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Prof. Carmen Bucur

Educația ecologică în Colegiul Național "George Barițiu"

Am observat de-a lungul anilor că educația pe care o facem copiilor mici în școală

este transmisă apoi în familiile lor de către aceștia. Dacă doamna învățătoare le spune că

robinetul trebuie oprit atunci când nu folosești apa sau că hârtia este bine să fie reciclată,

acești copii le spun și părinților sau frățiorilor lor mesajul primit la școală. Plecând de la

acesată idee, în acest an școlar, ne-am propus să implementăm în școala noastră proiectul

național "Zilele eco în școala ta", inițiat de Asociația Ecotic.

Proiectul se adresează elevilor din învățmântul primar și gimnazial și își propune

desfășurarea unor activități de educație ecologică cu impact pe termen lung.

În Colegiul Național "George Barițiu" activitățile proiectului au demarat cu

Caravana Ecotic. Caravana a venit în curtea școlii noastre și a fost vizitată de toți elevii

de gimnaziu. În caravană au avut parte de o lecție privind reciclarea deșeurilor electrice și

electronice pe înțelesul lor. Au văzut ce conține un televizor, un telefon, o mașină de

spălat rufe și au înțeles de ce aceste obiecte trebuie reciclate și unde se poate face aceasta.

După vizita caravanei la noi în școală am desfășurat mai multe campanii de

colectare a deșeurilor DEE și hârtie. De asemenea am profitat de resursele existente în

mediul online și am realizat 10 lecții de ecoeducație la clasele de primar și gimnaziu.

Printre activitățile cu succes la elevi s-a numarat "Târgul Eco - Dă o altă viață

obiectelor tale", o activitate organizată la nivelul școlii, prin care ne-am propus să

învățăm reutilizarea produselor. Foarte mulți dintre noi au obiecte în stare bună de

utilizare, dar de care nu mai au nevoie. Prin acest târg ne-am propus să schimbăm între

noi aceste obiecte, care altfel de cele mai multe ori ajung la gunoi.

În cadrul concursului “Manifest pentru sănătatea planetei” elevii s-au exprimat

artistic prin proiecte multimedia pe tema protejării naturii. Tot prin artă, de data aceasta

prin teatru, am transmis mesajul nostru privind grija deosebită pe care ar trebui s-o

acordăm apei. Piesa de teatru Povestea Apei, scrisă de elevul Cozma Sergiu, din clasa a

X-a A, a fost pusă în scenă și a fost văzută de peste 150 de elevi în școala noastră și în

alte școli din oraș.
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Pentru ca să aducem un plus de "verde" școlii noastre, în 22.04.2016 toți elevii din

clasele primare au semănat și plantat flori în cadrul activității “Grădina mea vie”.

Prin toate aceste activități educative, plăcute, desfășurate în școală ne propunem

să formăm comportamente sănătoase pentru elevii noștri și pentru mediul ambiant.

Câteva imagini din timpul activităților.

Caravana Ecotic în școala noastră
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Târgul Eco

Realizarea și distribuirea de pliante în Parcul Central
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Colectarea deseurilor DEE
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