ANEXA 1 - raport de activitate lunar
RECICLARE: total materiale colectate 300 kg
 Hârtie& carton 300 kg
Sesiuni informative:
 După înscrierea în Concursul național ecOprovocarea, profesorul coordonator Ciurte Camelia Elena
a organizat o întâlnire cu elevii coordonatori, membrii ai Clubului EcoSchool din școală, în vederea
discutării activităţilor propuse şi managerierea operativă a acestora.
 Profesorul coordonator Ciurte Camelia Elena, a prezentat și colegilor profesori obiectivele urmărite
prin implicarea voluntară a acestora (împreună cu elevii) în cadrul Concursul național
ecOprovocarea: conștientizarea tinerilor asupra importantei mediului verde; cultivarea dorinţei de
implicare individuală; descoperirea unor noi oportunități de carieră; implicarea în activități de
voluntariat; dezvoltarea simțului responsabilității, spiritul de echipă, creativitatea, capacitatea de a
convinge, competitivitatea; puterea de a aduce schimbări benefice în societate.
 Elevii coordonatori, membrii ai Clubului EcoSchool din școală, au fixat pentru fiecare lună în parte,
tema reciclării precum și perioadele de desfășurare a acțiunilor din fiecare lună.
 Elevii coordonatori, membrii ai Clubului EcoSchool din școală au amenajat locuri speciale, cât mai
atractive pentru colectarea deșeurilor.
 Pentru luna octombrie 2016, elevii și profesorii au participat la activitatea de reciclare a deșeurilor
din hârtie și carton.
 La orele de dirigenție pentru clasele a IX- a C, profesor diriginte Birta Adriana și a XII –a A, profesor
diriginte Ciurte Camelia Elena, au fost prezentate teme specifice reciclării deșeurilor de hârtie
(descrierea și explicarea unor noțiuni legate de protejarea naturii și sursele de poluare).
Numarul voluntarilor implicati (incarcare &descarcare deseuri): 8
Echipa de concurs care a organizat activitatile (nume elevi si profesor coordonator):
 Elevi din clasa a XII – a, A …[numele elevilor]… și profesor coordonator CIURTE CAMELIA ELENA
 Elevi din clasa a IX – a, C (16 elevi) și profesor coordonator BIRTA ADRIANA
Link
foto:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008234112156&sk=photos&collection_token=100008234
112156%3A2305272732%3A69&set=a.1829542590663527.1073741837.100008234112156&type=3
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