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PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA
RAPORTUL ECO-ŞCOALǍ
Raportul va fi trimis către CCDG până la 31 iulie 2011, în format CD, prin poştă (ca scrisoare simplă,
eventual cu confirmare de primire). Raportul nu trebuie trimis în formă tipărită!
Adresa de corespondenŃă: Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Bucureşti, str. Grădiştea nr. 14,
Bl. B 14, Sc. D, Ap. 36, O.P. 7, cod poştal 040946, sector 4.
CERINłE PENTRU ÎNTOCMIREA RAPORTULUI
1. În raport veŃi menŃiona:
NUMELE UNITĂłII ŞCOLARE
NUMELE DIRECTORULUI
NUMELE DIRECTORULUI ADJUNCT
NUMELE COORDONATORULUI (+SPECIALITATEA, TELEFON, E-MAIL)
NUMARUL ELEVILOR IMPLICAłI
NUMâRUL CADRELOR DIDACTICE IMPLICATE
PARTENERII IMPLICAłI: PĂRINłI, AUTORITĂłI, INSTITUłII (număr, exemple).
Aceste date trebuie să fie în conformitate cu cele înscrise în formularul iniŃial de înscriere (în cazul
schimbării numelui unităŃii şcolare, al coordonatorului sau al directorului, trebuie să ne informaŃi printr-o
înştiinŃare oficială – ştampilată, semnată - pe care o veŃi trimite prin poştă sau e-mail).
2.SpecificaŃi data exactă când v-aŃi inscris prima dată în program (eventual un scurt istoric al participării la
program)
3. Raportul va urmări paşii din DocumentaŃie.
4. Se vor menŃiona acŃiunile realizate, pe baza Planului de acŃiune din DocumentaŃie.
5. AcŃiunile se vor ilustra cu 2-3 imagini reprezentative, ataşate separat, nu în documentul word.
6. Se vor menŃiona progresele remarcate în educaŃia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din
comunitatea şcolară şi locală.
7. ExplicaŃi implicarea autorităŃilor în cadrul Programului Eco Şcoală (dacă sunt active şi în ce mod se
implică).
UnităŃile şcolare care îndeplinesc condiŃiile de concurs, vor anexa:
1.Pentru participarea la Concursul NaŃional „Valorificând deşeurile, salvăm mediul şi sănătatea
noastră”, veŃi ataşa obligatoriu, într-o mapă următoarele, cu menŃiunea PENTRU CONCURS:
o Cererea de înscrire în concurs;

Lista cu cărŃile achiziŃionate în perioada concursului de către elevi, cadre didactice, părinŃi
(data şi nr. facturii).
o Pe baza calculelor, se va completa următorul tabel:
o

Unitatea
Şcolară

Nr.

Deşeuri (hârtie,
carton) (20%)

Deşeuri plastic

(20%)

VOLUME EDITURA
DECESFERA (50%)

ALMANAH
DECE (10%)
TOTAL
PUNCTAJ

TOTAL
elevi
Kg

Punctaj

kg

Punctaj

PUNCTAJ
carŃi

Punctaj

nr. reviste

punctaj

2.Pentru participarea la Concursul NaŃional „DECE”, veŃi ataşa obligatoriu, într-o mapă, următoarea
cerere cu menŃiunea PENTRU CONCURS:

Subsemnatul ..............................................................................., coordonatorul Programului ECOŞCOALA, în cadrul Şcolii /GradiniŃei/Liceului .................................................................................. din
localitatea ...................................................................., judeŃul .....................................................,
solicit
participarea unităŃii şcolare la Concursul NaŃional DECE, ediŃia I şi evaluarea RAPORTULUI ECOŞCOALA în acest sens.
MenŃionez că am achiziŃionat pentru unitatea mea scolară un număr de ................................
almanahuri pe parcursul anului şcolar 2010/2011, pe numele
meu şi/sau al colegei mele
............................................................. . (atenŃie, numele persoanei pe care editura a emis factura.) Aceste
date pot fi verificate la Editura DECESFERA, care va certifica faptul că am achitat la timp revistele.
Numele solicitantului, Semnătura
Numele persoanei care a ajutat la achiziŃionarea almanahului, Semnătura (dacă e cazul)
Numele directorului, Semnătura şi Ştampila
(NU SUNT NECESARE CHITANłELE ! Corectitudinea datelor va fi confirmată de Editură)

