…… Pentrucă ..
Unul din motivele pentru care Delta Dunării a devenit rezervaţie a biosferei este
acela că, în comparaţie cu alte delte ale Europei şi chiar ale Terrei, a păstrat o
biodiversitate mai ridicată, prin aceasta întelegându-se un număr mare de specii dintr-o
mare diversitate de unităţi sistematice. Mai mult decât atât, Delta Dunării frapează prin
densitatea ridicată la multe specii, care sunt rare sau lipsesc din alte zone ale
continentului, cu toate că din cauza efectelor activităţilor antropice din ultimile decenii şi
efectivele acestor specii ca şi habitatele lor au fost grav afectate.
Informarea elevilor privind problemele şi eforturile societăţii de protejare şi
conservare a mediului și implicarea activă a acestora în activităţi de protejare a
mediului printr-o gamă largă de preocupări, de la activităţile de creaţie tehnico-ştiinţifice
şi aplicative, de poezie, pictură, la activităţi gospodăreşti ce vizează înfrumuseţarea
şcolii, a cartierului, a clasei .
Formarea deprinderilor de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie şi carton,
PET-uri și dezvoltarea dragostei, respectului pentru natură om şi societate, prin
dezvoltarea respectului faţă de sine, faţă de mediul ambient, prin reducerea deşeurilor
şi protejarea biodiversităţii mediului mai ales în zonele cum este Delta Dunării .
Prin demararea sau participarea la un program educativ, se formează
elevului , deprinderi şi abilităţi ecologice, caracterstice viitorului
cetăţean educat în spiritul ecologic de mâine.
Creşterea gradului de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice privind
problemele de mediu , dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii
, valorificarea deşeurilor reciclabile , amenajarea şi protejarea spaţiului verde , a tuturor
speciilor protejate din Delta Dunării.
Prin activităţile propuse încadrul unui proiect se urmăreşte :

.

1.

Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii

2.

Participarea elevilor la acţiuni de voluntariat pentru promovarea Deltei Dunării

3.

Obţinerea statutului de Eco-Şcoala şi a steagului verde, ca o recunoaştere a

implicării şcolii în rezolvarea problemelor de biodiversitate a mediului în ariile protejate.
Materialele plastice sunt o mare problemă, pentru că fiind produse
nebiodegradabile populația nu cunoaște acest lucru , motiv pentru care le aruncă pe la
orice colț de stradă, fără să realizeze că aceste materiale se pot colecta și duse către
centrele de colectare care le trimit mai departe către centrele de prelucrare , pentru că
acestea pot fi preluate de ape şi purtate zeci , sute de km ce pot devein un real pericol
pentru flora şi fauna din Delta Dunării.

