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Ȋn această activitate elevii vor organiza o acţiune de curăţare în zona lor locală în colaborare cu responsabilul 
pentru locul ales. Elevii vor “adopta” acest loc şi vor informa comunitatea locală cu privire la impactul pe care îl are 

gunoiul marin şi metodele de a menţine zona curată. 

ACŢIUNE COMUNĂ

MATERII
Studii de Mediu, Matematică, Limbi Străine, Arte

NIVEL
12-15 ani
DURATA

1 săptămână
OBIECTIVE

*Participarea la o acţiune de curăţare (o plajă, un râu, zone umede, etc)
*Lucrul în echipă pentru a cauză comună

*Stimularea creativităţii 
RESURSE

International Coastal Cleanup (ICC): www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup
Clean Up the World Campaign: www.cleanuptheworld.org/en/

Clean Up the Mediterranean: www.facebook.com/pages/Clean-Up-The-Med/288531951267566?ref=hl
European Clean-Up Day: www.letscleanupeurope.eu

MATERIALE ŞI ECHIPAMENT
O hartă la scară mare a zonei de curăţat

Toate obiectele de pe listă
O găleată pentru obiectele ascuţite

Foarfece (pentru a tăia sfoara de pescuit)
Cameră foto

Procedura Pas cu Pas
Elevii vor discuta despre locurile marine cunoscute din apropierea lor (coastă, malul unui lac, malul unui râu, 
etc).
Apoi ei vor reflecta asupra următoarelor întrebări:
• Ce îţi place să faci în aceste locuri şi ce fac alţii de obicei în aceste locuri?
• Te-ai gândit vreodată la animalele care trăiesc în sau pe lângă apă?
• Sunt aceste locuri murdare? De ce? Ce fel de probleme poate cauza acest lucru acestor locuri?
• Ai fost vreodată informat despre o acţiune de curăţare ce a avut loc în apropierea zonei unde locuieşti? 
Ai participat vreodată la o asemenea activitate? 
Elevii vor iniţia o acţiune de curăţare pentru un loc ales, fie ca şi activitate la clasă, fie ca o activitate cu şcoala. 
Ei vor lua în considerare următoarele: 
• Implicarea întregii comunităţi şcolare şi poate şi 
alte şcoli învecinate.
• Contactarea celui responsabil de locul ales înaintea 
începerii acţiunii de curăţenie. Un manager de parc 
sau de plajă poate pune la dispoziţie obiecte pentru 
curăţenie şi poate aranja colectarea gunoiului după 
acţiune.
• Colaborarea cu ONG-urile locale care au 
experienţă în acţiunile de curăţare.
• Contactarea unui radio local, post TV sau blog de 
ştiri pentru a promova evenimentul şi pentru a atrage participanţi.
• Discuţia cu profesorul de arte pentru a-i ajuta în realizarea unei expoziţii de sculpturi şi alte obiecte de artă 

realizate din gunoi marin. 

Ȋnainte de a se deplasa la locul ales, elevii vor consulta lista alăturată şi o vor comunica tuturor participanţilor. Dacă 
acţiunea de curăţare este combinată cu monitorizarea gunoiului atunci ei trebuie să folosească fişa de lucru B1.

La locul respectiv, elevii formează mici grupuri şi vor “scana” întreaga zonă. Membrii grupurilor vor avea sarcini 
diferite: colectarea gunoiului, înregistrarea datelor, stivuirea sacilor de gunoi, etc. După ce termină, ei se vor 
asigura că sacii de gunoi plini sunt colectaţi şi aruncaţi corespunzător. 

Ȋntorşi înapoi la clase, elevii vor analiza datele şi vor trage concluzii. Ei vor lua în considerare comportamentul 
oamenilor şi acţiunile care au generat gunoiul colectat şi se vor gândi la metode de prevenire. De exemplu, ce ar 
fi putut fi diferit? Reciclarea, aruncarea corespunzătoare a gunoiului, reducerea folosirii anumitor produse, etc.

O acţiune completă de curăţenie 
necesită un efort comun, o bună or-

ganizare şi multe mâini. Iată câteva sfa-
turi pentru a vă ajuta să măriţi numărul 

participanţilor. 
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Autorităţile regionale, naţionale, locale, grupu-
rile industriale şi organizaţiile civice îşi măresc 
eforturile în combaterea gunoiului marin. Cu 

toate acestea, iniţiativele individuale sunt fundamen-
tale pentru a ataca problema gunoiului. Cetăţenii de 
toate vârstele pot contribui la reducerea gunoiului 
marin – aruncarea corespunzătoare, reducerea pro-
ducerii de gunoi, participarea în proiectele locale de-
spre gunoi, unirea forţelor cu ONG-urile locale sunt 
toate bune modalităţi de a ajuta. 

Sunt legături directe între comportamentul individual 
şi impactul asupra mediului. De exemplu, ambalajul 
unei acadele aruncat pe stradă poate fi cu uşurinţă 
luat de o furtună şi dus în mare. Cum prevenirea este 
cea mai simplă, cea mai eficientă metodă de a re-
duce gunoiul marin, ca indivizi noi putem începe prin 
a ne examina comportamentul şi acţiunile, gândindu-
ne la cât de mult gunoi producem şi unde poate ajun-
ge acesta. Pentru a reduce probabilitatea ca gunoiul 
să ajungă în mare, noi trebuie să ne asiguram că îl 
aruncăm în mod corespunzător. Când suntem în aer 
liber, în special pe plajă sau pe o barcă, trebuie să 
fim atenţi ca nici un gunoi să nu fie luat de vânt sau 

lăsat în urmă. Practicarea tehnicilor de prevenire a 
gunoiul marin, cum ar fi refolosirea pungilor de plas-
tic şi reciclarea este, de asemenea, foarte eficientă. 
Ȋn plus, atunci cănd cumpărăm trebuie să selectăm 
produsele cât mai puţin ambalate, să cumpărăm în 
cantităţi mai mari în loc de mici pachete şi să dăm 
preferinţă produselor din materiale reciclate. 
Eficienţa noastră poate creşte considerabil dacă 
lucrăm în grupuri, ca şi cetăţeni preocupaţi, spre atin-
gerea scopului comun de a rezolva problema gunoiu-
lui  marin din comunitatea sau regiunea noastră. De 
exemplu, un grup de oameni bine informaţi despre 
efectele gunoiului marin asupra unei plaje din aprop-
iere, pot la rândul lor transmite mai bine informaţia 
comunităţii şi pot organiza acţiuni de curăţare. 
Proiecte de tipul “adoptă o plajă” pot fi metode foarte 
eficiente de a educa comunităţile locale cu privire la 
impactul gunoiului marin şi prevenirea acestuia. Mai 
mult, organizaţiile ecologiste recrutează întotdeauna 
voluntari pentru a-i ajuta în proiectele lor. Prin a de-
veni voluntari în organizaţiile locale sau internaţionale 
care organizează acţiuni de curăţare, noi toţi putem 
avea oportunitatea de a contribui la protejarea mediu-
lui şi de a câştiga experienţă în rezolvarea probleme-
lor legate de gunoiul marin. Care este Scopul unei Acţiuni de Curăţare? 

   Listă: Ȋnainte de Acţiunea de Curăţare
   Ȋmbrăcăminte
• Jachetă rezistentă la apă/vânt (depinde de vreme)
• Pantofi rezistenţi, protectori
• Pantaloni lungi 
 Obiecte de Adus
• Apă (sau suc fără zahăr)
• Loţiune de protecţie solară 
• Pălărie
• Foi şi pixuri (pentru întregistrare şi documentare)
• O trusă de prim ajutor
 La locul respectiv asiguraţi-vă că aveţi destule
• Mănuşi (mănuşi de grădinărit, mănuşi de spălat vase sau mănuşi de unică folosinţă din latex) 
• Saci mari de gunoi
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Care este scopul unei curăţări dacă oricum gunoiul 
marin va reveni cu următorul flux? Aceasta este 
o întrebare pusă de mulţi oameni – frustraţi sau 
descurajaţi – atunci când compară cantitatea de 
gunoi strânsă după fiecare acţiune de curăţare şi 
cantitatea care apare pe plajă în următoarele zile. 
Este important să ţinem minte că activităţile de 
curăţare au multe rezultate pozitive: organizarea 
unei acţiuni de curăţare este şi despre atragerea 
atenţiei şi luarea de măsuri la fel de mult cum este 
un efort de curăţare al mediului. Copiii de toate 

vârstele sunt, de obicei, participanţi activi la astfel 
de activităţi.  Poate că unul dintre cele mai pozitive 
mesaje pe care îl primesc este vederea adulţilor 
(părinţi, prieteni şi alţii) curăţând gunoiul; ei înteleg 
astfel că fiecare joacă un rol în protejarea mediului. 
Ȋn final, vederea cantităţilor repetate de gunoi cum 
ar fi sticlele de plastic, mucurile de ţigară poate 
avea ca rezultat schimbarea comportamentului 
nostru zilnic şi chiar încurajarea altora să faca la 
fel. 
Adaptat după: http://journeytotheplasticocean.
wordpress.com/


