
Proiect educaȚional 
 

reciclarea hârtiei, o activitate 
la îndemâna oricui 

Și în folosul tuturor 
 

 Proiectul se derulează în Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu în anul şcolar 2016-2017. 

      Principalul obiectiv al acestei campanii îl constituie educarea elevilor  pentru a le dezvolta un 

comportament civic şi responsabil faţă de mediu, prin economisirea resurselor planetei, respectul faţă 

de arbori, plante, faţă de natură şi bogăţiile sale, abordând următoarele tematici: 

            Al doilea obiectiv, urmărit prin activităţile educaţionale şi competiţionale, este formarea 

obiceiului în rândul copiilor de a recupera materialele reciclabile, atât la şcoală, cât şi în timpul liber, 

valorizând respectul acestora faţă de natură şi mediul înconjurător. 

             Cel de-al treilea obiectiv îl constituie educarea elevilor pentru carieră prin dezvoltarea 

abilităţilor antreprenoriale exersate în activitatea de valorificare a deşeurilor de hârtie colectate, 

respectiv prin încasarea unor sume de bani ce au ca destinaţie dotări materiale ale sălilor de clasă din 

şcoală (pubele de colectare a deşeurilor, saci din plastic) sau consumabile necesare în procesul de 

învăţământ (coli de scris de diverse dimensiuni, instrumente de scris etc.). 

            Campania de  colectare de deseuri din hartie din cadrul acestui proiect educaţional, organizată în 

perioada februarie-martie, s-a încheiat cu premirea celor mai active clase. Premiile au putut fi 

achiziţionate prin efortul elevilor şcolii noastre şi al familiilor lor, întrucât  banii obţinuţi din deşeurile 

colectate au fost transformaţi în 11 pubele pentru colectarea deşeurilor din hartie şi 15 topuri de coli 

necesare desfăşurării activitatii didactice.  

          Premiile obţinute au fost următoarele: 

a. Pentru elevi:  

- Premiul I: DAN MARIA, clasa a III a C 

- Premiul II: STOIAN GRAŢIELA, clasa a III a C 

                     LAZĂR DANIEL, clasa a V a A 

- Menţine: PĂUN MATEI, clasa I A şi SANDU MATEI, clasa pregătitoare A  



b. Pentru clase: 

- Premiul I: clasa a III a C 

- Premiul al II lea: clasa a V a A 

- Premiul al III lea: clasa pregătiotare A, clasa pregătioare C 

- Menţiuni au obţinut clasele: I A, I C, II A, II C, IV  A, IV B, IV C, VI A, VIII A  

Felicitări elevilor,părinţilor şi cadrelor didactice care s-au implicat în acest proiect! Le 

mulţumim  tuturor şi la dorim să fie cel puţin la fel de activi şi în cadrul campaniei organizată în 

lunile aprilie-mai. 

Consilier educativ, 

Sima Camelia-Zoica 

 

          

 
 


