ANEXA 1 - raport de activitate lunar
Link album:
https://www.facebook.com/paula.mitruti/media_set?set=a.686905331
485839.1073741829.100004991352468&type=3

TARGURI TEMATICE: total 1 eveniment
 Data organizării evenimentului: 17.11.2016
 Numar expozanti:31
 Numar obiecte schimbate: 360
 Tipul de obiecte schimbate: CARTI
Apariții media : radio gsb
Numar voluntari implicati: 42
Sesiuni informative:
In cadrul primului targ tematic EcoProvocarea, un targ de carte desfasurat in biblioteca
liceului, a avut loc un schimb de idei intre elevi menit sa ii faca sa constientizeze impactul devastator
pe care consumul global il are asupra planetei noastre. Acestia au fost rugati sa ofere exemple de
actiuni pe care le savarsesc si care afecteaza mediul inconjurator (colectarea nediferentiata a
deseurilor, consumul inutil de apa sau energie electrica, lipsa de interes fata de conservarea spatiilor
verzi, putinele initiative comunitare de reimpadurire a zonelor defrisate, poluarea apei/aerului si
distrugerea stratului de ozon, incalzirea globala, utilizarea excesiva a bunurilor de consum si risipa de
hartie care s-a generalizat in scoli din cauza nenumaratelor auxiliare utilizate pe durate scurte de
timp sau prin multiplicarea diverselor fise de lucru etc.).
Astfel a fost realizat preambulul primei noastre activitati al carei scop este incurajarea
reutilizarii unor carti deja existente in biblioteci particulare sau scolare in detrimentul achizitionarii
altor carti noi, dar care implica un consum excesiv de hartie, implicit defrisarea si efectele care deriva
de aici. Elevii au fost solicitati sa contribuie la activitati cu carti proprii pe care sa le ofere in schimbul
altor carti care ii intereseaza. Astfel, s-a produs si apropierea de carte, de biblioteca, curiozitatea
fiindu-le starnita, de la schimb/ imprumut pana la lectura propriu-zisa nemairamanand decat un pas.
Elevii au fost marcati de complexitatea fenomenului global de suprasolicitare a mediului si de
epuizarea implicita a resurselor naturale care sunt inlocuite cu surogate artificiale ce dauneaza grav
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sanatatii. Acestia si-au manifestat interesul fata de urmatoarele activitati din cadrul proiectului si au
hotarat ca surplusul de carte sa fie donat bibliotecii liceului.
Echipa de concurs care a organizat activitatile (nume elevi si profesor coordonator):
…[numele elevilor]… si Prof. Paula Mitruti
Anexe ce trebuie atasate raportului: fotografii din timpul evenimentului, fotografii din timpul
atelierelor (daca sunt confecționate obiecte din deseuri reutilizabile pentru targ), tabel cu nume si
semnaturi expozanti.

Din motive de confidentialitate, am decis sa nu publicam pe website numele elevilor si
tabelul cu semnaturile acestora. Va rugam ca pentru raportare sa transmiteti un astfel
de document.
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