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Începând cu anul şcolar 2007-2008, elevii Colegiului Economic “Delta Dunării” Tulcea,
au implementat un proiect ecologic conştienţi fiind că viitorul societăţii umane va depinde de
măsurile şi acţiunile care se iau de fiecare dintre noi pentru a consolida legăturile pozitive ale
omului cu natura. In cadrul proiectului am desfăşurat activităţi ecologice şi am participat la
concursurile şcolare judeţene   şi naţionale, obţinând premii şi menţiuni.

In anul şcolar 2009-2010, în urma participării la Programul educaţional şi Concursul
naţional “Şcoli pentru un viitor verde” organizat de Editura CD Press şi Organizaţia WWF, am
obţinut menţiune de merit şi atestat de şcoală verde (fig.1). Motivaţi de rezultat, elevii au
continuat activităţile ecologice şi în anul şcolar 2010-2011, şi ne-am înscris din nou la concurs.

Foto 1 - Gala de premiere ”Şcoli pentru un viitor verde”- ediţia I

Prima activitate desfăşurată pentru concursul “Şcoli pentru un viitor verde “, ediţia a II-a,
a reprezentat-o reamenajarea “colţului verde”. Amenajarea “colţului ecologiştilor” reprezintă
o activitate constantă de “împodobire” a unui perete din şcoala noastră cu articole, panouri,
planşe, postere, desene, obiecte realizate din materiale reciclate ce au ca scop popularizarea
activităţilor desfăşurate în cadrul clubului ecologiştilor, organizat la nivelul şcolii precum şi
insuflarea spiritului “eco” şi celorlalţi elevi din şcoala noastră.

În zona destinată amenajării de acest gen am postat panouri  cu poze privind activităţile
noastre, planşe cu zilele ecologice, planşe cu mesaje “eco-friendly”, marionete realizate din
deşeuri pentru a-i determina pe elevi să înţeleagă că noi suntem rezultatul sau că asupra noastră se
reflectă consecinţele poluării mediului înconjurator. Odată cu înscrierea la Programul educaţional
şi Concursul naţional “Şcoli pentru un viitor verde”,ediţia a II-a, colţul a fost reamenajat, postând
bannere cu adresa site-ului concursului http://scolipentruunviitorverde.ro, precum şi cu
organizatorii parteneri: Asociaţia “Şcoli pentru un viitor verde”şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării,Tineretului şi Sportului. La “Colţul verde” mai sunt afişate cele 10 reguli ale
ecologistului, calendarul ecologic, noua mascotă reprezentată de un glob pământesc, realizat din
cartoane reciclate, ce transmite mesajul “Ajută-mă, vei avea nevoie de mine !” , vechea mascotă ,
un roboţel realizat din cutii de iaurt,  şi blogul clubului ecologistilor,
http://clubulgreen.wordpress.com. ,,Colţul verde” este reamenajat constant, în funcţie de noile
activităţi desfăşurate în cadrul clubului ecoogiştilor şi de evenimentele ecologice.

 “Colţul verde” (foto 2)  îi inspiră pe elevii colegiului să fie prieteni ai naturii, pentru că doar prin
exemplul personal îi poţi schimba pe cei din jurul tău. Tot la “col ţul verde” s-a realizat informarea
elevilor cu privire la concursul “Şcoli pentru un viitor verde”, ediţia a II -a şi diseminarea
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informaţiilor despre rezultatele obţinute de şcoala noastră la concurs in prima ediţie, când Colegiul
Economic “Delta Dunării” Tulcea a primit atestat de şcoală verde pentru o perioadă de doi ani şi
menţiune de merit. Elevii pot admira şi pozele cu imagini de la gala din Bucureşti organizată cu
ocazia premierii şcolilor participante la concurs.

Foto 2 - Colţul verde şi ecologiştii

Urmărind calendarul evenimentelor ecologice şi cerinţele din regulamentul concursului
următoarea activitate ecologică a reprezentat-o ,,Tulcea prinde rădăcini!” Campania naţională
,,România prinde rădăcini” a ajuns şi în judeţul nostru. Elevii ecologişti ai Colegiului Economic
,,Delta Dunării” Tulcea, însoţiţi de domnul director prof. dr Liviu Lucan, consilierul educativ
prof. Şapera Stere şi doamna profesoară Albăceanu Gherghina, coordonatoarea  echipei
ecologiştilor, au participat activ în cadrul campaniei la activitatea ,,Tulcea prinde rădăcini!”.
Activitatea ecologică a început la ora 8 dimineaţa pe dealurile din apropierea oraşului în zona

Pădurii Bididia lângă Lacul Zaghen. Elevii, organizaţi în echipe de câte doi , au săpat gropi cu
dimensiuni de 30cm/30cm, au mocirlit rădăcinile puieţilor, le-au aşezat în groapă şi apoi au tasat
pământul. Timp de două ore , au plantat 1000 de puieţi din speciile salcâm şi glădiţă pe o
suprafaţă de 2000 metri pătraţi puşi la dispoziţie de Ocolul Silvic Tulcea.

Foto 3 - Tulcea prinde rădăcini

O altă activitate ecologică desfăşurată, o reprezintă reamenajarea parcului ecologiştilor din
incinta colegiului, înfiinţat în urmă cu 5 ani. Este o activitate complexă, deoarece cuprinde mai
multe acţiuni: curăţarea terenului de frunze şi gunoaie, săparea terenului şi reamenajarea
rondurilor de flori, îngrijirea copăceilor şi a arbuştilor de gard viu, văruirea trunchiurilor copacilor.
Urmează întreţinerea parcului prin udarea florilor şi a copacilor, plivitul buruienilor, şi păstrarea
curăţeniei. (foto 4)



Foto 4 - Reamenajarea parcului ecologiştilor

,,Eco-ecologiştii aduc primăvara!” a fost altă activitate ce a avut drept scop încurajarea
elevilor spre implicarea constantă în activităţile ce au caracter ecologic  prin aportul propriilor
idei de economisire a resurselor naturale. Proiectul a fost promovat în fiecare clasă dar activitatea
s-a adresat în special elevilor din clasa a XI-a, care studiază Geografia mediului  şi care au
construit machete şi planşe pentru a pune în practică ceea ce au învăţat.

În acest sens ei au realizat un un copac ale cărui frunze sunt reprezentate  de fotografii
făcute pentru a prezenta câteva metode de utilizare raţională a resurselor (ex.: reciclarea hârtiei,
stingerea luminii, stingerea calculatorului, oprirea robinetului în timpul spălării pe dinţi
dimineaţa etc.). Elevii au mai realizat şi machete  din materiale reciclabile (hârtie, plastic,
materiale textile), ce reprezintă eco-oraşe şi eco-sate, pentru a evidenţia sursele ecologice ale
energiei electrice (energia hidraulică, eoliană, solară), inspiraţi fiind chiar din mediul apropiat (în
judeţul nostru s-au construit parcuri de eoliene). (foto 5)

Pe lângă machetele atractive, grupele de participanţi au pus în practică şi un joc
interactiv prin care au menţinut publicul atent, aflând totodată şi părerea acestuia despre
problema economisirii resurselor neregenerabile. „Copacul” a fost expus la „Colţul verde”, iar
machetele au fost expuse pe holurile colegiului.

Foto 5 - Machete realizate de elevi

Ultima activitate desfăşurată de elevii Colegiului Economic “Delta Dunării” Tulcea ,în
cadrul concursului naţional “Şcoli pentru un viitor verde”, ediţia a II-a, a constat în colectarea
selectivă a deşeurilor (foto 6)

Activitatea s-a desfăşurat pe durata a 4 luni şi a avut ca scop responsabilizarea elevilor prin
colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile (hârtie, doze de aluminiu, PET -uri). Materialele au fost
colectate de la elevi de acasă, din şcoală şi din internatul colegiului. Materialele au fost colectate şi
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depozitate în containerele dăruite în acest scop de o firmă specializată în colectarea şi valorificarea
materialelor recuperabile. Ele au fost livrate centrului de colectare în fiecare lună şi s -au întocmit
procese verbale. In paralel am desfăşurat şi celelalte activitaţi obligatorii pentru concurs. La
sfârşitul ultimei activităţi de colectare, am însumat toate cantităţile livrate iar firma colectoare ne -a
eliberat o adeverinţă pentru încărcarea pe site. Deşi activităţile de colectare PET-uri nu intră în
concurs, elevii le-au colectat pentru că sunt ecologişti adevăraţi. Programul de colectare, selectare
şi valorificare a deşeurilor a început în şcoala noastră în urmă cu 3 ani, prin implementarea unui
proiect ecologic, şi se va desfăşura şi în afara concursurilor, sub forma activităţilor ecologice.
Colectarea şi valorificarea materialelor are un dublu rol: cel de a proteja mediul şi de
autofinanţare. Cu banii obtinuţi din valorificarea deşeurilor am cumpărat materialel e necesare
pentru amenajarea ,,colţului verde” şi a parcului ecologiştilor din incinta şcolii.

În urma activităţilor de reciclare s-au strâns 7035 kg hârtie şi carton, 357 kg. doze de
aluminiu şi 298 kg. PET-uri. Materialele au fost valorificate prin Societatea Comercială S.C. J.T.
GRUP S.R.L. Elevii au învăţat că omul poate contribui la protejarea mediului prin activităţile
cotidiene, una dintre acestea fiind colectarea selectivă a deşeurile, în funcţie de natura
lor.(fig.6)

Programul de reciclare trebuie sa fie permanent. “Cu o floare nu se face primavara!”. O
singură campanie, oricât de mare ar fi cantitatea de maculatură şi alte materiale strânsă, nu
înseamnă educaţie ecologică. Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci. Reciclarea
reduce cantitatea de deşeuri ce trebuie depozitată în gropi de gunoi, sau incinerată. Cu cât se
reciclează mai mult, cu atât scad costurile. Programele de reciclare bine puse la punct sunt mai
ieftine decât colectarea, depozitarea în gropile de gunoi, sau incinerare a. Pe de altă parte,
reciclarea creează locuri de muncă.

Foto 6 - Colectarea selectivă a deşeurilor

În activitatea noastră am avut şi avem în continuare parteneri importanţi precum
Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, Agenţia pentru  Protecţia Mediului şi
Primăria Municipiului Tulcea-Centrul de Informare şi Educare în Managementul Deşeurilor ,
Ziarul Obiectiv, Ziarul Adevărul de seară, societatea S.C. JT Grup SRL.

Mulţumim tuturor elevilor care s-au implicat în proiect şi sperăm ca şi elevii inimoşi din
celelalte clase care şi-au exprimat intenţia de a participa la activităţile ecologice să se implice cu
respect şi dăruire faţa de mediul înconjurător.

Albăceanu Gherghina
Colegiul Economic “Delta Dunării” Tulcea


