
 
CAMPANIA ENO PENTRU MEDIU ------- IANUARIE -FEBRUARIE 2011  
 
Activitatea 1 este online (pe internet) 
Pentru realizarea activitatii 1 intrati pe adresa de internet de mai jos si urmati indicatiile scrise sau intrebati  
coordonatorul ENO, prof. Munteanu Georgiana. 
Adresa:  http://enocc.blogspot.com  
Rulati pagina deschisa si in dreapta dati clic pe imaginea  
Se deschide o alta pagina cu cele mai recente promisiuni si  
autorii lor;  
sus in stanga dati clic pe  
Se selecteaza o promisiune dand clic in cerculetul corespunzator iar daca se doreste o alta promisiune 
decat cele mentionate, atunci se va scrie promisiunea in spatiul lasat liber. Pentru celelalte rubrici 
respectati modelul dat. Site-ul este in engleza dar sper sa va ajute traducerea si aceste indicatii. 
 
PROMISIUNEA MEA PENTRU BANCA PROMISIUNILOR ENO 

A) Voi descreste temperature acasa cu 1 grad Celsius si voi stinge luminile cand nu am nevoie de ele 

B) Nu voi lasa in stand-by televizorul, calculatorul sau combina muzicala cand nu le folosesc 

 C) Voi schimba becurile obisnuite cu becuri ecologice. 

 D) Voi schimba sursa de energie cu o sursa sustenabila, ecologica. 

 E) Nu voi cheltui nejustificat - voi prefera sa repar decat sa cumpar ceva nou. 

 F) Voi sorta deseurile si voi recicla cand este posibil. 

 G) Voi folosi produse cu ambalaj cat se poate de redus. 

 H) Voi folosi transportul public sau bicicleta in loc de masina.  

 I) Voi consuma produse alimentare locale si mai putina carne. 

 J) La cumparaturi voi folosi sacosa de panza sau o sacosa de plastic refolosita. 

 K) Voi prefera produsele etichetate ca fiind ecologice. 
        
       L) Voi planta un copac si voi spune si prietenilor mei sa faca la fel. 
 
       M) Voi face o alta promisiune: 

 

FIRST NAME OR NICK NAME* (aici vom scrie numele complet si clasa chiar daca nu se cere decat prenumele) 
Monica Popescu 4B

 
 
EMAIL (adresa de email nu este obligatorie, doar pentru cine doreste sa participe la loterie) 
Please fill in your email address if you want to take part to lottery 

monica_p@yahoo.com
 

 
SCHOOL NAME (IF YOU ARE AT SCHOOL) - scrieti exact aceasta varianta pentru numele scolii, nu alta 

Scoala 2 Galati
 

 
COUNTRY* (alegeti tara cu clic pe sagetuta din dreapta spatiului) 

Romania
 

Foarte important! - verificati fiecare spatiu completat de dv. inainte de a da clic pe butonul 

 
SAVE YOUR PLEDGE 

MAKE A PLEDGE 


