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Necesitatea rezolvării problemelor lumii contemporane a condus la apariția în școală a 

„noilor educații”: educația pentru pace, educația ecologică, educația demografică, educația 

nutrițională, educația pentru timpul liber, educația pentru drepturile omului, educația comunitară, 

educația pentru democrație etc. De cele mai multe ori, „noile educații” fac obiectul activităților 

extrașcolare/extracurriculare, care se pot derula prin proiecte educaționale. Activitățile 

extrașcolare/extracurriculare contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a elevului. 

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor 

didactice, prin intermediul unor proiecte/programe educative, adecvate specificului cultural al 

unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, proiecte/programe desfăşurate pe 

baza unor convenţii/contracte de parteneriat. Un astfel de demers l-a reprezentat proiectul de 

educație ecologică „Protejând mediul, ne protejăm pe noi!”. 

Ne-am dorit să participăm la proiectul - concurs național cu tema „Protejând mediul, ne 

protejăm pe noi!” gândind că, împreună cu elevi din întreaga țară, vom putea face mai mult pentru 

sănătatea Pământului! Tema a fost propusă de inițiatorul proiectului - Liceul Tehnologic „Căpitan 

Nicolae Pleșoianu”, din Râmnicu Vâlcea. 

Echipa elevilor preocupați de ecologie de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, București, 

s-a numit „Oxigen”. Elevii și-au ales un motto, au confecționat o emblemă și o mascotă care să-i 

reprezinte. Totul a fost imortalizat în imagini. 

  
 

Membrii echipei „Oxigen” au stabilit un set de norme, care să îi ghideze în toate acțiunile – acasă, 

la școală, pe stradă sau oriunde se află: 

1. Iubeşte apa, florile, copacii, pădurile şi iarba – IUBEŞTE NATURA ! 



2. Nu arunca nimic la întâmplare: pe trotuare şi străzi, în parcuri şi grădini, în ape şi pe marginea 

apelor, pe marginea şoselelor şi oriunde te recreezi în natură! 

3. Învăţa sistemul de marcare şi identificare a ambalajelor pentru a putea recunoaşte uşor 

materialele din care sunt confecţionate ambalajele care se pot recicla ! 

4. Ajută-ţi familia să sorteze, pe categorii, gunoiul menajer ! 

5. Promovează conceptul de colectare selectivă în cercul de prieteni şi la locul în care îţi desfăşori 

activitatea! 

6. Spune NU viciilor ! 

7. Consumă raţional apa potabilă ! 

8. Participă la acţiuni ecologiste : plantare de copaci, colectare a deşeurilor, curăţirea unor zone 

verzi etc. ! 

9. Transformă deșeurile în ornamente sau obiecte utile ! 

Apoi am trecut la acțiune și am derulat și alte activități interesante, propuse de inițiatorii 

proiectului, care au stimulat creativitatea elevilor și le-au pus la încercare spiritul de echipă : 

Activitatea 1. „Reciclare creativă” : din materialele reciclabile colectate de noi toți, elevi și 

profesori -  sticle PET, cartoane, hârtie, materiale metalice – elevii au realizat obiecte utile și 

obiecte decorative: măsuță, ghiveci pentru flori și suport, portretul fizicianului Albert Einstein. 

 

Activitatea 2. „ Mai mult verde” : am plantat flori, am  ecologizat mai multe spații din 

școală, am colectat deșeuri, am realizat o evaluare a mediului din București. 

Activitatea 3.  „Natura vorbește! O auzi, dar … o asculți? Dacă natura ar avea voce 

umană, ce ar spune?”: am realizat fotografii, desene, colaje pe tema acestei activități iar cele mai 



reușite creații plastice au fost expuse în holul din corpul principal al școlii noastre, pentru a putea fi 

apreciate și de alți elevi, profesori, părinți sau alte persoane care ne trec pragul. 

 

 

Proiectul „Protejând mediul, ne protejăm pe noi!” a avut ca scop dezvoltarea în rândul 

elevilor a spiritului de inițiativă, a comunicării, a schimbului de bune practici în vederea formării 

unei educații ecologice demne de un cetățean european și formarea unei atitudini conștiente și 

responsabile față de mediu, creșterea responsabilizării elevilor, profesorilor și părinților față de 

mediu, prin educare, implicare și generarea unui angajament comun al tuturor - școală, familie, 

comunitate. Din școala noastră, au fost implicați peste 100 de elevi, atât de la filiera tehnologică cât 

și de la filiera vocațională, coordonați de patru cadre didactice. Pe parcursul desfășurării 

activităților, a existat o foarte bună cooperare, colaborare, comunicare între toți cei implicați iar 

rezultatele proiectului au fost diseminate prin site-ul școlii, prin pagina de facebook a proiectului, 

prin informațiile de la avizierul școlii. Acest proiect a reprezentat și o competiție între cele 27 de 

licee din întreaga țară participante. Suntem mândri că la final, în urma interevaluării realizate de 

evaluatori din cele 27 de licee implicate în proiect , am obținut un binemeritat premiu special! 

Proiectul – concurs național „Protejând mediul, ne protejăm pe noi!” a reprezentat pentru 

noi o experiență interesantă, în urma căreia am devenit mai responsabili față de mediul în care 

trăim! 
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