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Young Reporters for the Environment – Tineri Reporteri pentru Mediu (YRE) 
reprezintă un program internaţional al The Foundation for Environmental Education - 
Fundația de Educație pentru Mediu (FEE). Acest program este destinat tinerilor care doresc 
să se implice în informarea publicului asupra problemelor care afectează astăzi mediul 
înconjurător. În acest moment, în program sunt implicate 25 de țări.

Dacă ai între 11 și 21 de ani și vrei să atragi atenția asupra unei probleme de mediu
(poluare, deşeuri, distrugerea naturii, animalelor sau vegetației), printr-o fotografie, crearea unor
videoclipuri sau scrierea unui articol jurnalistic, atunci locul tău este alături de noi!

Pentru a avea acces în acest program, școala în care înveți trebuie să fie înscrisă în
programele Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, reprezentatul FEE în România.

Cele mai bune realizări, evaluate de responsabilii YRE, sunt în fiecare an premiate. Una
dintre cele mai importante recompense este participarea la întrunirea anuală a câștigătorilor
Litter Less, o campanie internaţională YRE, sponzorizată de Wrigley Company Foundation.
 A doua ediție a acestei manifestări a avut loc  în Suedia, la Stockholm, în perioada  23-27
ianuarie 2014. A fost o extraordinară oportunitate de a interacționa cu tineri din alte țări, de a
perfecționa abilități profesionale, de a afla lucruri noi, dar și de a călători într-un loc minunat.
Pentru unii dintre participanți, a fost prima călătorie cu avionul!

Cum a început totul?

Reunirea grupului care a reprezentat România la întâlnirea câștigătorilor din Campania
Litter Less a YRE, s-a întâmplat pe Aeroportul Henri Coadă (Otopeni), în dimineața zilei de 23

ianuarie 2014. Desigur, în funcție de regiunea din care provin, unii dintre participanţi au început
călătoria cu o noapte în urmă, astfel încât să ajungă la timp. 
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Pe Aeroportul Henry Coandă (Otopeni), de la stânga la dreapta: Cornelia Hatnean (prof.), Gabriel Vânău
(prof.), Nicole Sorina Enea, Ioan Codoban, Vlad Băncescu, Ana-Elisabeta Paștiu, Paul-Andrei Codrea,

Maria Marchiș, Teodora Saulea, Garofița Harbu, Maria Magdalena Hanu, Florin Rusu (elevi)  și Gheorghe
Liviu Hatnean (prof.)

Doamna Cornelia Dincă, preşedinte CCDG, însoțită de domnul Petru Dincă, neobosiți
așa cum îi știm, ne așteptau deja pe aeroport. Au urmat prezentările față în față, pentru că, pe
mail sau la telefon, unii dintre noi mai discutaseră. Părinții au făcut și ei cunoștință cu profesorii

cărora le vor încredința pentru câteva zile copiii. Timpul trece repede, ne luăm « la revedere » și
începem să facem formalitățile de plecare. De care trecem rapid și fără probleme. Urmează un
zbor lung, cu escală la Viena și… iată-ne ajunși la Stockholm!

Ziua 1

Drumul din România până în Suedia a fost unul lung, astfel încât în prima zi a mai fost
timp  doar  pentru  cazarea  la  hotel  și  distribuirea  de  către  organizatori  a  mapei  întrunirii,
conținând programul,  ecusonul  fiecăruia,  un bloc-notes și  un pix,  de asemenea, o sticlă  de
plastic de 0.5 l de utilizat și reutilizat pe durata manifestării pentru consumul de apă. Acum am
cunoscut-o  pe  Anna  Normann,  cea  care,  în  calitate  de  coordonator  internaţional  YRE  și
organizator șef, se va dovedi o gazdă perfectă!

Am profitat de cele câteva ore până la cină pentru a face o scurtă incursiune în centrul
vechi al orașului,  Gamla Stan. Stockholm este un oraș minunat, construit pe un arhipeleag de
insule legate prin poduri și ferryboat-uri. Orașul vechi este unul dintre cele mai bine păstrate
centre medievale din Europa. Construcțiile, vechi de sute de ani, sunt atât de bine întreținute
încât par mult mai noi. Este frig, însă noutatea și frumusețea locurilor ne impresionează, astfel
încât nici nu ne mai gândim. Ne întoarcem la hotel, iar după o cină frugală, mergem la somn.



Ziua 2

Programul  întrunirii  de  la  Stockholm a fost  unul  extrem de dens.  Participanții,  fie  ei
profesori sau elevi, au învățat în câteva zile cât poate ar fi învățat în luni! Limba de comunicare
cel mai des utilizată a fost engleza, o bună cunoaștere a acestei limbi fiind esențială pentru o
integrarea în activitățile propuse. 

Am început cu audierea discursurilor lui  Daniel Schaffer,  Directorul Executiv al  FEE,
Amine Ahlafi, membru în board-ul de directori ai FEE, Anna Normann, directorul programului
YRE și gazda noastră la Stockholm, Mari Andersson, din partea companiei de reciclare Sörab,
Caroline Petersson, fondatoarea revistei pentru un stil de viață ce respectă mediul,  Camino.
Aceștia și-au manifestat încrederea că tânăra generație va reuși să îndrepte răul făcut mediului
și au subliniat că tinerii reporteri au puterea de face asta folosindu-se de aparatul de fotografiat,
cel de filmat sau de tastaura calculatorului. Valle Westesson, actor, ne-a învățat sau reamintit
într-un mod amuzant câteva lucruri despre Suedia și suedezi. Știam despre ABBA, nu știam că
există un fel de mâncare suedez ce conține pește putrezit!

După aceste discursuri, s-au întrunit pentru prima oară echipele multinaționale, așa cum
au fost ele compuse de organizatori, pentru a participa la diferite acțiuni. Trebuie subliniat acest
aspect. În scopul provocării participanților de a afla lucruri noi, de a comunica, de a conlucra,
echipele sunt formate din participanți din diferite țări, incluzând în fiecare echipă și cel puțin câte
doi profesori, care să ofere sprijin, când şi dacă este nevoie.

 Acum au fost aflate și temele (articol sau video) pe care fiecare echipă le va avea de
realizat. De exemplu, echipa 3 a avut de conturat un articol legat de activitatea FTY, organizație
non-profit care gestionează în Suedia 5800 de puncte de colectare selectivă a deșeurilor.

La ora 12.00 am luat  o  binemeritată  pauză de prânz,   după care,  la  13.00,  ne-am
îndreptat,  în  funcție  de  preferințe,  către  cele  trei  ateliere  (foto,  video și  scris)  susținute  de
profesioniști.  Aici  am învățat  în prima parte câteva lucruri  teoretice,  iar  ulterior  am trecut  la
aplicarea lor.  Astfel,  participanții  la  atelierul  de fotografie  au ieși  în  oraș pentru a surprinde
portrete de persoane în timp ce aceștia lucrează.  Odată atelierul  încheiat,  am avut  o nouă
întrunire pe echipe, când de altfel a și început realizarea temei.

Cina caldă, extrem de gustoasă și îndestulătoare (celebrul bufet suedez) ne-a așteptat și
ne-a încărcat de energie pentru o plimbare până la Muzeul de Fotografie, pe care l-am vizitat
împreună cu toți participanții, dar și pentru drumul de întoarcere!



Ziua 3

Prima parte a acestei zile a fost dedicată realizării temei pe echipe. 
În cazul echipei 3, compusă din coechipieri din Franța, Germania, Kazahstan, Malta și

România, acest lucru a presupus intervievarea unor persoane cu privire la obiceiurile personale
de reciclare. Pe un frig pătrunzător, echipa, extrem de bine organizată, și-a atins obiectivul, apoi
s-a întors la bază pentru a interpreta rezultatele. 

Etapa de interpretare și  prelucrare a informației a fost precedată de masa de prânz,
urmată de discursul motivațional al lui Annika Hagberg, din partea organizației PUSH Sweden.

Până la cina, a mai fost timp de încă o escapadă, în cald luminatul, dar atât de rece
Stockholm!

Ziua 4

Sven  Heijbel  de  la  Global  Focus  ne-a  antrenat,  imediat  după  micul  dejun,  într-o
dezbatere despre cum mass media poate schimba lumea. Ne-a arătat exemple ale unor oameni
care au avut curajul să se implice și, prin propriul exemplu, să determine mulți alți oameni să îi
urmeze. 

După aceea, cu întreg grupul,  am plecat să vizităm Muzeul Skansen. Drumul pe jos
până la muzeu a reprezentat o bună oportunitate de a vedea și fotografia orașul ziua, întrucât
până atunci programul nu ne-a permis acest lucru.

 Cum o fotografie se spune că face cât mii de cuvinte, iat-o!



Muzeul Skansen este cel mai vechi muzeu în aer liber din Suedia. Spre comparație,
seamană cu Muzeul Satului de la București sau cu Muzeul ASTRA de la Sibiu. 

Pe  lângă  colecția  impresionantă  de  case  originale,  aduse  aici  din  toată  Suedia  și
reconstruite, muzeul include și o secțiune zoologică, cu animale din Peninsula Scandinavă. Am
avut astfel ocazia să vedem elani sau reni! Lupii își făceau siesta și nu s-au aratat, altfel ar fi
fost o pradă sigura a aparatelor noastre de fotografiat! Vizita s-a încheiat cu oferirea, de către
ghizii foarte competenți ai muzeului, de prajituri cu scorțisoară!

Ne-am despărțit cu regret de acest frumos loc și ne-am îndreptat către hotel. După cină,
am făcut ultimele cumpărături de suveniruri pentru cei de acasă, apoi ne-am reunit pentru ca
fiecare echipă să își prezinte realizările. 

Membrii  delegației României, fără falsă modestie,  s-au făcut remarcați prin implicare,
comunicativitate și dorință de a face o treabă bună.

Ziua 5

Ultima zi a fost ziua în care am continuat să ne luăm rămas bun de la organizatorii și
participanții cu care devenisem deja prieteni. După care ne-am deplasat către aeroport, cu un
tren rapid. Formalitațile de îmbarcare în avion erau acum cunoscute de toată lumea și nu mai
reprezentau un mister sau un motiv de teamă! 

După o călătorie lungă,  ce a inclus o escală foarte scurtă la Munchen,  am ajuns la
București. Capitala ne aștepta înzăpezită, la fel cum era și toată țara. Comitetul de întâmpinare,
format din doamna și domnul Dincă, a răzbătut prin nămeți și era prezent! La fel ca și părinții,
fericiți că am revenit cu toții, cu bine!



Astfel s-a încheiat acest periplu extrem de generos în experiențe de viață, în dezvoltarea
de  aptitudini  și  abilități,  în  întâlnirea  unor  oameni  interesanți,  în  descoperirea  unor  locuri
minunate! Campania Litter Less continuă în școlile partenere. Dacă ai ocazia să participi, nu
vei regreta! Toate orele în care înveți ceva la școală, de la limba engleză, până la geografie,
istorie sau limba și literatura română, vor avea în astfel de situații o fructuoasă finalitate!


