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În acţiunea Ziua de Curăţenie Naţională din cadrul Proiectului „Let`s Do It!” România, cel mai
mare proiect de implicare socială din ţara noastră, care are ca scop curăţarea deşeurilor din arealele
naturale, au participat şi elevi ai Ş o
G n z
,,E n Do n ,, Tecuci, însoţiţi de profesorii
coordonatori: Dascălu Elena, Istrate Florentina, Şerban Gina, Bîra Ilinca, Serghie Tamara. Intâlnirea
celor care au participat la actiune a avut loc la şcoală, unde s-au format echipele, s-a stabilit traseul şi
s-au împarţit mănuşile şi sacii pentru colectarea deşeurilor. Sub supravegerea profesorilor
coordonatori, echipele de elevi s-au deplasat către Insula Cercetaşilor(Parcul Oltea Doamna), dar nici
spaţiul şcolii şi împrejurimile ei nu au fost neglijate. Aici au rămas micii voluntari de la grupa
pregătitoare, coordonaţi de doamna prof. înv. primar, Bîra Ilinca. În cele trei ore de activitate
neântreruptă, elevii au strâns 20 de saci mari de diferite deşeuri, pe care i-au transportat la iesirea din
parc, unde cu promptitudine au fost preluati de către EcoGrup Tecuci, prin grija domnului director,
Stanciu Dragoş. Prin această acţiune, noi nu ne-am propus doar curăţarea unor zone în care turiştii sau
localnicii neglijenţi lasă deşeuri în urma lor, ci şi să dăm un puternic mesaj de respectare a naturii şi în
acelaşi timp să formăm elevii, pentru a fi implicaţi în acţiuni destinate protecţiei mediului înconjurător
şi voluntariatului.

Promovarea unui stil de viață sănătos şi grija față de mediu, reprezintă preocupări constante
ale elevilor şcolii noastre. În vacanţa de vară, ei au participat şi la o amplă acţiune de conştientizare
în domeniul colectării şi predării hârtiei şi cartonului, sub deviza ,,Reciclez, nu poluez!,, fiind
coordonaţi de profesorul de biologie şi managerii şcolii, prof. înv. primar, Gîţă Ionica şi Lefter
Adriana. În urma acestei acţiuni a fost predată S.C. BIP ECO 2011SRL, o cantitate de 1000 kg. hârtie.
Aşadar, prin maculatura predată, am salvat 17 arbori maturi care produc în fiecare oră oxigenul
necesar pentru 900 de oameni!
Aceste acţiuni înseamnă implicare, responsabilitate, apreciere faţă de natură şi mediul
înconjurător, o lecţie de viaţă pentru cei care nu respectă natura.

P o .D

E n ,Ş o

G

n z

,,E n Do

n ”, Tecuci

