
ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 
 
 

 Membrii comitetului ECO ŞCOALA al Colegiului Naţional „CALISTRAT HOGAŞ” 

Piatra Neamţ au analizat problemele de mediu specifice colegiului, comunităţii locale şi gradul 
de implicare a elevilor şi personalului şcolii în rezolvarea sau cel puţin ameliorarea acestora, 

prin activităţile desfăşurate în proiect în anul şcolar anterior.  
 Acţiunea de protecţie a mediului se poate realiza pe deplin numai prin asocierea 

măsurilor de ordin juridic şi administrativ cu cele de ordin educaţional. Schimbarea menta lităţii 
oamenilor nu este uşor de realizat, dar, fără o educaţie în acest sens, orice acţiune de ocrotire a 

mediului este sortită eşecului.  
 Astfel, s-a constatat că în unitatea noastră şcolară  nu s-au găsit întotdeauna soluţii 

optime pentru următoarele probleme de mediu: 
- colectarea şi sortarea deşeurilor; 

- reciclarea materialelor refolosibile; 
- menţinerea curăţeniei în şcoală şi perimetrul acesteia; 
- economisirea energiei prin înlăturarea risipei;  

- extinderea zonelor verzi la nivelul colegiului. 
Ameliorarea continuă a acestor probleme se poate realiza dacă elevii şi profesorii lor nu 

vor mai percepe acţiunile de ecologizare ca fiind o atribuţie strictă a autorităţii locale şi vor 
desfăşura activităţi prin care să reducă impactul negativ asupra naturii. 

Soluţionarea, la nivelul şcolii, a problemelor identificate poate genera soluţii şi pe plan 
local, asigurând astfel durabilitatea proiectului. 

În discuţiile purtate s-au analizat soluţiile propuse în anul şcolar anterior pentru 
rezolvarea problemelor de mediu vizate şi s-a hotărât menţinerea  obiectivelor asumate, datorită 

gradului mare de aplicabilitate şi faptului că iau în considerare, în egală măsură, cunoştinţele, 
achiziţiile de atitudini, clasificarea valorilor şi demersul practic.  

Membrii comitetului ECO au identificat posibilitatea de a continua şi în acest an, cu 
resursele existente la nivelul şcolii şi cu sprijinul comunităţii locale, colectarea separată a 
deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurată la nivelul coleg iului, valorificarea acestora, 

reducerea consumului de apă şi de energie, implicarea elevilor în activităţile de conştientizare a 
populaţiei privind problemele mediului şi de formare a unei atitudini responsabile faţă de 

acesta. 
Din analiza efectuată, la care au participat toţi membrii comitetului ECO, s -a constat că  

s-au realizat progrese reale. Unul  din succesele înregistrate este reducerea consumului de apă  
prin lucrările de reparaţie efectuate de personalul admnistrativ al şcolii.  

În consecinţă, membrii comitetului ECO au considerat că şcoala are menirea de a 
organiza şi desfăşura o vie şi susţinută activitate privind educaţia ecologică şi protecţia 

mediului, iar elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, pot şi trebuie să devină apărătorii 
naturii. Adevărata educaţie ecologică începe sau ar trebui să înceapă din fragedă copilărie, 

deoarece ea contribuie la formarea unei conştiinţe şi a unei gândiri ecologice din care rezultă o 
comportare atentă şi corectă faţă de mediu. 


