Campania de informare destinată elevilor, Baterel şi prietenii săi,
îşi anunţă câştigătorii

Asociaţia Environ anunţă încheierea campaniei de informare şi stimulare a colectarii selective
a bateriilor uzate în şcoli, „Baterel şi prietenii săi”. Evenimentul va fi marcat printr-o Gală de
Premiere, care va avea loc în Bucureşti, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic Anghel
Saligny. Pe data de 13 iunie, preşedintele Comisiei pentru Administraţie Publică, Amenajarea
Teritoriului şi Echilibru Ecologic a Camerei Deputaţilor, domna deputat Sulfina Barbu, va
înmâna premii atât elevilor care s-au implicat activ în campanie, cât şi şcolii care a colectat
cea mai mare cantitate de baterii uzatesi deseuri de echipamente electrice si electronice.
Pe data de 1 mai, Asociaţia Environ, în parteneriat cu Garda de Mediu, a lansat o campanie
de informare în şcolile de pe raza Municipiului Bucureşti şi Ilfov, sub sloganul „Baterel şi
prietenii săi”. Acţiunea a avut două componente: pe de o parte educarea elevilor din clasele I
– VIII în legătură cu necesitatea colectării selective a deşeurilor de baterii, acumulatori şi
deşeuri electrice şi electronice, şi pe de altă parte stimularea colectării selective a acestor
deşeuri.
În acest sens, în perioada 01 Mai – 01 iunie 2011, a fost lansată o competiţie de colectare a
bateriilor şi acumulatorilor uzaţi între şcoli. Diseminarea informaţiei a fost realizată de
organizatori prin contactarea directă a persoanelor de decizie din şcoli şi distribuirea
materialelor de promovare în fiecare unitate de învăţământ din Bucureşti şi Ilfov, precum şi
cu ajutorul Inspectoratului Şcolar Bucureşti.
Pe site-ul Asociatiei Environ, www.environ.ro si pe site-ul dedicat al campaniei,
www.baterel.ro, unităţile de învăţământ din Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov s-au putut
înscrie în concursul de colectare a deşeurilor de baterii şi DEEE. În urma înscrierii în
competiţie, acestea au fost dotate cu urne speciale pentru colectarea deşeurilor vizate, fiind
apoi colectate în mod gratuit de organizatori în vederea reciclării, respectiv eliminării
nepoluante.
La data încheierii campaniei de colectare, fiecare participant a primit un număr de puncte
corespunzător cantităţii predate conform Tabelului de corespondenţă între greutăţile medii şi
numărul de puncte, disponibil pe site-ul campaniei. Departajarea participanţilor a fost facută
strict în baza punctelor acumulate. Premiul cel mare constă într-un videoproiector şi un
panou de proiecţie, care va facilita accesul elevilor la educaţie prin mijloace moderne.

De asemenea, în perioada 01 Mai – 25 Mai 2011, organizatorii au propus elevilor din şcolile
înscrise în Campanie un concurs de eseuri pe tema colectării selective a bateriilor uzate şi/sau
DEEE. Pentru o departajare obiectivă, competiţia a fost concepută pe două grupe de vârstă,
clasele I - IV, respectiv clasele V – VIII, şi a urmărit testatea cunoştinţelor de ecologie ale
elevilor prin redactarea unui capitol din „Aventurile lui Baterel şi ale prietenilor săi”. Elevii
au avut la dispoziţie site-ul campaniei pentru a trimite eseurile către organizatori, o adresă
fizică şi o adresă de e-mail. De asemenea, au fost acceptate în concurs reprezentările vizuale
ale temei propuse de organizatori, concretizate prin desene realizate de cei mici (clasele I –
IV).
În competiţia dintre şcoli s-au înscris 31 de unităţi de învăţământ, iar la finalul Campaniei
„Baterel şi prietenii săi” au fost înregistrate peste 100 de lucrări înscrise (eseuri şi desene).
Acţiunea a fost derulată în parteneriat cu Garda de Mediu şi a fost întâmpinată cu entuziasm
de 7 şcoli din afara razei teritoriale vizate, care s-au implicat activ atât în procesul de
colectare al bateriilor uzate, cât şi în competiţia de eseuri. Ca atare, la Gala de Premiere
organizată pe 13 iunie, vor fi premiaţi elevii care au dat un exemplu de creativitate şi
responsabilitate faţă de mediu prin materialele realizate. Premiile sun următoarele:
1. Concurs de eseuri Clasele I- IV:
a. Locul 1 – cameră video
b. Locul 2 – aparat foto
c. Locul 3 – iPod
d. 5 Menţiuni constând în produse promoţionale
2. Concurs de eseuri Clasele V- VIII:
a. Locul 1 – un notebook
b. Locul 2 – cameră video
c. Locul 3 – aparat foto
d. 5 Menţiuni constând în produse promoţionale
Premiile vor fi acordate luni 13 iunie, începând cu ora 15:00, de doamna Deputat Sulfina
Barbu la Colegiul Tehnic Anghel Saligny din Bucuresti. La eveniment sunt aşteptaţi atât
reprezentanţi ai Parlamentului cât şi ai instituţiilor de învăţământ, părinţi şi autorităţi publice
locale. În urma succesului înregistrat prin această Campanie, Asociaţia Environ îşi propune
extinderea la nivel naţional a acestei acţiuni de educare a copiilor claselor primare referitor la
importanţa colectării selective.
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