
Stimate domnule primar,  

  

Noi, elevii clasei a VII-a A, de la Școala Gimnaziala Nr. 2 Zimnicea, împreună cu 

doamna profesoara de educatie sociala, dorim sa vă solicitam sprijinul într-o problema ce tine 

de formarea unei discipline fata de calitatea mediului, prin colectarea responsabila a deseurilor 

refolosibile din școala noastră.  

În ultimii ani constatam un oarecare dispret al oamenilor, in general, fata de mediu. 

Atata timp cat nu se aplica masuri coercitive, educatia ramane rudimentara. Plecand din acest 

punct, ne-am propus sa ne responsabilizam printr-o noua abordare, sa plecam din scoli, cu un 

comportament fata de mediu bine format, spre societate. Cum putem rezolva? Foarte simplu! 

Implicandu-ne fiecare! Vom avea nevoie insa de sprijinul financiar al primariei in sustinerea 

acestui proiect si, desigur, de introducerea lui pe ordinea de zi a consiliului local pentru a-l 

putea implementa la nivelul intregului oras.  

Scoala noastra a mai fost implicata in activitati de voluntariat, prin urmare avem o 

oarecare experienta in acest domeniu. Dorim insa sa devenim mult mai activi pentru a produce 

schimbari benefice in comunitatea noastra. Dezbaterile din cadrul orelor de educatie sociala ne-

au incurajat in acest sens. Totodata, scoala noastra beneficiaza si de consilierea Institutului 

Cultural Timisoara, fiind cuprinsi in proiectul Cetateanul, prin care descoperim de mici cum sa 

ne formam si, mai ales, sa ne dezvoltam deprinderile civice. Ne-am gandit ca exemplul nostru 

se poate constitui la un moment dat intr-un schimb de bune practici. Va rugam sa va adaugati 

pe agenda zilnica o intalnire cu reprezentatii scolii noastre pentru a va expune problema.  

În speranța că veți da curs rugăminții noastre, încheiem mulțumindu-vă pentru că ne-ați 

ascultat si nutrim nădejdea că ne veți acorda sprijinul necesar în solutionarea ei. Stim ca la 

nivelul orasului este in desfasurare un proiect similar, cu atat mai mult, vom aduce un plus de 

vioiciune in materializarea lui. 

 

Cu stimă, 

Elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnaziala Nr.2 Zimnicea  

Prof. coord. E.I. 

 


