I.CATEGORIA MEDIU: PLANTARE COPACI

De ce să plantăm copaci?
Nu putem exista dacă n-ar fi copacii. Un copac matur produce de-a lungul unui anotimp o cantitate
de oxigen care echivalează cu cea inspirată de 10 oameni de-a lungul unui an. O pădure acționează ca
un filtru enorm care împrospătează aerul pe care-l respiram. De asemenea, copacii au un rol foarte
important în reducerea efectelor dramatice ale inundațiilor, controlarea poluării fonice și curățarea
pământului.
Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Găsește o idee – pentru un eveniment reușit, cu impact cât mai mare, se recomandă găsirea
unui concept al evenimentului. Gândește-te la idea generală din spatele campaniei (să
plantăm copaci pentru un viitor sustenabil, să ne protejăm împotriva inundațiilor, să luptăm
împotriva defrișării etc) și la un nume pentru eveniment (Plant a tree, Let’s grow a forest,
Copăceii veseli, Ziua Verde etc).

2.

Stabilește o dată la care vrei să plantezi copacii - ideea plantării unui copac ne vine cel mai
adesea atunci când aceștia ni se înfățișează înfloriți, încărcați cu fructe sau cu o minunată
coroană de frunze, dar, perioada cea mai potrivită pentru a planta copaci este cea în care
aceștia sunt în repaus vegetativ, adică toamna după căderea frunzelor și primăvara înainte de
înmugurire. Plantarea este însă de evitat în toiul iernii, când solul înghețat poate afecta
rădăcinile rigide.

3.

Nu uita micile detalii – încearcă să vezi dincolo de imaginea de ansamblu și ia în calcul
detaliile mici pentru o bună organizare a evenimentului. Locația în care vrei să plantezi
copacii, condițiile meteorologice din ziua plantării sau pașii corecți de urmat pentru a planta
un copac (pregătirea gropii, alocarea unui spațiu suficient de mare între doi copaci etc) sunt
detalii pe care trebuie să le iei în calcul.

4.

Găsește o echipă de voinicei care să te ajute cu organizarea – nu te gândi pentru o secundă că
elevii nu sunt suficienți de maturi pentru a ajuta cu organizarea. Găsește o echipă de
încredere care să te ajute pe parcursul pregătirii evenimentului, povestește-le despre
conceptul tău (de ce vrei să faci asta, care sunt beneficiile etc) și delegă diferite sarcini pentru
fiecare. O să fii surprins de munca pe care pot să o depună și ideile pe care le pot avea dacă le
oferi motivația potrivită.

5.

Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Aceste documente sunt obligatorii
pentru validarea unei activități.

6.

Ai nevoie de alte resurse? Ai conceptul, ai echipa, acum trebuie să te gândești dacă mai ai
nevoie și de alte resurse. Fie că e vorba de cele umane, financiare sau de avize, ia totul în
considerare.

7.

Dă sfară în ţară (strategia de promovare) – mergi împreună cu echipa ta din clasă în clasă și
vorbește-le câteva minute despre eveniment, fă o prezentare în PowerPoint și prezint-o în
timpul unei întâlniri a Consiliului Elevilor sau postează un articol pe site-ul școlii.

8.
Invită și oamenii din comunitate – de ce să te limitezi doar la instituția ta
de învățământ? Promovează evenimentul la nivel local, atât online, cât și offline.
Creează un eveniment pe Facebook, împarte flyere (mici, doar încerci să ajuți
copacii) și cere ajutorul celor din jur
9.
Nu uita de logistică – fă o listă cu tot ce ai nevoie și verific-o de câteva
ori. Ia în considerare toate instrumentele de care ai nevoie pentru plantare,
echipament și gustări pentru participanți.
10.
Să trecem la treabă! Organizează evenimentul și amintește-ți să faci
fotografii și filmulețe care să fie ulterior dovada realizării acțiunii pe care să le
urci pe platforma olimpiadelek.ro.
11.

Nu uita să le mulțumești participanților – atât verbal, după terminarea evenimentului, cât și
printr-un mesaj/email/diplomă de participare.
SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Găsește un concept
Alege o dată potrivită pentru plantare
Alege o locație bună de plantat
Formează o echipă de voinicei
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Fă o listă cu resursele necesare plantării
Promovează acțiunea de plantare în școala/ grădinița / comunitatea ta
Verifică că ai toate avizele și materialele necesare pentru a face plantarea
Realizează fotografii/ filmulețe de la plantare

RESURSELE NECESARE
Puieți
Locația plantării
Cazmale
Sape
Mănuși
Apă
Sfoară
Distanțier
Mâncare

