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   LA NIVEL INTERNAŢIONAL 

Programul Eco-Şcoală este  
coordonat la nivel internaţional  de 
Fundaţia de Educaţie  pentru 
Mediul Înconjurator  (FEE), ce 
reuneşte 81 de organizaţii din 68 
de ţări, care acţionează la nivel 
naţional în domeniul educaţiei 
pentru o dezvoltare durabilă 

Pe plan mondial, Programul este 
susţinut de Uniunea Europeană, 
UNESCO şi UNEP (Programul 
Naţiunilor Unite pentru Mediu) 
Programul Eco-Şcoala a debutat 
pe mapamond ca program-pilot, în 
anul 1994, pornind de la 
necesitatea implicării tinerilor în 
 găsirea de soluţii la provocările 
impuse de dezvoltarea durabilă la      
nivel local. 

       SCHEMA DE PREMIERE 
  
 - STEAGUL VERDE, asigură 
titlul de Eco - Şcoală 
- TROFEUL ECO - SCHOOLS, 
atestă parcurgerea cu succes a 
doi ani de activitate Eco - 
Şcoală 
- PLACHETA ANIVERSARĂ, 
ca apreciere a fidelităţii în 
Programul Eco - Schools și 
obţinerea de 5 ori a Steagului 
Verde 
    

         LA NIVEL NAŢIONAL  
 

 În România, Programul 
Eco-Şcoala este coordonat de 
Centrului Carpato-
Danubian de Geoecologie 
(CCDG) şi se derulează în 
parteneriat cu MEC . 

În Romania, Programul 
Eco-Scoala a debutat în anul 
1994 cu doar 5 şcoli pilot, 
ajungând în 2009 la 424 
unităţi şcolare. De-a lungul 
timpului, circa 850 de unităţi 
şcolare din România au 
derulat programul, la finalul 
anului şcolar 2020/2021 
fiind active un număr 
de 305. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          CEI ŞAPTE PAŞI SPRE  ECO – ŞCOALĂ 
1.Comitetul Eco – Şcoală 
2. Analiza problemelor de mediu 
3. Planul de acţiune 
4. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor 
5. Curriculum ( Programa şcolară) 
6. Informarea şi implicarea şcolilor şi comunităţii 
7. Eco – Codul 
 

TEMELE PROGRAMULUI  MONDIAL ECO-ŞCOALA 
 

   1. Natura şi Biodiversitatea               7. Marea și litoralul 
   2. Schimbările climatice                    8. Curtea şcolii                 
   3. Energia                                            9. Transport 
   4. Cetăţenia globală                          10. Deşeuri  
   5. Sănătate/Stil de viaţă sănătos       11. Apa 
   6. Gunoiul menajer                             12. Hrana 
 

Începând cu septembrie 2009 COLEGIUL TEHNIC “ COSTIN D. 
NENIŢESCU”PITEŞTI    a fost premiat cu distincţia “ Steagul Verde”. 

 
 



 
 
  
 

     Codul ECO:  
2019-2020: Colectează și responsabil reciclează! 
2020-2021: Lăsați planeta să respire! 

 
 
  Temele anului 2019-2020:  

Deșeurile; Curtea școlii 
 

  Temele anului 2020-2021:  
Deșeurile; Natura și biodiveristatea 
 



PROGRAMUL ECO-SCHOOLS  
PLANUL DE ACŢIUNE  

2020-2021 
 Temele: Deșeuri și Natura și biodiveristatea 

Scop: implicarea elevilor atât în colectarea şi valorificarea maculaturii/plasticului/dozelor,  
 cât şi în derularea unor acţiuni de mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale) 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVUL URMĂRIT RESPONSABILI 
(ELEVI SI PROF.) 

DATA / 
TERMEN 

REZULTATE AŞTEPTATE REALIZAT / 
NEREALIZAT 

1. Promovarea Programului 
Eco-Școală 

Realizarea unei informări 
asupra activităţilor din cadrul 
acestui program şi popularizarea  
în şcoală 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Nicolescu V., 
Traian A. 

Octombrie 
2020 

Popularizarea Programului 
Eco_Școala în rândul elevilor 

 

2.  
 

Ne alegem eco șefii! 
Vrem să fim responsabili! 

Alegerea comitetului Eco la 
nivelul şcolii 
Întâlnirea cu Comitetul Eco si 
distribuirea responsabilităților 

Elevi: Velcea Nicola 
Nicolescu V., Dura E. 

Octombrie 
2020  

O echipă de 38 de eco-şefi  

3. Ziua Verde a Eco-
Şcolilor din România 

Campanie de plantare a  unor 
copăcei si plante ornamentale 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Nicolescu V., 
Prof. Sorescu Lidia 

29.10.- 
10.11.2020  

Responsabilizarea elevilor 
pentru un mediu sustenabil. 

 

4. Ziua Internațională a 
Voluntarilor 

Stimularea interesului elevilor 
pentru voluntariat. 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Traian A.., 
Dura E., Bebu. A. 
Partener: Europe Direct 
Argeș 

Decembrie 
2020 și mai 
2021 

Responsabilizarea elevilor cu 
privire la voluntariat 

 

5. Curtea școlii Conștienmtizarea elevilor cu 
privire la mediul înconjurător 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Nicolescu V., 
Dura E., Țițirigă. I., 
Firuță G. 

Tot timpul 
anului 

Comportamente responsabile 
pentru protejarea mediului 

 

6.  
Luna Pădurii 

Conştientizarea elevilor în 
privința problemelor de mediu 

Toți eco-șefii 
Prof. Traian A., 
Prof. Ancu A. 

Martie - 
Aprilie 2021  

 Responsabilizarea elevilor cu 
privire la protejarea mediului 

 

7. Euro-Birdwatching Observarea și identificarea 
diferitelor specii de păsări în 
mediul lor natural de viață 

Toți eco-șefii 
prof. Nicolescu Victoriţa 
prof.Dumitrescu Diana 
prof. Bebu Andreea 
Partener: Muzeul Județean 
Argeș 

05 .10.2019 Cunoașterea speciilor de 
păsări sedentare și migratoare 

 

8. Ziua Pământului  Conştientizarea elevilor în 
privința problemelor de mediu 
şi a dezvoltării durabile 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Traian A.., 
Prof. Marin V.  
Ing. Marinică M. 

Aprilie 2021 Formarea unei atitudini 
responsabile față de 
problemele de mediu 

 

9 
„Mediul depinde de 

Conştientizarea elevilor în 
privința problemelor de mediu 
şi a dezvoltării durabile 

Toți eco-șefii 
Prof.: Nicolescu V., Dura E, 
Diaconu L.   

iunie  2021 Formarea unei atitudini 
responsabile față de valorile 
naturale 

 



 
 

 

noi” (Ziua Mondială a 

Mediului) 

10 

Colectăm selectiv! 

Antrenarea la nivelul şcolii a 
unui număr cât mai mare de 
elevi în colectarea maculaturii şi 
a  pet-urilor 

Toți eco-șefii 
Prof.:Traian A., Dura E., 
Dumitrescu D. 
 

Tot timpul 
anului 

Recuperarea hârtiei si a 
plasticului/doze aluminiu 

 

11 

Curățenia în școala 
noastră 

Antrenarea la nivelul şcolii a 
unui număr cât mai mare de 
elevi în realizarea și menținerea 
curățeniei în clase, pe coridoare 
și în cutea școlii 

Toți eco-șefii 
Personal auxiliar 
Prof. Dumitrescu D. 

Tot timpul 
anului  

Curățenie în clase, pe 
coridoare, în curtea școlii 

 

12 
Panoul EcoȘcoala  

Prezentarea programului,  
popularizarea și rezultatele 
acestuia 

Elev Cocoroadă Linda 
Elev Bălan Alexandru 
Prof. Dumitrescu D. 

Octombrie, 
decembrie, 
martie, iunie 

O privire clară asupra 
programului în școală și în 
comunitate 

 



 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu 
Prof. Coordonatori: Nicolescu Victorița, Traian Alina Ileana 

 

PROGRAMUL ECO-SCHOOLS  
PLANUL DE ACŢIUNE  

2019-2020 
 Temele: Deșeuri și Curtea școlii 

Scop: implicarea elevilor atât în colectarea şi valorificarea maculaturii/plasticului/dozelor,  
 cât şi în derularea unor acţiuni de mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale) 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVUL URMĂRIT RESPONSABILI 
(ELEVI SI PROF.) 

DATA / 
TERMEN 

REZULTATE AŞTEPTATE REALIZAT / 
NEREALIZAT 

1. Promovarea Programului 
Eco-Școală 

Realizarea unei informări 
asupra activităţilor din cadrul 
acestui program şi popularizarea  
în şcoală 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Nicolescu V., 
Traian A. 

Octombrie 
2019 

Popularizarea Programului 
Eco_Școala în rândul elevilor 

 

2.  
 

Ne alegem eco șefii! 
Vrem să fim responsabili! 

Alegerea comitetului Eco la 
nivelul şcolii 
Întâlnirea cu Comitetul Eco si 
distribuirea responsabilităților 

Elevi: Cocoroadă Linda 
Nicolescu V., Dura E. 

Octombrie 
2019  

O echipă de 38 de eco-şefi  

3. Euro-Birdwatching Observarea și identificarea 
diferitelor specii de păsări în 
mediul lor natural de viață 

Toți eco-șefii 
prof. Nicolescu Victoriţa 
prof.Dumitrescu Diana 
prof. Bebu Andreea 
Partener: Muzeul Județean 
Argeș 

05 .10.2019 Cunoașterea speciilor de 
păsări sedentare și migratoare 

 

4. Ziua Verde a Eco-
Şcolilor din România 

Campanie de plantare a  unor 
copăcei si plante ornamentale 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Nicolescu V., 
Prof. Sorescu Lidia 

29.10.2018 
01.11.2019   

Responsabilizarea elevilor 
pentru un mediu sustenabil. 

 

5. Ziua Internațională a 
Voluntarilor 

Stimularea interesului elevilor 
pentru voluntariat. 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Traian A.., 
Dura E., Comșa I. 
Partener: Europe Direct 
Argeș 

12.12. 2018 Responsabilizarea elevilor cu 
privire la voluntariat 

 

6.  Curtea școlii Conștienmtizarea elevilor cu 
privire la mediul înconjurător 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Nicolescu V., 
Dura E., Firuță G. 

Tot timpul 
anului 

Comportamente responsabile 
pentru protejarea mediului 

 

7. 
Luna Pădurii 

Conştientizarea elevilor în 
privința problemelor de mediu 

Toți eco-șefii 
Prof. Traian A., 
Prof. Ancu A. 

Martie 2019 
Aprilie 2019  

 Responsabilizarea elevilor cu 
privire la protejarea mediului 

 



 
 

8. 

Ziua Păsărilor  

Prezentarea diferitelor specii de 
păsări pe cale de dispariție 

Toți eco-șefii 
prof. Nicolescu V. 
prof. Bebu A. 
Partener: Muzeul Județean 
Argeș 

Aprilie 2019 Cunoașterea speciilor de 
păsări pe cale de dispariție 

 

9 Ziua Pământului  Conştientizarea elevilor în 
privința problemelor de mediu 
şi a dezvoltării durabile 

Toţi eco-şefii  
Prof.: Traian A.., 
Prof. Marin V.  
Ing. Marinică M. 

Aprilie 2019   

10 „Mediul depinde de 

noi” (Ziua Mondială a 

Mediului) 

Conştientizarea elevilor în 
privința problemelor de mediu 
şi a dezvoltării durabile 

Toți eco-șefii 
Prof.: Nicolescu V., Dura E, 
Diaconu L.   

iunie  2019 Formarea unei atitudini 
responsabile față de valorile 
naturale 

 

11 

Colectăm selectiv! 

Antrenarea la nivelul şcolii a 
unui număr cât mai mare de 
elevi în colectarea maculaturii şi 
a  pet-urilor 

Toți eco-șefii 
Prof.:Traian A., Dura E., 
Vîlcu C. 
Bibliotecar: Monea D.  

Tot timpul 
anului 

Recuperarea hârtiei si a 
plasticului/doze aluminiu 

 

12 

Curățenia în școala 
noastră 

Antrenarea la nivelul şcolii a 
unui număr cât mai mare de 
elevi în realizarea și menținerea 
curățeniei în clase, pe coridoare 
și în cutea școlii 

Toți eco-șefii 
Personal auxiliar 
Prof. Dumitrescu D. 

Tot timpul 
anului  

Curățenie în clase, pe 
coridoare, în curtea școlii 

 

13 
Panoul EcoȘcoala  

Prezentarea programului,  
popularizarea și rezultatele 
acestuia 

Elev Cocoroadă Linda 
Elev Bălan Alexandru 
Prof. Dumitrescu D. 

Octombrie, 
decembrie, 
martie, iunie 

O privire clară asupra 
programului în școală și în 
comunitate 

 



 
 
Şcoala noastră, având ca profil: ”Resurse naturale şi protecţia mediului”, a considerat oportun să promoveze specializarea „Tehnician 

ecolog şi protecţia calităţii mediului”, iar numărul elevilor care aleg acestă specializare creşte de la un an la altul. Un număr semnificativ de 
elevi au absolvit sau urmează în prezent cursurile unor Facultăţi de profil. 

Considerăm  îndreptăţită participarea şcolii noastre în programul Eco-Şcoala cu atât mai mult cu cât prin planul de acţiune desfăşurat în 
anii şcolari  trecuţi  elevii noştri au manifestat un real interes  pentru problemele de mediu, care nu sunt deloc puţine. Astfel, au participat la 
multe din acţiunile organizate de şcoală, comunitate (Consiliului Local, Agenţia Regională de Protecţia Mediului, SC Salubritate SA etc.) care 
au avut ca scop fie popularizarea acţiunilor de protecţia mediului, fie acţiuni de ecologizare a unor zone publice (părculeţul din curtea şcolii, 
parcul din cartirul Prundu, parcul Trivale etc). 
       În plan curricular, elevii noştri beneficiază de o pregătire teoretică şi practică foarte solide în ceea ce priveşte mediul înconjurător. 
Este de ajuns să amintesc că pe parcursul  celor patru ani de liceu, elevii care optează pentru profilul ,,Resurse naturale şi protecţia mediului”, 
studiază disciplina „Ecologia şi protecţia mediului”,  susţinută încă din clasa a X-a de multe ore de  pregătire practică. La acestea, se adaugă și 
disciplinele religie, română și limbi străine. 

Atât curriculele cât şi manualele propuse şi elaborate de profesori de specialitate, vizează formarea la elevi a unor competenţe generale 
în domeniul ecologic şi protecţia mediului, precum şi în legătură cu problematica poluării, agenţilor poluanţi, a impactului acestora asupra 
mediului precum şi a modalităţilor de prevenire şi protecţie.  

Colectivul de cadre didactice, împreună cu elevii, considerăm  că este necesară  conştientizarea cetăţeanului asupra importanţei 
protejării mediului, de la nivelul activităţilor economice ale societăţii în ansamblu, până la cele industriale. Considerăm, de asemnea, că 
studierea acestor probleme în şcoală, serveşte la îndeplinirea acestei necesităţi, fiecare elev putând deveni un vector de propagare a ideii de 
păstrare şi apărare a mediului înconjurător. 

Pentru şcoala noastră, schema propusă de programul “Eco-Şcoala” se adaptează perfect, atât programei, cât şi laturii educative a 
procesului instructiv-educativ. 

Prin acţiunile propuse în cadrul programului Eco-Şcoala dorim să antrenăm cât mai activ şi în număr cât mai mare elevii, să-i 
determinăm să conştientizeze importanţa acestor acţiuni, atât pentru şcoală cât şi la nivel de comunitate şi mai ales să înveţe să se facă auziţi şi 
înţeleşi,  atât de colegi cât şi de membrii comunităţii. 

 
 

  



 
Activități postate pe fb CCDG România 

2019-2020 
 
Buna ziua, 
In data de 31 octombrie, am organizat o activitate dedicata Zilei Internationale a Marii Negre. Elevii participanti au prezentat lucrari in PowerPoint, care au scos in 
evidenta importanta Marii Negre in contextul actual, informatii privind flora, fauna, activitatile economice si industriale si cele de agrement. 
Profesor coordonator: Traian Alina Ileana 
 
 
Buna ziua, 
va trimit cu putina intarziere date despre activitatea sustinuta la noi in scoala. 
In data de 15 octombrie 2018, elevii liceului nostru s-au intalnit si au ales si aranjat materialele pentru panoul Ziua Alimentatiei. In zilele de 13-15 octombrie, elevii 
coordonatori eco-scoala au strans materialele, pregatite de elevi ai liceului nostru. Tot ei au ales si castigatorii, care au primit si diplome pentru activitatea lor. Au avut 
loc discutii pe tema alimentatiei corecte si informari ale unor clase de elevi cu privire la alimentatie si de ce este important sa stim ce si cum mancam. 
Sectiunile proiectului: desene, colaje si decoratiuni, machete, informatii privind o alimentatie sanatoasa. 
Profesori coordonatori: Traian Alina Ileana si Nicolescu Victorita. 
 
 
05.04.2019 
Buna ziua, 
Cu ocazia Zilei Păsărilor, pe data de 1 aprilie 2019, Colegiul tehnic „C. D. Nenițescu” Pitești a organizat o activitate împreună cu un voluntar de la Muzeul Județean 
Argeș, care le-a vorbit elevilor despre ecosistem, despre păsările pe cale de dispariție și despre importanța conștientizării acestei probleme mondiale și cum le putem 
salva și proteja. Au participat elevi de la clasele a IX-a și cadre didactice. 
Profesor coordonator: Nicolescu Victorita 
 
 
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 
5 aprilie ·  

COLEGIUL TEHNIC „C. D. NENIȚESCU”, PITEȘTI 
PROGRAMUL ECO-SCHOOLS 
ZIUA APEI 
Cu ocazia Zilei mondiale a apei, pe data de 25 martie 2019, Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu” Pitești a organizat în parteneriat cu SC Apa canal 2000, la Stația de Epurare Pitești, în cadrul 
acțiunii Ziua porților deschise, activitate cu elevi ai liceului nostru. Aceștia au participat și la un concurs pe această temă, obținând un premiu special. Voluntarii de la societatea respectivă le-au 
explicat elevilor importanța apei, sistemul de epurare și cum funcționează acesta pentru ca noi toți să beneficiem de apă potabilă și menajeră la standardele cerute.  
Profesor coordonator: Dură Elena 

 
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 
5 aprilie ·  

COLEGIUL TEHNIC „C. D. NENIȚESCU”, PITEȘTI 
PROGRAMUL ECO-SCHOOLS 
Cu ocazia Zilei Păsărilor, pe data de 1 aprilie 2019, Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu” Pitești a organizat o activitate împreună cu un voluntar de la Muzeul Județean Argeș, care le-a vorbit 



elevilor despre ecosistem, despre păsările pe cale de dispariție și despre importanța conștientizării acestei probleme mondiale și cum le putem salva și proteja. Au participat elevi de la clasele a 
IX-a și cadre didactice. 
Profesor coordonator: Nicolescu Victorita 
 
 
24 aprilie 

COLEGIUL TEHNIC „C. D. NENIȚESCU”, PITEȘTI 
PROGRAMUL ECO-SCHOOLS 
Ziua Mondiala a Sanatatii.  
In cadrul Proiectului "Sanatate pentru minte, trup si suflet", elevii participanti la sectiunea de desene - "Terapia zambetului" au demonstrat importanta zambetelor si a starii de bine pentru 
sanatatea noastra. Au desenat timp de o ora, pe echipe, folosindu-si imaginatia si talentul, ca bunatatea, zambetul si bunavointa stau la baza bunastarii generale. 

Prof. coordonator Eco-Scoala: Alina Traian 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 
24 aprilie ·  

COLEGIUL TEHNIC „C. D. NENIȚESCU”, PITEȘTI 
PROGRAMUL ECO-SCHOOLS 

In cadrul Lunii Padurii, elevi ai Colegiului Tehnic Costin D. Nenitescu Pitesti au facut curat in curtea scolii si au plantat flori si arbusti ornamentali. 
Prof. Alina Ileana Traian 
 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 
24 aprilie ·  

COLEGIUL TEHNIC „C. D. NENIȚESCU”, PITEȘTI 
PROGRAMUL ECO-SCHOOLS 

Cu responsabilitate, am participat la activitatea organizata de Ziua Pamantului pe 22 aprilie 2019, in colaborare cu DJST Arges si Directia Silvica Arges. Elevii au facut curat in Padurea Trivale, 
cel mai mare parc din Pitesti. 
Prof. Alina Ileana Traian 

 
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 
22 mai la 21:14 ·  

Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu", PITESTI 

Activitate Eco-Scoala in data de 15.05.2019, in cadrul Saptamanii Voluntariatului.  
Ce inseamna voluntariat si de ce sa fim voluntari? 
Elevii prezenti si-au prezentat experientele personale si proiectele de voluntariat viitoare, in cadrul scolii si in afara ei. Coordonator prof. Traian Alina 

 
 
 
 



 
Activități postate pe fb CCDG România 

2020-2021 
 
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești 
Acțiune colectare maculatură 
 
În perioada 20 februarie – 08 martie 2021, s-a derulat proiectul EcoȘcoala  „Salvăm un copac, reciclând maculatură”, în cadrul temei de anul acesta, „Deșeurile”. Prin această acțiune, s-a urmărit 
formarea și cultivarea interesului și responsabilităţii elevilor pentru problema deșeurilor. S-au strâns 1.122,00 kg de deșeuri de hârtie, de la toate clasele, clasa a IX-a E ocupând locul I, cu 152 kg 
colectate.. Profesor coordonator Traian Alina. 
Coordonator EcoȘcoala: profesor Traian Alina. 
 
Ziua Mondială a Apei 
În data de 22 martie 2021, elevi ai Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești au participat la un concurs de videoclipuri cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, prin care au subliniat rolul și importanța 
apei în viața noastră, folosirea rațională a apei, legătura dintre oameni, apă și mediu. Concursul stimulează capacitatea elevilor de a înțelege importanța apei, de a sensibiliza prin filmulețele video 
realizate atitudinea oamenilor față de un mediu sănătos, în armonie cu o apă curată. Profesor coordonator EcoȘcoala: Traian Alina-Ileana 
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești 
 
Activitatea s-a realizat în colaborare cu specialiști de la Muzeul Județean Arges, cu ocazia acțiunii ”Luna Pădurii”, vineri, 26.03.2021, ora 13:30.  La această activitate au participat  elevi de la 
clasele XII C, XII F, însoțiți de câteva doamnele profesoare din școala noastră. Activitatea a demarat prin prezentarea unui material PPT despre importanța pădurii și a urmat cu plantarea unor puieți de 
stejar în parcul din curtea Muzeului Județean Argeș. Activitatea se încadrează în calendarul EcoȘcoala și în tema noastră, Natura și biodiversitatea, și pune accentul pe dezvoltarea la elevi a sentimentului 
de grijă pentru mediu, stimularea iniţiativei personale a elevilor și participarea  la acțiuni de ecologizare. 
 
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești 
Luna Pădurii 
 
Activitatea s-a realizat în colaborare cu membri ai organizației Zimbrul Carpatin, cu ocazia activității „Curățenia de primăvară – Pădurea Trivale” din cadrul  Lunii Pădurii, sâmbătă, 10.04.2021, ora 
10:00 - 13:00.  La această activitate au participat  elevi din liceul nostru, coordonați de o doamnă profesoară din școala noastră. Activitatea a constat în ecologizarea unei zone din parcul Pădurea Trivale 
din Pitești. Activitatea se încadrează în calendarul EcoȘcoala și în tema noastră, Natura și biodiversitatea, și pune accentul pe dezvoltarea la elevi a sentimentului de grijă pentru mediu și participarea  la 
acțiuni de ecologizare. 
 
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești 
Luna Pădurii 
 
Activitatea s-a realizat în colaborare cu membri ai organizației Zimbrul Carpatin, cu ocazia activității „Curățenia de primăvară – Pădurea Trivale” din cadrul  Lunii Pădurii, sâmbătă, 10.04.2021, ora 
10:00 - 13:00.  La această activitate au participat  elevi din liceul nostru, coordonați de o doamnă profesoară din școala noastră. Activitatea a constat în ecologizarea unei zone din parcul Pădurea Trivale 
din Pitești. Activitatea se încadrează în calendarul EcoȘcoala și în tema noastră, Natura și biodiversitatea, și pune accentul pe dezvoltarea la elevi a sentimentului de grijă pentru mediu și participarea  la 
acțiuni de ecologizare. 

 
 

 


