
 

 
 

Serviciul de educație ecologică a elevilor „ECO: Începe cu Tine - Internetul te ajută”, 
Biblioteca Publică Orășenească „Petre Ștefănucă” Ialoveni 

 
Solicitanții serviciului:  Agenția Ecologică Ialoveni; 
 
Grupul țintă pentru care este dezvoltat serviciul: beneficiari  cu vârsta 
între 8-16 ani; 
 
Scopul serviciului:  Ridicarea gradului de informare si conștientizare a 
importanței reciclării; formarea și dezvoltarea unei atitudini civice și 
ecologice a participanților prin implicarea lor directă în acțiuni, vizând 
protejarea mediului înconjurător; 

Descrierea succintă a serviciului:   
 Eliminarea cauzelor dezastrelor ecologice este posibilă doar prin schimbarea modului de gândire a  

comunității, în vederea controlării acțiunilor, pentru a stăpâni și tempera impactul negativ și ireversibil al 
celor care consumă și distrug fără milă mediul înconjurător.  

În cadrul serviciului, utilizând calculatoarele cu acces la Internet, copiilor li se oferă posibilitatea de  a-și 
lărgi cunoștințele privind relația mediu curat - viață sănătoasă, legislația europeană referitor la protejarea 
mediului, istorii  de succes în țările dezvoltate și reciclarea materialelor refolosibile în spirit modern; se vor 
organiza ateliere de creație, unde copiii  vor aplica în practică cunoștințele acumulate și-și vor dezvolta 
aptitudini de confecționare a obiectelor și a materialelor promoționale din materiale reciclabile pentru 
flashMOB-ul  pe problema ecologică. Prin acest serviciu vrem să demonstram că, trecând prin mâinile 
beneficiarilor noștri, deșeurile pot deveni adevărate lucruri minunate, pot transmite lumii mesaje mult mai 
puternice decât nişte simple cuvinte puse pe o bucată de hârtie, pentru că arta este primul cod care deschide 
inimile oamenilor. 

Cei mai activi și mai creativi  participanți vor fi menționați în cadrul expoziției - concurs de obiecte 

confecționate din materiale reciclabile. 

 Beneficiari direcți ai serviciului estimați pentru anul curent: 20 de beneficiari; 
 

 Parteneri: APL, Agenția Ecologică Ialoveni, ziarul local, profesori, voluntari, elevi; 
 

 Impactul serviciului: copii vor achiziționa cunoștințe teoretice despre importanța reciclării, î-și vor 
dezvolta abilități practice de utilizare a materialelor reciclabile, vor fi mai responsabili față de mediul 
înconjurător; 

 

 Resurse necesare pentru implementarea serviciului: 
 Umane: bibliotecarii, operator IT, specialist de la agenția ecologică Ialoveni, profesori, voluntar. 
 Informaționale: cărți, reviste, materiale promoționale, siteuri online, flashmobul 
 Fizice: 10 PCuri, spațiu și mobilierul, materiale reciclabile, birotică 
 Financiare pentru: 

o Internet – 450 MDL din partea APL 
o Birotică – 200 MDL  
o valoarea muncii depuse de bibliotecari, specialist ecologie, voluntari: 20 lei/h x206  ore = 

4120 lei. 
 
Informații mai detaliate referitor la acest serviciu pot fi găsite pe:  

http://www.ialoveni.md/.-2015.-4.02 
ttps://www.facebook.com/bibliotecaialoveni.petrestefanuca/photos_stream  
https://www.facebook.com/bibliotecaialoveni.petrestefanuca/timeline  
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