
COLECTĂM, RECICLĂM, NATURA O PROTEJĂM! 

 

Educaţia ecologică trebuie 

să dezvolte la nivelul întregii 

umanităţi o atitudine de respect şi 

responsabilitate faţă de natură, în 

vederea ocrotirii ei. Strategia 

educaţională românească acordă o 

atenţie deosebita ecologiei şi 

protecţiei mediului, iar formarea 

capacităţii de utilizarea eficientă a 

resurselor naturale trebuie sa fie 

un obiectiv important în educaţia 

tinerei generaţii.                               

Având în vedere aceste considerente, am iniţiat în Şcoala Gimnazială Tudor 

Vladimirescu  proiectul educaţional Colectăm, reciclăm, natura o protejăm, 

proiect ce îşi propune următoarele obiective: 

1. Intelegerea relaţiei dintre om şi mediu, a interdependenţei dintre calitatea 

mediului şi calitatea vieţii; 

2. Conştientizarea problemele majore de poluare şi distrugere a mediului 

natural;   

3.  Implicărea elevilor în măsuri de protejare a amediului înconjurător prin 

colectarearea selectivă a deşeurilor şi prin acţiuni de ecologizare şi de 

îngrijire a spaţiului verde din cartier. 

4.   Implicarea comunităţii locale în activităţile educative, prin iniţierea de către 

elevii participanţi la proiect a unor acţiuni de informare şi conştientizare a 

locuitorilor cartierului despre importanţa protejării mediului înconjurător. 

Activităţile proiectului, derulate pe parcursul primului semestru al anului 

şcolar 2015-2016,  au constat în: informare şi documentare, colectare selectivă a 

deşeurilor reciclabile, precum şi de conştientizare a importanţei protejării 

mediului în rândul adulţilor, respectiv a comunităţii locale. În derularea 

acestora, am avut ca grup ţintă, direct sau indirect, toţi elevii şcolii noastre, 

precum şi părinţii acestora. 

 Derularea proiectului a primit sprijinul financiar al S.C. Coral Impex S.R.L., 

care, în propunerea financiară, parte integrantă a contractului de concesiune, a 

factorului D- Modul de asigurare a protecţiei mediului, punctul 3, s-a angajat să 

facă următoarea investiţie: “Informarea, conştientizarea populaţiei şi a elevilor 

din unităţile de învăţământ privind protecţia mediului în valoare de 5000 de 



lei”. Astfel, au fost primite materiale publicitare pe care le-am utilizat în cadrul 

proiectului şi care au asigurat atingerea abiectivelor urmărite.  

Elevii care s-au implicat cel 

mai activ în campaniile de 

colectare a deşeurilor reciclabile 

au primit rechizite şcolare şi au 

participat la activitatea de 

conştientizare a comunităţii locale 

despre necesitatea protejării 

mediului înconjurător, activitate 

desfăşurată vineri, 29 ianuarie 

2016. Însoţiţi de cadrele didactice 

şi de reprezentanţii S.C. Coral 

Impex S.R.L, aceştia au stat de 

vorbă cu locuitorii cartierului şi au împărţit flyere cu îndemnuri sugestive. 

Prin activităţile desfăşurate dorim ca elevii, părinţii,cadrele didactice şi 

comunitatea locală să înţeleagă importanţa creării şi menţinerii unui mediu natural 

favorabil vieţii sănătoase şi să se implice în mod concret în realizarea lui. 

prof. Sima Camelia Zoica 

  

 

  

 

 


