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ORGANIZAREA UNEI ACTIUNI DE COLECTARE ÎMPREUNÃ CU TINERII SI COPIII
A GUNOIULUI ÎMPRÃSTIAT
În Barometrul de Opinie Publicã‐tineret 2008 (Starea socialã si asteptãrile tinerilor din România‐
Barometrul de Opinie Publicã‐Tineret 2008) tineri au fost întrebati în cadrul unui sondaj de mare
anvergurã de cãtre Ansit care sunt conceptiile lor si cum îsi petrec timpul liber tinerii români. Ei au
fost de asemenea întrebati dacã doresc sã devinã membrii ai unei ONG, 36% fiind întrebati din ce tip
de ONG ar dori sã facã parte. Dintre acestia 50% din cei întrebati doresc sã facã parte dintr‐o ONG
care se ocupã de mediu. Aceastã problematicã nu‐i lasã pe tineri indiferenti. Este foarte important ca
de la o vârstã cât mai fragedã copiii si tinerii sã învete ce înseamnã deseurile si gunoiul împrãstiat si
sã le fie învãtate bunele maniere.
Ceva mai jos gãsesti o actiune concretã si bine planificatã pentru scoli si organizatii de tineret.
Organizarea unei actiuni de colectare a deseurilor reprezintã un punct central. Pe lângã aceasta sunt
oferite câteva idei pentru demararea acestei actiuni, bazate pe experientele diferitelor scoli si
organizatilor de tineret. Fiecare scoalã, profesor, educator poate alege din aceste experiente ce i se
potriveste mai bine în grupul sãu tintã.
1. PREGÃTIRI
Pregãtirea împreunã cu copii
Pentru a putea acoperi posibilitãtile educative ale actiunii de colectare a gunoiului împrãstiat, se
recomandã ca dinainte sã se ofere atentia necesarã pregãtirilor împreunã cu copiii. Mai jos gãsesti
câteva actiuni pe care le poti desfãsura în clasã, privitoare la actiunea « gunoiul împrãstiat ».
•

Mai departe gãsesti în aceastã mapã 5 postere informative despre deseuri si reciclare . Pe
aceste materiale se regãsesc cât mai multe informatii si detalii despre deseuri si prelucrarea
acestora. Informatiile acestea le poti folosi si în cadrul unei lectii. Lipeste postere în clasã sau
într‐un loc vizibil din scoalã.

•

Implicã copiii si în organizarea practicã a actiunii « gunoiul împrãstiat ». Unul dintre aspectele
pe care îi poti lãsa sã îndeplineascã este anuntarea actiunii. Lasã‐i sã creeze afise pentru a le
lipi în comunã/ în scoalã/ la ferestrele caselor. Regãsesti în anexã douã palete de culori pe
care le poti folosi

•

Îmbinã un concurs creativ cu actiunea colectarea « gunoiului împrãstiat » : permite copiilor
sã‐si aleagã singuri cele mai frumoase culori sau sã scrie o compunere având ca subiect
« deseurile « si « mediul ». Organizeazã tragerea premiilor în ziua actiunii de colectare.

•

Pentru a creea atmosfera protrivitã, poti fi de asemenea creativ în clasã cu material
« valoros care nu costã nimic ». Comunicã‐le copiilor ca în timp de douã sãptãmâni sã
pãstreze toate deseurile reciclabile, cum ar fi cutii de plastic, bidoane din plastic, sticle, cutii
de ouã, cutii de biscuiti din carton. Spune‐le sã aducã acest material la scoalã sau la
organizatia de tineret. Organizeazã o sesiune de bricolaj în care sã se foloseascã acest
material. Eventual poti îmbrãca aceastã activitate într‐o temã, cum ar fi «monstrii »,
« povesti‐basme », « la fermã », etc… Organizeazã o expozitie cu obiectele create de copii.
Mai jos poti gãsi câteva exemple creative de la scoalã Corbu din judetul Constanta.

Informeazã toate persoanele implicate
Pe lângã copiii care se vor implica în actiune, este nevoie si de alte persoane. Implicã cât mai multi
participanti în actiunea pe care o organizezi :
•

Autoritãtile locale : anuntã dinainte si fã cunoscute planurile tale. Sansa ca primãria sã se
implice este realã, acordând atât sprijin financiar, cât si logistic. Stabileste împreunã cu
primãria când si unde va avea loc actiunea. Primãria poate de asemenea face cunoscutã
actiunea voastrã prin canalele sale ( ziarul primãriei/comunei, panou de anunturi,
website…)

•

Pãrintii : informeazã si pãrintii despre actiunea planificatã si explicã‐le care este motivul
pentru care scoala/ organizatia de tineret, planificã o astfel de actiune, sensibilizând în
acelasi timp si adultii.

•

Presa : Trimite un anunt de presã pe scurt cu câteva zile înainte la radioul si la publicatiile
locale ; anunt în care mentionezi clar ceea ce urmeazã sã întreprindeti când si unde.
Trimite ulterior un mic raport al actiunii însotit de câteva fotografii, sã zicem o zi dupã
încheierea acesteia.

2. ACTIUNEA DE COLECTARE
Practic : de ce ai nevoie ?
Pentru organizarea unei actiuni de colectare a gunoiului împrãstiat ai nevoie de urmãtoarele :
•

Saci de gunoi suficienti ( un sac de gunoi de copil).

•

O pereche de mãnusi de plastic sau mãnusi de lucru, astfel încât cei care colecteazã deseurile
sã nu‐l atingã cu mâna neprotejatã. Poti întreba copiii dacã este posibil sã aducã de acasã o
pereche de mãnusi de lucru. Te poti adresa în aceeasi mãsurã si primãriei dacã doreste sã
sprijine financiar cumpãrarea mãnusilor de plastic.

•

O platformã unde se vor aduna deseurile colectate.

•

O cãrutã/camion în care sã se transporte deseurile

Te poti adresa primarului sau primãriei dacã pot pune la dispozitie ( o parte din) acest material scolii
implicate.

Desfãsurarea actiunii de colectare
În ziua în care se desfãsoarã actiunea de colectare a gunoiului împrãstiat, stabilesti un loc de întâlnire
cu ceilalti participati. Din acest loc copiii pleacã în grupuri si în directii diferite, sub conducerea unui
profesor, învãtãtor, educator.
Deseurile se adunã într‐un loc central. Pe acest loc, în functie de programul de sortare în comunã, se
formeazã o « echipã de sortare » : un grup de copii condus de un educator rãmân la platforma de
sortare pentru a sorta deseurile aduse de celelalte grupuri : plastic, hârtie si sticlã pot fi colectate
separat, conform programului de colectare al comunei. Se poate introduce de asemenea un sistem
de rotatie al echipei de sortare, în care se poate schimba la fiecare sfert de orã ? Copiii învatã
practicând cum sã sorteze deseurile în mod corect.
Actiunea colectãrii « gunoiului împrãstiat » dureazã de preferintã o jumãtate de zi. La sfârsitul
actiunii toti copiii se întâlnesc pe locul unde au fost strânse deseurile colectate, astfel încât rezultatul
actiunii de colectare sã fie arãtat tuturor. Într‐un fel sau altul se mãsoarã cantitatea de deseuri
colectate, de ex. numãrul de saci, numãrul de containere ( recipienti), câti metrii cubi,… Poti oferi
câte ceva participantilor la încheierea actiunii de colectare cum ar fi : o bãuturã rãcoritoare/ un
sandvis/un castronel cu supã/… Nu uita sã fotografiezi echipa de colectare si deseurile colectate,
fotografii pe le trimiti ulterior presei locale sau le publici pe internet.
Pentru a încheia actiunea, deseurile colectate trebuie transportate la locurile special amenajate(
depozitul de deseuri). Stabileste transportul si depozitarea deseurilor împreunã cu serviciile
comunale competente.

3. URMÃRIREA ACTIUNII DE COLECTARE ÎN SCOALÃ SI ÎMPREJURIMI
Actiunea privitoare la gunoiul împrãstiat nu se terminã cu o actiune de colectare. Încearcã sã continui
aceastã actiune, atât prin copii, cât si prin cei care te înconjoarã. Cei din urmã sunt foarte importanti
în creearea unui rezultat durabil al actiunii de colectare.
Anuntarea rezultatului
Aducerea la cunostiintã a rezultatului se poate face prin diferite canale. Poti publica greutatea sau
numãrul de saci de gunoi pe internet si într‐un ziar/publicatie localã, însotitã de o fotografie.
Adreseazã‐te de asemenea primãriei ca prin propriile canale sã facã cunoscut rezultatul actiunii. Poti
scrie si o scrisoare pe care o dai copiilor acasã, în care este fãcut cunoscut rezultatul actiunii de
colectare.
Creeazã un « termometru pentru deseuri », acesta este valabil dacã organizezi o actiune de colectare
de câteva ori pe an. Deseneazã un grafic pe care pãstrezi cantitatea de deseuri colectate. Acest grafic
îl faci cunoscut locuitorilor comunei dupã fiecare actiune de colectare organizatã. Scopul locuitorilor
este diminuarea cantitãtii de deseuri!
Multumeste celor care au participat la colectarea deseurilor

Copiilor care au participat la actiunea de colectare a desurilor le poti multumi printr‐un pic‐nic cu cât
mai putine deseuri în timpul cursurilor de scoalã sau în timpul primei actvitãti imediat dupã actiunea
de colectare. Profesorul, învãtãtorul sau educatorul merge cu copiii la magazin si cautã care sunt
produsele cele mai potrivite pentru un pic‐nic din care sã rezulte cât mai putine deseuri ( ambalaje).
Scrie dinainte o listã dupã urmãtoarele criterii : delicios, usor de purtat, fãrã ambalaj de plastic, putin
ambalaj,… Se pot cumpãra câteva produse cu un buget limitat.
Planificã dinainte ce urmeazã dupã aceastã actiune : te opresti aici, sau repeti un astfel de
eveniment ? Lucruri la care trebuie sã te gândesti cu sigurantã :
•

Efectul actiunii de colectare va dispãrea încetul cu încetul. În locurile unde se adunã deseuri,
se vor strânge din nou. Pentru a obtine o schimbare de atitudine a oamenilor si pentru a
reduce gunoiul împrãstiat în comunã , va trebui sã repeti actiunea de colectare de câteva ori.

•

Fezabilitatea : cât timp liber poti si vrei sã‐ti faci pentru actiunile de colectare ? Dacã aceastã
actiune devine prea greu de realizat, copiii nu vor mai fi motivati. Deci planificã o serie de
actiuni fezabile ( realizabile) ( de ex. de 3 ori pe an).

Drept încheiere se poate cere autoritãtilor locale pentru a
plasa pancarte pentru de prevenire a gunoiului împrãstiat,
pe care este mentionat interzicerea aruncãrii gunoiului si
ce amendã este legatã de aceastã contraventie. Un
exemplu de astfel de pancartã gãsesti în imaginea
alãturatã.

