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„CEL MAI BUN PROIECT ECOLOGIC” 
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Situația ecologică precară impune 

acțiuni hotărâte din partea noastră, a 

generației în creștere. Proiectul nostru 

este unul complex alcătuit din mai 

multe acțiuni de ordin informativ-

educativ, aplicativ. Măsurile propuse, 

în cazul în care vor fi promovate cu 

insistență vor crea un teren propice 

pentru un trai ecologic.  

Proiectul nostru conține câteva componente:  

1. Informativ-educativ. 

a) Marșul ecologiștilor. 

Etapa de pregătire. Inițial membrii echipei au 

selectat informații cu caracter ecologic. Am fost 

consultați de profesoara de științe Balica Elena și de 

bibliotecara Lilia Don-Ciobanu de la 

Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, 

Filiala „Ovidius”. 



Ulterior am alcătuit texte informative care au fost 

amplasate pe postere în formă de fluture: „Colectarea 

diferențiată a deșeurilor este un semn de civilizație și 

inteligență. Fabricând obiecte noi din materiale reciclate, 

se economisește energie și se poluează mai puțin mediul 

ambiant. Separă și TU plasticul de sticlă, și hârtia de 

aluminiu.”; „Cât timp se mențin deșeurile: Cojile de 

banană – 3-4 săptămâni, cotorul unui măr – 5 luni, punga de hârtie – o lună, pânza de 

bumbac – 5 luni, șosetele de lână – 1 an, guma de mestecat – 5 ani, cutia de conserve – de la 

80 la 100 ani, cutia de aluminiu – 200 – 500 ani; punga de plastic – 450 -1000 ani, butelia de 

plastic – 1000 ani, vasul de sticlă – 4000 ani.”. 

Pe alte postere de dimensiuni A2 am scris: „Verdele 

este mai mult decât o culoare, este un mod de viață”, 

„Hai să protejăm natura”, „Cele mai poluate locuri 

din lume”, „Hai să protejăm natura. Curiozități”.   

Desfășurarea Marșului Ecologiștilor. În dimineața 

zilei de 

9 mai, 

2018, 

când 

adulții 

polemizau pe marginea evenimentului evocat: 

unii serbau Ziua Europei, iar alții scandau 

urale de Ziua Victoriei, noi, Tinerii Ecologiști 

am ieșit în stradă, costumați în haine de 

culoare verde confecționate din material 

reciclabil și am demarat „marea bătălie” pentru ecologie. Inițial am distribuit flutarași tuturor 

trecătorilor indiferent de vârstă, gen, etnie. Iar pe cei mai răbdători i-am atras în discuții 

proecologice. După ce am distribuit toți 

fluturașii ne-am continuat Marșul ținând în 

mâini posterele de format A2. 

Impactul a fost unul neaștepat de bun. 

Trecătorii s-au dovedit a fi foarte receptivi.  



 

Ne-au ascultat cu multă atenție, ne-au mulțimit, iar 

unii, mai versați, ne-au oferit și alte date în 

contextul celor evocate. Alți trecători au insistat să 

facem poze împreună cu ei. Marșul a fost diseminat 

prin intermediul partenerilor noștri de la Biblioteca 

„Ovidius” care l-au plasat pe pagina lor de pe o 

rețea de socializare. 

a) Confecționarea 

hainelor din materiale reciclabile. A 

doua zi, la 10 mai, 2018, ne-am întrunit 

pentru a croi haine moderne din 

materiale reciclabile. Materialul care a 

stat la baza pieselor de vestimentație l-

am obținut din pungile reciclabile pentru 

colectarea deșeurilor. După o muncă de 

câteva ore am „țesut” fuste, rochii, 

tunici, tricouri și tot felul de accesorii. 

După aplicarea conceptului de design 

vestimentar ne-am regăsit pe post de model al 

propriei colecții și am defilat pe străzile de la 

Telecentru. Trecătorii ne-au privit cu multă 

atenție, iar noi i-am îndemnat să nu „îmbrace” 

Tera în plastic și în alte obiecte cu o perioadă 

lungă de reciclare. 

2. Practic 

a) Laboratorul ecologic. Din 

cadrul orelor de Științe formale (la școală) și 

non-formale (la bibliotecă) am aflat cum cu 

ajutorul unor substanțe din universul imediat 

putem identifica produsele alimentare 

ecologice. De exemplu, cu ajutorul soluției de 

iod putem testa existența amidonului natural 



și a celui modificat în alimente. Pentru 

a realiza experimentul am mers la cel 

mai apropiat magazin alimentar și am 

procurat mezeluri, pâine, brânzeturi ș.a. 

Peste ele am picurat câteva picături de 

iod. Cele pe care soluția de iod nu și-a 

schimbat culoarea, acestea nu conțin 

amidon modificat și pot fi folosite în 

alimentație. Iar pe cele pe care pata de 

iod a căpătat nuanțe închise (negru spre 

violet) conțin amidon modificat și 

urmează a fi excluse din meniu. În urma 

mai multor ședințe am întocmit o listă a 

alimentelor care pot fi consumate și un alt tabel ce 

conține produsele pe care ar trebui să nu le 

consumăm. În acest mod încercăm să ne protejăm 

pe noi și pe cei apropiați. 

În cadrul laboratorului am realizat și alte 

experimente în care am folosit materiale 

reciclabile. Pentru a folosi în alt scop cojile de 

portocală, am confecționat o Candelă ecologică 

din coji de portocală, ulei, esență de mentă. De 

asemenea, pentru a înțelege cum are loc procesul 

de oxidare, am efectuat experimentul Cerneala 

invizibilă, folosind lămâia și bețișorul igienic pentru a scrie un mesaj ecologic codificat. Cu 

ajutorul unei 

lumânări aprinse, 

noi, în ipostaza 

agenților secreți am 

decodificat mesajul 

și am conștientizat 

că prin acest proces 

distructiv 80 la sută 



din proprietățile fructului se pierd. 

Pentru a demonstra nocivitatea 

fenomenului spectaculos Vulcanul, 

am efectuat acest experiment cu 

ajutorul materialelor reciclabile și a 

substanțelor din universul imediat: pet-

uri, pahare din hârtie reciclate, carton, 

sticlă, bicarbonat de sodium, oțet și 

colorant alimentar. 

 Încântați de activitățile ecologice, 

ne dorim să realizăm noi descoperiri, 

deoarece sunt atractive și contribuie la o 

mai bună înțelegere a lumii 

înconjurătoare. 

Atât școala cât și biblioteca poate 

contribui la responsabilizarea societății 

prin informare, conștientizare și educare. 

Prin metoda experimentului științific am demonstrat că modul de viață ecologic este cool și 

trebuie să devină cotidian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ne puteți urmări pe adresa: 

https://www.facebook.com/biblioteca.ovidius/photos/pb.960831873935470.-

2207520000.1526080043./1913186628699985/?type=3&theater  

 

https://www.facebook.com/biblioteca.ovidius/videos/1913254182026563/  

 

https://www.facebook.com/biblioteca.ovidius/videos/1913238458694802/  

 

https://www.facebook.com/biblioteca.ovidius/videos/1913028395382475/UzpfSTk2MDgzMTg3

MzkzNTQ3MDoxOTEzMDQzMzc1MzgwOTc3/  

 

https://www.facebook.com/biblioteca.ovidius/videos/1913014672050514/  
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