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     Eco-Școala  este un program pentru managementul mediului şi certificarea 
şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de 
Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), iar la nivel național, de Centrul Carpato-
Danubian de Geoecologie (CCDG). 
     Școala Gimnazială ”Sf. Dumitru“ din Craiova desfășoară activități în cadrul acestui 
program din anul 2013, sub coordonarea doamnelor profesoare Pungă Carmen 
Elvira si Popescu Carmen Alina. 
     Beneficiile elevilor, cadrelor didactice si ale școlii sunt multiple, printre care este 
acela că înțeleg mai bine problemele de mediu și impactul lor asupra comunității din 
care provin și, nu în ultimul rând, faptul că se remarcă într-un program internațional 
cotat ca având cel mai mare impact mondial, prin participarea a circa 10 milioane de 
copii, tineri și cadre didactice, din țări de pe toate continentele. 
    Pentru că mediul în care elevii își petrec o bună parte din zi, se impune a fi unul 
propice activităţii pe care o desfăşoară, obiectivul principal a fost înfrumuseţarea 
sălilor de clasă, a holurilor, a spaţiilor verzi din jurul şcolii, amenajarea unui părculeț 
în curtea şcolii ca un spaţiu de recreere pentru elevi. Am gândit amenajarea 
Parculetului Eco-Scoală unde se pot desfăşura ore de cunoaşterea mediului, de 
dirigenţie, de abilităţi practice, diverse activităţi care se pot adapta unui spaţiu 
neconvenţional. L-am gandit si l-am realizat cu participarea tuturor elevilor școlii, o 
participare plină de bucurie, elan si exuberanță, animată de responsabilul eco, Petru 
Miu, un elev extrem de creativ și de implicat. În acest demers, am avut sprijinul 
consistent al părinților și, voluntar, cel al comunității din vecinătatea școlii. 
    In urma evaluării din 15 iunie 2016, școala a primit o recunoaștere internațională 
prin Certificatul Mondial de Eco-Școală și Steagul Verde, acestea fiind simboluri ale 
dezvoltării durabile. In cadrul Seminarului National “Parteneriat în educația pentru 
mediul înconjurător“, Șc Gimn Sf Dumitru a fost premiată pentru originalitateîn 
dezvoltarea Programului Eco-Școală. Am serbat această reușită în cadrul unei 
ceremonii a Steagului Verde, organizață de ziua școlii, pe 26 oct. 2016, la care ne-au 
fost oaspeti coordonatorii eco-școlilor din Craiova, alături de d-na Breben Silvia, 
coordonator zonal. 
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