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• generale: 

Ecologizarea permanentă a spațiului școlar  

Managementul deșeurilor  

Implicarea elevilor în cunoașterea legislației privind protecția și 

conservarea mediului înconjurător și de aplicare a acestei legislații  

 

•operaționale: 

Ecologizarea permanentă a spațiului școlar:  

Elevii vor conștientiza că spațiul școlar și spațiul verde sunt  

                           cărți de vizită ale școlii  

se va elabora și implementa programul de ecologizare a  

                            spațiului școlar 

se va întreține spațiul verde al școlii  

 



1.Organizarea unor întâlniri lunare, cu eco-şefii claselor 

implicate în program, în vederea stabilirii modalităţilor de 

acţiune pe termen scurt. 

2.Activitate de ecologizare-malul stâng al râului Moldova, cu 

ocazia proiectului naţional Let’s Do It Romania !, cu scopul 

asumării şi punerii în practică a unui comportament responsabil 

faţă de mediul înconjurător. Au participat 20 cadre didactice, 

120 de elevi şi s-au colectat 61 de saci din plastic cu deşeuri. 

          - responsabil : prof. Loredana Lăpuşneanu  

 



Les`t do it Romania-28 septembrie 2013, Patrula  şcolară ECO-ŞCOALA 

Anul trecut ne propuneam să participăm în număr mai mare la următorul Let’s 

Do It şi am reuşit – echipa  de la  Colegiul Tehnic Petru Poni din acest an 

aproape s-a triplat!Astfel la aceasta activitate de voluntariat au participat 

peste 120 de elevi, 20 de cadre didactice şi s-au colectat 61 de saci din plastic 

cu deşeuri de pe malul stâng al râului Moldova. 

 

 

 

















 Proiectul a avut ca scop promovarea calităţii vieţii-sănătatea 

noastră, prin menţinerea unui mediu curat. Au participat clasele 

a IX a B, a X a D, a XI a C, D sub coordonarea: prof. Butnaru 

Emilda, prof. Rusu Maria, prof. Ignat Mihai, prof. Gavril 

Paraschiva, prof. Pîslaru Mihaela, prof. Lupaşcu Mihaela, prof. 

Mihalachi Ionela şi laborant Dămoc Ana.  

 Activitate de analiză şi dezbatere privind modul de valorificare 

a deşeurilor periculoase pentru mediu şi sănătatea noastră, 

cunoaşterea modului de gestionare a deşeurilor şi impactul 

economic al acestor activităţi. 

 Activitate de colectare de deşeuri neferoase –doze din aluminiu 



 Posterul  folosit la promovarea proiectului: 

 Imagini de la activitate 
 

 

COLEGIUL TEHNIC „‟ PETRU PONI”ROMAN 

 

PROIECTUL “SĂNĂTATE MEDIULUI  ŞI A 

NOASTRĂ PRIN RECICLARE ŞI 

VALORIFICARE” 
Proiect derulat în perioada 7- 11 aprilie 2014 

Echipa de proiect: 

Director: prof. Stoia Mioara 

Director adjunct:prof. Dascălu  Gabriela 

Director adjunc: prof. Păiuş Dana 

Coordonatori: prof. Rusu Maria  

                      Prof. Butnaru Emilda 

Grupul ţintă: elevii  şcolii 

Activităţi desfăşurate: 

 prezentări de Power Point privind gestionarea deşeurilor, 

  colectare de metale neferoase, 

 plantare de puieţi. 

 

 

Aprilie 2014 



"Super alimente" care 
sunt pline de nutrienți, 
și care, dacă sunt 
consumate cu 
regularitate, vă pot 
schimba viața.

Stresul este, în ziua 
de azi, un factor 
important care ne 
influentează viața. 
Peste tot, acasă, la 
serviciu și în relațiile 
personale. Totuși, 
vestea cea bună 
este ca puteți să 
contracarați stresul 
cu ajutorul plantelor 
medicinale.

Cu doar 2 calorii furnizate 
într-o ceașcă, cafeaua 
simplă nu are doar un 
aport caloric mic și un efect 
tonic asupra creierului, ci 
este și o sursă excelentă de 
antioxidanți și substanțe 
care stimulează puterea de 
concentrare.





Mascota patrulei                                                                                                Popularizarea proiectului           





Catedra: Resurse naturale şi protecţia mediului 



 







 











 

 
E timpul să fim ECO, să gândim de două ori înainte de a face ceva, şi când o 

facem, să fie ECOlogic şi să fie ECOnomic şi să aibă ECOu şi asupra celorlaţi! Şi 

putem începe chiar acum... Să ne obligăm la o viaţă ECOnomică, să avem o 

conduită  ECOlogică, pentru a ne ajuta pe noi înşine să supraviţuim în 

confruntarea pe viaţă şi pe moarte pe care o ducem... tot cu noi!  

            Poţi sa fii ECO şi tu! Depinde doar de tine... 

 







Activitatea Deşeuri ca materii prime  implementată de 

profesorii: Cristea-Armaşu Adrian, Niţă Maricica, 

Gavril Paraschiva şi Dumitriu Iulia, în perioada 

februarie 2014 cu participarea elevilor de la 

clasele: a X a C, a XI a C , E şi a constat în crearea 

unei pagini de facebook a activităţii Resurse din 

deşeuri, loc unde elevii au propus şi prezentat idei, 

soluţii, exemple de bună practică cu privire la 

utilizarea ca materii prime a diferitelor deşeuri 

rezultate din circuitele economice. 



 





Proiect educativ,  implementat de către catedra de fizică            

(profesori : Vrăjitoriu Lucica, Sescu Adrian, Burcă Lucica, 

Dascălu Gabriela şi laborant Ciobanu Marinela). A avut ca 

scop evidenţierea importanţei economice şi ecologice a 

folosirii eficienţei surselor neconvenţionale de energie. 

Activitatea s-a desfăşurat în luna martie 2014 cu 

participarea elevilor de la clasele: a IX a C, E, F, a X a A, C 

şi H. 

 

ZIUA MONDIALĂ A EFICIENŢEI
ENERGETICE





S-a desfăşurat în şcoala noastră în cadrul Programului Mondial Eco-

Şcoala, fiind  în  al 2- lea an de participare,  cu un număr de 54 de elevi 

de la clasele a IX a B, C şi D,  sub coordonarea profesorilor Niţă 

Maricica şi Şugaru Claudia.  Rezultate: eleva Mărtinaş Andreea, clasa a 

IX a B fiind evidenţiată cu cea mai complexă agendă 

 



 Proiectul regional Eco-Science,  cu participare internaţională,  este în al 2-

lea an de implementare sub coordonarea conducerii colegiului şi cu 

participarea unui număr impresionant de cadre didactice  şi elevi. Acest 

proiect are ca scop final sensibilizarea celor din jur asupra pericolelor 

poluării planetei precum şi formarea unor bune practici în acest sens. 

Responsabile de buna desfăşurare a proiectului : profesori: Mihaela Ursachi 

şi Pantază Mihaela. 

 



Revista Ecoscience –revista de ştiinţă şi tehnică a  colegiului nostru  s-a editat 

în anul şcolar 2013-2014 nr. 2 şi 3, fiind câstigatoarea premiului I la 

Concursul judeţean de reviste şcolare desfăşurat la finele acestui an şcolar. 

Articolele din acesta revistă au un caracter dominant de protejarea mediului, 

fiind implicaţi elevi, foarte multe cadre didactice, conducerea şcolii. 

 





Simpozionul “HIGH SCOOL SCIENCE PROJECTS”, ediţia a 

III a -Facultatea de Inginerie chimică şi Protecţia Mediului Iaşi  

din 12.04.2014 cu participarea a 2 eleve de la clasa a X a C şi a 

profesoarei Dascălu Elena Gabriela-premiul special 

Proiectul naţional “Artă şi imaginaţie prin Quilling”-participare 

cu elevi de la catedra Protecţia Mediului coordonaţi de prof. 

Dumitriu Iulia şi Dămoc Cristina. Rezultate: premii I. 

Participare la Concursul Naţional de fotografie “Promovează-ţi 

pasiunea prin fotografie!”- participare: elevii din şcoala sub 

coordonarea membrilor catedrei Protectia Mediului. 

Rezultatele încă nu s-au comunicat 

Concurs judeţean “Târgul Expoziţional ECO” desfăşurat în 

continuarea Proiectului Multilateral Comenius “ Deseuri zero? 

Da!” de la Colegiul Tehnic Miron Costin, Roman ; rezultate 

:Premiul I obţinut de colegiul nostru 

 



Rezultate: premiul I –secţiunea Colaje cu elevi de la clasa a X a B 

sub îndrumarea lab. Dămoc Cristina; premiul II-secţiunea Film 

documentar cu eleva Rusu Narcisa de la clasa a IX a C sub 

coordonarea prof. Şugaru Claudia; premiul I-secţiunea Desene 

eleva Ciubotaru Rita de la clasa a IX a C sub coordonarea prof. 

Dumitriu Iulia 

. 

 









Cuprind exemple de bună practică ECO-ŞCOALA. Fotografiile 

promovează activităţile elevilor şcolii noastre implicaţi în 

activităţi ECO-ŞCOALA şi imagini despre mediu. 

 



 

 



Excursia tematică la Parcul Natural Vânători Neamţ în mai 2014, cu 
membrii catedrei Protectia Mediului Excursia a avut ca obiective: 
formarea unei atitudini civilizate, responsabile faţă de ariile protejate, 
atitudine pe care să o poate insufla şi altora, precum şi dezvoltarea 
competenţelor pentru voluntariat în domeniul educaţiei ecologice. 

- Excursie tematică la Administraţia Naţională a Apelor Române-
Sistemul de gospodărire a apelor Neamţ şi la Agenţia pentru Protecția 
Mediului Neamţ  cu elevii claselor a X a B şi a XI a C sub coordonarea 
profesorilor Gavril Paraschiva şi Niță Maricica. Obiectivul vizitei : 
cunoaşterea activităților de monitorizare a factorilor   de mediu în 
laboratoarele instituţiilor de profil ( 17.06.2014 ).  

 - Excursia de studiu în laboratoarele principalelor instituții de 
învățământ universitar din localitatea Iaşi în data de 27.03.2014 
cu elevii claselor a XII a E, D şi a XI a C sub coordonarea prof. 
Gavril Paraschiva şi Niță Maricica. Obiectivul  principal al vizitei l-a 
constituit orientarea viitorilor absolvenți către specializări ce au ca 
scop protejarea şi monitorizarea principalilor factori de mediu. 

 

 

 









 LeaF (“Learning about forest”)-”SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE“ 

Înscrierea colegei noastre, profesor Iulia Lupu  cu tema: Pădurea, sala 

mea de clasa,  la pozitia 630  



     Colectivul de la colegiul nostru este conştient de faptul că 

una dintre principalele provocări ale lumii contemporane 

este poluarea exponenţială a mediului înconjurător, cu 

consecinţe alarmante pentru viitorul planetei noastre.  

   În acest context se pun în practică  diferite acţiuni menite 

să schimbe mentalităţi, concepţii şi atitudini asupra 

modului de viaţă a semenilor noştri. Suntem realişti  că 

acţiunile noastre reprezintă o picătură de apă într-un 

ocean, dar credem ca este mai  benefic decât  dacă nu ne-

am implica deloc !  

 




