
ACTIVITĂŢI LA NIVELUL COLEGIULUI 2008-2009 

 

În oraş fără maşini! 
Activitatea: "În oraş fără maşini" 

Locul desfăşurării: Municipiul Piatra-Neamţ, 22 septembrie 2008 

Participanţi: elevii clasei a X-a A coordonaţi de prof.Mariana Popescu  

    Ne-am alăturat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în marcarea "Săptămânii mobilităţii europene" 

participând la manifestarea ecologică organizată în oraş. Câteva ore ne-am bucurat de efectele utilizării 

mijloacelor de deplasare, evident non-poluante: biciclete, role, skateboard-uri. Speranţa noastră e "la mai 

mare!" 

 
Cu noi natura prinde radacini I - Reabilitarea unor oaze de verdeaţă 

Activitatea: "Prin noi natura prinde rădăcini" 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş", ianuarie 2009 

Participanţi: elevii claselor a X-a E, a XI-a B, a XI-a E coordonaţi de profesorii Georgiana Caia şi Silvia Bortariu 

    Am plantat flori în ghivece pe care le-am amplasat pe culoarele şcolii.  

 
Să cunoaştem proiectul ! 
Activitatea: "Să cunoaştem proiectul" 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş", decembrie 2008 

Participanţi: elevii clasei a VI-a A coordonaţi de prof. Mariana Popescu 

    Confecţionând steguleţe verzi inscripţionate cu eco-codul nostru, pe care le-am distribuit la toate clasele din 

colegiu, noi am dorit să facem cunoscut proiectul şi să atragem cât mai mulţi elevi în această activitate.  

    Doar împreuna vom reuşi !  

   

Cu noi natura prinde radacini II - Activitate de plantat flori în ghivece  
Activitatea: "Prin noi natura prinde rădăcini", II 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş", februarie 2009 

Participanţi: elevii claselor a XI-a D, a XI-a F coordonaţi de profesorii Anca Savin şi Silvia Bortariu 

     Scopul activităţii a fost de a planta flori în ghivece, care au fost apoi aşezate pe unul din holurile colegiului, 

înfrumuseţând aspectul estetic al şcolii.   

 



Cu noi natura prinde radacini III - Activitate de plantat flori în ghivece  
Activitatea: "Prin noi natura prinde rădăcini", III 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş", aprilie 2009 

Participanţi: elevii clasei a VI-a coordonaţi de prof. diriginte Cristina Ciobanu 

    Şi noi am transformat o parte din şcoală într-o minigrădină prin florile pe care le-am planta în ghivece.  

    Activitatea de transformare a colegiului într-o "şcoală verde" prin amplasarea de flori pe culoarele colegiului 

s-a bucurat de un real succes.    

 

Împreună pentru o viaţă ecologică  
Activitatea: "Împreună pentru o viaţă ecologică" 

Locul desfăşurării: Laboratorul de biologie al Colegiului Naţional "Calistrat Hogaş", aprilie 2009 

Participanţi: elevii claselor a IX-a coordonaţi de prof. Silvia Radu 

     Am împletit studiul biologiei cu activitatea extraşcolară amenajând o minigrădină în apropierea laboratorului 

de biologie.  

 

Noi reciclăm cu succes 
Activitatea: "Noi reciclăm cu succes" 

Locul desfăşurării: Dealul Cârloman, 28 martie 2009 

Participanţi: elevii claselor a X-a A, C, D, E, F coordonaţi de prof. Elena Baroi 

    Am ales ziua de 28 martie deoarece a fost şi ziua Pământului şi ne-am hotărât să îi arătăm Pământului că îl 

respectăm. Timp de o oră şi jumătate ne-am unit forţele şi ne-am îndeplinit tema pe clasele a X-a, adică 

reciclarea cu succes a deşeurilor.  

    De asemenea, am dorit să demonstrăm celorlalţi elevi ai Colegiului Naţional "Calistrat Hogaş" că viaţa 

Pământului poate fi prelungită prin simpla colectare a unei hârtii sau a unui pet dintr-o zonă de agrement.    

  

 


