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LA SIBIU, MOȘ NICOLAE RECICLEAZĂ
- expoziție și festivitate de premiere a concursului școlar SIBIUL RECICLEAZĂ -

În cadrul campaniei de informare și conștientizare a proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU, Consiliul Județean Sibiu a organizat în perioada septembrie-decembrie 2012 un
concurs școlar al cărui scop este educarea elevilor din județ în ceea ce privește gestionarea corectă a deșeurilor menajere.
Concursul s-a derulat cu ajutorul Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu, conform Protocolului de colaborare semnat în
septembrie 2012 între CJ Sibiu și ISJ Sibiu.
Competiția școlară SIBIUL RECICLEAZĂ a fost lansată în 17 septembrie 2012, urmând să fie finalizată
printr-o festivitate de premiere în data de 6 decembrie 2012. Prin intermediul anunțurilor postate pe website-ul
Consiliului Județean Sibiu, pe website-ul Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu și pe website-ul Proiectului, la concurs
au fost invitate să participe toate unitățile de învățământ preuniversitar din județ. Aproape 70 de unități de învățământ au
răspuns invitației, trimițând peste 160 de desene, colaje, fotografii și benzi desenate pentru cele patru secțiuni ale
concursului:
• SUPER-EROUL/PERSONAJUL MEU RECICLEAZĂ concurs de desene pentru preșcolari;
• REFOLOSIM, NU RISIPIM! concurs de colaje din materiale refolosite pentru elevii claselor I-IV;
• RECICLAREA ÎN LOCALITATEA MEA concurs de fotografii pentru elevii claselor V-VIII;
• POVESTEA CELOR 3 R concurs de benzi desenate pentru elevii claselor IX-XII.
Conform regulamentului, unitățile de învățământ doritoare să participe și-au organizat la nivel propriu prima
etapă a concursului, transmițând la ISJ Sibiu lucrările câștigătoare ale fazei pe unitate. Cele mai multe lucrări primite s-au
înregistrat la secțiunea de colaje, urmate îndeaproape de desene, iar cele mai puține la secțiunea de benzi desenate. Toate
aceste lucrări au intrat în competiția la nivel județean.
Pentru stabilirea câștigătorilor județeni a fost constituit un juriu compus din reprezentanți ai CJ Sibiu, ISJ Sibiu
și echipei de Asistență Tehnică a Proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN
JUDEŢUL SIBIU.
De Sf. Nicolae, toate lucrările înscrise în faza județeană a concursului vor fi expuse în holul noii săli de ședințe a
Consiliului Județean Sibiu, iar câștigătorii fiecărei secțiuni a concursului vor fi recompensați cu premii substanțiale pentru
talentul lor artistic și pentru seriozitatea cu care au abordat subiectul colectării separate a deșeurilor reciclabile. Toți elevii
ale căror lucrări au fost selectate pentru faza județeană, însoțiți de cadrele didactice îndrumătoare, au fost invitați să
participe la festivitatea de premiere a concursului SIBIUL RECICLEAZĂ.
Domnul Ioan Cindrea, președintele Consiliului Județean Sibiu, va fi gazda evenimentului, împreună cu domnul
prof. dr. Ștefan Firu, Inspector Școlar General.
Tot cu această ocazie vor fi recompensați trei dintre participanții la concursul SĂ ÎNCEPEM COLECTAREA
SEPARATĂ. Acestă competiție a constat dintr-o scurtă serie de întrebări imprimate pe un pliant tipărit în 5000 de
exemplare și distribuit începând cu 20 aprilie 2012 tuturor unităților de învățământ din județul Sibiu, fie în cadrul
întâlnirilor cu cetățenii, fie prin intermediul Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu. Pliantul pentru școli a fost postat și
pe website-ul proiectului (www.sibiulrecicleaza.ro>RESURSE>Materiale tipărite>Pliant pentru școli).
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Chiar dacă răspunsurile la întrebările puse în pliant au fost discutate cu elevii prezenți la unele întâlniri, totuși cei
doritori să-și verifice cunoștințele au fost încurajați să-și trimită răspunsurile în scris la o adresă electronică creată special
în acest scop (sibiulrecicleaza@cjsibiu.ro). Termenul de primire a răspunsurilor a fost inițial 1 septembrie 2012, fiind
apoi prelungit până pe 30 noiembrie 2012 (anunțul de prelungire a datei a fost postat pe website-urile Consiliului
Județean Sibiu, Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu, și pe website-ul proiectului). Au fost astfel primite mai multe
zeci de răspunsuri. Dintre acestea, trei au fost trase la sorți, urmând să fie recompensate cu premii. Toți elevii care au
răspuns la întrebările de pe pliantul școlar au fost invitați la festivitatea de premiere de MOȘ NICOLAE.
Un premiu special va fi acordat celui mai activ elev la cele 63 de întâlniri cu cetățenii organizate în cadrul
campaniei de informare și conștientizare SIBIUL RECICLEAZĂ în localitățile din județ în cursul anului 2012.
Toți participanții la festivitatea de premiere vor primi materialele promoționale ale proiectului (sacoșă de pânză,
bloc-notes, pix și tricou).
Proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU, care urmărește
creșterea calității vieții și protecția mediului în județul Sibiu, este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European
de Dezvoltare Regională.
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Maria Hoţea – Responsabil relaţii publice în cadrul proiectului, Tel.: 0269217733/int. 130, e-mail: maria.hotea@cjsibiu.ro
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