
„Natura este o prezenţă însufleţită. Ea se contopeşte cu viaţa individului, face parte din fiinţa lui,  participă la  zbuciumul
 existenţei umane, este leagăn de formare şi ocrotire, tărâm de vis şi de împliniri."

                                                                                                                         Nicolae Docsănescu
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             Şcoala Gimnazială Nr. 2, Galaţi, se numără printre câştigătoarele unui grant
prin Programul de Granturi Mici pentru judeţul Galaţi, coordonat de Centrul Regional
de mediu Moldova şi Centrul de consultanţă ecologică Galaţi. În şcoala noastră,
protejarea mediului a devenit tradiţie, fiind o preocupare permanentă a cadrelor
didactice pentru conştientizarea populaţiei tinere şi adulte asupra necesităţii
conservării biodiversităţii mediului pentru că de el depinde sănătatea şi calitatea vieţii
noastre şi a generaţiilor viitoare.
             Educaţia ecologică va deveni eficientă când va face parte din
comportamentul firesc al fiecăruia dintre noi.. Împreună cu echipa de proiect,
alcătuită din d-nele directoare  Maria Moraru şi Ana Huţanu, d-nele prof. Ioana Alecu,
Viorica Călugăru şi Georgiana Munteanu, am ales să ne preocupăm de „salvarea”
râuleţului Chineja., prin educarea şi conştientizarea populaţiei despre importanţa
protecţiei râurilor mici. Motivele care au stat la baza selectării râuşorului au fost două,
în principal: apropierea de oraşul Galaţi pentru a ne putea deplasa cu uşurinţă spre a
desfăşura activităţile propuse şi al doilea motiv, de suflet, este acela că m-am născut
şi am copilărit pe malurile râuleţului Chineja, în satul Şiviţa, localitate în dreptul căreia
apele Chinejei sunt dirijate spre Prut, printr-o staţie de pompare. Pe vremea mea
apele şi malurile sale erau curate, în schimb, acum, când merg în satul natal şi văd
cum s-a degradat acest mediu, mă intristez. M-am bucurat foarte mult când am aflat
de acest Program pentru că el constituie o soluţie de salvare a Chinejei şi, totodată
va fi un câştig  pentru localnici şi o mare satisfacţie pentru elevii şi cadrele didactice
ale Şcolii Gimnaziale Nr.2.  Derularea acestui Proiect va fi un început, un imbold în
reabilitarea şi ecologizarea acestei zone. În vederea implicării populaţiei trebuie
evidenţiate beneficiile protejării acestui mediu de viaţă, cunoaşterea stării actuale, a
principalilor factori abiotici şi elaborarea de măsuri care să conducă la 
dezvoltareadurabilă.
           Rezultatele analizei la faţa locului, a investigaţiilor vor determina elaborarea
unui set de măsuri ce vor avea ca şi consecinţă conservarea şi protejarea florei şi
faunei din mediul studiat. 
           Pentru atragerea şi implicarea a cât mai mulţi factori din comunitatea locală,
pentru ca strigătul de ajutor al râuleţului să se facă auzit, vom coopta şi coopera cu
Agenţia de Mediu, cu Complexul Muzeal de Ştiinţelor naturii, cu Primăria Galaţi, cu
SC Romsilva, cu care vom încheia parteneriate şi, nu în ultimul rând, cu părinţii
elevilor cărora le vom cere sprijinul în derularea activităţilor practice de investigare,
de stabilire a planului de activităţi, de desfăşurare a acţiunilor practice. Suntem
convinşi că şi populaţia satului Şiviţa ne va susţine în acţiunile noastre şi cu siguranţă
le vor continua.
                                                                                       Profesor Ioana Alecu

    Implicarea scolii noastre in activitati si proiecte legate de apă sub diferitele ei forme are un istoric destul de 
reliefat pentru oricine are curiozitatea să ne cunoască mai bine.
       Apa este un element cheie in mediul inconjurător iar noi, ca Eco-Şcoală, o preţuim la adevarata ei valoare. 

       In fiecare an nu au trecut neobservate date importante cum ar fi Ziua Mondială  a Zonelor Umede (2 
februarie),  Ziua Internatională a Apei (22 martie), Ziua Mondială  a Mediului Înconjurător (5 iunie), Ziua Dunării 
(29 iunie), Ziua Mondială a Râurilor (ultima duminică din septembrie), Ziua Internatională a Mării Negre (31 oct), 
Ziua Internatională a Biodiversitaţii (29 decembrie).
 
       Elevi insufleţiţi  de invăţători sau diriginţi au sărbătorit în variate modalităti natura in aceste zile: expozitii de 
desene, concursuri de poezii, eseuri, creaţii personale, concursuri de cultură  generală  ecologică, activitaţi de 
curăţare a unor zone din vecinatatea şcolii, din cartier sau faleza Dunării, distribuire de fluturaşi cu apeluri la 
salvarea mediului in cadrul unor campanii eco, parade de costume din materiale ecologice, etc.

      Nu am fost singuri in proiectele noastre; am avut si avem parteneri locali, naţionali si internaţionali:
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, Garda de Mediu, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie, 
Editura Decesfera, ENO-Environment Online, Water Environment Federation, International Water 
Association, Foundation for Environmental Education (FEE International).

Premiile şi certificatele de participare sunt marturia dedicarii intr-un mod serios si constant faţă de obiectivul
general al protejării mediului inconjurător. Priviţi panourile din clase sau de pe holurile şcolii şi veţi constata
ca de la un an la altul, spiritul ECO a pătruns mai adânc in şcoala noastră. Vizitaţi Blogul scolii –
http://sites.epals.com/ecoschool2 - sau Galeria de albume - http://picasaweb.google.com/school2.galati.ro -
şi convingerea aceasta va fi intarită.
In 2008 am participat la proiectul internaţional World Water Monitoring Day alegând să monitorizăm apa
Dunării; seriozitatea cu care am efectuat activitaţile specifice ne-au adus in dar nu doar o diplomă ci şi 20
de seturi speciale pentru determinarea proprietaţilor apei din partea organizatorilor; anul următor am ales
să monitorizam şi Siretul iar în 2010 ne-am inscris şi cu râuleţul Chineja. 
                                                        
                                                                            Prof. Georgiana Munteanu – responsabil Proiecte Europene
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