PREMIEREA ECO-ȘCOALA
- IUIE 2010 Pe parcursul anului școlar 2009-2010 a continuat să se desfășoare la nivelul
liceului concursul «Eco Școala», în perioada 01 octombrie 2009 - 01 mai 2010.
Pe 09 iunie 2010 a avut loc, în cantina liceului, premierea celor care s-au
evidenţiat în toate activităţile ecologice din şcoală, urmată de un program artistic dat de
clasele a X-a A, a IX-a B, a IX-a A (prof. îndrumători: Cărăbaş Maria şi Fierea Marinela).

S-a clasat pe primul loc clasa a XI-a B (dirig. Nica Claudia) care a
înregistrat valoarea cea mai mare pentru deșeurile colectate, cel mai mare număr de
abonamente la revista Almanah ,,De ce” și punctajul cel mai bun pentru curățenia la
sala de clasă, îngrijirea spațiului verde repartizat și actiunile ecologice desfășurate.
Pentru rezultatul obținut a primit tradiționalul ”Tort Eco” alături de diploma care a
fost afișată în școală și a beneficiat de o seară distractivă gratuită organizată în mod
special.
PREMIUL I

Locurile II și III a fost obținute de clasele a X-a B (dirig. Bordea
Victoria) și, respectiv a IX-a A (dirig. Cristea Raluca), iar mențiune au primit
clasele a XI-a F (dirig. Munteanu Iulica), a IX-a B (dirig. Dorobanţu Carmen) şi a
X-a D (dirig. Blebea Petronela).
PREMIUL II

PREMIUL III

MEŢIUE I - XI F

MEŢIUE II - IX B

MEŢIUE III – X D

Profesorii și elevii care s-au evidențiat în acțiunea de colectare a deșeurilor
au fost premiați in cadru festiv. Premiile au fost acordate în valoare proporționala cu
cantitatea adusă de maculatură, doze aluminiu sau pet-uri.

Excursie organizată prin valorificarea
deșeurilor reciclabile
Stațiunea Mamaia 4 - 6 iunie 2010
Elevii care au adus o cantitate mai mare de deșeuri reciclabile în loc de
premiu au beneficiat de excursia organizată în luna iunie în stațiunea Mamaia (3 zile).
Elevii au dovedit pe tot parcursul vizitării obiectivelor turistice un
comportament ecologic şi luarea unei atitudini faţă de cei ce deteriorează mediul.

