestea mea de ECO-ELEVĂ 

 
 Numele  meu este Andra Neculae și am pășit pragul 
acestei școli acum cinci ani, călcâd pe urmele pașilor, calzi încă, 
lăsați de sora mea mai mare pe holurile și prin sălile de clasă. 
 Încă de la clasa pregătitoare am învățat multe lucruri 
minunate și importante despre mediul înconjurător. Toate 
acestea datorită doamnei învățătoare și a școlii din care fac 
parte. 

În acești cinci ani, am participat la diferite activități și 
proiecte. Una dintre activități, dragi mie, este „Adoptă un delfin”. 
În fiecare an adoptăm zece delfini, prin strângerea de fonduri 
pentru a proteja delfinii de plasele de pescuit. Pentru a afla mai 
multe despre delfini, în „Școala Altfel”, am mers la Delfinariu, 
despre care am aflat că este singurul delfinariu din România și a 
fost deschis la data de 1 iunie 1972. Acolo am rămas 
impresionați de frumusețea și inteligența gingașelor mamifere 
marine.  

 
Un alt proiect la care am participat este 

„Reciclăm creativ!”. În cadrul acestui proiect, am 
confecționat jucării și tablouri din materiale 
refolosite, pentru a arăta ce lucruri deosebite se 
pot crea din deșeuri, și la concursul „Eco- Știință, 
Cultură și Artă”. 

 
De asemenea, în fiecare an, de 1 Martie, 

confecționăm mărțișoare pe care le vindem. Sumele obținute le folosim la îmbunătățirea 
bazei materiale a școlii. 

 
O altă activitate pe care o desfășurăm este aceea de a oferi felicitări realizate de 

noi, femeilor din oraș, în ziua de 8 Martie. 
 
Prin toate aceste experiențe, inedite de 

fiecare dată, pe care le-am avut de-a lungul 
timpului, am devenit o persoană mai 
responsabilă și grijulie cu mediul înconjurător. 
În școala mea, am învățat cum să protejez 
natura și la rândul meu, am sfătuit oamenii să 
aibă grijă de mediu. 

 
 

Eleva Neculae Andra - Maria, clasa a IV-a C 
Îndrumător, prof. înv. primar Vasilica Mitu 

 


