
                                                                           
 

 

Eco-Atitudine la Colegiul Național ”Onisifor Ghibu” Oradea 

 

 După eforturi susținute, desfășurate de toți cei implicați în Programul 

Mondial “ECO-ȘCOALA”, iată că școala noastră, Colegiul Național 

„Onisifor Ghibu” Oradea, a reușit să obțină Steagul Verde și titlul de Eco-

Școala, ca urmare a interesului deosebit, demonstrat în acest sens.  

Eco-Schools este un 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. 

 Proiectul a demarat în anul 2018, avându-i în echipă pe aproape toți 

dascălii din școală, precum și pe elevii care s-au implicat în desfășurarea 

activităților din cadrul acestuia. Având deja un istoric cunoscut în activități de 

ecologizare, școala a dezvoltat ample programe de conștientizare și 

responsabilizare a elevilor, dar și a întregii comunități, în vederea păstrării unui 

mediu curat și a unui stil de viață sănătos.  

 Activitățile au condus la obținerea acestui titlu, ce ne onorează și 

responsabilizează în continuare, s-au desfășurat atât în cadrul ciclului primar, cu 

elevi începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a IV-a, îndrumați de 

învățătoarele lor, cât și în ciclurile gimnazial și liceal, în care elevii au dovedit o 

creativitate și o implicare fără precedent, conștienți de faptul că un mediu curat 

și un aer pur înseamnă beneficii pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește 

randamentul învățării, deci calitatea educației.  

 Dintre aceste activități amintim câteva: 

1. Arată că-ți pasă, reciclează! 

  



Această activitate a fost o dovadă de Eco-Atitudine căci, în parteneriat cu 

Eco Bihor, peste 700 de elevi ai Colegiului, îndrumați de cadrele didactice și-au 

unit forțele în activitatea de colectare de hârtie, în vederea reciclării.  

 

 

2. Un eco dar pentru mama 

Finalitatea acestor programe a vizat și comunitatea apropiată elevilor, în 

speță familiile acestora, ca de exemplu în activitatea numită „UN ECO DAR 

PENTRU MAMA”, în cadrul căreia pornind de la moto-ul „Din natură adunate și 

cu drag mamelor date”, elevii din ciclul primar au confecționat daruri de 8 

Martie din materiale reciclabile.  

 

 

3. Ziua internațională a pădurilor  



O altă activitate punctată în cadrul proiectului a fost  ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ A PĂDURILOR, activitate în cadrul căreia elevi din 

ciclul liceal, din clasa a XI-a au participat alături de membri ai forurilor 

decizionale în domeniu la replantarea de copaci, în vederea conștientizării 

rolului acestora în viața noastră.  

 

 

 

4. Pământul nostru, viitorul nostru! 

În cadrul proiectului am desfășurat activități sub titlul  PĂMÂNTUL 

NOSTRU, VIITORUL NOSTRU! care au avut ca scop educarea prin variate 

metode a unui spirit civic care să implice întreaga comunitate în protejarea 

mediului înconjurător și ameliorarea efectelor poluării la nivelul întregii planete.  

 



 

 
 

5. Micii grădinari de la Ghibu 

La începutul primăverii acestui an, 754 de elevi ai ciclului primar de la 

Colegiul Național “Onisifor Ghibu” Oradea au participat la o acțiune de mare 

amploare constând în amenajarea creativă și decorativă a spațiului  verde din 

fața școlii. 

Prin plantarea celor 755 de răsaduri de flori am urmărit creșterea gradului de 

implicare a elevilor în acțiuni de educație ecologică și de protejare a mediului. 

 



Prin activitățile ecologice putem să cultivăm dragostea și interesul copiilor 

pentru mediul înconjurător, formăm  atitudini de aprobare sau dezaprobare 

privind rezultatele pozitive sau negative ale acțiuni omului asupra naturii. 

Educația copilului în acest sens începe în familie, dar continuă, sistematic, în 

școală. 

Așadar, eforturile tuturor celor implicati au avut ca finalitate obținerea  

steagului verde și promisiunea că vom continua și dezvolta toate activitățile 

necesare protejării planetei și asigurării unui mediu curat.  

Le mulțumim tuturor elevilor pentru entuziasm și implicare, iar cadreleor 

didactive pentru profesionalismul și deschiderea de care au dat dovadă! 

Felicitări tuturor! 

 

 

 

 

 Responsabil proiect,                                                     Coordonator proiect, 
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