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Motto:
,,Să privim încă o dată Pământul acesta drag pe care foşnesc plopii şi cântă

ciocârlia, şi să-i arătăm mai mult ca oricând, dragostea noastră.’’ Geo Bogza
Omul este inventiv – deseori, obiectele din jurul său, create pentru o anumită utilitate,
capătă un imens potenţial de transformare, mai cu seamă în perspectiva reciclării creative.
Misiune
Suntem un grup de elevi, coordonaţi de cadre didactice. Stimulăm semnificativ
comportamentul responsabil faţă de natură în şcoala noastră, promovând colectarea deşeurilor şi
transformarea lor în pubele de gunoi haioase pe care le vom amplasa în curtea şcolii. Acestea vor
stimula elevii să arunce hârtiile la coş şi nu pe jos.
Grup ţintă :
•

Eleviii claselor V-VIII, din Şcoala Gimnazială Nr.1 Roata de Jos

•

Cadre didactice

•

Părinţi
Argument:
Trăim într-o societate de consum, iar omenirea produce tone de deşeuri, unele

degradabile în timp scurt, altele în timp mai lung. Resturile menajere constituie o problemă
importantă de mediu în localitatea noastră. Deoarece nu există coşuri de gunoi stradale,
ambalajele de toate felurile sunt aruncate la întâmplare.
Scopul
Sensibilizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la importanţa mediului pentru
sănătate şi pentru ambianţa socială a comunităţii (mediul – cadru de socializare), precum şi cu
privire la importanţa reciclării materialelor;
Obiectivul general al proiectului este implementarea unui nou sistem de gestionare a
deşeurilor la nivelul şcolii noastre, dar şi al comunităţii. Sistemul se bazează pe recuperarea,
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sortarea şi reciclarea materialelor refolosibile şi pe reducerea cantităţii de deşeuri ce urmează a fi
eliminate prin reutilizare, tot procesul desfăşurându-se în condiţii favorabile pentru mediu şi
pentru sănătatea populaţiei.
Perioada: anul şcolar 2017--2018 ( debutul în aprilie 2017)
Resurse umane: elevi, cadre didactice şi părinţi.
Resurse materiale:
•

ambalaje provenite de la “corn şi lapte”- cutii de carton şi cutii- ambalaj lapte;

•

sticle plastic 5 L;

•

folie- ambalaj;

•

pahare de unică folosinţă din material plastic;

•

ziare, aracet;

•

acuarele şi pensule;
Rezultate aşteptate

•

dezvoltarea la elevi a sentimentelor de respect şi grijă pentru mediul înconjurător;

•

implicarea elevilor în menţinerea curăţeniei în şcoală şi împrejurimi;
Iată, în cele ce urmează, câteva idei ingenioase în acest context, dar și câteva soluții

gospodărești la îndemână, pentru toți cei ce doresc să-și facă viața mai ușoara din punct de
vedere casnic și nu numai:

