Let’s Do It, Romania! este „cea mai mare mișcare socială din România, cu
peste 1.900.000 de voluntari implicați în 10 ani de activitate”, având
viziunea de țară cu 0 deșeuri. (https://letsdoitromania.ro/despre/).
LET’S DO IT, GOGA MARGHITA!
Inspirați de motto-ul campaniei – ”Nu e gunoiul meu, dar este planeta mea”, 27 de
voluntari din școala noastră s-au alăturat sâmbătă, 18 septembrie 2021, la o amplă acțiune de
curățenie, care s-a desfășurat la nivel mondial ”Let’s Do It!”.
În ciuda vremii capricioase, plouând mărunt, încă de dimineața "voluntarii de la
Goga" au pornit cu entuziasm din fața instituției, în acțiunea de ecologizare a orașului
Marghita.
Zonele ecologizate au fost:
- De jur împrejurul școlii noastre, clădirea Goga 1
- Strada Nicolae Bălcescu, de la liceu și până la Piața Mare
- Zona sălii de sport de la Goga1
- Zona Catedralei din Marghita
- Strada Herculane și blocurile Petrom
- Strada Crinului și strada Tudor Vladimirescu
- Parcul de la Goga 2, Primăriei și Troiței
Activitatea acestei zile a fost coordonată de prof. Coraș Zenovia-Mirela: „Toți am
înțeles că mediul înconjurător este al tuturor, natura ne aparține, dar trebuie să avem grijă
de ea.”
Deoarece ne pasă de mediul înconjurător, am hotărât să continuăm activitatea de
ecologizare cu un grup de 54 de voluntari și în ziua de vineri, 24.09.2021, alături de Primăria
Municipiului Marghita, Liceul Tehnologic „Horea” și Liceul Teoretic „Horváth János”.
Activitățile realizate au lăsat în urmă atât un mediu mai curat cât și
impresii/îndemnuri/mesaje pentru comunitatea locală:
„Participând la proiectul "Let`s Do It,Romania" am adăugat o nouă experiență în
bagajul vieții mele. Pe lângă faptul că am încercat să aducem un beneficiu comunității
noastre, a fost un moment oportun de a ieși din zona de confort și de a ridica un deget al
mâinii numite "muncă în echipă". Pe lângă asta am descoperit la final multe alte lucruri
interesante de la unul dintre voluntarii veterani. Chiar dacă vremea nu prea a ținut cu noi,
am reușit să facem treabă și să fim fiecare câte un pion important al acestui proiect. Le
mulțumim celor ce au venit cu această inițiativă!” (Sabou Georgiana, clasa a XI-a B)
„Un îndemn pentru orașul nostru ar fi să fie mai responsabili cu modul în care scapă
de gunoaiele lor deoarece strică aparența orașului și este extrem de neigienic. Știu că putem
face mai bine împreună!” (Arba Sara, clasa a XI-a A)
„Mediul înconjurător este locul în care ne petrecem o parte din zi.
Ca și prime impresii, ce-am văzut la ecologizarea de vineri, e o alertă gravă atât la nivel de
mediu, cât și la nivel de populație. Ca îndemnuri pentru comunitate ar fi:

1. Nu aruncați deșeuri pe jos. Chiar dacă sunt ambalaje, chiștoace sau gume de mestecat,
aruncați-le în coșuri.
2. Nu lăsați pe câmp sau în natură mobilier sau saltele. Sunt centre care se ocupa cu
colectarea lor.
3. Dacă nu va mai plac hainele sau încălțămintea le puteți dona cuiva care are nevoie, iar
dacă sunt rupte le duceti tot asa într - un centru de reciclare.
Nu uitați, mediul înconjurător trebuie protejat, cu cât îl protejăm, mediul ne protejam pe
noi!”
(Silaghi Denisa, clasa a XI-a B)
„Voluntariatul de vineri a fost o experiență frumoasă care ar trebui practicată mai
des ca oamenii să realizeze că aruncând gunoiul pe străzi își fac rău lor...” (Anonim)
„Eu am fost la activitatea de sâmbătă, mi-a făcut plăcere să particip pentru a curăța
mediul și a face o lume mai bună.” (Anonim)
„Mesaj pt comunitate/îndemn: Păstrați curățenia și bucurați-vă de spațiul verde din
jurul locuinței. Nu aruncați gunoaiele în spații neamenajate și încercați să sortați și să
ajutați la ecologizare!” (Curtui Anarela, clasa a X-a B)
”Mă numesc Szabo Bianka și sunt eleva clasei a 9-a C. Voiam să vă spun că ziua de
vineri pentru mine a fost una specială, unde am reușit să îmbin utilul cu plăcutul. Pe de o
parte am petrecut timp de calitate alături de colegi și cadre didactice, am învățat să lucrăm
eficient în echipe și am avut parte de o atmosferă plăcută. Pe de altă parte am făcut și o faptă
bună Planetei Pământ, care este de altfel casa noastră, curățând o parte din deșeurile
aruncate la întâmplare. Vremea a fost una favorabilă, a ținut cu noi și activitatea noastră.
Este trist să vezi cum o mână de om poate face atâta mizerie în natură fără să conștientizeze
urmările grave pe care le atrage după sine. Trebuie să ne mobilizăm să facem cât mai multe
activități de acest gen spre binele nostru. Dar întâi de toate avem nevoie de educație și să
dăm dovadă de disciplină în ceea ce privește raportul om-natură. Proiectul ,,Let’s do it” a
fost unul pe cinste și cu sigurănță am să mai particip la asemenea activități! Mulțumesc
pentru oportunitate!☺ ”
„M-am simțit foarte bine participând la proiectul Let's Do It Romania, am simțit că
iau parte la ceva important și am învățat cum fiecare lucru mic făcut contează și îndemn pe
toți care au ocazia să participe pentru că într-adevăr nu e gunoiul nostru dar e planeta
noastră.”
(Șanta Cristian, clasa a XI-a B)
Activitatea de vineri a fost coordonată de către coordonatorul pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare, prof.dr. Crișan Florica: „ Nu este suficient să
adunăm deșeurile, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, trebuie să aruncăm ceea ce nu mai
este util în locuri special amenajate!”
Le mulțumim pe această cale elevilor participanți din clasele: a VII-a C, a VII-a D, a
IX-a C, a X-a A, a X-a B, a XI-a A, a XI-a B, a XI-a C, a XI-a D și cadrelor didactice
implicate: director Pop Bogdan, Afloarei Maria, Cercel Teodora, Coraș Zenovia, Cozma
Elisabeta, Crișan Florica, Frenț Ileana, Molnar Geanina și Patca Cosmin!

