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P I AT R A - N E A M Ţ  

PROGRAMUL ECO - ȘCOALA 

 



 PROIECTUL: ECO – FAPTA, PRO – NATURA 

 

 

 ECO CODUL:  

                 „NU TE JUCA! IMPLICĂ-TE! 

 

                 TOTUL ESTE ÎN MÂINILE TALE!” 

 

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ, 
participă la Programul Internaţional ECO-ŞCOALA începând cu 29 
ianuarie 2007.  

 
În anul şcolar 2009-2010 am fost evaluaţi şi am primit steagul 

verde în cadrul seminarului din octombrie 2010 pentru: 

 



În cadrul ŞEDINŢELOR COMITETULUI ECO: 

 

• Deciziile au fost luate democratic după analiza 

propunerilor membrilor în prealabil;  

 

• Am făcut schimb de exemple de bune (şi rele) practici 

pentru a ne optimiza activitatea. 

 
 

Pentru asigurarea continuității și pentru atingerea obiectivelor din anii trecuți, 

în anul școlar 2010-2011, am ales ca temă „Viață sănătoasă”.  

 

În anul școlar 2011-2012, temele alese sunt: „Viață sănătoasă” și „Natura 

și biodiversitatea”. 

 



Competență 

Atitudine 

Libertate 

Implicare 

Solidaritate Tenacitate 

Responsabilitate 

Acțiune 

Tinerețe 

 



Obiectivele proiectului: 

1.Iniţierea elevilor noi în programul derulat la nivelul 
colegiului. 

2.Transpunerea conceptului de viaţă sănătoasă în activităţi 
extracurriculare. 

3. Aplicarea legilor ecologiei, în şcoală şi în afara ei. 

4.Cunoaşterea conceptelor viaţă sănătoasă, respectiv, 
biodiversitate, sensibilizarea comunităţii şcolare şi locale 
pentru implementarea acestora. 

5.Implicarea în activităţi ce au ca scop îmbunătăţirea 
mediului de viaţă. 

 

Obiectivele propuse au fost realizate prin diverse 
activități, dintre care le menționăm pe cele reprezentative. 

 



 

1. Iniţierea elevilor noi în programul derulat la 

nivelul colegiului 

 În fiecare clasă, elevii au amenajat COLȚUL ECO, în funcţie de 

imaginația fiecăreia.  





A fost realizat COLȚUL ECO al școlii, locul unde elevii se pot 

informa în legătură cu activitățile organizate în cadrul 

programului ECO ȘCOALA. 

 

 



 

2.Transpunerea conceptului de viaţă sănătoasă în 

activităţi extracurriculare. 

Reciclarea 

  s-a dovedit a fi … 
fashion. Cu ocazia 
aniversării  Centenarului  
Colegiului Național 
„Calistrat Hogaș”, 
colegele de la clasele a IX-
a C și a X-a A  au realizat 
mai multe ținute din 
reviste, ziare, șervețele, 
mănuși chirurgicale.  

 

 bineînțeles că nu au lipsit 
accesoriile: cercei din felii 
de măr, taste PC, brățări 
din semințe de măr, boabe 
de fasole, bractei de conuri, 
poșete din ziar.  

 







Tot din materiale reciclabile au fost 
confecționate diferite obiecte: 

 

  Elevii din clasa a X-a A 
(decembrie 2010), cu ocazia 
organizării concursului Cea mai 
frumoasă clasă de Crăciun,       s-
au gândit la un Crăciun Hand 
Made. 

 

 Astfel, becuri arse au devenit 
globuri, CD-uri uzate au fost 
transformate în ornamente 
pentru clasă, iar din cearceafuri 
vechi  au făcut o brioșă mare ... 
pentru toți! 
 





 În cadrul activității Să învățăm să 

facem mărțișoare din materiale 

reciclabile  (februarie 2011), elevii din 

clasa a VII-a au realizat, împreună și 

pentru copiii de la Grădinița Nr. 2, 

Piatra-Neamț, mărțișoare eco din 

hârtie, care au fost dăruite de piticii de 

la grădiniță mamelor lor. Activitatea s-a 

bucurat de succes, iar colaborarea a 

continuat și anul acesta.  

 



activitate de nivel național, unde am … „încolțit” multe D.E.E.E. 

pe care  le-am predat 

„autorităților”.  

 

 Dar ... se pare că nu a fost 

destul. Am ratat premiul cel 

mare!  

 

 Data viitoare le vânăm pe 

toate! 

 

Am participat la Vânătoarea de monștri,  

(ianuarie – mai 2011), 



3. Aplicarea legilor ecologiei,  

în şcoală şi în afara ei. 

 În perioada 2010-2012 am continuat colectarea selectivă a deșeurilor. Se 

pare că nu toți elevii reușesc totuși să distingă plasticul de hârtie, deoarece 

mai găsim ambalaje de plastic în recipientul pentru hârtie.  



4. Cunoaşterea conceptelor viaţă sănătoasă şi biodiversitate, 

sensibilizarea comunităţii şcolare şi locale pentru 

implementarea acestora. 

Pentru a ne asigura o viață sănătoasă am 

realizat, de la mic la mare, diferite proiecte.  

 Elevii clasei a VII-a au realizat, în parteneriat  

cu Grădinița nr. 2, Piatra-Neamț, activitatea „Să 

creștem sănătos”, (aprilie 2011) în care au 

demonstrat importanța unei alimentații 
sănătoase, dar și cu produse delicioase, încă de 

la vârste fragede. Colegii noștri i-au învățat pe 

copiii de la grădiniță să prepare diferite feluri de 

mâncare  într-un mod distractiv, după cum o 

demonstrează și pozele.  



 Ecologii din clasa a VII-a au gândit și au pus în 
scenă o piesă, „Micul ecologist”, (mai 2011), pe 
care au prezentat-o la Biblioteca Județeană „G.T. 
Kirileanu”, spectatori fiind tot copii de la 
Grădinița nr. 2, Piatra-Neamț.  

 Prin aceasta, au încercat să demonstreze că, 
oricât ai fi de mic, tot poți ajuta la protecția 
mediului, prin colectarea selectivă. 



 După ce i-au învățat anul trecut pe micii bucătari să prepare mâncare sănătoasă 
și delicioasă, anul acesta, elevii clasei a VIII-a au organizat și un „Concurs 
culinar” (aprilie 2012).  

Cine credeți că a câștigat? Toată clasa! Ce? O mâncare sănătoasă!  



 În cadrul activităților din Săptămâna „Școala altfel”, elevii clasei a VIII-a, au 

continuat colaborarea cu micuții lor prieteni de la Grădinița Nr. 2. Aceștia și-

au propus să confecționeze, din materiale reciclabile, obiecte de ornament.  

 

 Acestea anunțau marea sărbătoare creștină a Învierii Domnului. Apoi, colegii 

noștri s-au gândit să-i învețe pe cei mici câțiva pași de dans, în cadrul 

activității „Prietenii ritmului” (aprilie 2012).  





Urmând un „Itinerar culinar”, (aprilie 2012) îmbrăcați adecvat, elevii 

clasei a IX-a A au preparat diferite feluri de mâncare specifice mai multor   

țări.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Elevii clasei a XII-a F au pus în scenă, 

împreună cu cei de la clasa a V-a 

„Povestea unui brăduţ”, (aprilie 2012).  

 Activitatea a arătat Crăciunul din 

perspectiva bradului, cel mai afectat cu 

ocazia acestei sărbători.  



Implicarea în activităţi ce au ca scop 

îmbunătăţirea mediului de viaţă 



 Suntem mândri să participăm, deja pentru a treia oară, ca voluntari în proiectul 

național Let’s do it România!, în cadrul căruia am ecologizat zona 
Ștrandului, (septembrie 2010).  

 

 

 

 

 

 În septembrie 2011, am mers pe Muntele Pietricica, iar sâmbătă, 12 mai 2012, 
Am repetat experiența și ne-am întors să vedem ce pot face „poluatorii” în 
câteva luni. Am colectat 48 de saci cu deşeuri, care au fost preluați de Firma 
de salubrizare Brantner, mai puțini față de anul trecut. 

 



O viață sănătoasă înseamnă un mediu curat, cu mult oxigen, produs de o 

mare varietate de plante. Astfel, am trecut la treabă: 

 În cadrul acțiunii „Vom prinde rădăcini”, 

(octombrie 2010), începută în anii trecuți, elevii 

claselor a VI-a, a X-a E, a XI-a F, au plantat 

Thuja în curtea școlii, puieții primind și câte un 

nume englezesc, pentru că sunt în curte la Hogaș, 
unde se studiază intensiv engleza! Și doamna 

Director Maria Lupu ne-a ajutat!  

 





 Ne-am gândit să păstrăm un mediu sănătos, frumos și în clase, pe cât posibil, 

fără prea multă cheltuială. Am plantat semințe de flori în pahare de unică 

folosință sau în pahare de iaurt reciclate.  

 

De fapt, am făcut o mică răsadniță. După cum 

observați, semințele au devenit plăntuțe și în 

curând le dăm câte o casă nouă (ghiveci) în 

clasele noastre, pentru a ne bucura de ele. 
 



Colegii de la a X-a C au realizat activitatea „Butăşirea” la muşcată 

(Pelargonium sp.). Au vrut să aibă mai multe plante obţinute prin 

reproducere vegetativă. Plantele noi rezultate deja le înfrumuseţează 

clasa. 



După atâtea puncte tari, trebuie să vină și punctele 

slabe! Am constatat: 

• lipsa inițiativei unor colegi în realizarea și 
desfășurarea unor activități; 

• colectarea deficitară de hârtie pentru a fi predată la 

centrele speciale. 

 

Sunt puține!!!!!  

Le vom transforma în puncte tari anul viitor! 

 



Am lucrat în echipă 
pentru un „Hogaș” mai 
curat, respectându-ne unii 
pe alții. 

Am înțeles că 
responsabilitatea îngrijirii 
mediului este în noi și se 
vede în faptele noastre. 

Am acționat după principiul conform 
căruia Omul este parte integrantă a 
naturii! și am contribuit astfel la 
îmbogățirea diversității în jurul nostru, 
pentru un mod de viață sănătos. 

Ne-am însușit norme și 
deprinderi ecologice, ce vor 
dura toată viața: azi – mici 
ecologi, mâine – adulți 
responsabili. 




