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Activități  în cadrul Programului Mondial Eco-Şcoala” la Colegiul Tehnic “Petru Poni” 

Roman, județul Neamț 

Anul școlar:2016-2017 

1.Curtea școlii. În perioada 6-10 aprilie 2017, săptămâna “Şcoala altfel” elevii de la 

domeniul “Protecția Mediului”de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman, coordonați de 

cadrele didactice , au ecologizat curțile celor două corpuri ale colegiului nostru.  

                 

    

2. Colectare deșeuri electrice și electronice.  Colegiul nostru (Colegiul Tehnic “Petru Poni” 

Roman), se află în al patrulea an de implementare a unor astfel de activități. Am obținut 

rezultate care ne-au situate pe primile locuri; sunt antrenați elevi, părinți, agenți economici în 

colectarea unor impresionante cantități de deșeuri electrice și electronice ce intră în circuitul 

de reciclare al acestora.Iată câteva imagini din Campania de informare a comunității locale de 

către agenții patrulei, din data de 10.03.2017.Întreaga  activitate este coordonată de către 

doamna profesor Mitrea Iulia. 
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  3.“ Un tânăr educat, un mediu mai curat”, proiect de mediu,implementat la  Colegiul 

Tehnic “Petru Poni” Roman, are ca finalitate educarea tinerei generații în protejarea mediului 

încojurător; inițiatoarea și coordonarea activităților proiectului este colega noastră Gabriela 

Elena Dascălu. În data de 09.03.2017 a avut loc concursul desfășurat pe trei secțiuni: 

desen,postere și prezentări power point, ce a avut drept tematică importanța zonelor umede 

pentru păstrarea echilibrului ecologic al mediului înconjurător. 

 

4. “Ora Pământului”. Reamintim mereu, ca să conștientizăm permanent faptul că resursele  

energetice clasice  ale omenirii sunt spre epuizare și o limitare a consumului acestora s-ar 

impune imperios. În data de 25.05.2017, un grup de elevi  împreună cu o parte din cadrele 

didactice de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman  am participat la un marș de 

conștientizare a pericolului energetic, pentru generațiilor viitoare. 
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5. Plantare puieți de brad. Elevii de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman   în parteneriat 

cu Primăria municipiului Roman și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman am participat la 

plantarea în Parcul municipal dar și în curtea colegiului a unui număr de câteva sute de puieți de brad 

molid, în data de 6 aprilie 2017. 
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 6. Plantare  flori la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman . Luni, 10 aprilie 2017,  clasa a 

IX a D  împreună cu colegele  Mitrea Iulia, Gavril Paraschiva, Şugaru Claudia, Dămoc 

Cristina au plantat flori, copăcei la intrarea din corp “Extindere”. 

  

 7.Analiza calității factorilor de mediu. Dar, nu  în cele din urmă studiem, cercetăm, 

analizăm impactul poluării principalilor factori de mediu: apă, aer, sol, în laborator 

Colegiului Tehnic “ Petru Poni” Roman. Elevii claselor de mediu împreună cu profesorii Niță 

Maricica și Gavril Paraschiva. 
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