CATEGORIA MEDIU: ECOLOGIZARE

De ce să ecologizăm?
Grija pentru mediu este o însuşire ce ar trebui să dăinuiască în fiecare dintre noi încă de la cele mai
fragede vârste. Şi pentru a ne putea bucura de fiecare minune pe care o are de oferit această planetă
avem responsabilitatea de a o menţine vie şi curată.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Ideea – ea porneşte de la o problemă a comunităţii şi contribuie la soluționarea acesteia.
Din păcăte încă sunt numeroase spaţii verzi sau parcuri unde cetăţenii nu se pot relaxa
din cauza deşeurilor. Tu unde ai face curăţenie?
Apoi gândeşte-te la un concept care să transmită importanţa iniţiative şi dă-i şi un nume.

2.

Planul evenimentului – acest plan ar trebui să conţină locaţia desfăşurării iniţiativei,
data şi ora, persoanele implicate şi responsabilităţi alocate acestora, resursele necesare,
acorduri de la instituţiile implicate (dacă este nevoie), planul de promovare în rândul
colegilor, dar şi în rândul comunităţii, planul de preluare ale deşeurilor.

3.

Echipa – elevii ar trebui implicaţi cât mai mult în astfel de iniţiative pentru a le dezvolta
abilitatea de a conduce echipe, organizare şi spiritul civic. Pot fi responsabili cu alegerea
locaţiei, coordonatori de echipe de curăţenie sau responsabili cu strângerea deşeurilor.

4.
Planul de promovare – mergi împreună cu echipa ta
din clasă în clasă și vorbește-le câteva minute despre
eveniment, fă o prezentare în PowerPoint și prezint-o în
timpul unei întâlniri a Consiliului Elevilor, postează un
articol pe site-ul școlii etc. Pentru un impact mai mare,
încearcă să nu începi prin a prezenta direct ideea de
ecologizare, ci prin a le prezenta problema reală (imagini cu
locaţia)

5. Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la
activitate și obține în scris acordul de participare și de
utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci
fotografii și filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe
platforma olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei
activități.
6.

Să trecem la treabă!

7.

Mulțumește! Premiază fiecare participant pentru activitatea depusă. Crează o competiţie,
echipa care strânge cele mai multe deşeuri va primi agende şi pixuri sau alte premii.

8.

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Alege locația unde urmează să faci acțiunea de ecologizare
Găsește un concept
Formează o echipă de voinicei
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Promovează acțiunea în școala/ grădinița / comunitatea ta
Verifică că cei de la salubrizare pot prelua materialele pe care tu le colectezi
Caută un sponsor care să le ofere participanților premiile menționate (agende și pixuri)
Realizează fotografii/ filmulețe de la acțiunea de reciclare
RESURSELE NECESARE
Saci menajeri diverse culori - fiecare categorie de deșeu preluat
Mănuși
Mături
Făraș
Contactarea companiei locale de salubrizare pentru preluarea deșeurilor
Diplome de participare
Premii: agende și pixuri – echipa ce colectează cele mai multe deșeuri

