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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”. 

 
 
 

 



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 discipline ca: Surse 

locale de combatere a poluării mediului, Valorificarea plantelor medicinale, 

Eficiența analizelor de laborator în verificarea calității alimentelor, Ecologia 

şi protecţia mediului, susţinute 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. 

 
 

 



 

 

PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS 

PLANUL DE ACŢIUNE  

2022-2023 

 Temele: Deșeuri și Schimbări climatice 

Codul Eco: Îngrijește planeta ca pe propria persoană! 

 
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 

2022 

Popularizarea Programului Eco-

Școala în rândul elevilor 

 

2.  

 

Ne alegem eco-șefii! 

 

Alegerea comitetului Eco la nivelul 

şcolii 

Întâlnirea cu Comitetul Eco si 

distribuirea responsabilităților 

Elevi: Huțuleac Sebastian 

Nicolescu V., Dura E. 

Octombrie 

2022  

O echipă de 35 de eco-şefi  

3. Ziua Verde a Eco-

Şcolilor din România 

Campanie de plantare a  unor 

copăcei si plante ornamentale 

Toți eco-şefii  

Prof.: Nicolescu V., 

Prof. Sorescu Lidia 

Partener: ONG Zimbrul 

Carpatin 

29.10.- 

30.11.2022  

Responsabilizarea elevilor pentru 

un mediu sustenabil. 

 

4. Ziua Mondială a 

Alimentației 

 

 

Conștientizarea tinerilor cu privire 

la consumul responsabil de hrană 

2 ecoșefi 

Prof. Nicolescu V., Dură 

E., Mihail G. 

Oct. 2022 Consum de hrană sănătoasă, care 

nu pune în pericol sustenabilitatea 

mediului înconjurător 

 

5. Ziua Mondială a Apei 

 

 

Conștientizarea elevilor cu privire 

la importanța apei 

2 ecoșefi 

Prof. Nicolescu V. 

Partener: Apă Canal 2000  

Oct. 2022 

Martie 2023 

Comportamente responsabile 

pentru protejarea mediului 

 

6. Euro-Birdwatching 

Ziua Mondială a 

Animalelor;  

Ziua internațională a 

păsărilor 

Observarea și identificarea 

diferitelor specii de păsări în mediul 

lor natural de viață și a altor 

animale 

2 eco-șefii 

prof. Nicolescu Victoriţa 

prof. Dumitrescu Diana 

Partener: Muzeul Județean 

Argeș 

Oct. 2022 

Aprilie 2023 

Cunoașterea speciilor de păsări 

sedentare și migratoare și a altor 

animale 

 

7. Curtea școlii Conștientizarea 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 

 



 8. Ziua Pământului 2023- 

Scrisoare pentru draga 

mea planetă 

Să observe mai atent problemele pe 

care le generează activitatea umană 

în mediul înconjurător 

4 ecoșefi 

Prof. Traian A., Dură E., 

Mihail G, Surcel E. 

Feb-apr. 2023 Responsabilitate în ceea ce 

privește resursele de hrană 

 

9. 

Colectăm selectiv! 

Antrenarea la nivelul şcolii a unui 

număr cât mai mare de elevi în 

colectarea maculaturii  

Toți eco-șefii 

Prof.: Traian A., Dura E., 

Vîlcu C. 

Tot timpul 

anului 

Recuperarea hârtiei   

10. 
Ziua Internațională a 

Bateriilor 

Conștientizarea importanței 

reciclării corecte a bateriilor 

Toți ecoșefii 

Prof. Traian A., Zanfir R, 

Sorescu L, Neamțu V 

Febr. – mai 

2023 
Economisirea resurselor prin 

reciclarea bateriilor 

 

11. 

Luna Pădurii 

Conștientizarea elevilor în privința 

problemelor de mediu 

Toți eco-șefii 

Prof. Sorescu L., Țițirigă 

I., Firuță G.  

Martie - 

Aprilie 2023  
 Responsabilizarea elevilor cu 

privire la protejarea mediului 

 

12. 

Prietenii mediului 

Conștientizarea importanței 

reciclării corecte a capacelor de 

plastic 

Toți ecoșefii 

Prof. Traian A., Zanfir R., 

Sorescu L., Vîlcu C. 

Martie – iunie 

2023 
Protejarea mediului prin 

reciclarea capacelor de plastic 

 

13. Proiect - PĂMÂNTUL 

CASA NOASTRĂ 
Conştientizarea elevilor în privința 

problemelor de mediu şi a 

dezvoltării durabile 

Toţi eco-şefii  

Prof.: Traian A.., Marin V., 

Dură E., Nicolescu V., 

Diaconu L. 

Aprilie -iunie 

2023 

Formarea unei atitudini 

responsabile față de problemele 

de mediu și de valorile natural 

 

14. 

Panoul EcoȘcoala  

Prezentarea programului,  

popularizarea și rezultatele acestuia 

5 ecoșefi 

Prof. Traian A., Surcel M. 

Tot timpul 

anului 

O privire clară asupra 

programului în școală și în 

comunitate 

 

15.  

Zi de acțiune 

EcoȘcoala 

 

Formarea și cultivarea interesului și 

responsabilității elevilor pentru 

problema deșeurilor 

Ecoșefi 

Prof. Traian A. 

Ultima  joi din 

lună 

Raport privind cantitatea de 

deșeuri strânse în recipientele 

special amenajate, chemat firmele 

de reciclare s le ridice 

 



 

 

 

PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS 

PLANUL DE ACŢIUNE  

2021-2022 

 Temele: Deșeuri și Schimbări climatice 

EcoCodul: Nu lăsa grija pentru mediu să ia vacanță, mai târziu vei regreta! 

 
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 

2021 

Popularizarea Programului 

Eco-Școala în rândul elevilor 

 

2.  

 

Ne alegem eco-șefii! 

 

Alegerea comitetului Eco la 

nivelul şcolii; Întâlnirea cu 

Comitetul Eco si distribuirea 

responsabilităților 

Elevi: Huțuleac Sebastian 

Nicolescu V., Dura E. 

Octombrie 

2021  

O echipă de 35 de eco-şefi  

3. Ziua Verde a Eco-

Şcolilor din România 

Campanie de plantare a  unor 

copăcei si plante ornamentale 

6 eco-şefii  

Prof.: Nicolescu V., 

Prof. Sorescu Lidia 

29.10.- 

30.11.2021  

Responsabilizarea elevilor 

pentru un mediu sustenabil. 

 

4. Euro-Birdwatching 

Ziua Mondială a 

Animalelor;  

Ziua internațională a 

păsărilor 

Observarea și identificarea 

diferitelor specii de păsări în 

mediul lor natural de viață și a 

altor animale 

2 eco-șefii 

prof. Nicolescu Victoriţa 

prof .Dumitrescu Diana 

Partener: Muzeul Județean 

Argeș 

Oct. 2021 

Aprilie 2022 

Cunoașterea speciilor de 

păsări sedentare și migratoare 

și a altor animale 

 

5. Curtea școlii Conștientizarea 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. Ziua Mondială a Apei 

 

 

Conștientizarea elevilor cu 

privire la importanța apei 

2 ecoșefi 

Prof. Nicolescu V. 

Partener Apă Canal 2000 

SA 

Oct. 2021 

Martie 2022 

Comportamente responsabile 

pentru protejarea mediului 

 

7. Ziua Mondială a 

Alimentației 

 

 

Conștientizarea tinerilor cu 

privire la consumul responsabil 

de hrană 

2 ecoșefi 

Prof. Nicolescu V., Dură E., 

Mihail G. 

Oct. 2021 Consum de hrană sănătoasă, 

care nu pune în pericol 

sustenabilitatea mediului 

înconjurător 

 



 

 

8. 

Colectăm selectiv! 

Antrenarea la nivelul şcolii a 

unui număr cât mai mare de 

elevi în colectarea maculaturii  

Toți eco-șefii 

Prof.: Traian A., Dura E., 

Vîlcu C. 

 

Tot timpul 

anului 

Recuperarea hârtiei   

9. Ziua Pământului 2022- 

Scrisoare pentru draga 

mea planetă 

 

Să observe mai atent problemele 

pe care le generează activitatea 

umană în mediul înconjurător 

4 ecoșefi 

Prof. Traian A., Dură E., 

Mihail G, Surcel E. 

Feb-apr. 

2022 

Responsabilitate în ceea ce 

privește resursele de hrană 

 

10. 
Ziua Internațională a 

Bateriilor 

Conștientizarea importanței 

reciclării corecte a bateriilor 

Toți ecoșefii 

Prof. Traian A., Zanfir R., 

Sorescu L., Neamțu V. 

Febr. – mai 

2022 
Economisirea resurselor prin 

reciclarea bateriilor 

 

11. 

Luna Pădurii 

Conştientizarea elevilor în 

privința problemelor de mediu 

Toți eco-șefii 

Prof. Traian A., Sorescu L., 

Țițirigă I. 

Martie - 

Aprilie 2021  
 Responsabilizarea elevilor cu 

privire la protejarea mediului 

 

12. 
Prietenii mediului 

Conștientizarea importanței 

reciclării corecte a capacelor de 

plastic 

Toți ecoșefii 

Prof. Traian A., Zanfir R., 

Sorescu L., Vîlcu C. 

Martie – 

iunie 2022 
Protejarea mediului prin 

reciclarea capacelor de plastic 

 

13. Ziua Pământului – 

Schimbările climatice 

Conştientizarea elevilor în 

privința problemelor de mediu 

şi a dezvoltării durabile 

Toţi eco-şefii  

Prof.: Traian A.., Marin V., 

Dură E., Nicolescu V., 

Diaconu L. 

Aprilie -iunie 

2022 

Formarea unei atitudini 

responsabile față de 

problemele de mediu și de 

valorile natural 

 

14. 
Panoul EcoȘcoala  

Prezentarea programului,  

popularizarea și rezultatele 

acestuia 

5 ecoșefi 

Prof. Traian A., Surcel M. 

Tot timpul 

anului 

O privire clară asupra 

programului în școală și în 

comunitate 

 

15. 
 

Zi de acțiune EcoȘcoala 

 

Formarea și cultivarea 

interesului și responsabilității 

elevilor pentru problema 

deșeurilor 

Ecoșefi 

Prof. Traian A. 

Ult joi din 

lună 

Raport privind cantitatea de 

deșeuri strânse în recipientele 

special amenajate, chemat 

firmele de reciclare s le ridice 

 



 

Activități EcoȘcoala  

2021-2022 

 

 
Activitate 1 - European BirdWatching Day  

Colegiul Tehnic `Costin D. Nenițescu~ Pitești 

Cu ocazia acțiunii ”European BirdWatching Day”, un grup de elevi de la Colegiul Tehnic „Costin D. 

Nenițescu” Pitești, din  clasele IX B, IX C, IX D, IX E și IX G au participat la activitățile organizate de 

către Muzeul Județean Argeș, vineri, 01.10.2021, ora 13:30, în zona Tudor Vladimirescu a Lacului 

Pitești.  Elevii au observat și studiat speciile de păsări acvatice cu binoclul și luneta, sub directa îndrumare 

a profesorilor și a specialiștilor de la Muzeul Județean. 

Elevii au fost coordonați de către profesorii: Nicolescu Victorița, Dumitrescu Diana, Surcel Mihaela, Dură 

Elena, Ștefănică Elena, Diaconu Loredana, Fețeanu Simona, Vîlcu Cristina 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

Activitatea 2 – Ziua Verde a Eco-Școlilor din România 

Ziua de acțiune a voluntarilor CCDG 

Data/Perioada: 29.10.2021, 29.10-30.11.2021  

 

Plantați un copăcel sau un arbust de Ziua verde a Eco-Școlilor din 

România – 29.10.2021, la orele 12:00. În acest mod veți participa 

la Ziua de acțiune a voluntarilor CCDG, iar elevii vor înțelege 

importanța implicării directe în dezvoltarea spațiilor verzi de care 

avem atâta nevoie. 

Deoarece în această perioadă s-a stabilit o vacanță, plantările se 

vor realiza individual de către elevi în grădina familiei/prietenilor. 

Profesorul coordonator va specifica acest lucru în raportul pe care 

îl va trimite. Va specifica numărul de plantări realizate de 

clasa/grupa/elevul respectiv, va trimite o singură fotografie (cu 

una dintre plantări).  

Au participat un număr de 13 elevi și 8 profesori de la liceul 

nostru.   

Perioadă 29.10. – 30.11.2021. 

 

 

 

 



 

Sub-activitate 1. 

     Trandafirii (10) au fost plantați în grădina familiei de către eleva Boian Claudia, elevă în clasa a XII-a 

F. Sat Țuțulești, com. Suseni, jud. Argeș. Diseminarea evenimentului a fost făcută  pe Facebook și se va 

face la ora de dirigenție. Evenimentul este important deoarece vine în sprijinul comunității prin  educarea  

elevilor în spiritul respectului faţă de natură .     

  Claudia Boian – „Părinției mei au construit o casa, eu doresc sa înfrumusețez grădina plantând 

trandafiri.” 

     Data: 11.11.2021  

 Coordonator: prof. Țițirigă Ileana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-activitate 2 

Plantare prun în grădina familiei, sat 

Țuțulești, com. Suseni, jud. Argeș, de 

către eleva Anton Marilena, clasa a IX-

a D. 

Plantare cactus ghiveci în apartamentul 

familiei, Pitești – Argeș, de către eleva 

Joița Maria, clasa a IX-a D. 

Data: 29.10.2021  

Coordonator: prof. Dură Elena 

Sub-activitate 3 

Plantare cireș în grădina familiei, sat 

Slănic, com. Aninoasa, jud. Argeș, de către 

elevul Huțuleac Sebastian, clasa a X-a B. 

Data: 06.11.2021  

Coordonator: prof. Gîlcă Codruța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sub-activitate 4 

Activitatea s-a desfășurat în ziua de 06.11.2021, str. 

Prundu Mic, Pitești, Jud. Argeș. Mai întâi, s-a ales locul 

unde urmau sa fie plantați pomii/arbuștii. S-a ținut cont 

ca acestea să fie la o oarecare distanță și într-un loc 

însorit. Au fost săpate gropile unde s–a introdus un 

amestec de apa, îngrășământ și pământ. Ulterior eleva a 

pus pomul fructifer (măr) și arbuștii (muri, zmeură). La 

final, locul a fost udat. 

Eleva Stan Elena, clasa a IX a A, a fost încântată ca a 

înfrumusețat grădina. 

Coordonator: prof. Zanfir Ramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sub-activitate 5 

Tufănelele au fost plantate de eleva Bucă Delia, clasa a IX-a D, în 

grădina bunicii, sat Păduroiu din Deal, com. Poiana Lacului. Jud. 

Argeș. Plantarea a vut loc în data de 13.11.2021. Eleva a mai 

ajutat la plantarea de flori și pomi și în alți ani în grădina familiei 

și se bucură că această activitate are loc în cât mai multe 

gospodării. Obiectivul activității este educarea tinerilor pentru a 

conștientiza rolul plantelor în viața noastră. Diseminarea a avut 

loc la ora de dirigenție, la întâlnirile membrilor ecoȘcoala și pe 

panoul EcoȘcoala. 

     Coordonator: prof. Traian Alina-Ileana 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-activitate 6 

Plantarea a fost realizată în grădina familiei, sat Oarja, com. Oarja, jud. Argeș, de către elevul Stan Robert 

Gabriel, clasa a IX-a C. Ajutat de părinți, elevul a realizat gropile și a plantat două exemplare de Prunus 

domestica (prun). 

Elevul foarte este bucuros ca a avut ocazia să participe la o acțiune de protejare a mediului și abia așteaptă 

să deguste din roadele acestor pomi. 

Data: 29.10.2021  

Coordonator: prof. Nicolescu Victorița 



 

  

 Sub-activitate 7 

În data de 23.11.2021,  un grup de 5 elevi (Moise Natalia Ștefania, Nota Delia Andreea, Gheorghe Ionuț 

Alin, Gavrilă Ionela Alexandra-clasa XE si Ion Mihai -clasa XIF), coordonați de dna prof. Marin Veronica, 

au plantat 5 trandafiri în curtea școlii.  

 

 

 
 

Certificate de voluntar primite de la CCDG: 

Prof. Țițirigă Ileana   Prof. Dură Elena 

Prof. Nicolescu Victorița   Prof. Gîlcă Codruța 

Prof. Traian Alina-Ileana  Prof. Zanfir Ramona 

Prof. Marin Veronica   Prof. Zanfirescu Doina 

 

Activitate 3 – Ziua Mondială a Apei 

 

 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, a 

cărei tema în anul 2022 este „Ape subterane”, 

în data de 25.02.2022, la Colegiul Tehnic 

Costin D. Nenițescu s-a desfășurat Concursul 

de citate „Scrieri despre apă”- faza pe școală, 

organizat în colaborare cu S.C. Apa Canal 

2000 S.A., în cadrul Programului Educațional 

Piky. La concurs au participat elevi de la 

clasele IX-XII, profil protecția mediului și 

chimie industrială. Au fost trimise un număr 

de 5 lucrări. 

 

 

 



 

 

 

 

Activitatea 4 – Colectare baterii uzate 

– Ziua Internațională a bateriilor, 14. 

feb 

În perioada februarie-mai 2022 s-a desfășurat 

proiectul „Nicio baterie la gunoi”, prin care 

elevii și profesorii de la liceul nostru 

colectează baterii uzate în cutiile special 

amenajate de lângă cancelarie. Prin acest 

proiect, elevii au conștientizat importanța 

reciclării corecte a bateriilor uzate, formându-

și deprinderi în acest sens, fiind un model 

pentru familie și comunitate. Activitatea se 

încadrează în tema Deșeurile. Bateriile vor fi 

predate unei firme specializate spre reciclare. 

S-a strâns o cantitate de 10 kg de baterii uzate 

 

 

Activitatea 5 – Colectare capace de plastic 

Cu ocazia acțiunii „Prietenii mediului”, de Ziua Mondială a Reciclării, o echipă de ecoșefi de la Colegiul 

Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, în perioada martie-iunie 2022, au colectat capacele de plastic strânse 

în fiecare clasă.  Activitatea se înscrie în tema Ecoșcoala: Reciclarea Deșeurilor. Prin implementarea 

acestui proiect se urmărește diminuarea poluării masive care rezultă din utilizarea și depozitarea 

necontrolată a deșeurilor din plastic și promovarea reciclării deșeurilor din plastic (respectiv capace de 

plastic de tip HDPE și PP) pentru a reduce efectul negativ pe care acestea îl au față de natură și sănătatea 

noastră. Prin acest proiect, elevii promovează un comportament responsabil față de mediul înconjurător și 

de semeni. Activitatea se încadrează în tema Deșeurile. Capacele de plastic vor fi predate unei firme 

specializate spre reciclare. S-a strâns o cantitate de 2 saci de capace de plastic. 

Profesor coordonator EcoȘcoala: Traian Alina-Ileana 

 

 
 

 

 



 

Activitate 6 – Curtea școlii 

Profitând de vremea frumoasă, în luna martie 2022, au curățat spațiul verde din curtea școlii. Activitatea 

face parte din Planul de acțiune al programului Ecoșcoala din cadrul liceului nostru, acțiune ce are loc 

periodic. 

Profesor coordonator EcoȘcoala: Traian Alina-Ileana 

 

  
 

 

 

 

 



 

Activitate 7 – Ziua Păsărilor 

Ziua Păsărilor a fost marcată în ţara noastră încă din perioada interbelică, ocazie cu care învăţătorii şi 

profesorii le vorbeau elevilor despre păsări sau ieşeau în natură pentru a se bucura de frumuseţile sale. Cu 

ocazia acțiunii ”Ziua Mondială a Păsărilor”, un grup de elevi de la Colegiul Tehnic „Costin D. 

Nenițescu” Pitești, clasele IX A, IX C, IX E au participat la activitățile organizate de către Muzeul Județean 

Argeș, vineri, 01.04.2022, ora 14:15, în zona Tudor Vladimirescu a Lacului Pitești.  Elevii au observat și 

studiat speciile de păsări acvatice cu binoclul și luneta sub directa îndrumare a profesorilor și a 

specialiștilor de la Muzeul Județean. Elevii au fost coordonați de către profesorii: Nicolescu Victoriţa, 

Zamfir Ramona, Traian Alina 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Activitate 8 – Sănătate pentru minte, trup și suflet 

1 aprilie 2022 - Elevii liceului nostru au participat la concursul „Sănătate pentru minte, trup și suflet”, 

având ca temă pentru secțiunea Poster tematic: Persoana care urmează să devii, este cea pe care tu alegi 

să o formezi. Pe lângă preocupările obișnuite adolescenților (social media, jocuri online, telefoane mobile), 

aceștia au ilustrat și natura și efectele benefice ale acesteia asupra vieții și psihicului tinerilor.  

Profesori coordonatori:  Lidia Sorescu, Mihail Georgiana 

 
 

 
 

Activitate 10 – Saptămâna Verde 

06.04.2022 

Elevii de la clasa IIAp, îndrumați de profesorii Neagoe Daniel și Dură Elena, au îngrijit plantele din curtea 

școlii. 

 

 
 



 

 
  

Activitate 11 

Elevii Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, au participat în data de 5 mai 2022 la activitatea 

concurs „Pământul – casa noastră”, organizat cu ocazia Zilei Pământului. Concursul a avut trei secțiuni: 

Concurs de eseuri cu tema „Pământul – casa noastră”,  Concurs de referate și PPT-uri  „Resursele Terrei” 

și Expoziție concurs „Frumusețile planetei noastre”. Tema face parte din planul de acțiune EcoȘcoala din 

acest an școlar. Elevii și-au exprimat sentimentele și visurile privind planeta noastră, ce pot ei face pentru 

ea și ce speră să se realizeze pentru menținerea ecosistemelor, vorbind și desenând despre frumusețile 

planetei, resurse, probleme și soluții. 

Profesor coordonator EcoȘcoala: Traian Alina-Ileana 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 12 

Ziua  mondială a mediului înconjurător  a fost sărbătorită de elevii Colegiului Tehnic ,,Costin D. 

Nenițescu'' Pitești, ȋn cadrul proiectului educativ ,,Mediul depinde de noi!'', editia a X-a, care  s-a 

desfășurat ȋn data de 03 iunie 2022. Elevii au prezentat referate și au realizat desene, avȃnd ca temă – 

Restaurarea ecosistemelor –  tema din acest an a Zilei mondiale a mediului înconjurător. Tema este 

cuprinsă în tema EcoȘcoala – schimbările climatice. Partenerii ȋn proiect au fost: Liceul Tehnologic 

,,Constantin Brȃncuși'' Pitești, Liceul Tehnologic Astra, Pitești, Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” 

Pitești, Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeș și Muzeul Judetean Argeș.  

Profesor coordonator EcoȘcoala: Traian Alina-Ileana 

 



 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


