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PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA
FORMULAR DE EVALUARE PENTRU OBłINEREA STEAGULUI VERDE
După doi ani de activitate, şcoala trimite la CCDG acest formular, dacă doreşte să fie evaluată
pentru a primi Steagul Verde şi calitatea de Eco-Şcoală. Răspunsurile. ar trebui să reflecte modul în care
elevii au fost implicaŃi în realizarea fiecărui element ECO-ŞCOALĂ, în ultimii doi ani şcolari.
1.

Cine face parte din Comitetul Eco-Şcoală şi cum operează acesta?

2.

Cum aŃi abordat Analiza problemelor de mediu?

3.

Cum v-aŃi hotărât asupra activităŃilor din Planul dvs. de acŃiune?

4.

În ce măsură aŃi realizat până acum rezultatele propuse?

5.

Cum monitorizaŃi şi evaluaŃi progresul şcolii dvs.?

6.

7.

Cum au fost incluse activităŃile din Planul de acŃiune Eco-Şcolă în cadrul diferitelor discipline
şcolare (detalii asupra obiectelor de studiu, subiectelor abordate şi elevilor implicaŃi)?
DescrieŃi o “Zi de acŃiune” în care au fost implicaŃi cei mai mulŃi elevi ai şcolii!

8.

Cum a fost informată întreaga comunitate şcolară şi cum a fost implicată aceasta în desfăşurarea
tuturor elementelor Programului Eco-Şcoală?

9.

DescrieŃi orice contacte realizate cu autorităŃile locale şi cu comunitatea (de ex. cum au fost
implicaŃi părinŃii, cum aŃi colaborat cu alte unităŃi sau organizaŃii din orizontul local, cu Consiliul
Local, cu AgenŃia de ProtecŃia Mediului).

10. ReproduceŃi Eco-Codul şcolii dvs. şi descrieŃi cum a fost primit şi integrat în viaŃa şcolară.
11. Cum beneficiază şcoala dvs. de experienŃa câştigată în cadrul Programului Eco-Şcoală?
Notă:
SpecificaŃi orice informaŃie suplimentară care credeŃi că este relevantă aplicaŃiei dvs. pentru evaluare
(în cazul în care acestea nu au fost acoperite prin răspunsurile anterioare).

ESTE EVALUATĂ ACTIVITATEA ULTIMILOR DOI ANI

FormulaŃi o cerere scrisă, după modelul:
Cerere de Evaluare/ Reevaluare pentru ObŃinerea “Steagului Verde”
Numele complet al şcolii
Localitatea
JudeŃul
Adresa şcolii
Telefon, e-mail
Nume, Prenume Director
Nume, Prenume Director adjunct
Nume, Prenume Coordonator Eco-Şcoală
Telefon, e-mail coordonator
Data la care unitatea dvs. a fost înscrisă în program
Datele la care s-au făcut evaluările anterioare (dacă este cazul)
Doamnă Preşedinte al CCDG,
Prin prezenta ne exprimăm dorinŃa ca şcoala noastră să fie evaluată / reevaluată în vederea
acordării “Steagului Verde” şi a calităŃii de Eco-Şcoală.
Activitatea de educaŃie pentru mediu desfăşurată în cei doi ani şcolari anteriori a dovedit
implicarea tuturor cadrelor didactice şi a elevilor, conform răspunsurilor la întrebările cuprinse în
formular.
Ne asumăm responsabilitatea de a continua derularea programului pe parcursul următorilor doi
ani pentru care ni se va acordă Steagul Verde şi de a trimite la timp către Centru documentele anuale
solicitate (formular de înscriere, documentaŃie şi taxa anuală).
De asemenea, în cazul în care veŃi constata abateri de la criteriile Programului, ne obligăm să
nu mai arborăm Steagul Verde şi să nu mai folosim însemnele ECO-Şcoala.
Semnătura Directorului, Ştampila.
Data

Notă: Cererea însoŃită de formular se trimit prin postă. Cererea se trimite în format letric, iar
chestionarul pe CD

