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Activităţi din anul şcolar 2015-2016 

                 Tema abordată: “Natura şi biodiversitatea”.  

Implementarea activităţilor programului a avut drept scop, formarea la  elevi 

a competenţelor în rezolvarea problemelor ecologice.  



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

5.10. 2015- Ziua Educației  sărbătorită prin activităti de ecologizare a zonelor arondate  

Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman. Au participat clasele a XI a B, a X a B profesională   

 

Elevii implicaţi au învăţat să aibă grijă de mediul înconjurător 

      



 

Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016 
Măsurarea temperaturii principalilor factori de mediu: apă, aer, sol. 

Activitate  s-a desfăşurat în Parcul municipiului Roman- aprilie 2016 

Elevii au îvăţat modul de determinare al temperaturii factorilor de mediu 

 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

Plantare puieți salcâm în colaborare cu Ocolul Silvic Horia: clasa a X a D, activitate 

desfășurată în data de 20 aprilie 2016  

Beneficii pentru elevi: conştientizarea rolului arborilor pentru lumea vie 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

Realizarea de produse obținute din materiale reciclabile la clasa a XI a C-

săptămâna “ Şcoala Altfel”, 18-22.04.2016 

Elevii au  învăţat cum să refolosească util materiale uzate şi şi-au dezvoltat abilităţile 

artistice 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

Obiecte realizate din materiale reciclabile 

la clasa a X a D-12.04.2016 

Am învăţat că trebuie să nu risipim materiale , produse ce s-au 

generat în natură de-a lungul timpului 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

Predare maculatură și carton la  

 la Centrul de colectare local, prin aportul intregului colectiv de la CT “Petru Poni”Roman 

aprilie 2016, prilej cu care am 

conştientizat faptul că resursele naturale, lemnul se formează în zeci de ani şi trebuie să 

recuperăm şi să refolosim hârtia cartonul 

 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

2015-2016 

Înscrierea şi participarea la Concursul Naţional Eco-

fotografia anului 2015 cu un număr de  100 de fotografii 

şi 84 de elevi și obținerea de Premiul special acordat școlii 

noastre 

 



ECO-CODUL 

“Un mic gest astăzi, o viaţă sănătoasă mâine!” 

 Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

      

ZIUA VERDE A ECO-ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA 

29.10.2015 la orele 12.00 

PARTICIPARE LA ZIUA DE ACŢIUNE a voluntarilor CCDG de la clasa a X a D,  

Plantarea unui măr în curtea liceului 

Beneficii pentru elevii noştrii: dezvoltarea deprinderilor de plantare a pomilor fructiferi, 

dragostei făţă de frumuseţile naturii vii 

 

 



 Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

                                                                                                  Mascota: 

Participarea la Concursul Național Patrula Eco, al 4-lea an 

     Nume patrula: Trupa Eco Poni Roman, 
Imnul patrulei: 

Haideți cu noi în Patrulă Eco 
Mediul ne așteaptă să-l protejăm, 
Verdele e culoarea ce-l  reprezintă 
Flori și copaci haideți să plantăm. 

Soarele e sus și luminează calea 
Ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm, 

Haideți să muncim, să nu stăm degeaba 
Planeta ne așteaptă să o salvăm. 

Toata lumea știe că de noi depinde 
Să activăm într-un anume fel: 

Să strângem deșeuri și peturi și sticle 
Veniți cu noi, hai să patrulăm! 

Mediul este ca și viața mea 
Dacă n-ar fi verde nu cred c-aș rezista 

Aș muri pe loc, nu aș ezita 
Nu cred că mai pot respira. 

 
Realizat:  elev Bojean Radu, cls. aXIa  E 

Sigla                                                                 Prin activitățile proiectului     elevii au înţeles că: 
natura trebuie                          protejată, 

face parte din viaţa noastă. 

 



 Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  
„Ziua Mondială a Zonelor Umede”-25.02.2016-Sala de festivități-CT “Petru Poni” 

Roman. Atunci am aflat informații despre importanța zonelor umede pentru 

echilibrul ecologic din natură 

 
     Imagini activitate 

 



 Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

Imagini predare deșeuri, echipamente electrice electronice, electrocasnice - 4 

.12.2015 la CT Petru Poni Roman. Şi reintroducerea în circuit a deşeurilor electrice 

este importantă pentru conservarea mediului înconjurător..... 

 

      



 Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 2015-2016  

Ora Pământului -16.03.2016 în orașul Roman s-a realizat printr-un marș prin centrul  

municipiului, activitate la care au participat reprezentanți ai elevilor colegiului, părinții, frații 

acestora, precum și cadrele didactice din catedra ” Protecția Mediului și Materiale de 

Construcții” 

Am conştientizat faptul că energia electrică este generată încă de combustibili fosili, resursă 

naturală epuizabilă.... 

 

      



 Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2015-2016  

Amenajăm gradina cu flori-Mai 2016 în curtea  

şcolii.. .Să trăim în armonie cu frumosul naturii 

      



 

 
Între 21 și 22 martie 2016, la Colegiul Tehnic "Petru Poni" în Roman, Neamț, în 

cadrul campaniei LeAF, Global Action Day s-au desfășurat activități de 

ecologizare și amenajarea zonelor verzi din curtea şcolii, au fost plantați 10 copaci 

şi flori. Activitateaa implicat aproximativ 60 de elevi şi 7 profesori. Şi curtea 

corpului B trebuie înfrumuseţată! 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2015-2016  

Ne-am popularizat activităţile din cadrul Programului Eco-Şcoalaîn revista 

de specialitate a colegiului nostru  



Evaluare Eco-Școala 24 Mai 2016, după 2 ani  de activitate în cadrul 

Programului.... Şi am primit Steagul Verde! 

 



Începând din 30.XI 2013 colegiul nostru s-a alăturat unităţilor şcolare de 

pe tot globul care implementează Programul internaţional Eco-Schools! 

 Mulțumim cu toată sinceritatea tuturor celor implicați implicaţi pentru 

faptul că au răspuns la chemarea noastră pentru un scop atât de nobil: 

protejarea viitorului planetei noastre! 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017.... 

Şi am continuat cu implementarea activităţilor ... 

 CODUL ECO: “Când deşeurile dispar,  florile apar!!” 

Pasul I.Am abordat temele: 1. Curtea şcolii.  2.  Managementul deşeurilor 

Pasul II.Am stabilit. COMITETUL ECO: 39 elevi, 27 profesori, 10 parinţi, 

conducerea colegiulu, reprezentanţi de la Agenţia de mediu Neamţ, SC Apa 

Serv Neamț zona Est Roman, SA-Sistemul de Gospodărirea Apelor Neamț, 

Ocolului Silvic Roman, al Ocolului Silvic Horia reprezentant al Primăriei 

Roman etc. 

Pasul III. Am identificat următoarele probleme: Problema spaţiului verde din 

curtea şcolii, Valorificarea deşeurilor electrice casnice, de hârtie, carton, plastic, 

Realizarea unor creaţii cu materiale din natură (crenguţe, frunze, castane etc), 

crearea unor materiale decorative pentru sărbătorile de iarnă din materiale 

ecologice  Relaţii de parteneriate cu alte şcoli, Îngrijirea spaţiului extraşcolar: 

trotuare, străzi din apropierea şcolii noastre 

Pasul IV. Am stabilit planul de acțiune: ne-am propus 16 acţiuni, am realizat mai 

mult de 16 şi la o activitate au participat mai mult de 20 elevi de la clase cu 

profiluri diferite  economic, protecţia mediului, materiale de construcţii, 

electric, construcţii, mecanică 

 

 

 



Exemple de activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

24.09.2016- Curățenia Națională ,, Let's Do It, Romania”!,; participare membrii catedrei 

cu elevii de la clasele de mediu dar şi alţi elevi şi cadre didactice de la alte profiluri, 

specializări. Activitatea a fost coordonată de Agenţia de Mediu Neamţ şi Departamentul 

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Roman. Am avut repartizat un sector de pe 

malul stâng al râului Moldova, zona Obor. Rezultatul acţiunii: un număr însemnat de saci 

cu deşeuri şi dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi practice de protejare şi respectare a 

mediului înconjurător. 

 

https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE2eCRiZDSAhVGCywKHVBnAJ8QFggfMAE&url=http://letsdoitromania.ro/&usg=AFQjCNHINjKvnMpbyzi1uWB2sZ6JEjQ81A&bvm=bv.146786187,d.bGg
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE2eCRiZDSAhVGCywKHVBnAJ8QFggfMAE&url=http://letsdoitromania.ro/&usg=AFQjCNHINjKvnMpbyzi1uWB2sZ6JEjQ81A&bvm=bv.146786187,d.bGg
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE2eCRiZDSAhVGCywKHVBnAJ8QFggfMAE&url=http://letsdoitromania.ro/&usg=AFQjCNHINjKvnMpbyzi1uWB2sZ6JEjQ81A&bvm=bv.146786187,d.bGg
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE2eCRiZDSAhVGCywKHVBnAJ8QFggfMAE&url=http://letsdoitromania.ro/&usg=AFQjCNHINjKvnMpbyzi1uWB2sZ6JEjQ81A&bvm=bv.146786187,d.bGg
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE2eCRiZDSAhVGCywKHVBnAJ8QFggfMAE&url=http://letsdoitromania.ro/&usg=AFQjCNHINjKvnMpbyzi1uWB2sZ6JEjQ81A&bvm=bv.146786187,d.bGg
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE2eCRiZDSAhVGCywKHVBnAJ8QFggfMAE&url=http://letsdoitromania.ro/&usg=AFQjCNHINjKvnMpbyzi1uWB2sZ6JEjQ81A&bvm=bv.146786187,d.bGg
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE2eCRiZDSAhVGCywKHVBnAJ8QFggfMAE&url=http://letsdoitromania.ro/&usg=AFQjCNHINjKvnMpbyzi1uWB2sZ6JEjQ81A&bvm=bv.146786187,d.bGg


Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

16. 11. 2016 Sâptămâna Legumelor şi fructelor 2016, cu aportul elevilor si 

profesorilor din școală, s-a strâns o cantitate impresionantă de legume, fructe 

şi conserve de toamnă. Acestea au fost donate diferitelor asociaţii caritabile 

din oraşul nostru (Asociaților  „Iubire si Speranta” și  Fundația „Episcop 

Melchisedec”).  

Am conştientizat că trebuie să consumăm alimente cât mai naturale şi să fim 

alături de aproapele nostru aflat în nevoie..  

 

 

 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

În perioada 6-10 aprilie 2017, săptămâna “Şcoala altfel”, au ecologizat curțile 

celor două corpuri ale colegiului nostru. 

Şi iar am conştientizat faptul că natura face parte din viaţa noastră, este prietena 

noastă şi trebuie să o respectăm, să avem grijă de ea.... 

 

 

 

 

 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

Colectare deșeuri electrice și electronice. Am colectat impresionante cantități 

de deșeuri electrice și electronice ce au  intrat în circuitul de reciclare al 

acestora. Iată câteva imagini din Campania de informare a comunității 

locale de către noi elevii, din data de 10.03.2017.  

Materialele componente conțin metale grele,toxici pentru viețuitoare! 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

“ Un tânăr educat, un mediu mai curat”, proiect de mediu, implementat   

are ca finalitate educarea tinerei generații în protejarea mediului 

încojurător. În data de 09.03.2017 am organizat 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi iar am avut prilejul de a afla cât de importantă  este prezenţa lacurilor, 

apelor  curgătoare  pentru echilibrul  ecologic din natură. 

 

 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

 "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  am participat la un marș de conștientizare a pericolului energetic, pentru 

generațiilor viitoare. 

 

 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

Plantare puieți de brad. Noi 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. 

Şi astfel oraşul nostru va avea mai mult oxigen, vom respira aer curat... 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

 Plantare  flori la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman . Luni, 10 aprilie 2017,  

clasa a IX a D  am plantat flori, copăcei la intrarea din corp “Extindere”.  

 

 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

În luna mai elevii din colegiul nostru au continuat cu acţiuni de înfrumuseţare 

şi încântare a spaţiului şcolar; s-au plantat flori multicolore în cauciucuri 

uzate. Şi rezultatele acţiunii a fost cel aştepta, au avut impact a celor ce ce ne-

au vizitat! 

 



Activităţi desfăşurate în cadrul Programului Eco-Şcoala 

 2016-2017 

 Am monitorizat  activitățile noastre prin:Aplicarea de 

chestionare elevilor ; am redactat   materiale cu tematică ecologică 

şi publicarea în revista Eco Science a școlii; etc. 

 Și am  evaluat noi, membrii Comitetului ECO: 

 S-a stabilit gradul în care proiectele din cadrul 

Programului ECO-ŞCOALA au dus la satisfacerea 

nevoilor existente şi în identificarea efectelor produse. 

 Am popularizat activităţile din program în mass media 

locală,în administraţia  locală etc., prilej cu care Colegiul 

nostru a primit apreciere şi consideraţie pentru 

demersurile întreprinse în dezvoltarea unei conştiinţe 

ecologice în rândul elevilor, comunităţii locale. 



Am integrat programul în curriculum 

 

 În cadrul orelor de chimie s-a discutat despre importanţa 

unui stil de viaţă sanogen. 

 În cadrul orelor de ecologie (clasele a IX-a) s-a organizat 

concursul de afişe pe teme de   protecţia mediului 

 În cadrul orelor de Practică comasată (XI)- Poluarea și 

protecția mediului au fost  implicați în activități de analiză 

a problemelor de poluare locală și activități de ecologizare 

a spațiilor din incinta școlară, a Parcului municipal etc. 

 În cadrul orelor de dirigenție am discutat despre armonia 

sufletului nostru cu frumusețea unui mediului 

înconjurător... 



PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

  S-au  organizat întâlniri cu membrii reprezentativi ai 
Comitetului Eco – Şcoala, unde s-au prezentat 
obiectivele urmărite şi modalităţile de realizare a 
acestora  

Informarea și implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a 
personalului administrativ al școlii, a părinților, a 
partenerilor și a comunității locale în ansamblu, despre 
acțiunile și rezultatele Programului s-au făcut prin 
intermediul site-ului colegiului, prin articole publicate 
în revista Eco Science și prin intermediul mass media, 
dar și prin pliante, afișe împărțite de elevii școlii. 

 



În urma implementării acestor proiecte ale programului Eco-Școala , noi elevii de 

la acest colegiu , ne-am schimbat mentalitătile, am dobândit competențe, abilități 

vis a vis de mediul înconjurător. 

 schimbarea mentalităţii, privind ocrotirea naturii; 

 propriul  comportament să devină mai prietenos; 

 evitarea folosirii produselor şi substanţelor dăunătoare 

mediului; 

 reciclarea deşeurilor;  

 comportament ecologic cu menirea de a proteja 

omenirea, împotriva catastrofelor lente; 

dezvoltarea de abilităţi şi atitudini necesare înţelegerii 

relaţiilor dintre om şi mediu; 

 etc. 

 



Să vă prezentăm câteva dovezi: 
Cantitatea de apă consumată în 2015/2016 (sept.-iunie) 

549152,77 + 303522,77 = 852675 

Cantitatea de apă  consumată în 2016/2017 (sept.-iunie) 

458266 +279775 = 738041 

Cantitatea de apă economisită 

 122634 

Din fişele de conturi obţinute de la Contabilitate, a reieşit o economie valorică 
pentru consumul de apă şi energie în perioada indicată de 122633 Ron. 

Deci,ne-ar place să credem că am devenit mai conștienți de resursele naturale 
ale naturii... 

Avem amenajat spațiu de colectare deșeuri din carton,hartie, electrice; am 
valorificat , de exemplu in anul școlar 2016-2017 aproximativ 1000 Kg 
hartie și carton si aproximativ 1200 Kg deșeuri electrice, am plantat 3 pomi 
fructiferi și aproximativ 500 puieți de salcam, molid.  

Am înfrumusețat curtea școlii, am plantat flori , creând un spațiu plăcut nouă 
tuturor etc. 



Concluzionăm la împlinirea a 4 ani de activitate în 

cadrul Programului Eco-Școala 

La nivelul Europei, în ultimile decenii s-a înțeles că se trăiește 
peste potenţialul real al Terrei şi modul nostru de viață 
pune planeta la încercare. Consumăm tot mai mult din 
resursele naturale şi punem în pericol sistemele de mediu- 
apa, pământul, biodiversitatea şi aerul. Acest lucru nu 
poate continua la nesfârșit, cu atât mai mult cu cât 
populaţia lumii continuă să crească. 

Școala poate să creeze o serie de atitudini pozitive faţă de 
mediu, dacă sunt folosite programe educaționale potrivite, 
cu impact asupra tinerilor. Există deja trei direcţii 
cunoscute, care ar trebui să constituie baza acestor 
programe: 

- reducere; 

- refolosire; 

- reciclare. 

 



Vă mulțumim pentru atenție! 

 

     Şi activitățile de mediu vor continua la Colegiul Tehnic “Petru Poni” 

Roman…. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ECHIPA DE PROIECT 

8 iunie 2018 


