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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ IN CICLUL PRIMAR – FACTOR IMPORTANT ÎN EDUCAȚIA
PENTRU VIITOR A ȘCOLARULUI MIC
prof. Achim Doina, prof.Manoli Roxana Livia
Școala Gimnazială nr. 24, București
Educaţia ecologică trebuie să înceapă încă de la cele mai fragede vârste, în familie, prin
exemplul pe care părinţii îl dau copiilor: colectează selectiv deşeurile menajere, reciclează,
economisesc apa şi electricitatea, folosesc mijloacele de transport în comun mai mult decât
autovehiculul propriu, etc.
Astfel, educaţia ecologică îi ajută pe copii să înţeleagă influenţa comportamentului lor asupra
calităţii mediului şi formează sentimentul responsabilităţii, valori şi atitudini necesare construirii
unei societăţi durabile.
Într-o societate în continuă dezvoltare şi modernizare, problemele de mediu trebuie să fie o
preocupare permanentă a fiecăruia dintre noi. Trebuie să ne facem timp şi să ascultăm strigătul
disperat al Terrei: „Preţuieste-mă şi iubeşte-mă, omule, fiindcă toate frumuseţile mele, pădurile,
văile şi izvoarele, cărările şi crestele, piscurile cu toate vieţuitoarele şi florile ţi le dăruiesc, să te
bucuri de ele, să devii mai puternic, mai generos, mai bun” şi să conştientizăm faptul că viitorul
Planetei Albastre depinde doar de noi.
La nivelul instituţiei şcolare, problemele de mediu pot fi abordate atât în cadrul disciplinelor
şcolare, cât şi prin intermediul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, prin implementarea unor
proiecte şi programe sau prin discipline opţionale transcurriculare.
În cele ce urmează vom prezenta un proiect de activitate extracurriculară desfășurat anul
acesta in cadrul școlii noastre.
PROIECT DEACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
„COPIII - PRIETENII NATURII”
ARGUMENT
Problema protecției mediului înconjurător este una de actualitate.
Beneficiem de mai puțin de 25% din spațiul verde pe cap de locuitor stabilit de normele
internaționale. În loc de 12-16 mp dispunem de 2-2,5 mp. Pânăşi această suprafaţă este adeseori
poluată sau în pericol de a fi poluată.
Această situație se datorează lipsei de informație. Oamenii nu conștientizează răspunderea
pe care o au, ca cetățeni, în legatură cu protecţia mediului.
Ne aflăm într-un moment al istoriei omenirii în care consecinţele practicilor iresponsabile ale
omului asupra naturii conduc la dezastre ecologice precumcreşterea periculoasă a nivelului de
poluare a aerului, apei, solului care afectează în cele din urmă sănătatea fizică, mentală şi socială
a omului însuşi.
În acest context, copiii trebuie învăţaţi să cunoască, să înţeleagă şi să ocrotească natura,
pornind cu îngrijirea mediului din imediata apropriere a şcolii .
DESCRIEREA PROIECTULUI:
Grupul ţintă:
50 elevi din Școala Gimnazială Nr. 24
Durata proiectului: ianuarie – iunie2018
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Resurse umane:
 Cadre didactice;
 Elevii claselor a II-a B, a IV-a B
 Părinți, reprezentanți ai comunității locale
Scopul proiectului:
Cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural, sănătos şi echilibrat, a unui
comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi natură.
Obiective specifice:
a) Privind copiii implicaţi în proiect:
 Apropierea de mediul înconjurător;
 Familiarizarea cu aspecte legate de protecția mediului înconjurător;
 Însuşirea unor norme de comportament eco-civic;
 Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme;
 Stimularea imaginaţiei şi creativităţii;
 Desfăşurarea de activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care să contribuie
la menţinerea sănatății mediului în care trăiesc;
b) Privind cadrele didactice:
 Încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional care să favorizeze
educaţia ecologică a elevilor;
 Promovarea unor metode şi tehnice noi de lucru cu elevii;
c) Privind părinţii şi ceilalţi parteneri educaţionali:
 Conştientizarea acestora cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva
relaţiei cu natura;
 Creşterea implicării acestora în acţiunile promovate de şcoală pentru crearea unui mediu
sănătos.
1) PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
1. Pregătire/Documentare(ianuarie-februarie)
2.Implementareaplicativă (martie-aprilie)
3.Evaluare(iunie)

Activităţi în cooperare cu factorii educaţionali identificaţi (lecţii, vizite,excursii,acțiuni de
ecologizare,concursuri, plantări în curtea şcolii,);

24 aprilie – Ziua Națională a Parcurilor – excursie tematică în Parcul Icoanei și Parcul Ioanid

5 iunie - Ziua Internațională a Mediului –concurs tematic
2) DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR


„SPUNEM„NU” POLUĂRII”
Elevii realizează afișe, sloganuri, fluturași, referate pe tema poluării.
Evaluarea se va face prin concursul de afișe,,Salvați Planeta Albastră!’’.Afișele câstigătoare
vor fi expuse în curtea interioară a școlii și publicate în revista școlii: „Armonii 24”.

„POLUAREA ESTE CHEMATĂ ÎN INSTANȚĂ”
Prin acest joc de rol elevii vor evidenția efectele poluării asupra calității vieții, necesitatea
schimbării atitudinii celor responsabili de deteriorarea mediului, de viață, până nu va fi prea tarziu.
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La activitatevor fi invitați un inspector de la Agenția Pentru Protecția Mediului București și
studenți de la Facultatea de Geografie din București.

„UN MEDIU CURAT – O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ”
Este o activitate practică în care părinții alături de elevi vor ajuta la ecologizarea zonei în care
se află școala.. Elevii vor fi încurajați în acțiunea lor de strângere a materialelor reciclabile ce vor fi
predate la centrele autorizate de colectare.

Concurs: „O COMOARĂ DIN NIMICURI”
Pe tot parcursul derulării proiectului, elevii vor realiza din materiale reciclabile obiecte
precum jucării, ornamente pentru clasă sau camera personală, costume ecologice, coșuri pentru
reciclare.

„Parada costumelor ecologice” va încheia acestproiect în luna iunie, când vor fi premiate
cele mai eco-costume create de copii.
Evaluare(iunie2018)

Concursuri;

Prezentare de portofolii;

Expoziţii de fotografii şi desene;

Realizarea unui CD intitulat „Porunci pentru protejarea mediului” ;

Popularizarea acţiunilor din cadrul proiectului prin realizarea de afișe,pliante, fluturași;

Articole publicate în revista școlii.
Toate aceste activităţi pot fi completate de curriculumul la decizia şcolii, opţionalul
transcurricular „Educaţie ecologică” care cuprinde teme şi activităţi abordate din punctul de vedere
al mai multor arii curriculare şi discipline.
În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, bazat pe formarea unor
competenţe, predarea – învăţarea interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea
cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei
elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în
practică. Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută
pe cealaltă să fie mai bine însuşită.
În sistemul educaţional al societăţii viitoare, este nevoie de stimularea creativităţii şi acest
lucru este posibil numai prin promovarea interdisciplinarităţii. Copiii nu trebuie educaţi pentru
lumea de azi, deoarece nu se ştie cum va fi lumea lor şi e nevoie să fie învăţaţi să se adapteze.
Bibliografie:
1) Didactică axată pe competenţe, Dulamă Maria Eliza, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2010.
2) Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului,Roşu Elisaveta MECT, Bucureşti, 2007.
3) Ecologie, suport didactic clasele III-IV, Bucureşti, Editura Erc Press Educativ, 2004
4) Ghid metodic pentru cadrele didactice. Învăţământ primar – Educaţie ecologică şi protecţia
mediului, 2007
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Câteva aspecte privind poluarea solurilor din Câmpia și Dealurile Crișene
pof. Ambrus L. Attila, prof. Puskás Ágnes
Liceul Teoretic „Ady Endre”, Oradea, Bihor
PARTEA INTRODUCTIVĂ
Studiul nostru se bazeaza pe studierea a trei tipuri de sol din județul Bihor. Cele trei tipuri
de sol sunt: aluviosol de campie recoltat din localitatea Cauaceu, un sol nisipos-argilos luat din
Dealurile Oradei, mai exact Dealul Ciuperca, și un sol compact argilos poluat recoltat din fosta zonă
industrială a Oradei (din incinta fostei fabrici Înfrățirea). Probele au fost supuse unor teste
organoleptice și in laboratorul școlar de biologie au fost determinate proprietățile fizice și chimice
ale tipurilor de sol și am investigat anumite caracteristici pentru aceste probe de sol in special pentru
germinarea semințelor de orz. În acest scop, folosind trei tipuri de sol și semințe de orz pentru
germinație au fost realizate trei serii de monstre. Prima serie a fost udata cu apă curata, naturala,
iar al doilea cu ape poluatr cu detergenti, iar a treia serie a fost expusa la poluarea cu ulei, s-a
urmarit impactul contaminării solului asupra dezvoltării plantelor.
I.

PARTEA TEORETICA

1. Solul
Prin definitie solul este partea superioară, afânată, a litosferei, care se află într-o continuă evoluție
sub influența factorilor pedogenetici, reprezentând stratul superficial al Pământului în care se
dezvoltă viața vegetală. Știința care studiază geneza, evoluția, structura și distribuția solurilor se
numește pedologie. Se stie ca pedogeneza este influentatade mai mulți factori, cum ar fi: relieful,
panta, tipul de rocă, clima, flora, fauna, apa, activitățile antropice. etc.
1.2.Orizonturile și componentele solului
Solul este alcatuit dintr-o parte solida (pietriș, nisip, loess și argilă), resturi de plante si
animale moarte, apa si aer. Cantitatea de mucegai acumulat in sol (materiale organice de culoare
închisă) determină culoarea precum și fertilitatea lui. Profilul de sol denumit și profil pedogenetic
este constituit dintr-o succesiune de orizonturi pedogenetice de la suprafața terenului până la roca
de solificare. Solul apare structurat în straturi paralele numite orizonturi. Aceste straturi s-au format
în decursul procesului de formare al solului și sunt denumite orizonturi pedogenetice. Principalii
indicatori sunt: orizontul pedogenetic, grosimea orizontului, textura, culoarea, prezența scheletului,
structura, umiditatea, plasticitatea, neoformațiuni, tipul de humus și volumul edafic util.
Profilele pedogenetice se deosebesc între ele prin gradul de dezvoltare al profilului estimat
după numărul de orizonturi, intensitatea de bioacumulare; după gradul de diferențiere; după gradul
de individualizare apreciat.
In cele ce urmeaza vom prezenta pe scurt principalele caracteristici ale fiecariu orizont:
Orizontul A – se gaseste la suprafata, aici au loc procesele de transformare a resturilor vegetale si
animale in substanta organica de baza si anume humusul. Acesta este o substanta de culoare neagra
care da gradul de fertilitate al solului.
Orizontul E – un orizont intermediar, unde se produce procesul de eluviere, adica de transport de
catre apele de infiltratie a unor substante chimice necesare vietii, catre orizonturile urmatoare, de
fapt are loc o saracire a solului in humus.
Orizontul B – este orizontul unde are loc acumularea (proces de iluviere), totala sau partiala a
substantelor solubile, dizolvate si transportate de apele de infiltratie.
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Orizontul C – este format din particule de roca alteratefizico-chimic, o parte din stratul de alterare
rezultat in urma proceselor de dezagregare si alterare chimica sub influenta agentilor externi, in
lipsa stratului protector de vegetatie. In acest strat identificam si acumulari de carbonati de calciu.
Orizontul R – este stratul de roca nealterata,compacta.

Fig. 1: Profilele pedogenetice
(Sursa: http://www.chimiamediului.ro/wp-content/poze/soilh1.jpg)
1.3. Tipuri majore de sol din judetul Bihor
Etajarea condiţiilorfizico–geografice a impus un înveliş de sol foarte variat şi complex. Pe
acest teritoriu întâlnim următoarele categorii de soluri:
-solurile etajului montan apar în cele mai înalte părţi ale judetului. Cele mai răspândite tipuri
sunt: cambisoluri(districambosol), spodosolurişiumbrisoluri în diferite grade de podzolire.
- solurile etajului de dealuri acoperă regiunile colinare, prezentând următoarele etaje:
-solul montan brun acid, solurile montane brune de pădure, solurile brune de pădure. Principalele
însuşiri ale acestora ar fi acumularea de humus forestier de tip mull, grosimea redusă a profilului şi
prezenţa rocilor scheletice.
- solurile de câmpie apar în zonele mai joase, dar ferite de o umiditate excesivă. Aici are loc
o spălare mai profundă a sărurilor solubile, de aici rezultând un profil puternic dezvoltat şi în plus
un orizont intermediar lipsit de carbonaţi. Caracteristic condiţiilor din silvostepă şi stepă sunt
cernisolurile (cernoziomuri, cernoziomul levigat, faeoziomuri).
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Fig. 2. Harta solurilor din Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar (Sursa: Ambruș, A. L., 2010, Calitatea
elementelor de mediu în Bihor, regiunea Bihar Euro și influența lor asupra sănătății populației,
Metropolis Press, p 152 Oradea, ISBN)
Solurile intrazonale şi cele azonale apar ca nişte petice în interiorul unei zone de sol. În acest
sens semnalăm prezenţa: hidrosolurilor, erodosolurilor, regosolurilor, pelisolurilor, aluviosolurilor,
a solurilor halomorfe, rendzinelor, solurile halomorfe- soloneţurile apar mai ales în Câmpia Salontei,
Lăcoviştile apar în Câmpia Nirului şi în Câmpia Salontei, Solurile de luncă cuprind aluviunile şi
aluviosolurile care s-au format în cadul luncilor din bazinele Tisei, Ierului, Barcăului, Crişului Repede
şiCrişului Negru(fig.3). etc.
1.4.Poluarea solului
Mai mulţi factori periclitează calitatea solurilor, cum ar fi: deflaţia, excesul de apă,
acidifierea, sărăturarea şi poluarea solului. Legat de evolutia calităţii solurilor, putem spune că odata
cu extinderea spaţiilor locuibile, a dezvoltării industriale şi apariţia parcurilor industriale vor fi
afectate din ce în ce mai multe teritorii şi implicit soluri. În ultimul timp o mulţime de normative se
referă la menţinerea calităţii solurilor, la diminuarea folosirii excesive a îngrăşămintelor chimice, la
folosirea îngrăşămintelor naturale, precum şi la practicarea unei agriculturi ecologice etc..
Unul dintre elementele de bază ale ecosistemului este solul. Din păcate stilul de viață accelerat,
producția și consumul societatii ating niveluri ridicate care determina din ce in ce mai multe deșeuri,
care nu sunt tratate în mod responsabil si ajung agenti poluatori de mediu. Așa că am încărcat sau
deteriorat solul în mai multe moduri:
- în principal prin deșeuri solide sau lichide ex.:petrol si diferite uleiuri, fac cele mai mari daune
solului
- prin produse chimice: cu pesticide, insecticide si ingrasamintefungicide, detergenții, perturband
echilibrul ecologic al solului
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- diverse metale (plumb, cadmiu, mercur, zinc), provenite din industria metalurgică
- despăduririle distrug calitatea solului inca de la rădăcinile plantelor, care stfel nu se mai conectează
la sol astfel încât aparalunecarile de teren
- diferite uleiuri utilizate in gospodarii si apoi depozitarea necorespunzătoare a acestora
- prin metoda irigarii necorespunzatoare își pierd fertilitatea până la câțiva ani etc
1.5. Germinația plantelor și creșterea plantulelor
Unul dintre scopurile prezentelor cercetări a fost de a evidenția influența structurii și
compoziției solurilor asupra germinaţiei seminţelor, precum și de a studia efectele poluării asupra
dezvoltării şi creşterii plantulelor rezultate din embrionii acestora.
Embrionul este partea cea mai importantă a seminţei, deoarece conţine deja toate părţile care vor
da naştere noii plante. Embrionul se compune din: rădăcinuța, tulpinuța, mugurașul și
cotiledoanele. Plantele al căror embrion au două cotiledoane se numesc Dicotiledonate (de ex.
fasole), în timp ce plantele al căror embrion au un singur cotiledon se numesc Monocotiledonate
(de ex. grâul).

Fig.3.: Etapele germinatiei: germinatia hipogee si cea epigee(sursa:
https://www.slideshare.net/BioKorinna/cresterea-si-dezvoltarea-plantelor)
În timpul germinatiei au loc procese importante ce se petrec succesiv. Seminţele puse în sol
se îmbibă cu apă, deci ele se umflă și se intesifică atât consulmul de oxigen al seminței, cât și
procesele metabolice. Tegumentul seminţei crapă din interior şi lasă să iasă rădăcinuţa care va
crește vertical, în jos. La Dicotiledonate în procesul germinației cotiledoanele sunt scoase la
suprafața solului. Când muguraşul embrionului formează primele frunze adevărate cotiledoanele
devin inutile şi cad. La cele mai multe plante Monocotiledonate cotiledoanele rămân în sol.
În experimentele privind germinația am utilizat semințe de orz. Orzul face parte din clasa
Monocotiledonate și se numără printre cele mai importante plante luate în cultură.
Procesul de germinatie este influentataatat de factori externi (lumina, temperatura,
cantitatea de oxigen, de apa, precum si caracteristicile calitative ale apei si solului).
1.6.Orzul
In opinia noastra orzul a fost planta aleasa pentru cercetare, deoarece are o perioada de
germinatie scurta, si o evolutie de crestere relativ rapida, precum aceasta planta poate adapta
aproape la orice tip de sol. Hordeum vulgare L. (Orzul) este o specie de plante cerealiere aparținând
genului Hordeum care face parte din familia Poaceae. Planta atinge înălțimea de 0,7 - 1,2 m. Fructul
este un spic cu mustăți lungi. Sunt variante diferite de spic de orz cu numărul de grăunțe pe spic
variind, de la varianta orzului de vară la cea de iarnă.
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Orzul este o cultură cerealieră cu utilizări multiple: ca furaj, la fabricarea berii, în alimentație
s.a. Timp îndelungat a fost una din culturile principale împreună cu grâul şi meiul. În ultimele decenii
importanța orzului s-a redus, iar suprafața cultivată s-a restrâns de 3-4 ori. Regiunea de origine a
orzului este Orientul Apropiat, ca și zona balcanică de est. Mărturiile istorice cele mai vechi despre
orz datează din anii 10 500 î.Hr. De prin anii 5.000 (î.Hr.) se cultivă orzul și în Europa centrală.
II. MATERIALE SI METODE
2.1. Analiza senzorială și de laborator a probelor de sol
Aceste teste, care vor fi prezentate, au fost realizate dupalucrarea Dr. Koltai Gábor, Tóth
Lajos: Egyszerű talajvizsgálatok in Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó
Budapest, 1999, evidentiate in tabelul de mai jos

Sursa: http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/geologie/Cunoasterea-si-cercetareasolu49.php
a. În analiza senzorială am punctat culoarea probei, mirosul, prezenta de apă naturală și depozite
de deșeuri în apropierea zonei de unde s-au prelevat probe etc..
b. Tipul probelor de sol a fost determinată pe baza așa-numitului test de plasticitate si modelare.
c. examinarea structurii solului s-arealizeazatatat cu ochiul liber cat si cu un microscop stereoscopic,
pe baza dimensiunii particulelor după cum urmează: am luat 50 ml de sol zdrobit uscat, care a fost
împrăștiat pe o hârtie milimetrică și examinat prin lupă. Dupa lucrarea Dr. Koltai Gábor, Tóth Lajos,
1999, solul are o structura sfărâmicioasă când apar secțiuni de 2.5 mm și părțile libere ale solului nu
sunt legate. In sol sunt aglomerari de particule, în cazul în care apar părți de diametru cuprinse intre
1-10 cm si care sunt legate intre ele. Nestructurat în cazul în care nu sunt observate părți separate.
d. La examinarea capacității de reținere a apei din sol am folosit mici tampoane de vată plasate întro pâlnie de sticlă gradate: la 50 g de sol am adaugat 50 ml de apă. După cinci minute de așteptare
s-a măsurat cât de mult se scurge, se infiltreaza prin sol in cilindrul gradat. Această valoare se scade
din 50 ml și am primit, cantitatea de apă infiltrata, retinuta în sol.
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e. La determinarea conținutului de var sau calciu a solurilor, s-a folosit un vas Petri unde am adaugat
la fiecare 50 g tip de sol cate 10 picături de soluție de HCI 10% si am urmarit cu atentie formarea de
bule, ceea ce indică eliberarea gazului de dioxid de carbon.
CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O
f. testarea efectului eroziunii eoliene: o bucata de sol de 220 g, plasat pe o tavă intr-un un unghi de
20⁰ la care am atasat o foaie de hârtie alba care sa retina solul suflat. Apoi am dat drumul la un
uscător de păr cca 20 de secunde, pentru fiecare monstra iar ulterior au fost măsurate, cantarite
probele de sol erodate și analizate diferențele dintre probe.
g. In cadrul analizei privind proprietățile chimice ale tipurilor de sol, am apelat la setul de teste
rapide tip Hanna HI 3896. Astfel am putut determina pH-ul, prezenta de fosfor și azot.
Este foarte importanta prezenta unor anumite elemente, cum ar fi azot (N), fosfor (P) și potasiul (K),
deoarece in astfel de soluri culturile sunt cele mai abundente. Acesta este motivul pentru care
acestea sunt numite elemente macro, deoarce promovează dezvoltarea puternică a sistemului
radicular, în timp ce N stimulează dezvoltarea tulpinii și frunzișului.
2.2. Procesul de germinare
Germinația este un proces fiziologic de trecere a unui germen de la viața latentă la viața
activă și care duce la nașterea unei plante sau a unui organ vegetal.
În interiorul seminței se află embrionul, din care va lua naștere noua plantă. Sămânța
înmagazinează hrana pentru a ajuta planta să crească. Ea se desprinde de planta-părinte când este
uscată. Astfel sămânța este protejată de mucegai și devine mai ușoară. O sămânță ușoară poate fi
dusă de vânt pe distanțe mari, pentru a ajunge pe un sol în care să aibă condiții de creștere. Odată
ajunsă pe sol, ea absoarbe apă, se umflă și se deschide pentru ca noua plantă să poată crește. Acest
proces se numește germinație.
a. Mod de preparare al semințele: Am selectat pentru germinare seminte sănătoase de orz, boabele
sparte, fisurate le-am aruncat.
b. Înmuierea semințelor: semințele sunt plasate într-un borcan și se toarnă apă suficientă pentru ca
aceasta să le acopere la un nivel de două ori mai mare ca semințele. Îmbibarea a durat 12 ore, timp
in care semințele s-au umflat.
c. Semințele umflate au fost plasate pe coli de hârtie umeda precum in ghivece de plastic, care au
fost umplute cu cele trei tipuri de sol. In fiecare s-au semantat cate 20 de seminte de orz.
d. Locul de germinare: vasele de germinare au fost plasate in aceasi locatie, bine ventilate, cu
temperatura camerei de 21C-23C.
e. Udarea, ingrijirea semințelor: semințele sunt udate o dată sau de două ori pe zi. Semintele de tip
control, plasate pe hartie uda au fost udate cu apă de la robinet, precum si cu diferite compoziții:
ape uleioase si ape cu continut de detergent, ca sa putem urmari efectele poluarii asupra evolutiei
lor.
f. Monitorizarea germinarii: in cursul germinarii semintele si tipurile de sol au fost urmarite cu
atentie, si in fiecare zi s-a completat o foaie de urmarire pentru fiecare proba in parte, ca sa se poata
compara ulterior. Observațiile au fost realizate timp de 15 zile, iar în această perioadă de dezvoltare,
diferențe evidente au avut loc între probe, cum ar fi seminte germinate, putrezite, mucegaite,
diferite lungimi ale radacinilor etc.

III. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA REZULTATELOR
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3.1. Examinarea senzorială și determinarea proprietăților fizice și chimice ale probelor de sol
3.1.1. Analiza probelor de sol recoltate de pe dealul Ciuperca
Primul tip de sol nisipos-argilos a fost recoltat din arealul Dealurile Oradei, Dealul Ciuperca
care a fost amenajat în 2016. În timpul lucrărilor, copacii au fost defrisati de pe deal, precum si
vegetatia autohtona in totalitate, ulterior s-a acoperit dealul cu un strat de sol nisipos, adus din zone
de lunca, peste care s-au amenajat promenade, turnuri de observatie, poteci, cafenea, centru de
informare turistică, arteziene etc.. În luna noiembrie al aceluiași an s-a produs o alunecare majora
de teren in urma unor mici perioade de lapovita.
a. În analiza senzorială a probelor de sol, am constatat că proba nu avea nici un miros, nu am
identificat nici urme de poluare în vecinătatea zonelor de prelevare.
b. Pe baza așa-numitul test de modelare, solul s-a incadrat in categoria solurilor nisipoase-argiloase.
c. În timpul examinării structurii solului cu lupă si cu stereo microscop am constatat că structura
fiind nestructurata, insa am descoperit particule minuscule discrete in compozitia solului.
d. Dupa examinarea capacității de reținere a apei a 50 g probe de sol a rezultat ca a retinut 31 ml
apă din 50 ml.
e. La determinarea conținutului de var prin efervescența, am vazut bulele prezente ceea ce
sugerează că acest eșantion conținea cea mai mare cantitate de var, dintre cele trei tipuri de sol
studiate.
f. La examinarea efectelor eroziunii eoliene am gasit 8,6 g pământ depus pe hârtie.
g. Analiza chimica:
- proba de sol are un pH de 8,5 prin urmaree bazic
- sunt prezente urme de azot in cantitati mici
- fosfor prezent numai în cantități infime.
- potasiu prezent numai în cantități infime.
3.1.2. Rezultatele testelor asupra probelor de sol colectate de lannga fostafabrica
„Infratirea”
Al doilea eșantion de sol a fost colectat de pe teritoriul fostei fabrici „Înfrățirea“ deoarece
am vrut sa vedem ce efect are un sol mai poluat asupra dezvoltarii plantelor. Istoria uzinei Înfrăţirea
din Oradea a început în 1949, când ministrul industriei de atunci a comasat sub acest nume mai
multe întreprinderi mici din oraş. În doar câţiva ani fabrica de maşinişi unelte avea să prospere şi să
ajungă la aproape cinci mii de angajaţi. Lucrurile s-au schimbat imediat după Revoluţie, când statul
a încercat de două ori să privatizeze uzina din Oradea, dar fără succes. Recent, un nou centru
comercial s-a construit în locul fostei fabrici.
a. În analiza senzorială a probelor de sol, am constatat că are culoarea maro deschis iar miros
caracteristic nu a fost depistat. Nu am gasit nici urme de poluare in locul de prelevare a probelor,
doar excavatoare in plin proces de reamenajare a teritoriului.
b. In urma determinariifizico-senzoriale a tipului de sol (pe baza modelarii) am ajuns la concluzia ca
tipurile de sol suntcu graunte, unsuros argilose.
c. În timpul examinării structurii solului din eșantion a fost examinat cu o lupă și stereomicroscop
dupa care s-au constatat mai multe particule graunte bulgaroase.
d. Capacitatea solului de absorbtie a apei a fost doar 12 ml din 50 ml de apa la 50 g de probe de sol.
e. Nu s-a u observat urme de var sau calcar pentru acest tip de sol.
f. Am investigat efectele eroziunii eoliene, a rezultat doar 1 g în 20 de secunde, raportat la 50g de
sol.
g. Analiza compoziției chimice a probelor de sol ne-a furnizat următoarele rezultate:
- pH 6 prin urmare,sol ușor acid
- lipsa de azot
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- fosfor prezent în cantități mici.
- potasiu prezent numai în cantități infime.
3.1.3. Analiza probelor de sol din Cauaceu
A treia monstra de sol am colectat din localitatea Cauaceu, unde localnicii se ocupa cu
agricultura, iar pamantul este lucrat an de an in mare parte cu aceleasi culturi, fara sa fie lasat sa se
regenereze.
a. Conform analizei senzoriale a culorii eșantionului a rezultat maro inchisspre negru si prima oara
a fost observat un miros special. Singura sursă de apă din apropiere era ofântâna la 10 metri
distanță. Nu au fost gasite in apropiere nici gropi de gunoi.
b. Pe baza studiul modelarii am concis ca e un sol aluvial de luncă.
c. În timpul examinării structurii solului cu lupă si cu stereo microscop am constatat că structura
fiind nestructurata insa am descoperit particule minuscule discrete care sau contopit bulgării mai
mari in compozitia solului.
d. Capacitatea de absorbtie a apei la 50g de sol, s-a constata ca a reusit sa absoarbe 28 ml din 50
ml.
e. Prin efervescența s-a observat un pic de var in compozitie,
f. Si in acest caz, am examinat efectul eroziv al vântului, iar dupa20 de secunde s-au deplasat 3 g de
sol fin.
g. Compoziția chimică de sol a furnizat următoarele rezultate:
- proba de sol are pH 5-6, sol acid
- este prezent în cantități mari în azot
- fosfor prezent numai în cantități infime
- potasiu prezent în cantități mici.
3.1.4. Evaluarea probelor privind proprietățilede fizico-chimice ale solurilor
Sunt optime pentru cultivare acele soluri care au pH-ul între 6,5 - 7,5 și prin urmare, trebuie
să fie cat mai aproape de neutru. De asemenea este foarte important ca solul sa aiba o
permeabilitate optimă a apei, atat pentru dezvoltarea sanatoasa a plantelor, cat si pentru aerisirea
radacinilor si pentru a asigura evapotranspiratia. Prezența unor macronutrienți in sol (N, P, K) este
esențială, dar ele trebuie să fie prezente la aceași proporție (îngrășămintele complexe, aceste
substanțe au o concentrație de 15% - 15% -15%). Valoarea pH mai mare de 7,5 inhibă creșterea
plantelor pe termen lung. Niveluri de pH 8.5 găsit pentru eșantionulrecoltat de pe Dealul Ciuperca
sugerează că acest sol a fost fertilizat în ultimul an, probabil pentru a asigura buna dezvoltare a
cuverturii vegetale prospat instalate in aceasta zona.
Caracterul acid al probei de sol din Cauaceu se explica prin faptul ca in zona localnicii folosesc
îngrășământ natural de origine animaliera. Acest lucru este confirmat de proba de N, care a fost
detectată in mari cantități.
Solurile prelevate de langa fosta fabrica „Infratirea“ au valori de pH mai mic decât optim
(acid). Testele au fost efectuate cu N, P, K rezultatele sunt la limita normalitatii, dar acest lucru nu
înseamnă că proba nu conține compuși nocivi care inhibă creșterea plantelor sau poluează mediul.
Cea mai bună permeabilitate de apă o au probele de sol colectate din Dealul Ciuperca iar cea mai
slaba permeabilitate a avut eșantionul de langa fabrica „Înfrățirea“. Permeabilitatea slabă a apei
poate indica faptul că mai demult s-a creat intentionat un strat izolator care a împiedicat compusii
de metale grele din apa sa se infiltreze in sol sau in panza freatica, evitand astfel orice poluare
industrială in mijlocul orasului. Solul de pe Dealul Ciuperca cu permeabilitate mare, ajutat de factorii
de mediu permite producerea si altor alunecari de teren, deoarece apa ajunge usor la stratul de
argila, insa vegetatia care ar stopa fenomenul de alunecare deocamdata lipseste cu desavarsire.
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Efectul eroziv provocat de vânt, deflatie a fost cel mai ridicata la solul recoltat de pe dealul
Ciuperca, iar cel mai redus la cel de langa fosta fabrica Infratirea. In urma acestei analize rezulta si
concluzia ca nu a fost cea mai reusita idee o defrisare, la care se adauga acoperirea dealului cu soluri
nisipo-argiloase pe un substrat puternic rezultand supraincarcarea Dealului Ciuperca.
3.2. Examinarea germinarii semințelor de orz în funcție de tipurile de sol
Pentru a ilustra efectul poluării asupra plantelor au fost colectate probe de sol în trei serii de
germinare. Germinarea tuturor semințelor in serii de cate 20 și monitorizarea dezvoltarii lor timp
de 10-15 zile. Fiecare serie de germinare a fost udata cu alt lichid:
- prima serie udata cu apă curată -in trei eșantioane („vase“) au fost plantate semințe in toate cele
trei tipuri de sol si udate cu apa curata (apă de la robinet).
- a doua serie a fost udata cu apă care continea detergent - trei eșantioane(„vase“) in care au fost
plantate la fel 20 de semințe de orz. Soluția de irigare folosită, constant timp de 10-15 zile continea
450 ml de apă cu 50 ml de soluție de detergent
- a treia serie a fost udata cu apă uleioasă - trei eșantioane („vase“) In care au fost plantate semințe
în toate cele trei tipuri de sol și au fost udate cu apă uleioasă. Soluția folosită pentru udare continea
475 ml de apă cu 25 ml de ulei.
Pe o coala de hartie udata cu aceleasi solutii de irigare folosite mai sus, s-a germinat un esantion
control pentru a putea vedea fazele germinarii (ce nu era posibil pentru plantele germinate in sol).
Rezumatul variantelor de germinare Tabelul 2
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.

Perioada de
urmarire a
germinarii
04.10-04.18
04.10-04.18
04.10-04.18
04.10-04.18

5. 04.10-04.18
6. 04.10-04.18
7. 04.10-04.18
8. 04.10-04.18
9. 04.10-04.18
10. 04.10-04.18

11. 04.10-04.18

Mediul de
germinare

Nr.
seminte

Solutia folosita pt.
udat

Hartie uda
Hartie uda
Hartie uda
sol aluvial de
luncă- Cauaceu
sol aluvial de
luncă- Cauaceu
sol aluvial de
luncă- Cauaceu
sol nisipos-argilosdl. Ciuperca
sol nisipos-argilosdl. Ciuperca
sol nisipos-argilosdl. Ciuperca
soluri graunte,
unsuros argilosede langa fabrica
„Înfrățirea“
soluri graunte,
unsuros argilosede langa fabrica
„Înfrățirea“

20
20
20
20

Apa de robinet
Apa cu detergent
Apa cu ulei
Apa de robinet

Procentajul
germinarii in a
1o-a zi%
85
0
0
20

20

Apa cu detergent

0

20

Apa cu ulei

0

20

Apa de robinet

75

20

Apa cu detergent

35

20

Apa cu ulei

40

20

Apa de robinet

0

20

Apa cu detergent

0

15

12. 04.10-04.18

soluri graunte,
unsuros argilosede langa fabrica
„Înfrățirea“

20

Apa cu ulei

0

3.2.1. Germinarea semințelor de orz
Dezvoltarea semințelor germinate pe hârtie:
a. La cele irigate cu apă de la robinet, s-a observat că 17 seminte au prins rădăcini, frumos germinate
și frunzele lor au ajuns pînă la 1 -10 cm lungime. Rata de germinare a fost de 85%.
Semințe, care au fost maro sau negerminate, s-a constatat ca sunt incapabile de germinare.
b. La utilizarea apei cu detergent semințele nu au mai germinat pentru ca soluția de detergent a
inhibat drastic germinarea semințelor.
c. La utilizarea apei contaminate cu ulei, uleiul formează un strat în jurul miezurilor și astfel nucleele
nu pot respira și de a absorbi nutrienti, astfel nici ele nu au mai germinat.
Situatia in solul de la Dealul Ciuperca:
a. semințele irigate cuapa pură au avut o rata de germinatie de 75%. Din semințe au crescut răsaduri
de lungimi cuprinse intre 12 - 18 cm.
Apa curata este esențială pentru promovarea și dezvoltarea semințelor, 15 semințe au avut
aproximativ același ritm de dezvoltare și la finalul observației, răsadurile au fost mai mari decât cele
care au germinat pe hârtie.
b. din semințele irigate cu apa poluata cu detergent au germinat doar 7 răsaduri de orz și lungimea
rasadurilor a fost între 0,9 - 9,6 cm.
c. din semințele irigate cu apa contaminata cu ulei 8 semințele de orz au germinat și lungimea
rasadurilor a fost între 1,2 cm - 9,6 cm. Rezultatele indică si faptul că apa cu ulei sau detergent
intarzie evolutia orzului.
Dezvoltarea germenilor de orzin solulde la fosta fabrica „Înfrățirea“:
In acest tip de sol, nici o samanta, indiferent de tipul de agent de irigatie folosit, nu a
germinat. Din 20 de seminte, in decurs de 10 zile nici o samanta nu a dat vreun semn de viata. S-a
constatat ca pe langa nocivitatea solutiilor de irigare folosite, un puternic rol inhibitor il are solul
poluat.
Dezvoltarea orzului in solul recoltat in Cauaceu:
a. Rata de germinare este 85%, lungimea răsadurilor este de 1,2 cm - 9,0 cm la apa curata.
b. cand se utilizează apa cu detergent s-a constatat o inhibare drastica in germinarea semințelor.
c. in cazul cand apa a fost contaminată cu ulei, s-au constatat 0 semințe germinate.

IV. CONCLUZII
1. Semintele germineaza cel mai bine în solul care a fost luat de pe dealul Ciuperca, în ciuda poluării
cauzate de noi. Deoarece calitatea solului și a îngrășămintelor modern utilizate, i-au crescut
fertilitatea.
2. Datorită cuverturii de sol utilizat pentru a acoperi dealul Ciuperca dupa defrisare, aceasta
cuvertura cu permeabilitate și eroziunea excesivă situat pe sol argilosa reusit sa declanseze o
alunecare de teren.
3. In solul din Cauaceu nu s- au dezvoltat asa de bine ca si in solul de pe dealul Ciuperca, indicând
prezenta unor contaminari minore (îngrășăminte pe bază de nitrați sau de gunoi de grajd).
4. Probele de sol ce au fost colectate de pe locul fostei fabrici „Înfrățirea“s-au dovedit a fi cele mai
poluate, deoarece nici o samanta nu a putut germina. Aceasta situatie este posibila, fie datorita
stratului izolator depus intentionat la constructia fabricii, pentru prevenirea infiltratiilor de metale
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grele in panza freatica, fie datorita lucrarilor recente de escavare s-au adus la suprafata soluri iluviale
argiloase.
5. Fiecare serie udata cu detergentsau cu ulei a distrus complet viabilitatea semințelor.
6. Structura și compoziția solului are un rol decisiv în dezvoltarea plantelor și a indicilor de fertilitate
agricole. Solurile contaminate au întotdeauna indicatori de fertilitate inferioare fata de solurile de
bună calitate.
7. Prezența poluantilor în sol afectează plantele in dezvoltarea acestora, deasemenea , consumul
plantelor crescute in medii poluatea pot duce la imbolnavirea consumatorilor. Conservarea solurilor
în starea initiala este un element de interes comun ale omenirii, deoarece acestea joacă un rol-cheie
în probleme de producție alimentară și durabilitate. De aceea, trebuie să ne amintim că pedosfera
este un bun împrumutat de la nepoții noștri.
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ANEXA 1 – Evolutia orzului pe suport de hartie udata
Cea mai
Cea mai
Cea mai lunga
Rata
Nr. semintelor germinate
Nr.
Cea mai lunga
Nr. Semintelor
scurta
scurta frunza
frunza
germinarii (%)
Data Semintelor
radacina
mucegaite Are radacina? Are frunza
radacina
primara
primara
la finalul
negerminate
(mm)
(buc)
primara? (buc)
(mm)
(mm)
(mm)
cercetarii
Solutia folosita pentru irigare: apa de robinet
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

5

0

5

15

9

5

1

15

4

0

16

16

11

11

3

25

3

1

18

17

13

14

3

60

3

1

10

100

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

18
17
15
60
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de detergent

85%

0%

Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de ulei
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

18

0%

ANEXA 2 – Evolutia orzului in solul recoltat de la Cauaceau
Nr. semintelor germinate
Cea mai
Cea mai lunga
Rata
Nr.
Cea mai scurta Cea mai lunga
Nr. Semintelor Are radacina? Are frunza
scurta frunza
frunza
germinarii (%)
Data Semintelor
radacina
radacina
mucegaite
primara
primara
la finalul
(buc)
primara?
negerminate
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
cercetarii
(buc)
Solutia folosita pentru irigare: apa de robinet
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

18

0

2

2

Nu se vede

4

5

18

0

2

2

Nu se vede

10

15

17

0

3

3

Nu se vede

10

35

16

0

12

90

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

4
4
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de detergent

0
0
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de ulei
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20%

0%

0%

ANEXA 3 – Evolutia orzului in solul recoltat de la Dealul Ciuperca
Nr. semintelor germinate
Cea mai
Cea mai lunga
Rata
Nr.
Cea mai scurta Cea mai lunga
Nr. Semintelor
scurta
frunza
frunza
germinarii
(%)
Are
Are frunza
Data Semintelor
radacina
radacina
mucegaite
primara
primara
la finalul
radacina?
primara?
negerminate
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
cercetarii
(buc)
buc)
Solutia folosita pentru irigare: apa de robinet
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

6

0

Nu se vede

14

Nu se vede

25

70

5

0

Nu se vede

15

Nu se vede

60

120

5

0

Nu se vede

15

Nu se vede

110

175

5

0

125

181

17

0

Nu se vede

3

Nu se vede

1

10

14

0

Nu se vede

6

Nu se vede

10

43

13

0

Nu se vede

7

Nu se vede

5

80

13

0

Nu se vede

7

Nu se vede

9

96

Nu se vede
15
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de detergent

20%

35%

Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de ulei
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

18

0

Nu se vede

2

Nu se vede

1

10

14

0

Nu se vede

6

Nu se vede

9

43

12

0

Nu se vede

8

Nu se vede

11

80

12

0

Nu se vede

8

Nu se vede

12

99

20

40%

ANEXA 4 – Evolutia orzului in solul colectat de la fosta fabrica ”Infrăţirea”
Nr. semintelor germinate
Cea mai
Cea mai lunga
Rata
Nr.
Cea mai scurta Cea mai lunga
Nr. Semintelor Are radacina? Are frunza
scurta frunza
frunza
germinarii (%)
Data Semintelor
radacina
radacina
mucegaite
primara
primara
la finalul
(buc)
primara?
negerminate
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
cercetarii
(buc)
Solutia folosita pentru irigare: apa de robinet
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

Nu se vede
0
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de detergent

Nu se vede
0
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de ulei
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0%

0%

0%

ANEXA 5 Rezultatele sumare ale procesul de germinatie

Nr.crt.

Perioada
cercetarii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18

8.

04.10. – 04.18

9.

04.10. – 04.18

10.

04.10. – 04.18

11.

04.10. – 04.18

12.

04.10. – 04.18

Mediul de
germinatie
hartie
hartie
hartie
Sol de la Cauceau
Sol de la Cauceau
Sol de la Cauceau
Sol de la Dl.
Ciuperca
Sol de la Dl.
Ciuperca
Sol de la Dl.
Ciuperca
Sol de la
fostaInfratirea
Sol de la
fostaInfratirea
Sol de la
fostaInfratirea

Nr.
Semintelor
initale
20
20
20
20
20
20
20

apa de la robinet
apa cuamestec de detergent
apa cuamestec de ulei
apa de la robinet
apa cuamestec de detergent
apa cuamestec de ulei
apa de la robinet

20

apa cuamestec de detergent

20

apa cuamestec de ulei

20

apa de la robinet

20

apa cuamestec de detergent

20

apa cuamestec de ulei
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Solutia folosita pt. irigare

ANEXA 6 - ANALIZA SOLURILOR

Analiza capacitatii solului de absorbtiea apei

Studiul de sedimentare-depunere a solurilor

Soluri de la „Înfrățirea”

Soluri de la dl. Ciuperca
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Soluri de la Cauaceu

Analiza steromicroscopica a solurilor
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Implicaţii ale urbanizării în stilul de viaţă al tinerilor
prof. Anton Camelia, prof. Pîrvulescu Mihaela
Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu, Gorj
Cuvinte cheie: urbanizare, educabilitate, provocări cotidiene, stil de viaţă, şcoală, familie.
Rezumat: Evoluţiile sociale actuale ce se manifestă la nivel global şi naţional sunt legate de migraţia
din mediul rural spre cel urban, fapt ce induce modificări în stilul de viaţă al tânărului. Tendinţele
sociale actuale nu pot fi negate sau ignorate şi nici nu pot fi minimalizate avantajele vieţii în mediul
urban. Este însă nevoie de o educaţie adecvată pentru a contracara efectele negative determinate
de ofertele spaţiului urban. În articolul prezent vor fi abordate câteva aspecte legate de exerciţiul
fizic, relaţia cu mediul natural, comunicare, precum şi implicarea familiei şi şcolii ca agenţi de
educaţie.
Conştientizarea spaţio - temporală a lumii înconjurătoare permite o înţelegere adecvată a
relaţiei om - natură - societate.
O analiză a evoluţiei societăţii evidenţiază tendinţa generală de migrare a populaţiei din
mediul rural în mediul urban.Urbanizarea ramane unul dintre megatrendurile actuale absolute .
Aproape jumatate din populatia globului traieste in orase - 3 miliarde de oameni. Aproximativ
180.000 de persoane se muta zilnic la oras.
„Pentru prima dată în istorie, în anul 2008 peste jumătate din populaţia mondială adică 3,3
miliarde de oameni a ajuns să trăiască în oraşe” - State of World Population 2007 – Unleashing the
Potential of Urban Growth UNFPA – United Nations Population Fund
Urbanizarea este una dintre tendinţele globale generale.La nivel mondial, s-au înregistrat
două valuri ale procesului de urbanizare:
- în America de Nord şi în Europa, între 1750 – 1950 populaţia urbană a crescut de la 10% la 52%, în
cifre absolute de la 15 la 423 de milioane de orăşeni.
- în regiunile mai puţin dezvoltate ale lumii, 1950 – 2030 populaţia urbană în regiunile sărace ale
globului va creşte de la 309 milioane în 1950 la 3,9 miliarde în 2030, procentul populaţiei urbane va
creşte în zonele respective de la 18% la aproximativ 56%.
România experimentează in acelaşi ritm procesul de urbanizare.
Fenomenul migrării din rural în urban este motivat de mai multe aspecte. Printre motivaţiile
principale, exprimate sau nu se regăseşte dorinţa de emancipare, de sporire a şanselor de accedere
socială. Sunt invocate motive economice, educaţionale, etc. Urbanizare este însoţită de multe
provocări în domeniul sănătăţii, precum şi a stilurilor de viaţă nesănătoase, inclusiv cele asociate cu
sedentarismul, fumatul şi consumul de alcool şi droguri. Cetăţenii sunt mai predispuse să sufere din
cauza accidentelor rutiere, alte leziuni, să devină victime ale violenţei şi a criminalităţii.
Mediul orăşenesc descurajează activitatea fizică.
Mutaţii majore se observă în derularea activităţilor zilnice ale elevului secolului XXI din
mediul urban. În mediul rural elevii sunt implicaţi în mod natural în activităţi utile familiei şi
societăţii, lucrând pământul sau desfăşurând alte activităţi practice, învăţând diverse meşteşuguri.
Acest lucru nu este considerat ciudat sau degradant. Este privit ca un lucru nefiresc faptul de a-ţi
lăsa copiii să crească în neştiinţă, fără a face o muncă utilă. Fiecare tânăr, fie că părinţii sunt bogaţi
sau săraci, este învăţat cu munca. Chiar dacă urmează să fie educat pentru profesie intelectuală, o
cunoaştere a vieţii practice este privită ca esenţială pentru ţelul de a fi de folos.
Mediul urban, datorită restrângerii spaţiului personal/familial, reduce drastic posibilitatea
desfăşurării activităţilor practice, mai ales a celor în aer liber. Implicaţii negative pot fi uşor
recunoscute pe orice palier de vârstă. La vârstele copilăriei mici timpul petrecut în aer liber, la
grămada de nisip, la leagăn sau în jocurile de pe islazul verde este înlocuit cu orele din faţa
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televizorului, care aduc deservicii vederii, imaginaţiei, muşchilor. Vârstele şcolii primare şi
gimnaziale sunt lipsite de beneficiile jocurilor de forţă sau viteză şi totodată de cultivarea deprinderii
şi plăcerii de a realiza o muncă fizică utilă. Liceenii din mediul urban nu cunosc şi implicit nu agreează
activităţi fizice de tipul muncilor agricole. Totuşi, ca regulă generală, exerciţiul fizic cel mai
binefăcător pentru tineri este aflat în munca utilă. Pe de altă parte, viaţa activă, utilă este o protecţie
eficientă în calea asalturilor imoralităţii sau a altor comportamente deviante. Energia consumată în
activităţi folositoare scuteşte de riscul „ideilor” generate de trândăvie.
Pentru tinerii din mediul rural este de la sine înţeleasă necesitatea implicării în activităţile
care întreţin viaţa cotidiană a familiei. Implicarea în aceste activităţi face nenecesară frecventarea
sălilor de gimnastică sau a altor forme de activitate fizică programată, compensatorie.
Mediul urban reduce simţitor timpul alocat exerciţiului fizic şi prin folosirea curentă a
mijloacelor de transport în comun sau autoturismelor, fiind eliminată mişcarea în aer liber. Mersul
pe distanţe mari este evitat invocându-se aglomeraţia urbană, lipsa de timp, soluţia transportului
motorizat fiind preferată efortului fizic.
Viaţa urbană modernă predispune la sedentarism:
- mai puţini elevi merg la şcoală pe jos;
- tinerii petrec timp îndelungat în faţa televizorului sau calculator;
- a scăzut timpul alocat exerciţiilor fizice sau activităţilor care presupun mişcare;
Factorii care scad atracţia spre exerciţiu fizic:
- lipsa de timp, a modelelor familiale, motivaţie scăzută;
- educaţie inadecvată şi lipsa susţinerii din partea familiei;
- ignorarea beneficiilor activităţii fizice.
Persoanele care depun o muncă intelectuală au nevoie de avantajul muncii fizice. Cineva
poate avea o minte strălucită, poate prinde foarte repede o idee; cunoştinţele şi priceperea sa îi pot
asigura acceptarea în sfera chemării pe care şi-a ales-o. În aceste cazuri munca practică încurajează
observaţia foarte atentă şi gândirea independentă şi asigură dezvoltarea armonioasă a fizicului şi
intelectului.. Dacă este corect aplicată, activitatea fizică tinde să dezvolte înţelepciunea practică. Ea
dezvoltă abilitatea de a planifica şi de a executa, întăreşte curajul şi perseverenţa şi reclamă
exercitarea tactului şi îndemânării.
Internetul reprezintă pentru tinerii cu vârste cuprinse intre 15 si 20 de ani din mediul urban,
o sursă importantă de informare, aproape trei sferturi dintre aceştia declarând că navighează pe
Internet aproape zilnic. Nu pot fi negate avantajele acestui mod rapid de informare, dar sunt de luat
serios în seamă dezavantajele, printre care de importanţă majoră este riscul superficialităţii şi
descurajării gândirii independente, creative.
Pentru cei care locuiesc in mediul urban relaţia cu natura este limitată la experienţele din
vacanţe, departe de oraş. Ideea românului înfrăţit cu codrul a rămas în albumul istorisirilor
haiduceşti, anacronică realităţii cotidiene. Cea mai mare parte a locuitorilor de origine urbană sau
transferaţi în acest mediu nu mai înţeleg natura, nu pot rezona cu ea fiind pe frecvenţe diferite. Ei
sunt în natură cel mult în vizită, iar „gazda” are mult de lucru în urma acestor vizitatori. Pentru
majoritatea orăşenilor natura înseamnă grătar şi muzică cu mulţi decibeli, furnizată de sursele
electronice de care vin însoţiţi. Există puţine persoane care ies din aglomerările urbane pentru a
asculta susurul blând al apei sau concertul păsărilor. Puţini pot asculta cum creşte iarba sau cum
cântă vântul în orga pădurii. Drama eminesciană se regăseşte la fiecare pas:
„Astăzi chiar de m-as întoarce / A-nţelege n-o mai pot... / Unde eşti, copilărie, / Cu pădurea
ta cu tot?”
Astfel se explică lipsa de respect pentru mediu şi problemele ce decurg din ea. Este din ce în
ce mai greu să găseşti o zonă curată, fără semnele lăsate de precedenţii turişti.
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Soluţiile ne stau însă la îndemână. Ele ţin de educaţia familială, şcolară, dar şi de autoeducare
.Imaginile de mai jos sunt surprinse la o acțiune de ecologizare realizată de elevi de liceu. Văzândule ,se ridică voluntar sau involuntar întrebareaː"De ce trebuie să vină alții să strângă ce au lăsat în
urmă indivizi needucați și care nu știu să respecte natura?".Acesta este scopul educației ecologice
la nivel de microsistem. Să învățăm să facem curat măcar în jurul nostru!

Alt aspect ridicat de urbanism este cel legat de cunoaştere, comunicare, relaţionare.
Mediul rural oferă cadrul propice relaţionării şi sentimentului apartenenţei la comunitate datorită
cultivării relaţiilor de vecinătate, datorită activităţilor comune şi unui procent mai mare de timp
comun.
Comunităţile rurale, în general, se caracterizează prin:identitate (este vizibil unde începe
şi unde se sfârşeşte comunitatea), dimensiuni mici, omogenitate (activităţile şi atitudinile sunt
asemănătoare pentru toate persoanele de un anumit sex şi o anumită vârsta), autonomie ( satul
satisface singur toate sau majoritatea nevoilor locuitorilor săi).
Comunitatea urbană este
caracterizată devolum demografic relativ mare,preponderenţa activităţilor industriale, importanţa
scăzuta a relaţiilor de rudenie, relaţii de intercunoaştere reduse.
În aceste condiţii există riscul izolării şi însingurării sau pe de altă parte riscul vulnerabilităţii
în faţa provocărilor unui anturaj cu comportamente indezirabile. Dorinţa şi nevoia de apartenenţă
la un grup social, nevoia de relaţionare poate conduce la integrarea în grupuri de tineri care practică
deprinderi neagreate de familie şi societate, dar dorinţa de a fi acceptat devine dominantă faţă de
norma etică, morală însutită prin educaţia primită în familie şi şcoală.
Au fost abordate mai sus câteva aspecte legate de provocările vieţii urbane, cărora familia şi
şcoala trebuie să le răspundă prin atitudini, programe, oferte corespunzătoare. Nu pot fi negate nici
stopate tendinţele sociale reale. Ele cer însă soluţii pentru ameliorarea aspectelor deficitare.
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Necesităţii practicării exerciţiului fizic în aer liber i se poate răspunde prin drumeţii la sfârşit
de săptămână, prin activitate fizică la rudele ce locuiesc în mediul rural sau care au spaţiu disponibil
în apropierea locuinţei, prin deprinderea de a înlocui transportul în comun cu mersul pe jos.
În privinţa educării pentru un mediu curat se cer eforturi constante. Educaţia începe cu
spaţiul vital al individului: dormitorul, camera de lucru, clasa, şcoala, pentru ca apoi să se extindă la
mediul ambiant. Primul mare beneficiu al acţiunilor de ecologizare în care sunt implicaţi elevii rezidă
din experimentarea neplăcerii de a aduna resturile lăsate de alţii. Dacă astfel de acţiuni nu rezolvă
problema curăţării diferitelor zone accesibile turiştilor, măcar au scopul de a fi provocări pentru
atitudinile ulterioare ale celor implicaţi. Desigur, rămâne totdeauna valabilă alternativa
insensibilităţii la eforturile educaţionale ale şcolii sau societăţii. În acest caz, corectarea necesită
metode coercitive, neaplicabile însă deocamdată din varii motive!
Concluzie: pornind de la realitatea că omul este fiinţă educabilă, evoluţiile sociale actuale
necesită programe educaţionale adecvate, prin aplicarea cărora să se sprijine efortul integrării
optime a tânărului în mediul pentru care optează, sau în care este integrat fără opţiunea lui directă.
Nu pot fi negate avantajele mediului urban: acces rapid la informaţie, la serviciile sociale,
condiţii mai bune de viaţă, muncă mai uşoară, cu solicitare fizică moderată sau redusă. Dar în aceeaşi
măsură, nu trebuie ignorate riscurile induse de noile condiţii de viaţă, iar stilul de viaţă adoptat,
trebuie gândit pe termen lung, cu analiză serioasă a oportunităţilor şi ameninţărilor în dreptul
oricărei decizii adoptate.
Bibliografie selectivă:
MĂRGINEAN SILVIA - Efectele evoluţiilor demografice pentru mediul rural şi urban din România
MIHĂILESCU I, 2003, Sociologie generală. Concepte generale și studii de caz, Editura Polirom Iaşi.
VEDINAŞ T, 2001, Introducere în sociologia rurală, Editura Polirom, Iaşi.
WHITE E. G., 2000 Educaţie, Editura Viaţă şi sănătate, Bucureşti
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FII ECO! COPĂCEII NOŞTRI DRAGI!
prof. inv. primar Apostol Maria si prof. Cîmpean Adriana
Liceul Teoretic “Avram Iancu”, Cluj-Napoca, Cluj
Pământul - acest corp viu, casa noastră, a pământenilor -, nenesită o mai profundă iubire din
partea fiecăruia, mai mic, mai mare, în scopul ocrotirii acestuia. Ce poate fi mai înălţător, pe lângă
preţuirea semenilor - părinţi, bunici, fraţi, profesori, colegi etc, decât protejarea mediului
înconjurător care, de altfel, ne oferă toate cele necesare vieţii - sol fertil, aer curat, apa
indispensabilă vieţii, copacii - aurul verde, precum şi bucurii la tot pasul - peisaje variate, vieţuitoare
interesante.
Prin activităţile proiectate şi desfăşurate la clasele noastre, a II-a B şi a III-a B, am format,
dezvoltat şi cultivat:
• O atitudine dezirabilă faţă de mediul în care trăim - sala de clasă (“clasa ca o casă”), camera
mea (ordine, curăţenie, aerisire), parcul şcolii (păstrarea spaţiului verde; construirea de căsuţe
pentru păsări - Ziua Internaţională a Mediului, 6 iunie 2018) şi canalul Morii (hrănirea raţelor);
• O atitudine responsabilă în scopul colectării selective a deşeurilor - hârtie, plastic, textile,
lemn, polistiren, baterii, diverse lucruri uzate -, atitudine care contribuie atât la protejarea naturii,
cât şi a resurselor naturale;
• O atitudine creativă - realizarea unor produse în scopul dezvoltării simţului artistic şi practic
al elevilor (planşele Fii ECO! Copăceii noştri dragi! - Concursul Naţional Şcolar Decorat şi Reciclat, în
parteneriat cu Hipermarketul Cora- clasa a II-a B şi planşele Aşa DA! Aşa NU! - clasa a III-a B);
• O atitudine conştientă şi folositoare în scopul economisii şi reciclării bateriilor şi
acumulatorilor(la nivelul şcolii, acţiunea de colectare a acestora; proiectul clasei a III-a B - Bateriile
buclucaşe şi joviale - abordare integrată a acestei tematici: tipurile, componenţa bateriilor, crearea
de texte/ compunerea după un mesaj dat, rezolvarea de probleme aritmetice);
• O atitudine civică armonioasă cu scopul înţelegerii necesităţii de îngrijire şi protejare a
copacilor, apei, solului, aerului - un comportament dezirabil, ecologic, de protecţie şi conservare a
elementelor naturale propice existenţei vieţii pe Pământ (Şcoala de vară, 2015, Colegiul Tehnic “Ana
Aslan”, Cluj-Napoca - jucării muzicale confecţionate din materiale reciclabile; crearea liniei melodice
şi a textului cântecului - SOS, natura!; atitudini şi comportamente dezirabile - povestea terapeutică
Călătorie în Oraşul Culorilor);
• O curiozitate ştiinţifică în scopul devenirii unor chimişti, laboranţi talentaţi, care să identifice
soluţii creative, inedite la problemele mari cu care omenirea se confruntă şi se va confrunta
(Sesiunea de experimente ştiinţifice BAYER, în cadrul Laboratorului de Medicină Avansată
MEDFUTURE, Cluj-Napoca);
• O atitudine civico-creştinească faţă de copiii de la Grădiniţa Malteză, cu scopul încurajării
incluziunii sociale, combaterii discriminării, sprijinirii şi oferirii de oportunităţi persoanelor aflate în
dificultate sau celor din diferite grupuri vulnerabile.(donaţie în lei, confecţionarea unor obiecte
pentru expoziţia cu vânzare), în scopul suplimentării fondurilor destinate amenajării unei săli pentru
desfăşurarea activităţilor de stimulare cognitivă, ludoterapie, educarea limbajului şi a comunicării,
în cadrul Grădiniţei Malteze din Cluj-Napoca (Târgul-Expoziţie de Primăvară Muguri de lumină, la
iniţiativa Asociaţiei BE INCLUSIVE România, în cadrul Proiectului The Citizens are United, coordonat
de către Cross Culture International Foundation - CCIF Malta);
• Insuflarea unei atitudini active faţă de literaţia în familie, în şcoală, dar şi cu privire la cea
personală, prin participarea la Concursul CDIdei în cărţi, iniţiat de CCD Sibiu, îmbrăţişat şi de alte
judeţe, printre care şi CCD Cluj (alegerea partenerilor de lectură, parcurgerea operei literare, crearea
obiectului relevant textului studiat - din tot felul de materiale reciclabile, realizarea portofoliului,
prezentarea produselor echipei).
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Astfel, elevii claselor noastre au beneficiat de valenţele psihopedagogice ale educaţie ecologice,
la fel de importante ca şi cele ale educaţiilor: intelectuală, moral-civico-creştinească, estetică -,
învăţând şi argumentând de ce şi cum trebuie protejată natura, de la mic, la mare, fiindu-le
dezvoltate şi cultivate atitudini umane, conştiente, profunde, creatoare şi inovatoare în scopul
păstrării unei evoluţii benefice a florei şi faunei planetei noastre. Prin implicarea elevilor la diverse
activităţi/ proiecte, elevii au înţeles atât rolul pe care e necesar să îl aibă în mediul înconjurător, ce
acţiuni sunt capabili să realizeze, precum şi care pot fi urmările unor atitudini indezirabile faţă de
mediul înconjurător şi a neimplicării în acţiuni de întrajutorare a semenilor lor.
Iată cum, implicarea profesor-elev-familie este sau poate deveni armonioasă. Ce mai frumos
decât să ne vedem tânăra generaţie crescând curat şi frumos, pe baza unor proiecte captivante şi
utile, în acelaşi timp? Menirea noastră este să le deschidem calea pentru conştientizare şi atitudine
pro-activă.
Implicarea noastră în cadrul celor mai importante proiecte este ilustrată în rândurile ce
urmează.
Fii ECO! Copăceii noştri dragi!,2018
Concursul Naţional Şcolar Decorat şi Reciclat, în parteneriat cu Hipermarketul Cora, Cluj-Napoca

Bateriile buclucaşe şi joviale, 2018 şi 2017
Acţiune de colectare a bateriilor şi participare la simpozion - secţiunea elevi
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Sesiunea de
experimente
ştiinţifice
BAYER,
2018
Laboratorul de
Medicină Avansată
MEDFUTURE, ClujNapoca.

Concursul CDIdei în cărţi, 2018
iniţiat de CCD Sibiu, îmbrăţişat şi de alte judeţe, printre care şi CCD Cluj
- alegerea partenerilor de lectură, parcurgerea operei literare, crearea obiectului relevant
textului studiat - din tot felul de materiale reciclabile -
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Simpozionul şi concursul “SALVEAZĂ MEDIUL ŞI FII ECO!”, 2018
- Şcoala Gimnazialoă Alexandru Ioan Cuza, Baia Mare şi parteneri Proiectul nostru: Aşa DA...! Aşa NU...!, 2018

Concursul şi simpozionul
Proiectul ecologic
Mai multe specii, un singur mediu, un singur
Gândeşte verde, trăieşte verde
viitor: V.V.V. pentru Pământ - 9 NE PASĂ,
CAEJ-2017, poziţia 79, Liceul Tehnologic
Colegiul
Tehnic Transilvania, Baia Mare, 2017
Special SAMUS, Cluj-Napoca
Şcoala de vară - Colegiul Tehnic “ANA ASLAN”, Cluj-Napoca, 2015

Povestea terapeutică

Medalia Şcolii de vară
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Afişul Şcolii de Vară

Concluzionăm prin a vă adresa mulţumirile şi preţuirea noastră pentru oportunitatea de a vă
împărtăşi din experienţa noastră profesională. Vă dorim şi pe viitor să SALVAŢI MEDIUL şi SĂ FIŢI
ECO! - ECONOMI, CREATIVI şi OCROTITORI cetăţeni, prin ediţiile viitoare ale simpozionului şi
concursului dumneavoastră.
BIBLIOGRAFIE:
1. Dicţionar Praxiologic de Pedagogie, Muşata-Dacia Bocoş (coord.), Ramona Răduţ-Taciu, Cornelia Stan
(autori), Adriana Cîmpean şi alţii (colab.), Volumul II E-H, Colecţia Marile Dicţionare, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2016.
2. Educaţia 21 (Nr. 8/ 2010) - Modern Perspectives on Curriculum Praxis, Muşata Bocoş (coord.), Universitatea
“Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Pregătire Didactică, Centrul de Cercetare şi Inovare în Curriculum,
Colecţia Ştiinţele Educaţiei, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.
Articolele: Dilemmas of Contemporar Education or The Wise Teacher’s Wonderings About The World, pg. 180;
New Guidelines for Environmental Education in Curriculum Schools in Bavaria, Opportunities for an Exciting,
Real-Life Lessons, pg. 162.
3. Fundamentări teoretice şi abordări praxiologice în ştiinţele educaţiei, Miron Ionescu, Vasile Chiş (coord.),
Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2009.
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UN MEDIU CURAT – O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ
Ardelean Luminița
Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Baia Mare, Maramures
Planeta noastra, Pământul, s-a născut în urmă cu 4,6 miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea,
nu avea aspectul de azi: rocile, apa si aerul s-au format incetul cu incetul si apoi a aparut viața.
De la formarea sa, Pământul a evoluat mult. Istoria sa a fost marcata de evenimente
importante.Din acele timpuri până astăzi, Pământul a cunoscut o serie de schimbări majore în ceea
ce privește aspectul mediului înconjurător.
Prin mediu înconjurător sau mediu ambiant se înțelege ansamblul de elemente și fenomene
naturale și artificiale de la exteriorul Terrei, care condiționează viața în general și pe cea a omului în
special.O altă definiție o găsim în Legea protecției mediului, în care mediul înconjurător este
ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul și subsolul, toate straturile
atmosferei, toate materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în
interacțiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv, valorile materiale și spirituale.
Bineînțeles că starea mediului înconjurător, ce depinde numai și numai de fiecare dintre noi,
ne afectează în mod direct viața și sănătatea noastră. Aceasta temă “Un mediu curat – o viață
sănătoasă”, ar trebui sa fie o deviză pentru întreaga populație a globului. Este nevoie de mai multă
atenție și de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetățean pentru a trăi într-un mediu
curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apa curata si pentru a putea folosi conditiile de viață
pe care ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijență acest aspect important al
vieții lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare și distrugere a mediului și implicit la
distrugerea sănătății fiecăruia dintre noi și a celor din jur.
Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezența unor componente
străine, numite poluanți, ca urmare a activitatii omului, si care provoaca prin natura lor, prin
concentrația în care se găsesc și prin timpul cât acționează, efecte nocive asupra sănătății, creează
disconfort sau impiedică folosirea unor componente ale mediului esențiale vieții. Din cuprinsul
definiției se poate constata clar că cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă
omul, poluarea fiind consecința activității mai ales social – economice a acestuia.
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat și s-a diversificat
pe măsura evoluției societății umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale
specialiștilor din diferite domenii ale științei și tehnicii, ale statelor și guvernelor, ale întregii
populații a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut și crește
neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan național și internațional, în spiritul ideilor pentru
combaterea poluării.
Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătății a îmbrăcat
de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare și anume:
I. Poluarea biologică, cea mai veche și mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este
produsă prin eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători
de boli. Astfel, poluarea bacteriană însoțește deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi și indiferent pe ce
treaptă de civilizatie s-ar afla, fie la triburile nomade, fie la societățile cele mai evoluate. Pericolul
principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanșarea de epidemii, care fac numeroase
victime. Totuși, putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea biologică –
bacteriologică, virusologică și parazitologică, are o frecvență foarte redusă.
II. Poluarea chimică constă în eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a diverselor
substanțe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creșterea nivelului
de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă
potențialul toxic ridicat al acestor substanțe.
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III. Poluarea fizică este cea mai recentă și cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca
urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în știință, industrie, agricultură, zootehnie, medicină
etc.. Pericolul deosebit al substanțelor radioactive în mediu și în potențialul lor nociv chiar la
concentrații foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o component a
poluării fizice. Zgomotul, ca si vibrațiile și ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă
și de viața al omului modern, iar intensitățile poluării sonore sunt în continuă creștere.
Supraaglomerarea și traficul, doi mari poluanți fonici, au consecințe serioase asupra echilibrului
psihomatic al individului. Un numar tot mai mare de persoane din orașele aglomerate recurge la
specialiștii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru starea lor proastă (anxietate, palpitații, amnezii
neașteptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap). În sfarșit nu putem trece cu vederea
poluarea termică, poate cea mai recenta forma de poluare fizică cu influențe puternice asupra
mediului înconjurător, în special asupra apei și aerului, și, indirect, asupra sănătății populației.
Marea varietate a poluării fizice, ca și timpul relativ scurt de la punerea ei în evidență, o face mai
puțin bine cunoscută decât pe cea biologică și chimică, necesitând eforturi deosebite de investigare
și cercetare pentru a putea fi stăpânită în viitorul nu prea îndepărtat.
Însa cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea
aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieții omenesti se pare că sunt și cele mai afectate
de acțiunile iresponsabile ale ființei omenești.
Solul, ca și aerul și apa este un factor de mediu cu influență deosebită asupra sănătății. De
calitatea solului depinde formarea și protecția surselor de apă, atât a celei de suprafață cât mai ales
a celei subterane. Poluarea solului este considerată ca o consecință a unor obiceiuri neigienice sau
practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării și depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate
din activitatea omului, a deșeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanțe
chimice în practica agricolă. Ținând seama de proveniența lor, reziduurile pot fi clasificate în:
- reziduuri menajere, rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuințe și localuri
publice;
- reziduuri industriale, provenite din diversele procese tehnologice care pot fi formate din
materii brute, finite sau intermediare și au o compoziție foarte variată în funcție de ramura
industrială și de tehnologia utilizată (în industria alimentară – predominant componente organice,
pe când în industria chimică, metalurgică, siderurgică, minieră – predominant substanțe chimice
organice sau anorganice);
- reziduuri agro – zootehnice, legate îndeosebi de creșterea și îngrijirea animalelor;
Elementele poluante ale solului sunt de două categorii:
- elemente biologice, reprezentate de organisme (bacterii, virusuri, paraziți), eliminate de om
și de animale, fiind în cea mai mare parte patogene. Ele fac parte integranta din diferitele reziduuri
(menajere, animaliere, industriale);
- elemente chimice, sunt în cea mai mare parte, de natura organică. Importanța lor este
multiplă: ele servesc ca suport nutritiv pentru germeni, insecte și rozătoare, suferă procese de
descompunere cu eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apa, pe care le degradează
etc.
Ca măsuri de prevenire și combatere a poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor
menajere în recipiente speciale, îndepărtarea organizată și la perioade cât mai scurte a reziduurilor
colectate în afara localităților, depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor
îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în agricultura, ca îngrășământ natural, a reziduurilor,
incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea și reutilizarea (reciclarea) reziduurilor etc.
Apa este un factor de mediu indispensabil vieții. Ea îndeplinește în organism multiple funcții, fără
apa toate reacțiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are
multiple consecințe negative asupra omului și sănătății sale.
La poluarea apei contribuie un număr mare de surse, care sunt clasificate în:
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Surse organizate:
- apele reziduale comunale, care rezultă din utilizarea apei în locuințe și instituții publice,
bogate în microrganisme, dintre care multe patogene;
- apele reziduale industriale, provenite din diverse procese de fabricație sau sunt utilizate la
transport, ca solvent sau separator, la purificarea și spălarea materiilor prime, semifinite și finite,
sau a ustensilelelor și instalațiilor, și au o compoziție heterogenă.
- apele reziduale agro – zootehnice, provenite mai ales ca urmare a utilizării apei în scopuri
agricole (irigații), cât și pentru alimentarea animalelor și salubritatea crescătoriilor de animale.
Sursele neorganizate, sunt reprezentate de apele meteorice (ploaie, zapadă), reziduurile solide de
tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare (topirea inului sau cânepii).
Multitudinea și variabilitatea surselor de poluare a apei conduc la pluralitatea elementelor poluante,
împărțite în:
- elemente biologice, reprezentate, în principal, de microorganismele patogene;
- elemente chimice, reprezentate de substanțe chimice organice sau anorganice.
Ca măsuri de prevenire a poluării apei sunt: interzicerea îndepărtării la întamplare a
reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa, organizarea corectă a sistemelor de canalizare și a
instalațiilor locale, construirea de stații de epurare, construirea de stații sau sisteme de epurare
specifice pentru apele reziduale ale întreprinderilor industriale, înzestrarea cu sisteme de reținere
și colectare a substanțelor radioactive din apele reziduale ale unităților unde se produc sau se
utilizează radionuclizi, controlul depozitării reziduurilor solide;
Aerul formează învelișul gazos al Pământului, reprezentând și el un element indispensabil
vieții. Poluarea aerului constă din modificarea compoziției sale normale (78% N, 21% O2, 0.03 CO2,
0.01% ozonul și alte gaze, vapori de apă, pulberi) în mod deosebit prin pătrunderea în atmosfera a
unor elemente străine și cu efecte nocive. Sursele de poluare a aerului sunt:
Surse naturale, reprezentate de diversele procese care se petrec în natura sunt:
- solul, care suferă fenomene de eroziune și măcinare cu eliberare de particule foarte fine;
- plantele și animalele, care pot elimina în aer diverse elemente(fulgi,polen,păr)
- erupțiile vulcanice, care aruncă în aer mari cantități de gaze, particule solide;
Sursele artificiale, reprezentate de activitățile omului:
- procesele de combustie, de la încălzirea locuințelor și până la combustibilul utilizat pentru
producerea de energie în scopuri industriale;
- procesele industriale, constituite din răspândirea în aer a diverșilor poluanți eliminați de
întreprinderile industriale;
- transporturile, constând în transporturi de tip feroviar, naval și aerian și în special rutier;
Ca elemente poluante principale sunt:
- suspensiile, reprezentate de particulele solide sau lichide dispersate în atmosferă;
- gazele sub forma de poluanți în stare gazoasă, răspândiți în atmosferă;
Măsurile cele mai importante pentru împiedicarea poluării masive a atmosferei sunt:
construirea de întreprinderi în afara zonelor de locuit, tratarea prealabilă a combustibilului folosit
sau a unor materii prime pentru reducerea concentrației de poluanți, asigurarea unor arderi
complete a combustibililor utilizați în industrie, înzestrarea intreprinderilor industriale cu instalații
de reținere a poluanților, reglarea corespunzătoare a arderilor la autovehicule pentru reducerea
eliminării poluanților, înlocuirea combustibilului inferior cu cel superior, mai puțin poluant,
amenajarea cât mai multor spații verzi etc.
Formele de poluare sunt foarte diverse și afectează multe aspecte ale Terrei. Unele din
efectele devastatoare ale poluanților nu pot fi observate în momentul poluării însă, în timp,
consecințele majore vor afecta întreaga planeta și în același timp și pe cel care dă naștere acestei
situații : omul. Deși o parte din poluarea mediului este rezultatul unor fenomene naturale cum ar fi
erupțiile vulcanice, cea mai mare parte este cauzată de activitățile umane.
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Acțiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată și complexă. Ea
poate merge de la simple incomodități în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări
puternice ale stării de sănătate și chiar pierderea de vieți omenești. Aceste efecte au fost sesizate
de multă vreme, însă omul a rămas tot iresponsabil față de natură. Efectele acute au fost primele
asupra cărora s-au făcut observații și cercetări privind influența poluării mediului asupra sănătății
populației. Ele se datorează unor concentrații deosebit de mari ale poluanților din mediu, care au
repercusiuni puternice asupra organismului uman. Efectele cronice reprezintă formele de
manifestare cele mai frecvente ale acțiunii poluării mediului asupra sănătății. Acestea se datorează
faptului că în mod obișnuit diverșii poluanți existenți in mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru
a produce efecte acute, dar prezența lor, continuă chiar la concentrații mai scăzute, nu este lipsită
de consecințe nedorite. Efectele cronice au însă o deosebită importanță și sub aspect economic și
social.
Încărcarea organismului populației expuse cu anumiți poluanți cunoscuți a avea calități de
depozitare în anumite organe reprezintă un alt aspect important al influenței poluării mediului
asupra sănătății. Este vorba, în special, de plumb, de cadmiu, de pesticide organo – clorurate, de
unele substanțe radioactive și alți poluanți care intră în această categorie.
Efectele indirecte ale poluării constau însă și din influențele asupra faunei și florei, care
uneori sunt mult mai sensibile decat organismul uman la acțiunea diverșilor poluanți. Se știe astfel
că animalele, păsările, insectele, unele organisme acvative, ca și plantele suferă influența poluanților
până la dispariția sau distrugerea lor.
Cunoașterea acestor efecte ale poluării mediului asupra sănătății a condus la necesitatea
instituirii unor măsuri de protecție a mediului înconjurător. S-a afirmat că toate efectele asupra
sănătății oamenilor arătate mai sus sunt rezultatul ruperii echilibrului dintre organismul uman și
mediuul înconjurător. In anumite situatii de poluare s-au înregistrat numeroase cazuri de:
bronhopneumopatii, bronșite, cancer pulmonar (poluarea aerului), febră tifoidă, dizenteria, holera,
poliomelita, hepatita epidemică, amibiaza, lambliazafascioloză, intoxicații (poluarea apei).
În concluzie, se pare că poluarea mediului înconjurător daunează foarte mult sănătății
omului și de aceea ar trebui să ne îndreptăm cu toții atenția asupra acestei consecințe a poluării.
Întrucât mediul ne oferă condițiile de trai de care avem nevoie, la nivel internațional au fost
stabilite unele zile pentru a fi dedicate mediului înconjurător:
 22 martie – Ziua mondială a protecției apelor
 27 martie – Ziua internațională a apei
 1 aprilie – Ziua internațională a păsărilor
 15 aprilie – Ziua pădurii
 22 aprilie – Ziua Pământului
 5 iunie – Ziua mondială a mediului
 8 iunie – Ziua mondială a oceanelor
 16 septembrie – Ziua internațională a ozonului
 4 octombrie – Ziua internațională a protecției animalelor
 6 octombrie – Ziua mondială a habitatului.
Aceste zile oficiale recunoscute la nivel internațional, formează “calendarul ecologistului”, și
fiecare pământean ar trebui să-și amintească, în aceste momente, importanța faptului de a trăi întrun mediu nepoluat, curat, și totodata să-și dea seama cât de esențial este acest lucru pentru viața
sa. În aceste zile, numerose organizații nonguvernamentale și organisme internaționale, încearcă,
pe diferite căi, să atragă atenția populației asupra efectelor majore pe care le-ar avea traiul într-un
mediu poluat, murdar și plin de substanțe toxice.
Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece și se pare că populația nu acordă interes acestui
proces nociv. Convingerea că această problemă este doar a specialiștilor și a forurilor internaționale,
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este tot atât de eronata, pe cat este și de gravă. Ocrotirea planetei este o problemă mondială, și,
tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-și asume această responsabilitate.
Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare și cooperare internațională și de aceea
depinde de noi daca vom trăi într-un mediu curat, sănătos și nepoluat. Stă în puterea omului să ia
măsuri eficiente și să găsească soluții pentru a opri continuarea și agravarea acestui proces
dăunător.
BIBLIOGRAFIE:
1. Poluarea : Protecţia şi legislaţia de mediu / BRAN, FLORINA, Academia de Studii Economice,
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2. Poluanţii şi mediul înconjurător / BURTICĂ, GEORGETA, Timişoara, Politehnica, 2005
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Poluare şi ecologizare
prof. Baic Camelia Nicoleta
Colegiul Tehnic "Unirea", Stei, Bihor
Una dintre gravele probleme cu care se confruntă societatea modernă este reprezentată de
poluare, în multiplele ei forme de manifestare: poluarea atmosferică (fizică şi chimică) a solului, a
apei, a alimentelor, poluarea sonoră şi, nu în ultimul rând, şi poluarea morală a membrilor săi.
Toţi cercetătorii sunt de acord că poluarea şi modificările climaterice globale, ca rezultat al
intervenţiei omului asupra echilibrului biologic din natură, vor afecta nivelul stării de sănătate a
oamenilor pe termen lung. Şi nu numai a lor.
Omul a modificat de-a lungul timpului condiţiile de mediu care influenţează chiar existenţa
lui. Relieful geografic a fost transformat prin exploatarea resurselor petroliere, carbonifere şi
minerale, prin amenajarea aşezărilor umane şi a reţelelor de transport. Amenajarea reţelelor de
irigaţii şi a cursurilor de apă, construcţiile hidroenergetice şi exploatarea intensivă a pânzelor de ape
freatice au modificat hidrosfera. Defrişarea pădurilor în scopul extinderii terenurilor pentru
agricultură a determinat degradarea solurilor şi a reţelelor de ape freatice. Ca urmare a activităţilor
industriale şi agricole, multe specii de plante şi animale au dispărut sau numărul lor a scăzut
considerabil. A fost modificată şi compoziţia stratosferei şi troposferei, în care au fost introduse
cantităţi mari de compuşi ai sulfului şi azotului şi de dioxid de carbon, ceea ce a determinat apariţia
ploilor acide, cu efect distrugător asupra solului şi vegetaţiei, apariţia efectului de seră şi subţierea
stratului de ozon.
Efectele poluării şi ale modificărilor climatice merg până la modificări ale evoluţiei bolilor
deja cunoscute, dar şi până la apariţia unor noi afecţiuni, cu care medicina trebuie să se confrunte.
Ca urmare a sporirii activităţii industriale, emisiile de gaze (în special de dioxid de carbon,
principalul gaz care produce ’’efectul de seră”) şi aerosolii rezultaţi din activitatea umană au crescut
continuu în ultimele decenii, devenind o ameninţare globală pentru atmosfera planetei noastre.
Modificările de climă la scara planetei, datorate poluării excesive a mediului înconjurător,
reprezintă ,, o bombă cu efect întârziat” de o amploare alarmantă.
Din cauza reducerii stratului de ozon se va produce o intensificare a efectului razelor solare
ultraviolete, fapt ce va conduce la creşterea riscului de cancer al pielii, precum şi la scăderea
rezistenţei organismului uman la bolile infecţioase.
La modificarea climei şi la apariţia ,,găurilor de ozon” contribuie într-o mare măsură
industria, şi cu deosebire termocentralele care funcţionează cu combustibil fosil (cărbune).
Dispariţia unei mari parţi din păduri, din cauza exploatării iraţionale, duce la un grav dezechilibru
între suprafeţele de apă şi de sol ale Terrei. Apar astfel fenomene de o evidentă gravitate: extinderea
deşertificării (creşterea deşertului pe seama terenurilor cândva fertile); avansarea dunelor şi a
bancurilor de nisip; deteriorarea terenurilor arabile şi a păşunilor; sporirea salinităţii solurilor irigate;
degradarea apelor subterane şi superficiale, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ.
Când vorbim despre mediul înconjurător ne referim la: relief, apă, aer, vegetaţie şi sol.
Asupra acestor elemente a intervenit omul prin activităţile sale. Fiecare element reprezintă un rol
deosebit în crearea mediului natural şi toate sunt în legătură unele cu altele. Astfel, relieful
influenţează clima. La rândul ei, clima împreună cu relieful, determină răspândirea vegetaţiei, iar
aceasta din urmă,a faunei pentru a păstra acea unitate numită mediu natural.

Măsuri de ameliorare a efectului de seră
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Cercetătorii consideră că este aproape imposibil să se ia măsuri eficiente pentru a opri
încălzirea globală a Pământului , respectiv a efectului de seră.
O serie de măsuri ce urmează a fi luate pot doar să încetinească acest fenomen.
Soluţiile propuse se referă la stabilizarea concentraţiilor substanţelor nocive la nivelul actual
(dioxidul de carbon ar trebui redus cu circa 60% , iar metanul cu 15-20%). Pentru oprirea creşterii
cantităţii de dioxid de carbon ar trebui oprite despăduririle, replantate pădurile şi încetinit ritmul de
ardere a combustibililor fosili. Reducerea consumului de combustibili fosili impune dezvoltarea
surselor de energie nepoluante, cum ar fi: energia nucleară, energia termică, energia eoliană. De
asemenea, se impun măsuri de eliminare a compuşilor carbonului cu clorul, fluorul şi bromul.
Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi alte gaze care produc efectul de seră poate fi
realizată prin colectarea gazelor asociate cu produsele petrolului, prin diminuarea scăpărilor de gaze
naturale din sistemele de transport şi distribuţie, şi prin instalarea de compresoare mai eficiente în
conductele de gaze.
Măsuri de ameliorare a ploilor acide
Pentru reducerea efectelor ploilor acide s-au luat diferite măsuri în funcţie de impactul pe
care acestea l-au avut asupra mediului ţării respective.
Astfel, în ţările nordice s-a recurs la alcalinizarea apei a cărei aciditate este foarte mare,
datorită ploilor acide, utilizând în acest scop varul. Varul se poate utiliza şi pentru reducerea
acidităţii solului.
Pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf se impune înlocuirea cărbunilor cu conţinut
mare de sulf; reţinerea dioxidului de sulf din gaze înaintea emiterii lor în atmosferă; echiparea
coşurilor uzinelor cu injectoare care să împrăştie oxid de calciu alcalin în gazele de evaporare.
În privinţa oxizilor de azot, şi în special a dioxidului de azot, proveniţi de la motoarele
autovehiculelor, se impune echiparea autovehiculelor cu convertizoare catalitice antipoluante
pentru cele care folosesc benzina cu plumb, sau adoptarea combustibilului fără plumb.
Emanaţiile de oxizi de azot ar putea fi reduse şi prin limitarea vitezei autovehiculelor pe
autostrăzi şi şosele secundare. Automobilele nu prezintă însă decât o mică parte a problemei. Marii
consumatori industriali de cărbune şi fabricile sunt responsabile pentru 88% din dioxidul de sulf din
atmosfera.
Măsuri de ameliorare a stratului de ozon
Pentru limitarea distrugerii stratului de ozon se impun o serie de măsuri:
 înlocuirea cărbunilor sau a păcurii cu alţi carburanţi;
 înlocuirea treptată a producţiei şi consumului de freoni;
 înlocuirea îngrăşămintelor pe bază de azot cu îngrăşăminte naturale;
 valorificarea gazelor reziduale
Convenţia de la Viena, intrată în vigoare în anul 1985, are ca obiective principale găsirea de
substanţe şi tehnologii alternative, efectuarea de cercetări privind substanţele dăunătoare ozonului.
Pământul şi toate ecosistemele sale complexe şi interconectate reprezintă fundamentul
vieţii noastre. Pământul constitue un patrimoniu comun. Bogăţia naturii este una şi indivizibilă. Ea
nu cunoaşte nici graniţe şi nici limite teritoriale. Orice element al naturii, indiferent de mărimea lui,
face parte dintr-un tot unitar şi contribuie la armonia ansamblului şi la fragilul său echilibru general.
Orice specie, vegetală sau animală, cunoscută sau necunoscută, ocupă locul său, are rolul şi funcţia
sa, mertitând să fie protejată.
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Poluarea și tehnologia
prof. Bencze Ramona Laura
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare, Maramures

Tehnologiile de stocare a informațiilor și consumul de energie asociat acestora au un
impact negativ asupra climei, impact care va crește din ce în ce mai mult pe măsura creșterii
numărului de utilizatori de tehnologie.
Stocarea informațiilor este invizibilă, și este la îndemâna oricui prin simpla apăsare a unor
taste. În spatele acestei tehnologii se află sute și mii de servere care, pentru a funcționa, au nevoie
de energie. Acestea produc 2% din emisiile globale de dioxid de carbon, responsabile de schimbările
climatice. Se estimează că acest procent de 2%, va crește până la peste 60% în următorii ani. Analiștii
spun că utilizarea datelor se va tripla în următorii ani.
Partea pozitivă a acestei situații este că unele companii de IT au luat deja măsuri în ceea ce
privește micșorarea emisiilor de carbon. Una dintre acestea este Apple, care s-a angajat să
folosească doar energie regenerabilă. Apple folosește o varietate de surse de energie regenerabilă
precum tehnologia solară, energia eoliană şi noile concepte precum tehnica celulelor de combustie
sau micro-hidrocentralele generatoare de electricitate.
„Vom continua să împingem limitele pentru a realiza tot ce este posibil cu materialele
noastre, pentru a recicla, pentru a oferi facilități și pentru a găsi metode creative de surse de energie
regenerabilă deoarece știm că viitorul depinde de asta”, a declarat CEO-ul Apple, Tim Cook.
Într-un comunicat venit din partea companiei se arată că toate centrele de date ale Apple
folosesc 100% energie regenerabilă încă din 2014. Între timp, proiectele de energie regenerabilă ale
companiei au reușit să reducă cu 54% emisiile de gaze de seră încă din 2011.
Noul sediu al companiei din Cupertino, California, care arată ca o navă spațială, este probabil
cel mai highprofile proiect de energie regenerabilă. Clădirea care a fost inaugurată în 2017 este
prevăzută cu paneluri solare pe acoperiș și în plus oferă energie regenerabilă populației.

42

Microsoft susţine că şi-a început activitatea de reducere a emisilor de carbon încă din 2012
şi obiectivul este ca până în 2030 să le reducă cu 75%.
Între timp, Google care aînceput neutralizarea emisiilor de carbon din 2007, a reuşit să atingă pragul
de 100% pentru energia regenerabilă a operaţiunilordesfăşurate, încă de anul trecut.
Facebook este altă companie care va lua măsuri în acest sens. După ce a fost criticată din
cauza faptului că mai mult din jumătate din energia pe care o folosește provine din carbon, s-a
angajat să folosească energie regenerabilă pentru centrele sale de date, care se înmulțesc din ce în
ce mai mult. Faptul că aceste companii au luat deja măsuri pentru a micșora impactul negativ asupra
climei este un pas înainte.
Facebook și-a luat, de asemenea, angajamentul de a dezvolta alături de Greenpeace
programe care să permită utilizatorilor rețelei sociale să economisească energie și să implice
comunitățile în luarea unor decizii care să încurajeze folosirea energiei curate.
Experţii susţin că este o mişcare deşteaptă a companiilor aceea de a deveni tot mai
sustenabile, nu doar pentru economia costurilor pe termen lung, ci şi pentru a atrage şi a păstra tot
mai mulţiangajați.
În schimb, există și companii care nu au făcut nimic în această direcţie. Twitter, spre exemplu,
nu are centre proprii și „împrumută” energie de la alte companii, dar a refuzat să furnizeze informații
despre tipul de energie pe care îl folosește.
BIBLIOGRAFIE
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Să salvăm Delta Dunării
prof. Bodnar Daniela
Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare, Maramures
Delta Dunării este una dintre cele mai importante regiuni de biodiversitate din lume, intrând
în 1991 în patrimoniul mondial al UNESCO, și totodată, a fost clasificată ca rezervație a biosferei și
parc național. Dunărea reprezintă cea mai mare suprafață neîntreruptă de zonă umedă din lume și
una dintre ultimele mari regiuni relativ neperturbate din Europa. Nu doar ecosistemul său bogat în
specii de păsări (lebede, cormorani, gâște sălbatice, lișițe, rațe), plante, pești, insecte, îi acordă
unicitatea, ci și conviețuirea florei și faunei cu omul, atât cu populația care conviețuiește în acest
univers semiacvatic (care la recensământul din 2002 se menținea la 14.583 locuitori), cât și cu
turiștii.

Peisajele deosebite, fauna și flora
au devenit o atracție pentru turiștii.
Pe lângă atracția naturii, există și
obiective turistice construite de om lăcașuri de cult, monumente istorice,
situri arheologice: Biserica ortodoxă
„Buna Vestire” din Tulcea, construită
în 1869, mănăstirea și castrul roman
Halmyris de la Murighiol, moscheea
Azizyie (Geamia Sultanului Abdulaziz)
din Tulcea, lăcașul de cult
reprezentativ
al
comunității
musulmane construit în anul 1863,
așezarea greco-indigenă din satul
Sălcioara (sit arheologic), Cetatea
Argamum - Orgame, sit arheologic
aflat în partea de est a județului
Tulcea, Histria, cetate grecească
(ruine)
aflată
pe
teritoriul
administrativ al comunei Istria, situl
arheologic de la Vișina.
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De la sfârşitul secolului trecut până în prezent, intervenţia umană afectează treptat
ecosistemul deltei, prin proiectele de navigaţie, supraexploatarea resurselor piscicole, braconajul,
dezvoltarea infrastructurii neprietenoase cu mediul. Schimbările climatice sunt o altă provocare ce
amenință mii de specii de plante și animale și zeci de tipuri de ecosisteme aducând după sine:
inundaţii mai frecvente, perioade mai lungi de secetă, rezerve scăzute de peşte şi biodiversitate
redusă.

Dezvoltarea rapidă a sectorului turismului și creșterea numărului de turiști exercită o
influență crescută asupra mediului, existând riscul dispariției a numeroase specii de plante, animale
și pești.
O altă sursă de pericol pentru echilibrul fragil al deltei o reprezintă populațiile de cai sălbatici
care trăiesc în libertate în Delta Dunării. În această situație tot omul este vinovatul, acești cai fiind
abandonați de agricultori în perioada comunistă din cauza lipsei de hrană. De-a lungul anilor, ei sau înmulțit, ajungând la aproximativ 4000. Hrănindu-se cu scoarța copacilor si alte plante, multe
declarate specii protejate, ei pun în pericol ecosistemul. Păşunatul intensiv şi permanent (pe toată
perioada anului) a cailor semisălbăticiţi distruge seminţişul, subarboretul și împiedică dezvoltarea
viitorului arboret.

Pe termen mediu și lung, ar trebui întreprinse lucrări de reconstrucție ecologică și o bună
gestionare a ariilor protejate din lungul Dunării care să ofere atât o serie de beneficii socio45

economice, cât și ecologice. În scopul protecției naturii, ar trebui interzise ambarcatiunile poluante,
construcțiile civile sau industriale ce au o suprafață mare, folosirea altor materiale decat cele locale,
limitarea pescuitului și a vânătorii în mod excesiv.
Bibliografie:
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Fertilizarea organică a culturilor agricole
prof. ing. ec. Comiati Gabriela Simona
prof. ing. ec. Boitor Doina
Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde”, Seini, Maramures
Solul trebuie să fie capabil să furnizeze plantelor agricole elemente nutritive necesare
creșterii și dezvoltării acestora și realizării de producții ridicate de calitate superioară. O nutriție
echilibrată, care să evite carențele sau excesul în diferite elemente precum și poluarea solului,
aerului sau a recoltei, se poate realiza folosind fertilizanți de natură organică.
Folosirea diverselor tipuri de îngrășăminte organice prezintă o serie de avantaje:
 Sunt nepoluante pe solul pe care se administrează şi pentru plantele cultivate pe
parcelele respective, contribuind și la reducerea poluării în spaţiile de unde se
colectează;
 Mențin starea de fertilitate a solului în limite optime, materia organică
înmagazinând macro și microelemente care sunt eliberate treptat în sol, formând
humusul;
 Îmbunătățesc textura, structura și capacitatea de aerație și infiltrație a apei în sol;
 Prezența unei cantități mai mari de materie organică în solurile nisipoase previne
eroziunea solului provocată de vânt;
 Utilizarea acestora crează condiții obținerii de recolte agricole fără produse nocive;
 În general se descompun treptat în sol, timp de 2-4 ani, asigurând nutrienții necesari
pentru mai multe culturi;
 Este economică, obținându-se ca produse secundare în fermele de creștere a
animalelor ori în gospodării individuale, fără cheltuieli suplimentare.
Ca și dezavantaje ale folosirii acestora amintim:
 Cantitățile limitate de îngrășăminte organice în anumite zone;
 Disponibilitatea uneori redusă a nutrienților, deoarece acestea se descompun treptat
în sol;
 Posibilitatea infestării cu semințe de buruieni în cazul folosirii gunoiului de grajd
insuficient fermentat;
 Volumul de muncă mare la colectarea, depozitarea și aplicarea acestora.
Din categoria îngrășămintelor organice fac parte: gunoiul de grajd, gunoiul de păsări,
composturile, resturile vegetale, îngrășămintele verzi, mranița, urina si mustul de gunoi etc.
Gunoiul de grajd provine din dejecțiile solide și lichide ale animalelor (taurine, cabaline)
împreună cu resturi de hrană (fân) și așternutul (paie), fiind cel mai utilizat îngrășământ organic.
Se folosește în diferite faze de descompunere și conține în cantități apreciabile azot, fosfor,
potasiu, calciu și diferite microelemente. Pe lângă aprovizionarea cu substanțe nutritive necesare
obținerii de recolte ridicate, contribuie și la îmbunătățirea caracteristicilor solului îmbunătățind
conținutul în humus și structura solului, mărind permeabilitatea și capacitatea de reținere a apei și
chiar o corectare în o anumită măsură a reacției solului.
Dozele care se aplică se stabilesc în funcție de cultura premergătoare și cea la care urmează
a fi aplicat îngrășământul, tipul de sol etc. La culturile de câmp se aplică de obicei doze de 20-30
t/ha dar se poate mări cantitatea până la 40-50 t/ha. Fiecare tonă de gunoi de grajd provenit de la
taurine, mediu fermentat, îmbogăţeşte solul cu 4-5 kg de fosfor, 6-7 kg de potasiu, 2-3 kg de calciu,
1,5 kg de magneziu, sulf şi microelemente, iar azotul, sub formă de compuşi organici, este eliberat
treptat, pe măsura necesităţii plantelor. Din îngrăşământul aplicat, 20% se humifică, iar restul se
supune treptat amonificării.
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Un interval favorabil pentru transportul şi administrarea gunoiului de grajd este în perioada
de vară, după recoltarea rapiţei sau a cerealelor păioase şi executarea dezmiriştitului.
Gunoiul de grajd trebuie împrăştiat cât mai uniform înaintea arăturii de vară pentru a fi încorporat imediat sub brazdă. Întârzierea încorporării cu 2 zile duce la pierderi de azot de 29%, iar după
7 zile pierderile ajung la 51%.Nu este recomandată nici descărcarea gunoiului în grămezi mici pe
câmp şi împrăştierea lor înainte de arătură deoarece se înregistrează mari pierderi de azot prin
volatilizare şi levigare, pierderi care ajung la 11-16% după 24 ore şi la 17-22% după 48 ore. Totodată,
se realizează o fertilizare neuniformă deoarece pe locul grămezilor se acumulează cantităţi mai mari
din mustul scurs din grămezi.Principalul neajuns al administrării gunoiului de grajd în perioada de
vară constă în aceste pierderi, în special de azot.
Cel mai indicat este ca gunoiul de grajd să fie administrat după recoltarea culturilor de
toamnă, spre sfârşitul toamnei, înaintea arăturilor destinate însămânţării culturilor de primăvară.
Aceasta deoarece se apropie perioada de îngheţ, când nu mai au loc pierderi.Fertilizarea cu gunoi
de grajd se aplică culturilor care răspund cel mai bine la acest îngrăşământ, în următoarea ordine:
lucerniere, plante prăşitoare, cereale păioase şi, în ultimul rând, leguminoase anuale.
Gunoiul de grajd se poate administra fermentat. Cel în stare proaspătă prezintă pericol de
îmburuienare a solului, deoarece seminţele de buruieni din gunoi îşi pierd germinaţia numai în
timpul fermentării.
Fermentarea la rece (anaerobă), se obține prin așezarea îndensată, încă de la început, a
gunoiului proaspăt de la animale. Pe fundul platformei se așează un strat de gunoi vechi, în curs de
fermentare sau un strat de paie, tulpini de porumb, vrejuri, turbă, care ajută la drenaj.
Zilnic se așează gunoiul omogenizat cu furca pe porțiuni de 2 m lățime și 0,5 m înălțime,
începțnd dinspre bazinul colector și se acoperă cu un capac de lemn. În ziua următoare se ia capacul
și se așează un nou strat de gunoi proaspăt de 0,5 m grosime. Operațiunea se repetă până la
înălțimea de 2 m și apoi se acoperă cu un strat de 20 cm grosime cu pământ și împrejur cu scânduri
gudronate sau alte materiale.
Fermentarea este încheiată când materialul capătă o culoare brun închisă, are aspect
unturos și un miros caracteristic. Paiele se mai cunosc încă, însăîși pierd elasticitatea și se destramă
când gunoiul este luat cu furca. Fermentarea la rece durează 3-5 luni.
Adâncimea de încorporare a gunoiului de grajd este de până la 20 cm pe solurile uşoare şi în
zonele secetoase şi de până la 15 cm pe solurile grele şi în zonele umede. Se pot administra 20-40
t/ha din care, în primul an, se valorifică 20-25% din azot, 30-35% din fosfor şi 65% din potasiu, iar
restul se consumă în anii II şi III şi chiar în anul al patrulea se resimte efectul gunoirii terenului.
Mranița este un gunoi de grajd cu un grad înaintat de fermentare, după 2-3 ani de
fermentare în platformă. El este mai bogat în elemente nutritive (0,7-2% azot, 0,3-1,2% fosfor şi
0,8-0,9% potasiu) şi se foloseşte în cantități mai mici dcât gunoiul de grajd.
Structura mraniței este pământoasă, cel mai adesea fiind folosită la prepararea
amestecurilor de pământ necesare producerii de răsaduri.
Mustul de gunoi de grajd este rezultat din fermentarea gunoiului de grajd, amestecat,
adesea, şi cu urina animalelor. Este un bun îngrăşământ pentru plante, fiind bogat în azot (0,5-1,5%)
şi potasiu (0,4-2,2%), precum şi în hormoni, contribuind la creşterea țesuturilor vegetale. Are acțiune
rapidă, folosindu-se diluat cu 6-7 părți apă, administrându-se ca îngrăşământ, primăvara.
Gunoiul de păsări se obține în adăposturile pentru creșterea păsărilor și rezultă din
excrementele acestora, resturi furajere și așternut.
Este un îngrășământ organic foarte concentrat, care se descompune foarte repede în sol. Se
poate aplica primăvara pe culturile de toamnă care au suferit în timpul iernii, în culturi legumicole,
la pomi fructiferi sau vița de vie.
Se aplică sub formă de tulbureală, în amestec cu apă, efectul aplicării acestuia văzându-se
foarte repede la plantele de cultură.
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Compostul este un îngrăşământ eficace care îmbunătățeşte calitatea solului. Se obține din
fermentarea unui amestec provenit din toate resturile organice (resturi menajere, flori, nutrețuri
stricate etc.). Fermentarea compostului durează 6 luni până la un an şi este terminată când masa
compostului se prezintă omogenă cu aspect grăunțos-pământos. În medie, compostul conține 0,3%
azot, 0,4% fosfor şi 0,6% potasiu.
Îngrășămintele verzi. O tehnică tot mai des folosită o reprezintă reînsămânțarea terenurilor
după recoltarea culturii principale cu specii de plante puțin pretențioase, cu ritm rapid de dezvoltare
și o masă vegetativă mare. De regula plantele folosite sunt din familia leguminoaselor (mazăre,
lupin, trifoi) valorificându-se astfel și capacitatea acestora de fixare a azotului, dar mai pot fi folosite
rapița, floarea-soarelui, muștarul, secara etc. Când plantele sunt în plină vegetație, se toacăși se
introduc sub brazdă, efectul lor benefic fiind pe mai mulți ani. Pentru o maximizare a efectului se
poate aplica și o cantitate de 10 t/ha gunoi de grajd.
Turba se formeazăîn mod natural înzonele cu precipitațișivegetațieabundentă.Poate fi
folosită direct sau indirect caîngrășământ. Se folosește direct pentru semănatul legumelor în
vederea producerii de răsaduri. Folosirea indirect constă în amestecarea acesteia cu gunoi de grajd
sau folosirea acesteia mai întâi ca așternut la animale și apoi aplicată pentru fertilizarea culturilor.
Gülee. Amestecul cunoscut sub aceasta denumire reprezinta dejectiile lichide si solide,
rezultate in urma colectarii acestora pe durata exploatarii animalelor, apa de la igienizarea
adaposturilor si apa de ploaie. Acestea se colecteaza in bazine unde fermenteaza, apoi sunt aplicate
pe teren.
În concluzie, folosirea îngrășămintelor organice este o alternativă demna de luat în
considerare de către toți cultivatorii. Pe lângă avantajele déjà enumerate, prin folosirea
îngrășămintelor verzi se pot accesa subvenții.
De asemenea, o parcelă de teren care a fost fertilizată doar cu îngrășăminte organice, întimp,
poate fi certificată eco. Aplicarea tuturor tehnologiilor ecologice asigură obținerea unor produse de
o calitate superioară, a căror piață este din ce în ce mai mare.
Pe lângă aplicarea fertilizanților organici, agricultura ecologică presupune și eliminarea
substanțelor de sinteză pentru combaterea bolilor și dăunătorilor, care sunt înlocuite cu diverse
substanțe naturale care sunt nepoluante.
În acest fel, agricultura poate oferi consumatorilor alimente organice, fapt ce reduce
expunerea la diverse substanțe toxice.
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LECȚII PRACTICE DE ECOLOGIE PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR ETWINNING
prof. Boje Lidia Monica
Școala Gimnazială „Octavian Goga” Baia Mare, Maramures
„Fără îndoială, teoria fără practică, fără puterea de a se pune în lucrare idei fără realizare, e foarte
slabă, foarte puţin atrăgătoare, foarte puţin căutată.”
Titu Maiorescu

Încă din clasele primare, elevii noștri acumulează informații referitoare la mediul
înconjurător, factorii de poluare, metode eficiente de reducere, reciclare și reutilizare a resurselor
naturale, a deșeurilor, sau a resurselor neregenerabile şi greu regenerabile.
Prin participarea la orele de Științe ale naturii, Biologie, Geografie, Educație pentru sănătate
sau alte materii opționale, care sunt bazate pe ecologie, elevii își însușesc un mod corect de a proteja
mediul. Cu toate acestea, teoria are, de cele mai multe ori, nevoie și de practică. În acest sens sunt
binevenite activitățile extracurriculare și extrașcolare desfășurate an de an în cadrul programului
săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”. Și școala noastră include în perioada
dedicată acestui program activități de ecologizare, care, spre surprinderea noastră, sunt foarte
agreate de elevi.
Cu toate acestea, nu este suficient ca doar câteva zile pe an să facem acest lucru. De aceea,
consider oportună implicarea elevilor în proiecte cu durată mai mare de timp, care să le permită
participarea mult mai activă la „lecții practice” de ecologie.
În acest sens, în ultimii ani, am reușit să implic un număr mare de elevi în proiecte
internaționale de tip eTwinning, pe teme ecologice, care consider că, pe lângă posibilitatea de a afla
cât mai multe lucruri despre unele țări europene, mediul de viață, cultură, tradiții și obiceiuri etc.,
le oferă și posibilitatea de a crea noi prietenii, de a-și dezvolta spiritul de echipă și de utilizare a
limbilor de circulație internațională, într-un mod plăcut și non-formal.
Unul dintre proiectele eTwinning recent fondate, în acest an școlar, a avut mare priză în
rândul elevilor noștri. Proiectul de numește ”Think ECO, be GREEN!” și are ca parteneri elevi și
profesori din Spania, Portugalia, Italia și Grecia.
Am conceput acest proiect din dorința de a oferi tuturor participanților posibilitatea de a se
implica în activități distractive și creative, care să îi ajute să devină cetățeni responsabili cu
mentalități ecologice, să fie determinați să depună eforturi pentru a promova răspândirea unui stil
de viață durabil și să reacționeze prompt atunci când trebuie să fie luate măsuri legate de protejarea
mediului înconjurător.
Fiecare dintre cele șapte luni ale proiectului a avut o tematică specifică bazată pe cel puțin o
zi internațională legată de mediu. Astfel, în lunile decembrie și ianuarie, celebrând Ziua
internațională a munților, elevii au facut cercetări și apoi au realizat padlet-uri despre regiunile
muntoase din zona sau țara lor, arii care conțin și rezervații naturale.
Luna februarie a adus noi activități legate de Ziua mondială a zonelor umede, ocazie cu care
elevii, lucrând în echipe, au făcut cercetări privind unele mlaștini, bălți sau alte întinderi de ape din
regiunea lor, studiind despre flora și fauna întâlnite acolo. Informațiile adunate au fost prezentate
utilizând aplicația emaze.
Patru evenimente importante legate de mediu au reprezentat tematica activităților
destinate lunii martie: Ziua internațională a râurilor, Ziua internațională a pădurilor, Ziua mondială
a apei dar și Ora Pământului (Earth Hour). În acest sens elevii europeni au participat, fiecare în zone
specifice din regiunea lor, la activități de curățare a malurilor râurilor, a pădurilor, au făcut vizite la
stații de epurare a apei, au creat postere și materiale dedicate Orei Pământului și au economisit
50

energia electrică atât la școală, cât și acasă. Poze de la aceste evenimente au fost împărtășite cu
colegii pe TwinSpace-ul proiectului.
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În luna aprilie am celebrat Ziua mondială a creativității și inovației, dar și Ziua Pământului
prin realizarea de desene, postere și filmulețe tematice.

În această lună, mai, ne ocupăm de activitățile dedicate Zilei internaționale a reciclării, Zilei
biodiversității dar și Zilei europene a parcurilor. În acest sens vom putea să fim din nou în contact
direct cu mediul participând la picnicuri sau drumeții, realizând produse frumoase și utile din
materiale reciclabile și făcând cercetări despre plante și animale pe cale de dispariție.
Luna iunie ne va aduce din nou activități creative, dedicate Zilei mondiale a mediului
înconjurător. De această dată vom crea poezii bazate pe tot ce știm despre mediul înconjurător.
Ca rezultat final al proiectului dorim să realizăm o revistă online cu toate informațiile,
prezentările, materialele, poeziile și pozele făcute pe parcursul celor șapte luni.
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Din toate mesajele primite de la elevi, discuțiile pe pagina proiectului și mail-urile primite de
la profesorii coordonatori, am putut observa că elevii noștri au dobâdit multe cunoștințe noi despre
mediu și ecologie, într-o manieră simplă și plăcută lor.
Așadar, aceste experiențe plăcute mă ajută să întăresc idea că proiectele eTwinning și
activitățile ce se pot realiza prin intermediul lor sunt foarte eficiente în procesul instructiv-educativ
și oferă mari satisfacții atât cadrelor didactice care le coordonează cât și elevilor participanți.
Bibliografie:
https://live.etwinning.net/projects/project/161808
www.etwinning.net
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Educaţia interculturală – necesitate în învăţământul românesc
prof. Bostan Elena, prof. Neagoe Irina Irena
Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Piteşti, Argeș
Definirea educaţiei interculturale
Educaţia interculturală se adresează tuturor elevilor, autohtoni sau emigranţi, şi caută să-i
sensibilizeze la respectarea diversităţii, toleranţă, solidaritate. Educaţia interculturală corespunde
unei opţiuni ideologice şi politice care, departe de absenţa unei alegeri clare în sistemele de valori
(absenţă care se reproşează uneori educaţiei actuale), face această alegere pentru a pregăti viitorii
cetăţeni pentru o viaţă armonioasă în societăţile multiculturale (Dasen, p. 38).
Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a
percepe, a accepta, a respecta şi a experimenta alteritatea. Scopul îl prezintă netezirea terenului
întâlnirii cu celălalt. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional să se
realizeze într-un mediu interacţional, prin punerea alături sau faţă în faţă a purtătorilor unor expresii
culturale diferite. Alteritatea trebuie să devină un motiv de bucurie, o ocazie de întărire a
sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă de simţiri şi conlucrări binevenite.
Cucoş afirmă că Şcoala trebuie să fie mai întâi culturală şi apoi interculturală. Trebuie mers
spre intercultural prin cultural. Idealul îl constituie realizarea concordiei în egalitate şi diversitate,
exprimarea liberă a diferenţelor, evitarea pericolului dispersiei, a disoluţiei spirituale (Cucoş 2006).
În ţările în care fenomenul migraţiei este o problemă, interculturalismul poate fi un instrument
eficient pentru a lupta împotriva intoleranţei şi xenofobiei. Multiculturalismul european este o
bogăţie potenţială cu condiţia să nu diminueze sau să anuleze identitatea fiecărei culturi. Sarcina
şcolii de astăzi este de a forma elevilor o conştiinţă europeana. Încă din clasele primare este de dorit
să se cultive respectul şi solidaritatea faţă de cultura unor popoare. Câteva valori cheie: aspiraţia
către democraţie, respectarea drepturilor omului, a drepturilor copiilor, justiţia socială, echilibrul
ecologic, toleranţa şi pacea, tradiţiile culturale etc. Educaţia interculturală are rol terapeutic (poate
stinge unele conflicte) şi preventiv (poate preveni unele conflicte).
Contextualitate
Ideea cadru de la care pornim este aceea a admiterii, înţelegerii şi acceptării faptului că
desfăşurarea procesului de învăţământ în clase / şcoli eterogene şi pluriculturale este o realitate
obiectivă, în curs de consolidare şi expansiune într-un număr din ce in ce mai mare de sisteme
şcolare, chiar şi în unele care nu au cunoscut pană în curând, în mod semnificativ, acest aspect al
convieţuirii. De aceea, abordarea pedagogică cea mai bună este aceea care face din diferenţele
culturale un avantaj, o potenţială sursă de îmbogăţire pentru fiecare participant, şi un handicap care
trebuie ascuns şi care generează anxietate şi complexe. Spiritul care trebuie să antreneze educaţia
interculturală este unul de deschidere, cooperare şi nu unul de selecţionare, ierarhizare, segregare
şi respingere.
Dimensiunile educaţiei interculturale
Pierre Dasen susţine că educaţia interculturală prezintă cel puţin două dimensiuni: o
dimensiune a cunoştinţelor şi una a experienţei.
 Dimensiunea cunoştinţelor
În cadrul educaţiei formale, educaţia interculturală se poate articula pe toate disciplinele de
învăţământ pentru că toate pot să invite la toleranţă, la respectarea drepturilor omului, la
dezvoltare. De exemplu, în cadrul orelor de educaţie civică se pot studia drepturile omului; studiul
limbilor străine permite punerea în evidenţă a împrumuturilor reciproce – semantice sau lexicale între limbi, observarea circulaţiei cuvintelor; matematica şi ştiinţele exacte permit o deschidere spre
înţelegerea internaţională şi interculturală; studiul Istoriei permite înţelegerea internaţională, etc.
 Dimensiunea experienţei
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Şcoala este atât un loc de instruire, de achiziţie a cunoştinţelor, cât şi un spaţiu de viaţă şi
experienţă, de solidaritate şi de acceptare reciprocă. Experienţa este animată de o dublă acţiune:
receptarea şi împărţirea.
De receptare sunt legate climatul clasei şi al şcolii, calitatea primirii mesajului, modul în care
elevii beneficiază de drepturile pe care sunt invitaţi să le respecte în cazul celorlalţi, solidaritatea pe
care elevii o percep şi de care beneficiază, posibilitatea lor de expunere.
De împărţire ţin toate materializările solidarităţii, în cadrul clasei şi în exterior (de exemplu: de
la ascultarea celuilalt până la colaborarea şi împărţirea competenţelor, la recunoştinţă şi la apărarea
drepturilor celuilalt, ca şi la ajutor reciproc.
Pentru a asigura o bună calitate a experienţei, Christiane Perregaux sugerează profesorilor să
fie atenţi la mai multe elemente, dintre care amintim:
o să asigure o organizare democratică a clasei şi a şcolii sau a grupului respectiv, permiţând
fiecăruia să înveţe să se exprime, să discute, să reflecteze, să ţină cont de celălalt, să îşi
asume responsabilităţi;
o să dea ocazia fiecărui elev în parte să experimenteze diferite roluri (de lider, de animator),
să cunoască diferitele forme de conducere, de a recepta şi analiza relaţiile de putere în
cadrul grupului, în instituţie şi în societate, de a depista abuzurile şi de a învăţa să
reacţioneze la ele;
o să urmărească calitatea relaţiilor dintre elevi;
o să stăpânească elementele de violenţă;
o să se asigure respectarea drepturilor handicapaţilor, a elevilor cu nevoi speciale, veghind
ca ei să fie bine primiţi în colectivitate şi să se bucure de sprijinul celorlalţi;
o să se urmărească locul culturilor, limbilor, convingerilor religioase, etice; competenţele
fiecărui elev; ce imagine socială i se acordă instituţiei educative respective (de ex.: de
egalitate, de marginalizare);
o să asigure psihologi care să îi ajute pe elevii care au dificultăţi şcolare, afective, relaţionale,
etc.; o bună colaborare cu părinţii elevilor, cu asistenţii sociali, cu medicii şi infirmierele.
Sugestii de realizare a educaţiei interculturale
Micheline Rey propune o serie de sugestii de realizare a educaţiei interculturale, cu caracter
general, şi anume:
 utilizarea bibliotecilor, a centrelor de documentare audio-video pentru consultarea unor
lucrări care să corespundă obiectivelor educaţiei interculturale (drepturile omului şi libertăţile sale
fundamentale, dezvoltarea durabilă şi mediu înconjurător, expuneri asupra unor evenimente
istorice sau contemporane);
 studii culturale comparative;
 utilizarea noilor tehnologii ale învăţării (învăţământ la distanţă, internet, programe TV
educative, casete audio-video, soft-uri educaţionale);
 activităţi desfăşurate în parteneriat cu părinţii şi cu reprezentanţii diferitelor instituţii
culturale (lectorate, povestiri, jocuri, cântece, evocări, informări despre experimente de viaţă, artă,
ştiinţă, tehnică);
 participarea la evenimente culturale şi sărbători locale, expoziţii, concursuri, serbări,
activităţi muzicale şi corale în condiţiile în care arta se prezintă ca un excelent pretext ţi ca o cale
privilegiată pentru descoperirea, recunoaşterea şi aprecierea altor culturi;
 manifestări sportive, acestea devenind ocazii autentice de întâlnire, colaborare, cu atât mai
mult cu cât principiul de constituire a echipelor nu este unul al separării, ci al integrării (de ex., întro competiţie sportivă ne vom strădui să formăm echipe mixte, care contribuie, valorificând
diferenţele dintre sportivi şi acţionând prin complementaritate, la dezvoltarea cooperării şi la
obţinerea de frumoase rezultate);
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 organizarea de întâlniri între persoane aparţinând unor culturi diferite, ca ocazie de
cunoaştere şi stabilire a unor noi relaţii de prietenie, mergând de la vizite, excursii, petrecerea
timpului liber împreună pană la schimburi literare, muzicale, culinare, hobby;
 exprimarea solidarităţii în raport cu evenimente locale sau internaţionale (zile aniversare,
calamităţi, accidente, manifestăi rasiste);
 înfrăţirile, practicate intre regiuni, oraşe, comune, şcoli, instituţii social- culturale. Ele
reprezintă o ocazie concreta de manifestare a schimburilor şi solidarităţii (clase ale aceleaşi şcoli,
clase/şcoli din regiuni diferite, clase/ şcoli cu dominantă lingvistică diferită sau apartinâd unor ţări
diferite);
 corespondenţa şcolară (prin schimburi de desene, casete, e-mail; Noile tehnologii facilitesză
diferite forme de schimb. Asociaţia mondială pentru Şcoală ca instrument al păcii a lansat ideea
“Caietului prieteniei” în vederea realizarii “Caietului drepturilor copiilor”, al cărui obiectiv este de a
stabili un lanţ al solidarităţii între toţi copiii lumii;
 vizite, cursuri, zile sau săptămâni de studio centrate pe un anume aspect (artizanat, limbă,
datini, religie);
 celebrarea “Zilei drepturilor copilului” (20 noiembrie), a “Zilei drepturilor omului” (10
decembrie) prin concursuri, expoziţii, postere, dezbateri pe teme specifice educaţiei interculturale.
Exemple de activităţi ce pot fi desfăşurate cu elevii
Achiziţionarea de cunoştinţe legate de cultură sau culturile proprii şi de culturile altor
comunităţi, în primul rând culturile comunităţilor locale cu ai căror reprezentanţi elevii au contact
frecvent reprezină o dimensiune importantă a educaţiei interculturale. Este deci normal să existe
numeroase activităţi ce se focalizează asupra acestei dimensiuni. Dintre acestea amintim câteva:
o prezentarea de informaţii de către cadrul didactic sau de către un specialist în domeniu
invitat să vorbească elevilor. Prezentării verbale îi pot fi adaugate, pentru mărirea eficacităţii
procesului, prezentări ce utilizează distribuirea şi/sau proiectarea de materiale tipărite, materiale
video, grafice, fotografii, hărti etc. Prezentarea de informaţii poate avea loc şi într-un spaţiu exterior
şcolii ce oferă resurse adecvate pentru ilustarea acestora (spre exemplu, muzeul).
o învăţarea prin interacţiunea directă cu mediul studiat
Această interacţiune poate avea loc fie în clasă, (spre exemplu, invitarea unui membru al
comunităţii rromilor pentru a vorbi despre tradiţiile specifice ale acestei comunităţi), fie în mediul
imediat înconjurător şcolii (spre exemplu, identificarea în oraş a unor elemente tipice de
arhitectură, sau vizitarea bisericii din localitate), fie într-un alt mediu geografic şi cultural (spre
exemplu, vizită în alte comunităţi, excursiile).
o învăţarea prin experimentare
Învăţarea unor elemente legate de cultura unei comunităţi se poate realiza prin
experimentare, prin participarea la evenimente şi manifestări culturale semnificative ale comunităţii
studiate (spre exemplu, participarea la un spectacol folcloric, asistarea la o ceremonie religioasă,
participarea la o sărbatoare specifică).
Un alt tip de organizare a procesului de învăţare este cel în care, odată stabilită tema, elevii
sunt cei care caută informaţii şi prezintă apoi rezultatele obţinute profesorului şi colegilor. Elevii vor
căuta informaţii din diverse surse, se vor documenta, individual sau pe grupuri, asupra temei puse
în discuţie sau asupra unui aspect determinant al acesteia. Sursele pot fi exterioare comunităţii
studiate (cărţi, articole şi studii găsite la bibliotecă, intervievarea unor specialişti, contacte cu ONG
specializate, analiza presei, căutări pe internet) sau provenind din interiorul acesteia (interviuri cu
lideri sau simpli membri, consultarea unor publicaţii sau documente aparţinând unor membri sau
organizaţii din comunitate).
Organizarea activităţii de învăţare nu în jurul procesului de documentare, ci în jurul producerii
unui rezultat concret pe baza informaţiilor obţinute. Astfel, elevii vor lucra pentru a realiza, spre
exemplu, o publicaţie, un spectacol sau o expoziţie, cu tematica respectivă, ceea ce presupune
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colectarea şi procesarea de informaţii, înţelegerea şi structurarea acestora în vederea realizării
produsului dorit.
Preluând exemplul expoziţiei, aceasta ar putea avea deci, din perspectiva celor descrise mai
sus, trei tipuri de utilizări diferite:
(1) vizitarea unei expoziţii cu întreaga clasă, eventual cu prezentarea acesteia de către un
specialist, sau chiar prezentarea expoziţiei în clasă prin intermediul unor diapozitive sau al unui
material video;
(2) vizitarea expoziţiei în scopul documentării pentru realizarea unui portofoliu, a unei
compuneri sau a unui desen;
(3) realizarea unei expoziţii de către elevi, pe baza informaţiilor colectate din diverse surse.
Pot fi astfel evidenţiate două tipuri fundamentale de demers în construirea conceptelor legate
de cultură şi interculturalitate la elevi:
o Primul porneşte de la definiţii şi reflecţii conceptuale spre concret (spre exemplu, elevilor
din Argeş li s-a făcut o prezentare generală a problematicii rromilor de către un membru al unei
organizaţii a acestei comunităţi, prezentare urmată de o vizită în teren într-o comunitate de rromi
defavorizată).
o Cel de-al doilea tip de demers porneşte de la experienţă, de la relaţia cu concretul, cu
patrimoniul cultural şi cu viaţa comunităţii, pentru ca, prin reflectarea asupra experienţei să rezulte
conceptualizarea. In acest caz, conceptele se construiesc prin comparaţie, prin confruntarea cu
surse autentice, validate (spre exemplu, vizita lăcaşurilor de cult creştine şi evreieşti, urmate de
analiza asemănărilor şi deosebirilor dintre ele, rezultând în înţelegerea specificităţii fiecărei religii, a
relaţiilor dintre ele şi a rolului religiei în viaţa oamenilor şi a comunităţilor.
În conceperea şi implementarea activităţilor de educaţie interculturală pot apărea teme
delicate, controversate. Printre exemplele posibile mentionăm relaţia dezechilibrată între culturi,
între majoritate şi minorităţi, între rromi şi restul populaţiei, sau, la nivel local, frustrările generate
de confruntarea unei populaţii majoritare sau semnificative numeric într-o localitate în care tradiţia
istorică aparţine unei comunităţi acum minoritare dar în trecut dominantă, comunităţi asimilate sau
în curs de asimilare de alte culturi, efectele unor mari mişcări demografice, spre exemplu cele
externe ale evreilor, germanilor, sau, mai recent rromilor, dar şi migraţii interne, fie între regiuni, fie
între sat şi oraş. Tendinţa firească este de a evita abordarea unor astfel de problematici sau a unor
teme ce pot conduce spre acestea. Recomandarea noastră este de a le accepta ca provocări fireşti
pentru educaţia interculturală şi de a le aborda deschis, fărăa prejudecăţi şi tabu-uri, însă cu
respectarea unor reguli de bază ale comunicării, asupra cărora toţi elevii s-au pus de acord în
prealabil.
Sugestii generale privind abordarea unor teme controversate:
Recunoaşteţi legitimitatea generală a controverselor (e normal să nu fim toţi de aceeaşi
părere);
Înainte de a aborda problema, asiguraţi-vă că s-au stabilit, s-au înţeles şi s-au acceptat regulile
de bază ale discuţiei;
Încurajaţi abordarea a cât mai multe faţete ale problemei; examinaţi alternative; analizaţi
consecintele; determinaţi valorile şi interesele implicate; stimulaţi elevii să încerce să privească
problema în cauză din alte puncte de vedere;
Faptul că trebuie ascultate toate opiniile nu înseamnă că unele opinii nu sunt mai bune decât
altele;
Insistaţi asupra faptului că în discuţie combatem ideile, nu oamenii.
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DEȘEURILE RECICLABILE - MICI COMORI
prof. Potop Adela, prof. Bunea Liliana Georgeta
Liceul "Simion Mehedinti" Vidra, Vrancea
1. ARGUMENT
Despre poluarea mediului se vorbește mult și se vine cu multe dovezi științifice, unele prea
subtile pentru cei neavizați. O dovadă de necontestat, de care se poate convinge oricine, indiferent
de nivelul de pregatire și de domeniul de activitate, o constituie imensitatea de deșeuri de ambalaje
care pur și simplu ne inundă.
Ambalajul este orice obiect care este destinat să rețină, să conțină, să protejeze sau să
faciliteze manipularea, distribuția și prezentarea produselor, de Ia materii prime Ia produse
procesate, de Ia producător pâna Ia utilizatorul final.
Principalul rol al ambalajului este de a proteja produsul din momentul în care a fost fabricat
până în momentul în care este folosit. Pe lânga acest rol de bază, mai ales ca urmare a diversificării
tipurilor și sortimentelor de produse, ambalajul a deveniti un purtător de informații privind
compoziția, termenul de valabilitate, modul de utilizare, fabricantul, etc. Nu trebuie neglijată nici
latura estetica, căreia din spirit mercantil i se acordă o importanță deosebită.
Deși este atât de util, nu putem neglija efectul negativ pe care îl are asupra mediului ca
urmare a faptului că dupa ce își îndeplinește funcțiile pentru care a fost proiectat nu este dirijat pe
o cale cât mai scurtă, direct către reciclare.
Proiectul își propune să dovedească ușurința cu care anumite gesturi legate de atitudinea
noastră față de ambalaje ne pot deveni familiare, ducând Ia crearea unor deprinderi sănătoase în
ceea ce privește destinația lor finală.
Zilnic, fiecăruia dintre noi ne trece prin mână o cantitate apreciabilă de deșeuri de ambalaje.
Haideți să dovedim că nu este greu să le dirijăm pe drumul cel mai scurt către reciclare, iar apoi să
convingem și alte persoane din preajma noastră să facă Ia fel. Facând un calcul privind cantitatea de
ambalaje pe care o generăm zilnic, înmulțind cu numărul de zile dintru-un an, cu numărul celor din
jurul nostru nu o să vă vină să credeți Ia ce ordin de mărime al cifrelor am putea ajunge!
Înainte de a ne gândi Ia agenții economici poluatori, să ne gândim Ia ceea ce putem face noi,
marii consumatori de produse ambalate.
2. DEFINIREA NOTIUNILOR CHEIE
2.1. Ce reprezinta colectarea selectiva?
Colectarea selectivă a deșeurilor este soluția Ia îndemâna tuturor și presupune depozitarea
deșeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării. Conform legislației de mediu în vigoare,
instituțiile publice, asociațiile, fundațiile, persoanele fizice sunt obligate să colecteze selectiv
deșeurile de ambalaje în containere diferite, înscripționate în mod corespunzător și amplasate în
locuri speciale accesibile cetățenilor.
Acest lucru putem sa îl facem și acasă, depozitând provizoriu deșeurile pe categorii, în funcție
de materialul component. Pentru ca în localitate nu este implementat sistemul de colectare
selectivă, neam ocupat numai de deșeurile pe care le colectează agentul economic cu care am
încheiat parteneriatul de colaborare: sticlă, PET (polietilen tereftalat), doze de aluminiu, hârtie și
carton.

2.2 Ce sunt deșeurile de ambalaje?
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Deșeurile de ambalaje reprezintă toate ambalajele și materialele de ambalare care nu se
mai folosesc, care sunt aruncate Ia gunoi. Deșeurile reprezintă una dintre principalele cauze ale
poluării. Din fericire, multe dintre ele sunt reciclabile, iar reciclarea și refolosirea lor ca materii
prime, este cea mai indicata metodă pentru reintroducerea lor în circuitul economic.
2.3. Ce trebuie sa tim despre reciclare?
Reciclarea reprezintă colectarea, separarea și procesarea unora dintre componentele
deșeurilor în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate materialele care intră în
compoziția deșeurilor de ambalaje: hârtia, sticla, plasticul, cutiile metalice pot face obiectul unui
proces de reciclare.
2.3.1. De ce este important să reciclăm:
• Se protejeaza natura și resursele naturale;
• Se reduce poluarea solului, a apei, a aerului;
• Se reduce disconfortul creat de alterarea peisajului;
• Se economisește energie.
2.3.2. De ce reciclăm plasticul?
Pentru că descompunerea naturală în mediul înconjurător necesită peste 500 de ani din
cauza materialelor care îl alcătuiesc. Cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 și
800 kg de petrol brut.
Stiati că...
• Din 10 pet-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau un metru pătrat de covor?
• Din 50 pet-uri se poate face un pulover?
2.3.3. De ce reciclăm hârtia și cartonul ?
Pentru că Ia tipărirea unui cotidian de mare tiraj se folosesc 3000 de metri cubi de lemn ,
adică 1500 de arbori cu o vârsta de 50 de ani.
Stiati că...
• Ziarele conțin hârtie reciclată în proporție de 50%?
• Este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 de pungi de hârtie?
• Fiecare tonă de hârtie reciclată poate salva 17 copaci?
• Hârtia și cartonul pot fi reciclate doar de 10 ori?
2.3.4. De ce reciclăm metalul?
Pentru că la fabricarea unui produs nou din metal reciclat se economisește între 74% și 95%
din energia necesară realizării aceluiași produs din resurse primare. Daca reciclăm o doză de
aluminiu vom economisi energie suficientă pentru producerea altor 20 de doze reciclate.
Stiati că...
• Aluminiul este 100% reciclabil?
• O tonă de oțel reciclat înseamnă cel puțin 1 tonă de minereu de fier economisit?
• În fiecare secundă se reciclează 630 de cutii de oțel?
• Un televizor poate funcționa trei ore incontinuu cu energia economisită prin reciclarea unei cutii
de aluminiu?
• Pentru fabricarea unei tone de aluminiu sunt necesare 4 tone de minereu de bauxită.

3. GRUPUL ȚINTĂ
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Beneficiari direcți:
- elevii liceului "Simion Mehedinți" VIDRA care au colectat deșeurile de PET, aluminiu, sticlă, hârtie
și carton și care vor fi premiați din veniturile realizate prin valorificarea deșeurilor colectate;
- S.C. C.S.R. ECOLOGIZARE S.R.L.. societate autorizata pentru colectarea deșeurilor;
Beneficiari indirecți:
- mediul înconjurător:
- reducerea poluării ca urmare a abandonării acestor deșeuri în locuri nepermise;
- economisirea de resurse naturale ca urmare a folosirii deșeurilor colectate ca materie prima;
- reducerea poluării ca urmare a reducerii ciclurilor proceselor tehnologice ca urmare a folosirii
materialelor reciclabile.
4. SCOPUL PROIECTULUI
Implicarea activa i responsabilizarea elevilor i cadrelor didactice din cadrul Liceului "Simion
Mehedinti" VIDRA, in activitatea de protejare a mediului prin promovarea colectarii selective a de
eurilor de PET, aluminiu, sticla, hiirtie i carton.
5. OBJECTIVE
Obiective generale:
- cunoașterea măsurilor de protejare a mediului pe care le putem lua;
- acționarea în spiritul legislatiei de protectie a mediului;
- dezvoltarea în rândul elevilor a unor abilități de comunicare și colaborare (cu familia, comunitatea,
autoritățile locale);
- sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice ale Liceului "Simion Mehedinti" VIDRA, în ceea ce
privește necesitatea protejării mediului înconjurător.
Obiective specifice:
- colectarea unei cantități cât mai mari de deșeuri reciclabile;
- valorificarea acestor deșeuri și premierea elevilor fruntași în colectare, din veniturile obținute;
- formarea unor atitudini civice (responsabilitatea și grija față de mediul înconjurător);
- cultivarea sentimentului de apartenență și grijă față de spatiul geografic al zonei Vidra;
- educarea în spirit ecologic a celor implicați direct (elevi și profesori) și indirect a comunității din
care fac parte.
6. ACTIVITATI
- colectarea deșeurilor reciclabile;
- depozitarea temporară în spațiul special amenajat în incinta școlii;
- valorificarea deșeurilor colectate prin S.C. C.S.R. ECOLOGIZARE S.R.L.
- stabilirea listei fruntașilor în colectare;
- cumpărarea premiilor pentru fruntași;
- oferirea premiilor în cadru festiv.

7. REZULTATE
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Până în prezent am colectat 1090 kg deșeuri de ambalaje pentru care am primit suma de 230
lei., din care am cumpărat dulciuri și rechizite pentru premianți. Proiectul continuă până Ia sfârșitul
anului școlar.
În afară de acest rezultat direct, am reușit:
-să promovăm ideea colectării selective și a reciclării deșeurilor de ambalaje și în cadrul
comunității;
-să demonstrăm că este Ia îndemâna oricui să contribuie Ia protejarea mediului;
BIBLIOGRAFIE
1. “Ambalaje primare” editată de S.C. ECO-ROM AMBALAJE
2. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.
3. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
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Calitatea apei râului Bistrița
prof. Bușteagă Marinela
Colegiul National "Gheorghe Vranceanu", Bacau
“Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o moştenire care trebuie păstrată,
protejată şi tratată ca atare”
1.
Introducere
Apa este un element esenţial atât pentru existenţa vieţii cât şi pentru dezvoltarea socială şi
economică a umanităţii. Existenţa şi abundenţa apei a determinat, în decursul timpului, geografia
economică şi socială a lumii, cursurile de apă putând fi asimilate ca adevărate artere ale dezvoltării
speciei umane.
În ultimii ani, România s-a confruntat deja cu evenimente hidrometeorologice extreme
(secetă, inundaţii), în intervale de timp relativ scurte, iar prognozele arată că, în viitor, fenomene
ca: accentuarea secetei hidrologice şi pedologice în perioada de vară-toamnă, producerea unor
inundaţii de amploare, spre sfârşitul iernii, pot deveni din ce în ce mai frecvente. Accentuarea
instabilităţii meteo în perioada de iarnă - primăvară ar putea determina intensificarea proceselor
erozionale şi creşterea riscului de inundaţii. Astfel, se pot produce accidente şi avarii, soldate cu
poluări accidentale, în special la utilizatorii care depozitează deşeuri şi substanţe periculoase. De
asemenea, se pot înregistra perturbaţii severe ale ecosistemelor acvatice, care vor avea efecte
negative asupra biodiversităţi.
2.

Scopul

Scopulacestei investigații constă în:
 dovedirea “stării bune” a râului Bistrița
 conservarea “stării bune” şi “foarte bune” a corpurilor de apă, acolo unde deja
există;
 atingerea “potenţialului ecologic bun” pentru corpurile de apă puternic modificate şi
artificial.
 promovarea folosirii durabile a apei bazată pe protecţia pe termen lung a resurselor
de apă;
3.

Materiale și metode utilizate în investigație

S-au utilizat preponderent două metode de investigație:
- metoda sintezei – a constat în consultarea surselor bibliografice de către elevi în vederea
obținerii datelor cu caracter general;
- metoda observației/ analizei- pentru cercetarea în teren și efectuarea măsurătorilor de
pH, salinitate și conductivitatea electrică.
Determinarea pH-ului unor probe de apă.
Materiale necesare : sticlă de ceas, bagheta de sticlă, hartie indicatoare de pH, soluţie
indicatoare depH, pH-metru digital, probe de apă
Mod de lucru:

63

a) Cu hârtie indicatoare de pH: se ia un pătraţel (0,5mmx0,5mm) de hârtie indicatoare
de pH ,se aşează pe sticla de ceas şi se aplică o picatură de probă de apă, se asteaptă
virajul de culoare şi se compară nuanţa cu cea de pe scara etalon.
b) Cu soluţie indicatoare de pH: se măsoară 5 ml de probă şi se transvazează într-o
eprubetă şi se adaugă 5 picaturi de soluţie indicatoare de pH.Se aşteaptă virajul de
culoare şi se compară nuanţa cu cea de pe scara etalon.
c) Cu pH-metru digital: se ia o probă de apă într-un pahar Erlenmeyer, se introduce pHmetrul digital în probă şi dupa stabilizare se citeşte valoarea afişată.
Salinitate
Pentru măsurarea cu usurință a greutatii specifice ale apei sarate, s-a folosit unaparat
denumit salimetru sau salinometru. Acesta este, de fapt, un densitometru (hidrometru, areometru).
În funcție de densitatea apei și de temperatura acesteia, se poate stabili salinitatea apei, cu ajutorul
unor tabele.
Un alt aparat, mai complex, care măsoară concentrația de sare este refractometrul pentru
salinitate. Acesta se bazează pe fenomenele fizice ale reflexiei totale si refracției luminii (o raza de
lumina care trece dintr-un mediu A intr-un mediu B, fiecare avand un indice de refractie diferit, nu
va urma o linie dreapta ci va suferi o abatere de la traiectoria initiala)
• Materiale: refractometru, pipeta, pahar Berzelius, bagheta de sticla, vata, apa distilata,
camera foto.
• Metoda: Refractometrul se etalonează cu apă distilată, se verifică exactitatea acestuia, astfel
apa distilată trebuie să aibă salinitatea 0.
• Se curăță sticla refractometrului de apă distilată cu ajutorul unei bucăți de vată și se adaugă
trei picături de apă de râu cu ajutorul pipetei și se citeste valoarea salinității.
Conductivitatea apei
Conductivitatea electrică a apei reprezintă proprietatea acelei soluţii de a conduce curentul
electric, în funcţie de cantitatea de ioni prezenţi în apă.
Conductivitatea apei este un test uşor de realizat, care informează asupra calităţii apei; acest
test este folosit ca o modalitate de a monitoriza schimbările compoziţiei de ioni dintr-un lac sau
izvor, utilizând un senzor. Valorile conductivităţii se vor schimba când în apă se introduc săruri, acizi
sau gaze solubile, de asemenea şi când senzorul este introdus în apă dură.
Pentru a se măsura conductivitatea apei s-au folosit un senzor de conductivitate de la firma
Vernier şi o placă de achiziţie.
Întrucât valorile conductivităţii sunt în general foarte mici, rezultatele sunt afişate utilizând
o subunitate a siemens-ului, microsiemes-ul:1µS/cm=10-4Ω-1m-1
4. Prezentarea rezultatelor
Stabilirea stării ecologicea subsistemului râul Bistrița s-a făcut pe baza elementelor de
calitate biologice, ţinându-se cont şi de indicatorii hidromorfologici, chimici, fizico-chimici şi de
poluanţii specifici care influenţează indicatorii biologici. S-au stabilit 5 stări ecologice pentru râuri:
foarte bună (I), bună (II), moderată (III), slabă (IV), şi proastă (V), pe baza elementelor de calitate
biologice, hidromorfologice, chimice şi fizico-chimice prevăzute.
Din determinările experimentale s-a obținut pentru râul Bistrița un pH slab alcalin.
Nr.crt
Tip proba
1
Proba de apa 1
2
Proba de apa 2
3
Proba de apa 3

pH1
7,5
7,5
7,5

pH2
8
8
8
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pH3
7,3
7,7
7,5

Observaţii
Mediu slab alcalin
Mediu slab alcalin
Mediu slab alcalin

Determinările de salinitate pe cele trei secțiuni ale râului au indicat o apă dulce (salinitate 0).
Valoarea standard a conductivităţii apei potabile se află între următoarele extreme
acceptate: de la 0.0005 până la 0.05 Ω-1m-1, de asemeni unele studii afirmă că dacă există fluctuaţii
ale valorii conductivităţii apa ar putea fi contaminată.
Valoarea medie obținută pentru conductivitatea electrică este de 101 µS/cm = 0,0101 Ω-1m1, valoare care se încadrează în valorile standard.
5.

Concluzii

În secţiunea Şerbăneşti și în secţiunea Aval Lac Agrement apele râului Bistriţa, au înregistrat
o stare ecologică bună. În secţiunea Aval Bacău, apele râului Bistriţa, au înregistrat o stare ecologică
degradată din punct de vedere chimic (stare ecologică influenţată de platforma industrială Bacău
Sud).
Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea apelor uzate insuficient epurate
sau neepurate. În acest context principala masură de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă o
reprezintă epurarea avansată a apelor uzate, retehnologizarea şi eficientizarea procesului de
epurare, sens în care se impun următoarele măsuri:
- reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră;
- reabilitarea staţiilor vechi de epurare;
- realizarea de staţii de epurare noi cu treaptă mecano-biologică şi treaptă terţiară;
- realizarea etapizată a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în mediul rural;
- tratarea corespunzătoare a nămolurilor provenite din apele uzate.
Măsurile luate trebuie aplicate de fiecare dintre noi. Este necesar un efort comun pentru o
apă curată.
6.
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UN MEDIU CURAT
prof. inv. primar Cacuci Simona Liana
Liceul Teoretic "Gabriel Tepelea", Borod, Bihor
Mediul înconjurător este un ansamblu de elemente care constituie cadrul, mijlocul și
condițiile de viață ale omului. Starea mediului înconjurător ne afectează în mod direct viața și
sănătatea noastră, de aceea este necesară o mai multă responsabilitate din partea fiecaruia, pentru
a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat și pentru a bea apă curată.
Mediul înconjurător reprezintă un element esențial al existenței umane și reprezintă
rezultatul interferențelor unor elemente naturale: sol, aer, apă, climă, biosferă, cu elemente create
prin activitatea umană. Toate acestea interacționează și influențează condițiile existențiale și
posibilitățile de dezvoltare viitoare a societății.
Mediul natural, adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele curgătoare, solul, subsolul și
formele de viață pe care aceste ecosisteme le creează și le susțin este imaginea cea mai comună pe
care omul obișnuit și-o face atunci când vorbește despre mediul înconjurător.
În întreaga activitate a mediului înconjurator se urmărește nu numai folosirea rațională a
tuturor resurselor, ci și corelarea activității de sistematizare a teritoriului și localităților cu masuri de
protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de producție cât mai puțin poluante și
echiparea instalațiilor tehnologice și a mijloacelor de transport generatoare de poluanți cu
dispozitive și instalatii care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurator,
recuperarea și valorificarea optimă a substanțelor reziduale utilizabile.
Odată cu sporirea populației globului, ce a decurs paralel cu perfecționarea organizării
sociale și, în special odată cu dezvoltarea industriei, a transporturilor mecanizate din ultimele două
secole, încercarea omului de a domina în luptă aspră cu natura, de a-i smulge lacom bogațiile
ascunse, începe să aibă tot mai mult succes. Peste un miliard și jumătate din populația actuală a
Terrei aparține civilizației moderne.
Orice activitate umană și implicit existența individului este de neconceput în afara mediului.
De aceea, calitatea în ansamblu a acestuia, precum și a fiecarei componente a sa în parte, își pun
amprenta asupra nivelului existenței și evoluției indivizilor.
Ansamblul de relații și raporturi de schimburi ce se stabilesc între om și natură, precum și
interdependența lor influențează echilibrul ecologic, determină condițiile de viață și implicit
condițiile de muncă pentru om, precum și perspectivele dezvoltării societății în ansamblu. Aceste
raporturi vizează atât conținutul activității cât și crearea condițiilor de existență umană.
Asigurarea unei calități corespunzătoare a mediului, protejarea lui, ca necesitate a
supraviețuirii și progresului reprezintă o problemă de interes major și certa actualitate pentru
evoluția socială. În acest sens, se impune păstrarea calității mediului, diminuarea efectelor negative
ale activității umane cu implicații asupra acestuia.
Protecția mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu dezbătuta la nivel mondial,
fapt ce a dat naștere numeroaselor dispute între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Acest
lucru a impus înființarea unor organizații internaționale ce au ca principale obiective adoptarea unor
soluții de diminuare a poluării și cresșerea nivelului calității mediului în ansamblu.
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În concluzie, se poate afirma că mediul trebuie adaptat și organizat pentru a răspunde
nevoilor indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natură a unor resurse și prelucrarea lor pentru
a deservi populația și pentru a satisface doleanțele acestora.
Această dependență cunoaște un mare grad de reciprocitate, datorită faptului că nevoile umane se
adaptează într-o măsură mai mare sau mai mică mediului.
Bibliografie:
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Rolul activităţilor ecologice, interdisciplinare în ameliorarea actului educaţional
prof. Calin Carmen Diana
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Baia Mare, Maramures
Tendinţele contemporane de globalizare ale societăţii umane au avut ecouri şi în
învăţământul actual care a fost obligat să se adapteze la realităţile sociale prin modernizarea şi
adecvarea sa la cerinţele actuale. În acest context accentul cade pe cultivarea receptivităţii şi
formarea abilităţilor holistice, care permit elevilor să conexeze rapid şi eficient informaţiile noi
precum şi stimularea creativităţii şi spiritului de echipă (Pintilie, 2006).
Interdisciplinaritatea reprezintă un ansamblu de relaţii şi interacţiuni, care se stabilesc între
conţinuturile disciplinelor şcolare pentru a se da o viziune unitară realităţii (Ştefan, 2006). Prin
realizarea unor astfel de activităţi profesorul are posibilitatea de a corela conţinuturile conceptuale,
metodologice şi practice ale diferitelor discipline. În învăţământul actual accentul cade pe formarea
unei viziunii interdisciplinare asupra lumii. Activităţile interdisciplinare prilejuiesc exersarea
principalelor procese ale gândirii precum şi tratarea unui subiect din perspectiva mai multor
discipline. Aceste activităţi au pronunţate valenţe formative, elevul efectuând activităţi care cer
competenţe dobândite nu numai la o disciplină şcolară. Tratarea interdisciplinară a problemelor
favorizează identificarea unicităţii elevului, cultivarea aptitudinilor lui creative: flexibilitate,
elaborare, originalitate, fluiditate, sensibilitate pentru probleme şi redefinirea lor. Realizarea
interdisciplinarităţii presupune aportul creator al profesorului un schimb de experienţă dar şi
colaborare între profesori de diferite discipline .
Activităţile ecologice sunt agreate de către elevi, acestea stimulând interesul elevilor şi
dându-le posibilitatea de a folosi informaţiile şi abilităţile obţinute la diferite discipline într-un
context nou. Astfel un subiect poate fi studiat din perspectiva mai multor discipline de învăţământ
impactul asupra elevului fiind mult mai mare. Un rol important în realizarea acestor activităţi îl are
prezenţa în şcoală a unui centru de documentare şi informare precum şi ajutorul bibliotecarului
documentarist, activităţile premergătoare constând în documentarea elevilor cu privire la tema
propusă.
Proiectul interdiscplinar, Bradul este un exemplu de proiect pe teme de mediu, în cadrul
căruia elevii dobândesc nu numai o abordare ştiinţifică a temelor propuse dar şi una estetică,
religioasă precum şi formarea comportamentului ecologic.
După formarea grupelor de studiu, elevii vor efectua activităţi de cercetare documentară în
Centrul de documentare şi informare, la biblioteca judeţeană şi pe internet pentru a aduna
informaţii, în vederea realizării de portofolii, prezentări powerpoint, planşe, desene, machete,
audiţii de colinde şi cântece religioase, afişe, podoabe pentru bradul de Crăciun.
Astfel la disciplina geografie, grupele de elevi, în urma documentării din surse diverse cărţi,
atlase, hărţi, CD-uri, internet, şi respectând cerinţele primite vor realiza un material Powerpoint. La
disciplina educaţie tehnologică elevii vor realiza obiecte din deşeuri de lemn de brad: adăposturi
pentru păsări, machete de case din lemn de brad şi ornamente pentru bradul de Crăciun. La aria
curriculară limba şi comunicare sunt propuse activităţi, prin care se vor valorifica cunoştinţele şi
abilităţile elevilor la disciplinele limba şi literatura română şi limba franceză: o incursiune literară,
pentru a identifica rolul bradului în operele literare dar şi aplicarea cunoştinţelor de vocabular şi
stilistică, pe textele găsite de elevi. Rezultatul muncii elevilor va însuma compuneri tematice,
redactare de poezii, un articol pentru revista şcolii şi pentru presa locală, precum și prezentarea
scenetei tematice ,,Bradul credincios” în faţa colegilor, părinţilor şi profesorilor. Activitatea
desfăşurată la limba franceză îşi propune valorificarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de vocabular
ale elevilor, cunoaşterea unor elemente de civilizaţie francofonă, având ca rezultat un portofoliu
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tematic. La disciplina religie elevii vor realiza portofolii tematice, audiţii de colinde şi cântece
religioase.
La disciplina muzică elevii vor audia colinde şi cântece de stea, vor pregăti montajul literar
muzical pe care îl vor prezenta în faţa cadrelor didactice şi a colegilor, vor viziona materiale (imagini
cu obiceiuri de Crăciun din fiecare zonă geografică), expoziţie tematică de carte.
La disciplina educaţie plastică activitatea îşi propune înlocuirea estetică a bradului tradiţional, care
implică tăierea pădurilor şi conduce la atâtea consecinţe dezastruoase asupra mediului înconjurător şi
implicit a noastră. Astfel se va realizarea unui brad artificial, din materiale reciclabile (hârtie, sfoară,
ambalaje). Bradul în sine va fi realizat dintr-un ax de lemn pe post de tulpină, pe care vor fi fixate plăci rotunde
de polistiren. Ulterior va fi vopsit în verde iar pe el vor fi fixate obiecte realizate de către copii (îngeraşi,
clopoţei). De asemenea se va realiza o expoziţie de măşti pictate.
La disciplina biologie elevii vor desfăşura o activitate în CDI şi vor realiza o prezentare Powerpoint cu
imagini şi câteva informaţii despre conifere: brad, molid, tuia, ienupăr. În continuare elevii vor desfăşura un
atelier pe grupe completând fişe de lucru cu alcătuirea bradului. Vor avea loc discuţii pe tema importanţei
ecosistemelor de pădure, utilizarea bradului şi protecţia pădurilor. Activitatea se va încheia cu realizarea
unor afişe cu tema „Ocrotiţi pădurea!”
Educaţia ecologică reprezintă ansamblul de activităţi pedagogice, care sunt organizate pentru
formarea respectului faţă de natură şi a atitudinii de protejare a acesteia. Educaţia pentru mediu fiind un
proces educaţional continuu , trebuie să se desfăşoare şi în şcoală prin activităţile realizate în clasă la toate
disciplinele dar şi prin activităţile extraşcolare organizate de şcoală şi de alte instituţii.

Bradul din material reciclabile
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IMPACTUL POLUĂRII MEDIULUI PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ
prof. Calotă Luminiţa Elena
Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Valcea
Ce este mediul înconjurător? Prin mediu înconjurător sau mediu ambiant se înţelege ansamblul de
elemente şi fenomene naturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează viaţa în
general şi pe cea a omului în special. Sensul dat acestei noţiuni în cadrul Uniunii Europene este cel
al unui ansamblu de elemente care, în complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul, mijlocul şi
condiţiile de viaţă ale omului, cele care sunt ori cele care nu sunt resimţite.
Ne afectează cumva starea mediului viaţa şi sănătatea noastră?
Bineînţeles că starea mediului înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi,
ne afectează în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai
multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a
respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le
oferă natura.
Poluarea şi formele de poluare a mediului
Ce este poluarea?
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat
pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale
specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii
populaţii a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte
neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru
combaterea poluării.
Principalele forme de poluare a mediului
Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătăţii a îmbrăcat
de-a lungul timpului mai maulte aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare şi anume:
I. Poluarea biologică, cea mai veche şi mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este
produsă prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători
de boli. Pericolul principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanşarea de epidemii, care
fac numeroase victime. Totuşi, putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea
biologică – bacteriologică, virusologică şi parazitologică, are o frecvenţă foarte redusă.
II. Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor
substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului
de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă
potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.
III. Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca
urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, medicină
etc.. Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi în potenţialul lor nociv chiar la
concentraţii foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a
poluării fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă
şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere.
Supraaglomerarea şi traficul, doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului
psihomatic al individului. Un număr tot mai mare de persoane din oraşele aglomerate recurge la
specialiştii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru starea lor proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii
neşteptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap). În sfârşit nu putem trece cu
vederea poluarea termică, poate cea mai recentă formă de poluare fizică cu influenţe puternice
asupra mediului înconjurător, în special asupra apei şi aerului, şi, indirect, asupra sănătăţii
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populaţiei. Marea varietate a poluării fizice, ca şi timpul relativ scurt de la punerea ei în evidenţă, o
face mai puţin bine cunoscută decât pe cea biologică şi chimică, necesitând eforturi deosebite de
investigare şi cercetare pentru a putea fi stăpânită în viitorul nu prea îndepărtat.
Însă cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea
aerului (atmosferică).
Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici
necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din
activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice
în practica agricolă. Ţinând seama de provenienţa lor, reziduurile pot fi clasificate în:
- reziduuri menajere, rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe şi localuri
publice;
- reziduuri industriale, provenite din diversele procese tehnologice
- reziduuri agro – zootehnice, legate îndeosebi de creşterea şi îngrijirea animalelor;
Elementele poluante ale solului sunt de două categorii:
- elemente biologice, reprezentate de organisme (bacterii, virusuri, paraziţi), eliminate de om
şi de animale, fiind în cea mai mare parte patogene. Ele fac parte integrantă din diferitele reziduuri
(menajere, animaliere, industriale);
- elemente chimice, sunt în cea mai mare parte, de natură organică. Importanţa lor este
multiplă: ele servesc ca suport nutritiv pentru germeni, insecte şi rozătoare, suferă procese de
descompunere cu eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apă, pe care le degradează
etc.
La poluarea apei contribuie un număr mare de surse, care sunt clasificate în:
Surse organizate:
- apele reziduale comunale, care rezultă din utilizarea apei în locuinţe şi instituţii publice,
bogate în microrganisme, dintre care multe patogene;
- apele reziduale industriale, provenite din diverse procese de fabricaţie sau sunt utilizate la
transport, ca solvent sau separator, la purificarea şi spălarea materiilor prime, semifinite şi finite,
sau a ustensilelelor şi instalaţiilor, şi au o compoziţie heterogenă.
- apele reziduale agro – zootehnice, provenite mai ales ca urmare a utilizării apei în scopuri
agricole (irigaţii), cât şi pentru alimentarea animalelor şi salubritatea crescătoriilor de animale.
Sursele neorganizate, sunt reprezentate de apele meteorice (ploaie, zăpadă), reziduurile solide de
tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare (topirea inului sau cânepii).
- elemente biologice, reprezentate, în principal, de microorganismele patogene;
- elemente chimice, reprezentate de substanţe chimice organice sau anorganice;
Poluarea aerului constă din modificarea compoziţiei sale normale (78% N, 21% O2, 0.03 CO2,
0.01% ozonul şi alte gaze, vapori de apă, pulberi) în mod deosebit prin pătrunderea în atmosferă a
unor elemente străine şi cu efecte nocive. Sursele de poluare a aerului sunt:
Surse naturale, reprezentate de diversele procese care se petrec în natură sunt:
-solul, care suferă fenomene de eroziune şi măcinare cu eliberare de particule foarte fine;
-plantele şi animalele, care pot elimina în aer diverse elemente(fulgi,polen,păr)
-erupţiile vulcanice, care aruncă în aer mari cantităţi de gaze, particule solide;
Sursele artificiale, reprezentate de activităţile omului:
-procesele de combustie, de la încălzirea locuinţelor şi până la combustibilul utilizat pentru
producerea de energie în scopuri industriale;
-procesele industriale, constituite din răspândirea în aer a diverşilor poluanţi eliminaţi de
întreprinderile industriale;
-transporturile, constând în transporturi de tip feroviar, naval şi aerian şi în special rutier;
Ca elemente poluante principale sunt:
-suspensiile, reprezentate de particulele solide sau lichide dispersate în atmosferă;
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-gazele sub formă de poluanţi în stare gazoasă, răspândiţi în atmosferă;
Impactul poluării asupra sănătăţii
Acţiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată şi complexă. Ea
poate merge de la simple incomodităţi în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări
puternice ale stării de sănătate şi chiar pierderea de vieţi omeneşti. Încărcarea organismului
populaţiei expuse cu anumiţi poluanţi cunoscuţi a avea calităţi de depozitare în anumite organe
reprezintă un alt aspect important al influenţei poluării mediului asupra sănătăţii. Este vorba, în
special, de plumb, de cadmiu, de pesticide organo – clorurate, de unele substanţe radioactive şi alţi
poluanţi care intră în această categorie.
S-a afirmat că toate efectele asupra sănătăţii oamenilor arătate mai sus sunt rezultatul
ruperii echilibrului dintre organismul uman şi mediuul înconjurător. În anumite situaţii de poluare
s-au înregistrat numeroase cazuri de: bronhopneumopatii, bronşite, cancer pulmonar (poluarea
aerului), febră tifoidă, dizenteria, holera, poliomelita, hepatita epidemică, amibiaza, lambliaza
fascioloza, intoxicaţii (poluarea apei).
Zile internaţionale dedicate mediului înconjurător
Întrucât mediul ne oferă condiţiile de trai de care avem necesară nevoie, la nivel
internaţional au fost stabilite unele zile pentru a fi dedicate mediului înconjurător:
 22 martie – Ziua mondială a protecţiei apelor
 27 martie – Ziua internaţională a apei
 1 aprilie – Ziua internaţională a păsărilor
 15 aprilie – Ziua pădurii
 22 aprilie – Ziua Pământului
 5 iunie – Ziua mondială a mediului
 8 iunie – Ziua mondială a oceanelor
 16 septembrie – Ziua internaţională a ozonului
 4 octombrie – Ziua internaţională a protecţiei animalelor
 6 octombrie – Ziua mondială a habitatului
Aceste zile oficiale recunoscute la nivel internaţional, formează “calendarul ecologistului”, şi
fiecare pământean ar trebui să-şi amintească, în aceste momente, importanţa faptului de a trăi întrun mediu nepoluat, curat, şi totodată să-şi dea seama cât de esenţial este acest lucru pentru viaţa
sa. În aceste zile, numerose organizaţii nonguvernamentale şi organisme internaţionale, încearcă,
pe diferite căi, să atragă atenţia populaţiei asupra efectelor majore pe care le-ar avea traiul într-un
mediu poluat, murdar şi plin de substanţe toxice.
Ce fac eu pentru a proteja mediul, sau ce fac eu în dauna mediului ? Cum aş putea opri eu poluarea
mediului şi cum aş putea eu proteja mediul ?
Dialog între diriginte şi elevi, exemple de comportamente ecologice şi neecologice.
Chestionar Eco
1. Ce este pentru voi mediul înconjurător ?
2. Credeţi că platele şi animalele trebuie protejate ?
3. Cum aţi putea proteja fauna şi flora dintr-o pădure ?
4. Ce aţi putea face voi pentru a proteja mediul ?
5. Cum aţi putea voi împiedica poluarea naturii ?
Concluzii
Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să
folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre.
Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces
nociv. Convingerea că această problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este
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tot atât de eronată, pe cât este şi de gravă. Ocrotirea planetei este o problemă mondială, şi, tocmai
de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume această responsabilitate.
BIBLIOGRAFIE
http://www.naturalist.ro/viata-si-sanatate/un-mediu-curat-o-viata-sanatoasa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Protec%C8%9Bia_mediului
https://www.ecomagazin.ro/protectia-mediului-inconjurator/
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Rolul larvelor acvatice de insecte ca bioindicatori ai calităţii apei
prof. Cătuna Daniela Cristina
Școala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare, Maramures
Bioindicatorii sunt specii, populaţii sau ansambluri de specii, care datorită variabilităţii lor
(biochimice, fiziologice, etologice sau ecologice) permit caracterizarea stării unui ecosistem şi pun
în evidenţă modificările naturale sau antropice ale acestuia.
Calitatea apei şi modificările datorate diverselor forme de poluare influenţează compoziția
biocenozelor acvatice (tip şi număr de organisme), iar acestea pot reprezenta un mijloc de a
diagnostica calitatea apei. Stabilirea gradului de poluare a unei ape se face prin compararea
organismelor existente cu tabele standard cuprinzând grupe faunistice şi număr de unități
sistematice de organisme indicatoare de apă curată sau murdară (Varduca, Moldoveanu, 2002).
Tabel 1. Indicatorii biologici ai apelor naturale
Indicator biologic

Valori admise

Volumul sestonului obținut prin filtrare prin fileu
planctonic, cm3/m3
Organisme animale, vegetale şi particule vizibile cu
ochiul liber
Organisme animale microscopice, număr/dm3
Organisme care prin înmulțirea în masă modifică
proprietățile organoleptice sau fizice ale apei / 100
dm3
Organisme indicatoare de poluare
Organisme dăunătoare sănătății: ouă de
geohelminți, chisturi de giardia, protozoare
intestinale patogene

Metode de
analiză STAS

1-10
lipsa
20
lipsă; se admit
exemplare izolate în
funcție de specie
lipsa

6329–90

lipsa

Indicatorii poluării sunt de două tipuri: specii sensibile care indică prezenţa unui poluant prin
apariţia unor leziuni sau malformaţii şi specii acumulatoare, care concentrează poluantul în corpul
lor. Există şi specii care proliferează şi devin abundente în zonele poluate. Unele animale pot
supravieţui doar în apă curată, altele pot suporta ape puţin încărcate şi unele chiar pot rezista în ape
puternic poluate.
În principiu, în decursul ciclului său de viaţă, orice specie reacţionează la modificările majore
pe care le suferă habitatul ei, dezvoltând diferite mecanisme de adaptare sau acomodare. Totuşi
există diferenţe considerabile în ceea ce priveşte capacitatea lor de a suporta modificările mediului;
speciile stenobionte sunt mai potrivite pentru a fi utilizate ca bioindicatori decât speciile euribionte,
primele având o plajă de toleranţă mai mică faţă de schimbările din mediul lor.
Clasificarea sistemelor acvatice în medii saprobe se bazează pe afinitatea pe care o prezintă
anumite organisme vegetale şi animale pentru materia organică în descompunere.
Evaluarea biologică a apelor curgătoare este o veche practică care foloseşte diferite grupe
taxonomice în vederea determinării calităţii apelor. Macronevertebratele se dovedesc a fi cele mai
utile organisme în vederea realizării scopului amintit datorită caracteristicilor pe care acestea le
prezintă şi care permit relizarea unei scări a sensibilităţii lor în funcţie de natura poluantului şi
concentraţia lui (Coman, 2006).
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Biomonitorizarea a devenit un procedeu util în vederea determinării impactului natural şi
antropic asupra ecosistemelor acvatice. Acest procedeu utilizează, în ultima vreme,
macronevertebratele ca bioindicatoari în determinarea calităţii apei. Insectele acvatice nu răspund
similar la perturbaţii, în sensul că la unele specii se vor observa creşteri ale densităţii sau ale
biomasei, iar la altele scăderi. Astfel, s-a constatat că indivizii de Baetis (Ephemeroptera) şi
Chironomidae (Diptera), cresc semnificativ în ceea ce priveşte densitatea imediat după o perturbaţie
antropică .
Indicatorii biologici reflectă gradul de saprobitate a apei, prin analiza speciilor de organisme
care populează mediul acvatic.
Conform Agenţiei de Mediu Franceze (AFNOR NF. T 90-350, 1992), sensibilitatea insectelor la
poluarea cu metale grele este următoarea:
 Plecopterele, în general par a fi foarte sensibile la poluarea cu metale grele.
 Ephemeropterele:
Fam. Ephemeridae: sunt foarte sensibile la poluarea cu Zn, Cd, Pb,
Fam. Heptageniidae: sunt foarte sensibili la poluarea cu Zn, Cd, Pb,
Fam. Ephemrellidae: sunt foarte sensibili la poluarea cu Zn, Cd, Pb,
Fam. Caenidae: sunt considerate a fi sensibili la poluarea cu metale grele.,
Fam. Baetidae: sunt considerate tolerante.
 Trichopterele: Fam. Sericostomatidae şi Leptoceridae par mai rezistente.
 Coleopterele, sunt foarte sensibile la poluarea cu Zn.
 Dipterele:
Fam. Chironomidae - sunt rezistente,
Fam. Tipulidae - sunt sensibile,
Fam. Simulidae - sunt rezistente.
 Odonatele, sunt tolerante.
 Crustaceele, sunt sensibile.
 Moluştele, sunt foarte sensibile la poluarea cu Zn, Pb şi Cd.
 Hirudineele, sunt sensibile la poluarea cu Zn, Fe, genul Erpobdella este considerat rezistent
la poluarea cu Pb, Zn, Cu.
 Tricladidele, sunt sensibile.
 Oligochetele, au o mare toleranţă la poluarea cu metale grele, genul Tubifex rezistă la
poluarea cu Pb, Zn, Cd, Cu.
Este necesar ca în ţara noastră să fie generalizate metodele biologice de monitorizare a calităţii
apelor de suprafaţă, pentru fundamentarea măsurilor de utillizare, control şi reconstrucţie
ecologică.
Astfel, în unele ţări ale UE şi din alte continente, se aplică metodele de monitoring biologic
(indici şi scoruri biotice) a calităţii apei bazate pe macronevertebrate acvatice şi peşti.
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Fig. 1. Insecte acvatice utilizate în evaluarea calității apei

Bibliografie
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Matrix Rom, Bucureşti, 2002
2. „Depresiunea Baia Mare. Protecţia mediului din perspectiva dezvoltării durabile”, Coman M.,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006

77

PREZENTARE PROIECT EDUCAȚIONAL „AI GRIJĂ DE MEDIU, AI GRIJĂ DE VIAȚĂ!”
prof. Cernat Monica-Cristina
Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași, jud. Iași
Motto: “A înțelege natura înseamnă a înțelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea
naturii atât de amenințată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”
Realitățile zilelor noastre arată că sec. XXI este perioada celor mai mari descoperiri și
transformări ale civilizației omenești, dar și cele mai complexe și uneori nebănuite efecte asupra
vieții. Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile
omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice și a dezvoltării fără precedent a tuturor
ramurilor de activitate, necesarul de materie primă și energie pentru producția de bunuri a crescut
mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru
ecologic.
Orice activitate umană este de neconceput în afara mediului. De aceea calitatea, în
ansamblu, a acestuia, precum și a fiecărei componente a sa în parte, își pun amprenta asupra
nivelului existenței și evoluției fiecăruia dintre noi.
În multe legende și mituri populare se spune că Apa este izvorul vieții.Într-adevăr,fără gust,
fără miros, fără culoare, nu se poate spune că este un element necesar pentru viață-Apa este viața
însăși.Apa este forța care creează și dă viață.Apa este puntea între cer și pământ, este o substanță
ce dă viață plantelor, animalelor și omului.
„Ai grijă de mediu, ai grijă de viață!” este un proiect educațional realizat de Liceul
TehnologicSpecial “VasilePavelcu”dinIași(coordonator prof. Cernat Monica-Cristina) înparteneriat
cu ColegiulNațional de Artă “Octav Băncilă”din Iași( coordonator prof. Ursachi Alina- Gabriela)și cu
S.C.Apa Vital Iași, desfășurat în prioada februarie –mai 2018.
Proiectul vizează conștientizarea elevilor cu privire la impotanța apei în existența noastră
zilnică, dezvoltând abilități perceptive,comunicative și creative elevilor.A avut două planuri de
acțiune pentru atingerea scopului:primul plan vizează informarea și explicarea rolului pe care apa îl
are în viața noastră, folosind mijloace decomunicare vizuală, auditivă și kinestezică, acestea având
ca scop convingerea asupra statutului și rolului pe care izvorul vieții, apa, îl reprezintă, ea fiind sursa
și resursa cea mai de preț a vieții; al doilea plan vizează exercițiul creativ al elevilor pe tema apei.
Deasemenea, proiectul a promovat colaborarea între elevi cu deficiențe de auz și elevi din
școli normale în vederea formării și dezvoltării deprinderilor de socializare, comunicarea între elevii
celor două școli, integrarea elevilor cu nevoi speciale în cadrul comunității, exersarea talentului
artistic și realizarea unei legături de colaborare între școlile implicate în proiect.
Dintre obiectivele proiectului amintim: însușirea unor cunoștințe ecologice prin activități cu
caracter experimental și demonstrativ; păstrarea și protejarea calității apei și rezervelor de apă;
conștientizareamodalitățilorîn care putem economisi această resursă naturală atât de necesară
vieții; dezvoltarea și stimularea expresivității și creativității copiilor.
Activități în cadrul proiectului:
1. Apa pe Glob –lecție demonstrativă desfășurată în luna februarie cu elevii claselor IX-XII ce a avut
ca obiective: conștientizarea elevilor cu privire la importanța apei în existența noastră zilnică,
păstrarea și protejarea calității apei și rezervelor de apă. În cadrul acestei activități elevii au
descoperit diferite informații și curiozități legate de apă, au viziont filmulețe cu circuiul apei în
natură,au avut loc dezbateri pe tema surselor de poluare a apei din zonă.
2. Apa esența vieții-concurs de desene și postere, activitate desfășurată în luna martie. Elevii au
realizat desene și postere pe această temă. Lucrările au fost jurizate, cele mai bune au fost premiate
și expuse la panoul elevilor.
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3. Apa pură-vizită la Stația de Tratare a apei potabile din județul Iași. Elevii au primit informații
detaliate despre aparatele moderne existente aici, au asistat la experimente, au observat microorganismele și impuritățile din eșantioanele de apă, au primit răspunsuri la întrebările lor, au aflat
despre tehnicile de monitorizare a calității apelor de suprafață și modalitățile de depistare a
eventualilor poluatori, au înțeles cât de periculoase pot fi anumite categorii de poluanți și cât de
grave sunt efectele acestora asupra sănătății oamenilor și a mediului.
Proiectul educațional a avut ca rezultat final un album foto ce cuprinde toate activitățile realizate.
Viitorul și soarta Planetei sunt în mîinile noastre!
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ZÂNA VERDE ȘI 26 PITICI
Proiect ecologic
prof. înv. primar Chira Carmen
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Alba Iulia, Alba
Argument:
Protejarea mediului este o necesitate imperioasă garantată de certitudinea că oamenii sunt
parte integrantă din natură şi nicidecum superiorii acesteia.
Cunoaşterea responsabilă a mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi, a învăţa,
de a-şi dezvolta curiozitatea şi interesul pentru anumite aspecte din lumea înconjurătoare.
Realizarea activităţilor de către elevi alături de cadrele didactice, părinţi şi de alţi membrii ai
comunităţii este o modalitate eficientă de a face în mod conştient educaţie ecologică prin care se
pot rezolva o parte din problemele mediului.
Realitatea demonstrează că “analfabetismul ecologic’’ conduce la ignorarea problemelor
complexe de protecţie ale naturii şi chiar la manifestarea unui comportament ostil, iresponsabil faţă
de mediu cu efecte din ce în ce mai grave faţă de acesta şi uneori ireparabile.
Din acest motiv am considerat necesară derularea acestui proiect în vederea dezvoltării în
rândul elevilor a spiritului antreprenorial. Cu siguranţă şcolii âi revine sarcina de a forma elevilor o
atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu.Prin realizarea acestui proiect dorim să se
dezvolte spiritul de iniţiativă, comunicarea, să aibă loc un schimb de bune practici în vederea
formării unei educaţii demne de cetăţean european.
Atitudinea omului se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu
 Cunoştinţele ecologice, teoretice pe care acesta le posedă,
 Convingerile, semnificaţia morală şi estetică,
 Activitatea practică in raport cu mediul înconjurător.
Activităţile teoretice de educaţie ecologică vor fi îmbinate cu activităţi practice.Astfel se vor
forma atitudini pozitive faţă de natură, faţă de importanţa modului de gestionare a resurselor
naturale comune.
Copiii trebuie să înţeleagă că a venit momentul ca OMUL să încheie pace cu NATURA, o pace
avantajoasă pentru “ambii combatanţi.”
SCOPUL PROIECTULUI
Formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic.
Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoli şi medii diferite(urban-rural),
dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ.
Realizarea de activităţi practice, formare de abilităţi şi atitudine mai mult instructive decât
informative.
Educarea copiilor în spiritul ocrotirii naturii.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic la elevi.
OBIECTIVE SPECIFICE
Să cunoască unele componente ale mediului înconjurător,
Să cunoască şi să înţeleagă legătura care există între acestea şi om, societate, motivând
necesitatea protejării mediului,
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Să exploreze, descriind verbal propriile impresii despre cele observate, folosind surse de
informare diverse, utilizând corect şi eficient un limbaj ecologic,
Să participe şi să coopereze activ alături de părinţi în acţiuni practice de îngrijire şi protejare
a mediului,
Să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice,
Să-şi asume responsabilităţile fixate potrivit particularităţilor de vârstă,
Să aplice cunoştinţele şi deprinderile dobândite în activităţi cu specific gospodăresc,
Să petreacă timpul liber în natură alături de părinţi, cadre didactice, exersând modalităţi de
protejare a mediului,
Să conştientizeze importanţa unui aer curat pentru o viaţă sănătoasă,
Să-şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură prin activităţi artistice, plastice,
Să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a deşeurilor prin infiinţarea
unui punct de colectare a materialelor refolosibile ,
Să ia atitudine atunci când sesizează comportament neconform cu regulile de protecţie a
mediului cunoscute de ei.
Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi, membrii ai comunităţii.
Resurse materiale: aparate foto, CD- uri , coli xerox, coli duplex, videoproiector, panou
polistiren, saci pentru strângerea deşeurilor, echipament de protecţie (mănuşi),seminţe de flori,
jardiniere, var, markere, carioci, lipici etc.
Resurse informaţionale: broşuri, pliante, cărţi, albume, atlase, enciclopedii, prezentări ppt.
Resurse financiare: resurse extrabugetare, sponsorizări din partea părinţilor, tombolă cu
materiale refolosibile.
MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR PROIECTULUI
Mese rotunde, dezbateri, concursuri, realizare de reviste la nivel de clasă, pliante, postere (ca
lucrări colective la nivel de clasă), activităţi pactice de ecologizare a mediului şi protejare a
vieţuitoarelor, programe artistice. Înfiinţarea colţului verde al clasei.
MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR, EVALUAREA ŞI PROMOVAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
Se vor realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate,
Se va urmării ca elevii şi părinţii implicaţi să-şi împărtăşească liber părerile şi impresiile
personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului.
Echipa de proiect va realiza : pliante, afişe, o mapă cu materialele proiectului.
EVENIMENTE ECOLOGICE ÎNSCRISE ÎN CALENDARUL PROIECTULUI
15 martie---15 aprilie
22 martie
4 aprilie
22 aprilie
5 iunie

Luna Pădurii
Ziua Mondială a Apei
Ziua Păsărilor
Ziua Pământului
Ziua Mediului
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Educaţia ecologică în şcoală prin Proiectul extracurricular “Împreună într-o lume
mai curată”
prof. înv. primar Chirilă Ramona-Mariana
Școala Gimnazială Nr. 2, Reșița, Caras-Severin
“Dacă omul pierde grădinile, pădurile şi cărările se va pierde pe sine însuşi“. (J.R . Openheimer)
Eugen Pora spunea: „A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, iar a face ceva pentru
salvarea naturii, atât de ameninţată astăzi înseamnă să contribuim la fericirea naturii.”
Cunoaşterea naturii şi înţelegerea legilor care o guvernează trebuie să înceapă din perioada
şcolară mică, deoarece este şi necesară, dar şi posibilă, formarea unei atitudini ecologice la această
vârstă.
Formarea unei gândiri şi conştiinţe ecologice este scopul suprem pentru supravieţuirea
omului, iar cunoştinţele căpătate în primii ani de viaţă cu privire la natură vor fi mult mai bine
aplicate mai târziu.
Educaţia ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă mai conştienţi şi
preocupaţi de problemele mediului înconjurător. Astfel, scopul principal al educaţiei ecologice este
acela de a forma o mentalitate sănătoasă în ceea ce priveşte calitatea mediului în care trăim. Acest
deziderat poate fi îndeplinit cu succes dacă acest tip de educaţie este iniţiat încă din grădiniţă,
continuat apoi în şcoală, coordonat fiind şi de către agenţiile de protecţie a mediului care au
competenţa necesară în acest domeniu.
În activităţile de educaţie ecologică, copiii dobândesc cunoştinţe, atitudini, motivaţii pentru
a acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia mediului. Asfel, se
cultivă dragostea şi respectul copiilor pentru lumea înconjurătoare, se formează atitudini de
dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a mediului şi se cultivă interesul pentru
promovarea ideii unui mediu natural sănătos.
Copiii sunt ajutaţi să înţeleagă relaţia dintre om şi mediul de viaţă care aparţine nu doar
oamenilor, ci şi plantelor, animalelor şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. De aceea este
înţelept să-l protejeze cât mai bine cu putinţă.
Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. De asemenea,
comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel
mai bine toată viaţa.
“Apropie-l (pe copil) de probleme şi lasă-l să răspundă singur, să-şi întemeieze ce ştie, nu pe
ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a înţeles el, să nu înveţe ştiinţa ci s-o gândească. Să-i menţină trează
curiozitatea, condiţie de a-l apropia de lumea ştiinţei. Să-l sfătuim pe copil să observe, să cerceteze
şi să descopere.” (J. J. Rousseau)
Educaţiei îi revine sarcina de a conştientiza generaţiile prezente şi pe cele viitoare asupra
pericolului pe care îl reprezintă intervenţia fără discernământ a omului asupra mediului înconjurator
provocând mari dezechilibre în natură.
Astfel am socotit oportună derularea în unitatea noastră a proiectului extracurricular
„Împreună într-o lume mai curată” din cadrul programului educaţional „ECO – ŞCOALA”. Am
considerat că avem datoria să sensibilizăm elevii, încă de la această vârstă fragedă, cu acţiuni ce ar
putea fi întreprinse pentru ocrotirea şi protejarea mediului înconjurator în mod individual şi colectiv,
prevenindu-i astfel asupra dezastrelor ce pot interveni atunci când se produc dezechilibre în natură.
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● ARGUMENT :
Coordonatele actuale ale vieţii cotidiene impun abordarea în şcoală, alături de alte elemente de
educaţie, şi probleme legate de educaţia pentru calitatea mediului înconjurător. Astfel se evidenţiază
prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a cunoaşte, proteja şi conserva mediul de viaţa, conservarea
naturii devenind eficientă şi reală numai atunci când aceasta va face parte integrantă din filosofia
şi comportamentul nostru.
Aprofundând cunoştinţele elevilor şi chiar şi pe ale noastre, ale cadrelor didactice, şi
acţionând cu mai multă înţelepciune, putem asigura pentru noi înşine şi pentru posteritate condiţii
de viaţă mai bune într-un mediu înconjurător mai bine adaptat la nevoile şi aspiraţiile umanităţii.
Apărarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, pentru generaţiile prezente şi viitoare au devenit
un obiectiv primordial al oamenilor, o sarcină a cărei realizare va trebui să fie coordonată şi
armonizată cu realizarea obiectivelor fundamentale, stabilite deja, de pace şi dezvoltare economică
şi socială în întreaga lume.
● OBIECTIVE :
Pentru învăţătoare:
- Începerea parteneriatului cu ale şcoli, a programului de educaţie prin acţiuni extraşcolare si
extracurriculare.
- Informarea părinţilor despre tipurile de activităţile din şcoală în vederea formării unor atitudini de
responsabilitate faţă de mediul înconjurător.
Pentru elevi:
- Identificarea elementelor componente ale mediului înconjurător;
- Identificarea regulilor şi normelor de comportament faţă de mediu, de protejare a naturii;
- Utilizarea corectă a unui limbaj de specialitate ecologic;
- Sesizarea legăturilor, cauzelor dintre fenomene şi realitatea înconjurătoare;
- Formarea unor abilităţi tehnice-practice pentru realizarea unor lucrări comune cu alţi elevi pentru
realizarea obiectivelor programului.
Pentru părinti:
- Cunoaşterea rolului important pe care îl au în educarea propriilor copii, faţă de protejarea
mediului;
- Cunoaşterea avantajelor şi beneficiilor pe care le aduce şcoala ca partener real;
- Implicarea părinţilor, a elevilor, a învăţătoarelor în realizarea programului de activităţi propuse.
Ca modalităţi de realizare şi teme propuse amintesc:
 Întâlniri cu specialişti în domeniu;
 “Paşi spre un mediu mai curat” - participarea activă a elevilor la acţiunea de curăţare
a curţii şcolii;
 “Confecţionăm postere” – activitate practică de confecţionare a unor postere cu
mesaje ecologice;
 “Marşul ecologiştilor” – activitate desfăşurată în Centrul Civic al oraşului cu
implicarea părinţilor;
 “Vreau să ştiu” – proiecţii diapozitive, filme;
 “Prietenii naturii” - prezentarea cunoştinţelor acumulate pe parcursul derulării
proiectului într-un program artistic.
Ca modalităţi de evaluare, mi-am propus:
- expoziţie cu lucrările realizate de către elevi, în timpul desfăşurării proiectului;
- înregistrări video ale unor etape din cadrul proiectului;
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- jurnalul proiectului cu fotografii efectuate pe parcursul derulării activităţilor din calendar.
Întreaga activitate va avea un impact deosebit asupra şcolarilor datorită:
- utilizării metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le-a sporit încrederea
în forţele proprii;
- apropierii lor de mediul înconjurător;
- însuşirii unor norme de comportament eco-civic;
- formării unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele ecologice.
Prin Proiectul educaţional“Eco-şcoala”ne propunem ca elevii, părinţii, cadrele didactice să
înţeleagă că dragostea şi grija pentru natură trebuie să constituie componente esenţiale ale
comportamentului uman, să observe, să exploreze, să înţeleagă fapte, fenomene şi caracteristici
legate de transformările din natură în decursul celor patru anotimpuri, să protejeze natura prin efort
propriu, împreună cu clasa, dar şi alături de părinţi, să redea în lucrări de pictură, colaj, machete,
diverse aspecte din natură.
De la mic la mare învaţă să cunoască şi să ocrotească natura, să aibă un comportament
adecvat faţă de mediul înconjurător şi chiar să ia atitudine faţă de cei care-l distrug.
Bibliografie:
 „Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică”, Ionescu, Al., Bandiu V., Bucureşti,
Editura Ceres, 1989
 „Scrisoarea pământului către copii”, Meraru Marcela, Oprişorean Valeria, Editura Emia,
2004
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Să salvăm mediul !
prof. inv. primar Chirilă Violeta
C.N.I. “Carmen Sylva”, Petroșani, Hunedoara
Motto:”Dacă nu vom gospodări cu înţelepciune rezervele planetei şi nu vom ocroti natura
, vom rămâne în cele din urmă singuri ,pe o planetă pustie.” (Ştefan Milcu)
Pământul nu aparţine omului, ci , dimpotrivă , omul aparţine Pământului – acesta e un
vechi adevăr care stă la baza multora dintre programele de dezvoltare durabilă a statelor lumii,
care au înţeles că problema mediului înconjurător este o problemă universală, dat fiind faptul că
fenomenele de poluare nu cunosc distanţe, nu ţin seama de nici un fel de frontiere. Natura nu
este a cuiva anume , este a noastră a celor care trăim azi, cât şi a generaţiilor viitoare .
Grija omului pentru natură este o preocupare a tuturor ,indiferent de situaţia socială , de
gradul de cultură sau de preocuparea lor zilnică.
Natura este nepunticioasă în faţa omului care ,ajuns în mijlocul ei acţionează diferit ,fără
să-şi dea seama că ,aşa cum o societate îşi are legile ei şi natura are legi şi reguli clare ce trebuie
respectate de toţi cei care ştiu ce înseamnă ecologie.
Educaţia ecologică este o activitate care dezvoltă copiilor dragostea şi dorinţa de a îngriji
,proteja şi ocroti natura , prin aceste activităţi creem copiilor un fond educativ care se
concretizează în ideea necesităţii de a cerceta ,descoperi şi ameliora mediul. Conţinutul acestor
activităţi trebuie să fie simplu ,accesibil înţelegerii copiilor. El trebuie promovat printr-un
ansamblu coerent de tehnici ,adică printr-o metodologie transdisciplinară .
Una dintre cele mai mari şanse de a construi o conştiinţă ecologică este implicarea la
maximum a învăţămantului în promovarea probemelor de mediu. Natura studiată cu dragoste , cu
pasiune, sub bagheta unui bun dascăl , poate deveni centrul de interes al tuturor disciplinelor de
învăţământ, precum şi al multora dintre activităţile extracurriculare.
Educarea în acest sens trebuie să înceapă din copilărie şi să fie continuată pe tot timpul şcolii
şi în afara ei. Adevărata educaţie în materie de mediu înconjurător începe în anii de şcoală . Dascălii
trebuie să-i înveţe şi să-i sensibilizeze pe elevi cu privire la frumuseţile naturii , dezvoltându-le gustul
de a descoperi adevărurile care se petrec în jurul lor.
Şcoala trebuie să ofere gradat , în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice
care motivează conduitele şi normele eco-civice, să creeze şi să organizeze activităţi privind
protejarea mediului.
În acest context în cadrul activităţilor instructiv-educative un rol important îi revine cadrului
didactic .Obiectivele educaţiei ecologice sunt în esenţă ,de o profundă coloratură etică, iar problema
protejării mediului este o problemă de opţiune etică , reductibilă la ideea „a proteja sau a nu fi”.
Este de la sine înţeles că o astfel de opţiune ar schimba fundamental existenţa individuală ,zilnică a
fiecărui locuitor al planetei .Ori este clar că cea mai mare parte a omenirii nu este dispusă să renunţe
la nici una din facilităţile actuale, fiind uşor de observat că se vorbeşte mult dar în realitate nu se
face nimic. Experienţa practică ne arată că educarea copiilor în spiritul protejării mediului îşi are
efectul scontat dacă aceasta începe din mediul familial şi apoi din grădiniţă și școală .
Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de
formare a elevilor, sub cele doua laturi ale sale : cea instructivă şi cea educativă . O cerinţă deosebit
de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi conduită
ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţa pentru calitatea vieţii. Apărarea mediului
înconjurãtor devenind un exerciţiu de practică socială, şcoala trebuie să facă acest exerciţiu social
cu întreaga populaţie şcolară care „ mâine” va avea răspunderi mari şi concrete în gestionarea
raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural si social . Ea este chemaă să determine nu numai
sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile naturii,ci şi convingeri şi deprinderi de apărare,
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conservare şi dezvoltare a mediului înconjuăãtor - condiţie de viaţa civilizată şi sanătoasă. În ultimă
instanţa, şcoala trebuie să trezească spiritul de independenţă, de formare a capacităţii de
autoinstruire şi autoeducaţie ecologicã la elevi, căci ignorarea de cãtre învăţători a necesităţii
acestui lucru dăuneazã muncii educative fiind, una din cauzele principale ale eficienţei scăzute ale
acestei activitãţi.
Actităţile practice desfãşurate cu elevii sunt diverse:
- activităţi de observare şi recoltare a unor elemente poluante ( deşeuri din plastic, sticle, flacoane,
pungi, ambalaje, cutii de conserve);
- activităţi practice de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi ( colţul naturii vii - grădina şcolii)
- colecţionarea unor imagini cu animale şi plante din diferite medii geografice sau realizarea acestor
medii în miniature;
- colecţionarea şi lecturarea unor texte cuprinzând curiozitãţi din lumea plantelor şi animalelor;
- lecţii - excursii sau lecţii – plimbări , când îndrumaţi si folosind metoda observaţiei directe
realizeazã o adevărată „fotografie” a locurilor parcurse;
- realizarea de compuneri şi desene, postere pe teme contribuţiei copiilor la protejarea mediului;
- realizarea unor experimente ce au in vedere demonstrarea rolului elementelor : apă, aer , sol în
creşterea şi dezvoltarea plantelor, în menţinerea vieţii pe Pãmânt;
- îngrijirea unor animale acasa sau la şcoalã (peşti, pisici, păsări etc.).
Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui reprezintă o problemă
de interes major şi de certă actualitate pentru evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea
calităţii mediului, diminuarea efectelor negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra lui.
Este datoria fiecăruia dintre noi să avem grijă şi să luăm măsurile necesare pentru a putea
păstra un mediu cât mai sănătos pentru noi toţi .Apropierea copiilor de natură, de frumuseţile ei,
rămâne un scop major al zilelor noastre .
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Educatia ecologica, premiza unei societati durabile
prof. Mic Valeria, prof. Chiș Mihaela, prof. Kato Gabriela
Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Baia Mare, Maramures
Motto: “Natura nu există numai pentru a fi contemplată,ci pentru a fi inţeleasă şi utilizată”
C. Rădulescu Motru
Liceul Teoretic „ Emil Racoviţă” ocupă prin profil şi destinaţie un loc aparte consacrat
studierii cu prioritate a ştiinţelor naturii. Drept urmare in Liceul Teoretic Emil Racoviță funcţionează
din septembrie 2001 un cerc de ecologie numit Clubul Verde format din reprezentanţi ai elevilor din
clasele IX – XII, aleşi în mod democratic, elevi pasionaţi de natură, dornici să păstreze nealterate
frumuseţile ei şi mai mult decât atât conştienţi de faptul că atitudinea omului modern faţă de natură
nu trebuie să se rezume strict la interesele economice ci mai presus de toate la cele biologice.
Activităţile Clubului Verde au drept scop educaţia ecologică cu rol în formarea de deprinderi,
conduită, atitudine şi conştiinţă ecologică, condiţie a dezvoltării durabile. Comitetul de organizare
ale Clubului Verde din care fac parte, pe lângă elevi şi părinţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale,
a stabilit următoarele obiective ale acestui cerc de ecologie: crearea şi consolidarea unor atitudini
şi deprinderi de protecţie a mediului înconjurător, dezvoltarea aptitudinilor elevilor ”de mici
ambasadori” ai unui mediu curat şi verde, implicarea elevilor în activitatea de ecologizare a claselor,
a şcolii, a curţii acesteia, colectarea şi valorificarea deşeurilor.
Ţinând cont de ethosul şcolii noastre considerăm că elevii acestui liceu ar avea următoarele beneficii
derulând activităţi cu specific ecologic:
 Crearea şi consolidarea unor atitudini, aptitudini şi deprinderi de protecţie a mediului
înconjurător;
 Dezvoltarea aptitudinilor elevilor de „diplomaţi” , mici ambasadori ai unui mediu curat şi
mai verde;
 Stimulează creativitatea, spiritul de cercetare, selectare, analiză şi sinteză a diferitelor
probleme de mediu;
 Oferă o deschidere largă spre participarea la concursuri, sesiuni de referate şi comunicări
ştiinţifice, stimulează spiritul de competiţie;
 Încurajează munca în echipă şi asigură realizarea unui parteneriat strâns între şcoală,
societatea civilă şi autorităţile locale;
 Oferă şansa conştientizării populaţiei şcolare şi locale în ceea ce priveşte problemele de
mediu din zonă şi determină implicarea efectivă a acestora în acţiuni concrete de
igienizare şi ecologizare;
 Stimulează colaborarea şi schimbul de experienţă cu comunităţi şcolare din alte oraşe ale
ţării noastre dar şi din alte ţări.
 Dezvolta spiritul civic, de bun cetăţean al oraşului.
Şcoala are capacitatea de a realiza acţiuni concrete pentru a rezolva o parte din problemele
de mediu cu care se confruntă prin lucrări de ecologizare, reconstrucţii ecologice (în colaborare cu
Ocolul Silvic, Serviciul Public Ambient Urban), plantări în grădina şcolii şi în zona ei, realizarea unor
strategii pentru diminuarea efectelor poluării asupra sănătăţii oamenilor.
Clubul Verde organizează lunar întâlniri între membrii pentru proiectarea activităţilor şi
înregistrarea rezultatelor. Clubul Verde organizează şi monitoriză activitatea colectivelor de elevi.
Acestora li se repartizează sectoare în curtea şcolii şi în zona verde de la Piaţa Agro – Alimentara
până la benzinăria Mol(situate în zona şcolii) pentru realizarea şi întreţinerea spaţiului verde şi a
curăţeniei conform unei planificări calendaristice. Colectivele de elevi fruntaşe sunt evidenţiate
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lunar în faţa întregii scoli si li se acordă premii la sfârşitul anului şcolar. De asemenea o atenţie
sporită se acordă întreţinerii curăţeniei claselor şi a holurilor şcolii, precum şi colectării deşeurilor(
hârtie, carton, pet-uri), valorificării acestora( se va ţine o evidenţă a cantităţii de deşeuri colectate
lunar).
Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi a comunităţii locale s-a făcut sub genericul
’’Dorim să ne facem văzuţi şi auziţi’’.Astfel activităţile de ecologizare (realizate cu sprijinul
părinţilor) pe care le realizam în cartier, în scuarul din faţa şcolii şi în curtea şcolii sunt mijloace
eficiente de a informa şi implica comunitatea locală.
Panoul Clubului Verde, articolele din revista şcolii „ADN” şi din presa locală, vor informa
comunitatea şcolară şi locală despre activităţile desfăşurate .Se urmăreşte definitivarea unei pagini
Ecolife în sit-ul şcolii care va cuprinde acţiunile realizate: imagini, reportaje, comentării etc. Se
organizează mese rotunde, dezbateri publice pe teme ecologice unde sunt invitaţi reprezentanţi ai
comunităţii locale, a APM, Asociaţii nonguvernamentale şi alte scoli din municipiu. Se realizează
materiale de informare şi publicitare cum ar fi fluturaşi , pliante ,ghiduri, orare ecologice, calendare,
panouri , bannere prin care sunt popularizate acţiunile noastre. Întâlnirile lunare ale membrilor
Clubului Verde sunt un prilej de a prezenta rapoarte de activitate de la acţiunile realizate şi de a
evalua activităţile desfăşurate.
„Deoarece omul şi natura sunt condamnaţi să trăiască împreună trebuie să fie organizată o
imensă cruciadă pentru a face din acest sfârşit de mileniu, nu o perioadă de pregătire pentru
războaie apocaliptice, ci perioadă renaşterii omenirii şi a unui nou clip al civilizaţiei. Numai ocrotirea
vieţii trebuie să unească omenirea aflată în primejdie.’ Eduard Bonnefous – „Omul sau natura” O
nouă atitudine bazată pe o nouă concepţie a oamenilor despre unitatea lor cu mediul de viată şi
despre natura ca un prieten ce trebuie protejat si al cărei resurse trebuie utilizate în necesitatea
prezentului şi în perspectiva viitorului, defineşte conştiinţa ecologică. Trebuie creat un curent de
opinie împotriva distrugerii plantelor şi animalelor, împotriva folosirii iraţionale şi poluante a
resurselor naturale, împotriva criteriului exclusiv economic” – Academician Stefan Milcu.
Învăţământul trebuie să renunţe la comoditate, să promoveze activităţi de educaţie
(sanitară, sexuală, ecologică). Educaţia ecologică este o prioritate educativă şi „reprezintă expresia
conştientizată a raportului dintre om şi natură”. Educaţia ecologică este o formă a educaţiei care
printr-un sistem de acţiuni specifice asigură formarea unei conştiinţe ecologice. “Este sistemul de
valori pe care oamenii şi-l dezvoltă şi care influenţează opţiunile şi hotărârile care privesc toate
aspectele vieţii lor , chiar şi cele de mediu”. Ea este educaţia informaţiei prin lărgirea cunoştinţelor
despre mediu . Educaţia ecologică asigură conştientizarea tuturor obligaţiilor noastre faţă de mediul
înconjurător , ajutându-ne să ne evaluăm şi să ne clarificăm atitudinea faţă de mediu , dar şi
contribuţia noastră la rezolvarea tuturor provocărilor mediului ambiant .
Şcoala este unul dintre factorii educaţionali de cea mai mare importanţă. Contribuie la
formarea unei conştiinţe şi gândiri ecologice. Este unul dintre cei mai influenţi factori de prevenire
şi combatere a efectelor poluării folosind modalităţi de sensibilizare şi educare a tinerilor, şi prin ei
a generaţiei adulte.
Educaţia ecologică realizată în laboratorul de biologie continuă cu orizontul local care se
extinde, apelând la vizite, excursii, drumeţii, sesiuni de referate (prilej de afirmare pentru elevi). Se
formează reflexe, aptitudini şi deprinderi care consolidează conduita ecologică. Activităţile practice
consolidează sentimentul de dragoste şi respect faţă de natură, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi
muncă independenta, capacitatea de observaţie, investigaţie şi cercetare. Se crede că dacă se
întreprind măsurători sistematice ale unor factori fizici, chimici şi biologici (prezenţa sau absenţa
unor specii – indicatori ai calităţii mediului) se asigură protecţia mediului. Nu se poate realiza însă
protecţia mediului decât dacă acţiunile ce se întreprind pentru dezvoltarea societăţii umane sunt
orientate astfel încât exploatarea resurselor să nu depăşească rata de reciclare şi regenerare a
acestora, iar intensitatea relaţiilor sistemului social, uman cu toate sistemele ecologice să nu
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depăşească limitele capacităţii de suport a acestora. Dezvoltarea societăţii urmăreşte satisfacerea
nevoilor materiale şi nonmateriale ale populaţiilor umane utilizând resursele sistemului ecologic, iar
conservarea sau protecţia mediului presupune reglarea presiunii exercitate de om prin exploatarea
resurselor şi eliminarea în mediu a produşilor activităţii lor, astfel încât să se asigure stabilitatea
tuturor sistemelor ecologice şi perenitatea dezvoltării. Pentru a asigura dezvoltarea continuă a
societăţii umane şi menţinerea echilibrului ecologic este necesar să se realizeze educarea în spirit
ecologic a tuturor membrilor societăţii astfel încât fiecare individ să fie conştient de locul şi rolul său
în relaţiile cu mediul în care trăieşte.
Prioritare şi decisive rămân sarcinile şcolii şi în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea
tabagismului, consumului de droguri şi de alcool, o mai mare grijă şi preocupare privind educaţia
sexuală, combaterea „poluării morale”.
Unul dintre scopurile programelor de educaţie ecologică este de a-i ajuta pe elevi să-şi
dezvolte capacitatea de a gândi atât critic cât şi creativ. Un elev, care într-o bună zi ar putea face
parte din consiliul local, trebuie să poată să cântărească bine opţiunile, să identifice alternativele,
să comunice, să pună corect în discuţie problemele comunităţii, să analizeze sugestiile cetăţenilor şi
să ia decizii. La fel şi un un elev care într-o bună zi ar putea deveni proprietar de pământ, trebuie să
ştie să-şi administreze corect resursele funciare. Cu alte cuvinte, un bun program de educaţie
ecologică trebuie să-i facă pe elevi să se simtă cetăţeni care pot să se implice în rezolvarea unei
probleme ce afectează mediul şi comunitatea. Educaţia de mediu cultivă un sistem de valori care
poate influenţa opţiunile şi deciziile elevilor referitoare la toate aspectele vieţii lor, inclusiv
problemele de mediu.
Educaţia cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii umanităţi o atitudine de
responsabilitate în folosirea şi conservarea resurselor naturale. În acest scop învăţământului îi
revine un rol tot mai important în educarea tineretului, căruia trebuie să i se imprime o gândire
ecologică despre lume. Educarea în acest sens trebuie să înceapă din copilărie şi să fie continuată
pe tot timpul şcolii şi în afara ei. Adevărata educaţie în materie de mediu înconjurător începe în anii
de scoală. Cadrele didactice trebuie să-i înveţe şi să-i sensibilizeze pe elevi cu privire la frumuseţile
naturii, dezvoltându-le gustul de a descoperi adevărurile care se petrec în jurul lor.
De aceea este necesară păstrarea unui mediu de viaţa nealterat, cât mai propice dezvoltării fiinţei
umane . Elevii trebuie convinşi că fără un mediu curat, nepoluat viaţa omului nu este posibilă .
În concluzie, şcoala, prin profesorii de biologie, are sarcina de a organiza şi desfăşura o vie şi
susţinută mişcare de ocrotire a naturii, elevii reprezentând apărătorii naturii. Este necesar ca omul
să înveţe cum trebuie să se comporte faţă de tot ce este viaţă pe planeta noastră. În acest sens vor
trebui să fie orientate toate eforturile noastre. Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul
numai atunci când se va reuşi ca elevii să fie convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi pregătirii
mediului, devenind factori activi în concilierea om - natură.
Bibliogarafie:
Nădişan,I., Chercheş,D.,-Baia Mare-adevărul desprepoluare, V. Goldiş University Press Baia Mare,
2000.
Nădişan,I., Chercheş,D.,-Conservarea biodiversităţii maramureşene, V. Goldiş University Press Baia
Mare, 2002.
Nădişan, I., Paşca, C.,- Conduita ecologică aplicată, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2003.
Payer, M., Magdalena.,- Drepturi şi obligaţii cetăţeneşti în protecţia mediului înconjurător, Baia
Mare, 2004.

89

Interdisciplinaritatea Educației Ecologice
prof. Chiticaru Viorica Marilena
Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, Bacău
,,În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii’’ (Henry David Thoreau)
Actualele probleme de mediu ne afectează pe toţi şi de aceea trebuie abordate de întreaga
comunitate, iar Educaţia Ecologica, sub toate aspectele ei, reprezintă o soluţie viabilă care ne poate
ajuta pe noi toţi să intervenim prin acţiuni constructive la salvarea mediului înconjurător.
Însă Educaţia Ecologică îşi atinge scopul doar dacă este diseminată în comunitatea locală,
prin stimularea dorinţei de implicare şi participare la acţiuni prin care luptă împotriva poluării,
pentru a avea un mediu curat, prin adoptarea unui comportament ecologic de către fiecare dintre
noi.
În sistemul educaţional actual este nevoie de stimularea creativităţii, iar acest lucru este
posibil numai prin promovarea interdisciplinarităţii. De aceea , tot mai multe cadre didactice înţeleg
că trebuie să depăşească barierele dintre disciplinele predate şi că trebuie să pună accentul pe
conştientizarea învăţării , pe cooperare şi gândire critică.
Prin complexitatea ei, Educaţia Ecologică nu poate fi integrată într-o singură arie de
cunoaştere, ci necesită o abordare interdisciplinară.
Educaţia Ecologică este o ştiinţă interdisciplinară mai ales prin faptul că utilizează metode,
concepte şi noţiuni specifice altor ştiinţe şi discipline de studiu în scopul cercetării problemelor
specifice. Datorită diversităţii mari de teme studiate, precum si complexităţii acestora , Educaţia
Ecologică are conexiuni cu alte discipline de studiu precum: matematica- ca instrument de analiză
si modelare a realităţii mediului înconjurător, fizica- prin studiul impactului noilor tehnologii asupra
mediului, chimia - prin studierea substanţelor poluante şi a impactului asupra mediului, studierea
efectului de seră, geografia- prin studierea elementelor naturale şi bineînţeles biologia- prin
studierea relaţiilor om-natură, a ecosistemelor si biodiversităţii, etc
De aceea, un rol foarte important revine şcolii ,care are menirea de a organiza şi desfăşura
o vie şi susţinută mişcare de educaţie ecologică şi protecţie a mediului, cu impact deosebit, de la
creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active în numele
educaţiei mediului, iar elevii sub îndrumarea cadrelor didactice pot să formeze marele grup de
apărători ai naturii.
Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară la clasă, inter şi
transdisciplinară , dar mai ales prin diverse activităţi extracurriculare cu caracter ecologic, care
încurajează elevii să-şi aplice cunoştinţele dobândite la clasă, să participe activ la luarea deciziilor,
să-şi susţină propria opinie. Pentru a percepe mediul la adevărata valoare, elevii trebuie să vină în
contact cu natura, iar educaţia pentru protecţia mediului să fie privită ca un ”mod de viaţă”.
Prin implicarea elevilor în derularea proiectelor şi activităţilor de protejare a mediului
înconjurător se accentuează caracterul formativ al educaţiei ecologice, deoarece se urmăreşte
comutarea accentului de pe a şti pe a şti să faci. De asemenea, se dezvoltă spiritul de echipă şi
comunicare în rândul elevilor, se dezvoltă capacitatea lor de a identifica problemele de mediu, de
a lua decizii, de a pune în practică soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea problemelor identificate .
Astfel se formează conştiinţa ecologică a tinerei generaţii ,schimbarea comportamentului
individual şi creşterea încrederii de sine , dezvoltarea unei motivaţii corespunzătoare pentru
cunoaşterea, ocrotirea şi conservarea mediului natural.
Adevărata Educaţie Ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când se va reuşi ca elevii de
azi -cetăţenii de mâine- să fie convinşi de necesitatea ocrotirii naturii ,pentru a deveni factori activi
în acţiunea de conciliere a omului cu natura.
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EXPLORĂM , ÎNVĂȚĂM ȘI PROTEJĂM MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
prof. Ciochină Cristiana-Daniela, prof. Hereșanu Georgeta Felicia
Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Râmnicu Vâlcea, Valcea
De-a lungul istoriei în toate culturile, educaţia a constituit o latură esenţială a activităţii
dascălului. Secolul XXI însă, aducând și la noi nişte schimbări importante în viaţa economică şi
socială, ridică cerinţe noi şi accentuează rolul tot mai mare al educaţiei care se află într-o competiţie
din ce în ce mai accentuată cu influenţele mass-mediei şi ale grupurilor de referinţă. Obiectivul
fundamental al activităţilor formative în cadrul învăţământului este maturizarea socială a tinerilor
ce sunt încredinţaţi şi integrarea lor în sistemul relaţiilor interpersonale existente.
În timpul anilor de şcoală, pe lângă materiile de studiu, tânărul trebuie să dobândească
experienţe care să îl ajute în integrarea lui în diferire colectivităţi, să îi dezvolte capacitatea de
autocunoaştere, să îi cultive gândirea independentă şi curajul necesar exprimării părerilor proprii,
să îl înveţe să ia decizii corecte, să îl determine să rezolve problemele în mod creativ, să îl obişnuiască
cu munca sistematică, organizată şi în colaborare cu alţii si nu în ultimul rând, să îl educe în spiritul
respectului faţă de om şi de natura.
În procesul de învăţare, cele transmise sunt la fel de importante ca şi modul de transmitere
care poartă amprenta personalităţii dascălului. Iată de ce se impune necesitatea existenţei unui
educator creativ, spontan, înarmat cu multe cunoştinţe de psihologie, cu simţ al umorului, cu
dorinţa de a se perfecţiona continuu şi cea a folosirii unor metode alternative, interactive şi în munca
educativă.
„Jucându-ne”, învăţăm unii de la alţii, demonstrând eficienţa şi utilitatea acestor tip de
laboratoare prin experimentare directă. Obiectivele acestor metode au la bază, antrenarea elevilor
pe baza experienţei lor şi determinarea acestora să însuşească unele deprinderi eficiente şi creative.
Este nevoie de ocrotire şi conservare, pentru că omul, în dorinţa lui de a-şi ridica continuu
nivelul de trai, nu are în vedere preţul pe care îl are de plătit. Trebuie să ţinem cont de faptul că
omul este o parte din Univers şi trăieşte în lumea materială de pe Pământ împreună cu fenomenele
acestei lumi. Astfel, omul, parte a naturii, nu poate schimba legile ei şi trebuie să fie doar capabil (in
limitele posibilităţilor lui) să se acomodeze la ele şi, cunoscându-le, să le folosească
Educaţia non-formala este cea mai noua abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi
motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului
tradiţional de învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi
de exprimare maxime.
Educaţia non-formala înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care
se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practica. Acest tip
modern de instruire elimina stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii.
Înseamnă plăcerea de a cunoaşte şi de a te dezvolta.
Obiectivele educaţiei non-formale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci
sa completeze instruirea pur teoretica prin activităţi atractive, la care să aibă acces un număr cat
mai mare de tineri. Acestea sunt:
- completarea orizontului de cultură din diverse domenii
- crearea de condiţii pentru formarea profesională
- sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate
- asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi
capacităţi
Având în vedere etapele parcurse până în acest moment sau în evoluţie, analiza tendinţelor
privind educaţia pentru mediu poate porni de la accepţiunile complementare pe care noţiunea de
‘mediu’ a ajuns să le reflecte, asociindu-le câteva strategii şi modele actual acceptate.
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Astfel, într-o anasinteză a tipurilor prezente în teoria şi practica educaţională, mediul
înconjurător poate reprezenta (SAUVÉ, L., 1994):
a) o problemă de rezolvat (în primul rând mediul biofizic şi starea acestuia, necesitând dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme, studiu de caz);
b) resursă necesar a fi gestionată (dezvoltarea unei viziuni sistemice a unui mediu înconjurător
solicitând exploatarea resurselor, pas anterior rezolvării de probleme de mai sus);
c) mediul înconjurător - ‘natură’ (aprecierea, prezervarea, respectarea; strategii de pătrundere
în mediul natural);
d) mediul - biosferă (loc al unităţilor, perspectiva globală; strategii incluzând dezbaterea, confruntarea cu dileme);
e) mediul înconjurător ca mediu de viaţă (cunoaşterea, amenajarea, viaţa cotidiană; studiul de
mediu);
f) mediul înconjurător - mediu comunitar (implicarea, colectivitatea; cercetarea-acţiune).
Într-o societate care îşi caută identitatea au loc transformări în sistemul de învăţământ prin
derularea unor proiecte care deschid noi perspective oferind diversitate şi vitalitate unui sistem
blamat uneori pe nedrept. În acest context s-a încadrat şi subproiectul „Micile mari minuni ale
naturii”, de la școala noastră din cadrul Componentei 2 a P.I.R. cofinanţat de Guvernul României şi
Banca Mondială şi am dorit ca prin intermediul unei lecţii excursie să realizăm accentuarea
interdisciplinarităţii în predarea-învăţarea ştiinţelor naturii, prin dezvoltarea şi diversificarea
activităţilor extracurriculare,în vederea stimulării interesului pentru învăţătură şi a unei mai bune
orientări şcolare şi profesionale pentru realizarea
integrării sociale.
Deseori, şi mici şi mari, ne punem tot felul de
întrebări la care căutăm răspuns, tocmai pentru a
înţelege ceea ce se întâmplă în jurul nostru, iar
lucrurile de care ne interesăm în ştiinţele naturii apar
în nenumărate forme şi cu o mulţime de atribute.
Dacă stăm şi privim natura din jurul nostru,
vedem apa, percepem sunetul, vântul şi norii, soarele
şi cerul albastru, totul scăldat în lumină, se află şi
stânci de diverse durităţi, culori şi structuri. Se află animale şi plante, foamete, boală şi să nu-l uităm:
observatorul. Poate că există gândire şi chiar fericire.
Orice loc din natură are o bogăţie de lucruri şi întrepătrunderi (…). Curiozitatea cere să
punem întrebări, să încercăm să grupăm lucrurile, să
încercăm să înţelegem această multitudine de aspecte
ca rezultând poate din acţiunea unui număr relativ mic
de lucruri şi forţe elementare, care se pot manifesta
într-o varietate infinită de combinaţii.
Şi astfel încercăm treptat să analizăm toate
lucrurile, să le grupăm laolaltă pe cele care la prima
vedere par diferite, în speranţa că vom fi în stare să
reducem numărul de lucruri diferite şi prin aceasta să le
înţelegem mai bine. De aceea, scopul este de a vedea
întreaga natură ca aspecte diferite ale aceluiaşi
ansamblu de fenomene, ceea ce face ca fiecare descoperire să nu constituie o culme dincolo de care
nu poţi să păşeşti ci, dimpotrivă, o cale ce duce spre noi tărâmuri încă nedescoperite.
Pentru a familiariza comunitatea şi a antrena elevii în această activitate, profesorul
coordonator a prezentat proiectul într-o primă activitate, precum şi Programul de Granturi ŞcoalăComunitate, făcând viitorii participanţi la acest proiect să înţeleagă însemnătatea atât pentru
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comunitate, cât şi pentru mediul înconjurător. Importanţa acestor discuţii a fost de a-i face pe
oameni să înţeleagă valoarea implantării în minţile fragede ale copiilor a unei gândiri ecologice şi de
a-i face să privească şi spre viitorul îndepărtat, nu doar către ziua de mâine.
Odată implantată această gândire, copiii au
fost uşor convinşi şi angrenaţi în desfăşurarea
diferitelor activităţi. Primul pas a fost acela de a
stabili împreună cu elevii traseul excursiei, care a
devenit punctul principal al atracţiei acestora. Acest
traseu a fost stabilit împreună cu elevii şi în funcţie
de cunoştinţele lor şi de preferinţele pe care aceştia
le-au avut. Din trei trasee propuse a fost ales de
comun acord Banatul şi Munţii Apuseni, elevii
punând accent pe una din marile probleme ale orei
actuale şi anume poluarea viitoare din zona Roşiei
Montane. A existat spiritul competitiv, fiecare elev ascultând instruirea în privinţa materialelor
documentare şi reuşind să aducă, cu ajutorul internetului, enciclopediilor şi publicaţiilor materialele
necesare întocmirii referatelor care au avut succes la prezentarea în cadrul celei de-a doua activităţi,
dovedind profesorilor şi părinţilor că fiecare îşi doreşte să se implice în acest proiect.
A treia activitate a avut ca scop stabilirea principalelor caracteristici legate de fiecare din
locurile vizitate, la analiza interdisciplinară a fiecărui obiectiv şi la propunerea de soluţii în cazul
obiectivelor afectate antropic. Această activitate a avut ca rezultat creşterea încrederii de sine a
fiecărui elev, aceştia dovedindu-şi că pot schimba ceva, atâta timp cât sunt interesaţi şi cât lucrează
în echipă.
Un alt aspect analizat ulterior a fost de a le prezenta elevilor şi de a-i face să descopere ei
înşişi impactul pe care îl pot avea micile mari minuni ale naturii asupra spiritului uman şi răsplata pe
care artiştii o pot dărui la rândul lor, inspiraţi de frumuseţile naturii. De mii de ani, omul a încercat
să reproducă minunile naturii, fără ca vreodată un pictor să poată reproduce culorile unui apus de
soare sau un muzician simfonia liniştitoare a pădurii…
Pentru a determina elevii să demonstreze şi să îşi demonstreze sieşi că ei sunt cei care pot
schimba lumea prin puterea minţii, şcoala a realizat un concurs în care elevii participanţi la excursie
s-au întrecut în a-şi etala cunoştinţele avute anterior sau dobândite cu ocazia derulării
subproiectului asupra obiectivelor ce urmau a fi vizitate. Rezultatul activităţii a fost unul uimitor,
elevii aducând chiar informaţii în plus faţă de cele selectate şi oferite până atunci de profesorii
organizatori. Treptat s-a dovedit că proiectul are un impact important asupra mentalităţii copiilor şi
că poate fi schimbat ceva cu privire la importanţa
mediului.
A urmat o lecţie de ascultare, în care atât elevii
cât şi cadrele didactice au învăţat ce înseamnă un proiect
de această anvergură şi ce foloase culturale trebuie trase
în urma unui asemenea proiect.
Într-un final momentul mult aşteptat a sosit şi
elevii au urcat în autocar, pornind spre descoperirea
lumii şi a minunăţiilor pe care natura le are de oferit.
Treptat, elevii au descoperit alături de ceilalţi participanţi că frumuseţea naturii nu vine din verdele
frunzelor sau din albastrul cerului ci şi din cum reuşim să protejăm aceste culori, de cum reuşim să
protejăm mediul natural al vietăţilor care împart sau ne dăruiesc oxigenul şi să nu ajungem să facem
rezervaţii ca cea de zimbri de la Haţeg pentru că strămoşii noştri s-au gândit doar la ziua de mâine.
Am învăţat că natura ne dă toate foloasele şi ne lasă uneori să abuzăm de ele doar pentru a ne
ocroti, lucru pe care Băile Herculane ni le-au arătat la traversarea lor…Dunărea măiastră ne-a
94

dovedit câtă putere poate avea o picătură de apă atunci când nu este singură, iar Peştera Urşilor nea arătat poveşti de mult uitate păstrate doar în tăcerea pietrei…
Elevii au fost uimiţi de măiestria naturii în a crea podul natural de la Ponoare dar şi dezastrul
pe care omul îl poate face distrugând prin poluare
lacului Zăton.
Natura ne-a arătat pietrele ei preţioase şi
sculpturile sale în filoane de aur când am vizitat
muzeul aurului din Brad, dar am aflat şi ce poate
face lăcomia umană şi că trebuie să oprim masacrul
natural ce poate avea loc la Roşia Montană. Un
munte întreg de steril a înspăimântat privirile
elevilor care au întrebat unde se mai joacă alţi copii
ca şi ei…cum ies dimineaţa în prag şi în loc să inspire
zori si rouă, inspiră praf, cenuşă şi cianuri…
Toate aceste impresii le-au rămas copiilor
impregnate în retină şi în suflet ajutându-i să
conştientizeze şi aprinzându-le dorinţa de a schimba dacă nu lumea, dacă nu întreaga ţară, măcar
locul în care ei şi familiile lor păşesc în fiecare zi. Acest lucru l-au împărtăşit părinţilor şi colegilor şi
l-au pus în aplicare printr-o excursie în amonte, pe valea râului Cheia până la Cantonul Cheia, pe
parcursul drumului făcând aceleaşi proceduri de analiză a poluării şi încercând un mic proces de
ecologizare atât cât puterile lor le permiteau.
Au fost acţiuni pline de satisfacţie, cea mai mare fiind aceea de a vedea că natura poate fi
protejată şi salvată de unele distrugeri în desfăşurare atâta timp cât fiecare dintre noi este conştient
de ceea ce poate face rău şi aplică ceea ce poate face în bine.
Este necesar ca de la o vârstă cât mai fragedă copiii să fie educați în spiritul unei atitudini
pozitive față de mediul înconjurator, în vederea formării ulterioare a conștiinței și
comportamentului ecologic, favorabil unui stil de viață sănătos-mental, emoțional, fizic și sociomoral.
BIBLIOGRAFIE :
1. EDUCAŢIA PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR- Ghid metodologic -Octavian Mândruţ,
Marilena Mândruţ-Editura Didactica si pedagogica-2010
2. Subproiectul „Micile mari minuni ale naturii”, cadrul Componentei 2 a P.I.R.
3. Busola în activitatea educativa ,Asociaţia Green & Wild!, Editura University Press – TârguMureş, 2007
4. http://www.imparte.ro/
5. http://www.didactic.ro/
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Natura te învaţă să fi ECO!
prof. Clapa Maria Anuţa
Colegiul Tehnic ”C.D. Neniţescu”, Baia Mare, Maramures
Natura poate fi generic înțeleasă ca fiind constituită din: Pământ, viață, ecosistem,
sălbăticie, frumusețea naturii, materie și energie, sau chiar natura aflată dincolo de planeta Pământ.
În România, putem identifica în rândul diverselor comunităţi o atitudine pasivă şi
indiferenţa faţă de mediul înconjurator, precum şi un grad scăzut de conştientizare a impactului pe
care îl are comportamentul nostru asupra mediului. Acest lucru se datorează în primul rând gradului
redus de educaţie ecologică şi lipsei deprinderilor cotidiene de a avea grijă de mediul înconjurător
şi de a evalua impactul nostru individual asupra acestuia. Astfel, există o nevoie de a schimba
această situaţie şi de a remedia această stare, dezvoltând programe educaţionale alternative, de
care să beneficieze copiii şi adolescenţii din comunitate. Niciodată nu este prea devreme sau prea
târziu pentru a-l învăţa pe copil importanţa mediului înconjurător în viaţa noastră.
Natura este importantă, noi trebuie să o protejam nu doar pentru noi ci și pentru animalele
și plantele distruse în urma poluării.Trebuie ca toți să ne implicăm în salvarea ei deoarece planeta
se va distruge curând. Şcoala noastră prin proiectele şi activităţile pe care le derulează încearcă şi
reuşeşte să responsabilizeze elevii faţă
de natură.
Deoarece profilul liceului nostru
este Protecţia mediului, profesorii
împreună cu elevii s-au implicat pe
parcursul întregului anului şcolar în
multe acţiuni de plantat arbori,
protejarea
mediului,
ecologizare,
reciclare, confecţionare de obiecte de
materiale reciclabile. Din gama largă de
acţiuni pe care noi le-am realizat, în
continuare vă voi prezenta câteva
exemple de bună practică axate pe
plantare.
1. „Elevii de azi cetățenii de mâine” – a avut ca scop plantarea unui gard viu în curtea școlii.

2.„Plantăm fapte bune”- în data de 21 martie 2016, elevii și profesorii Colegiului Tehnic „C.
D. Neniţescu” din Baia Mare împreună, au coordonat şi organizat o activitate de plantat puieţi de
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molid la Centrul de Autism Baia Mare. La această activitate au participat un număr de 25 elevi Scopul
acţiuni a fost realizarea unui gard viu care să împrejmuiască în viitor Centrul de Autism şi a le oferi
copiilor un loc plin de vegetaţie şi aer curat. Am ales molidul pentru că este o specie decorativă, are
o coroană îngustă şi conică, care îşi păstrează vârful ascuţit chiar şi la vârste înaintate, fiind numai
bună pentru amenajarea unui gard viu.

3. Amenajarea spaţiului verde din curtea liceului - Activitatea s-a desfăşurat în cadrul
programului naţional „Olimpiadele Kaufland”.
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3. Baia Mare respiră!- acţiune de plantare în Ferneziu, zona Romplumb –organizată de către
Garda ecologică Baia Mare în colaborare cu unităţile de învăţământ din Baia Mare. Sute de
persoane, dintre care foarte mulți copii, au plantat mii de arbori care vor crește și vor înfrumuseța
zona Romplumb din cartierulFerneziu.
Sloganul activității a fost: „Împreună pentru cartierul Ferneziu, împreună pentru mediu,
împreună pentru viitorul nostru și al copiilor noștri! - Baia Mare Respiră!” La această acţiune şcoala
noastră a participat cu un număr de 33 elevii şi 6 cadre didactice implicate.

4. Drumeţie „Pân pe Creastă şi-napoi, vii cu noi?”După un an plin cu activități, vine și
recompensa. Aceasta a constat într-o drumeție în natură cu scopul de-a ne bucura de frumusețile
zonei, de-a lua o gură proaspătă de aer, dar nu în ultimul rând de a conștientiza importanța protejării
naturii și a ecosistemelor naturale.
Excursia s-a realizat pe Creasta
Cocoșului una din cele mai populare și mai
pitorești destinații de weekend. Aceasta
reprezintă o formațiune stâncoasă cu o
formă ciudată, parte a unui fost crater
vulcanic. Situatăîn cadrul munților Gutâi, la
o altitudine de 1428 m și având o lungime de
200 m, Creasta Cocoșului reprezintă un
cadru fotografic deosebit, atât pe timpul
verii dar și iarna.
Zona este declarată rezervaţie naturală şi se
află în custodia Asociaţiei EcoLogic Baia Mare.

Într-o lume plină de viteză ne rămâne din ce în ce mai puţin timp pentru a ne bucura de
natură şi pentru a-i contempla frumuseţea şi înţelepciunea. Creasta Cocoșului este prima zonă
ecoturistică din România acredidată la nivel european.
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Bibliografie: Rapoartele de activitate și dovezile existente pentru proiectele și activitățile date ca
exemple de bună practică.
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Educația pentru mediu-educație pentru viață
prof. Cojocaru Ioana Mirela
Colegiul Tehnic „A. Saligny” Bacau, Bacau
„Cel mai important lucru pe care îl avem de făcut, dacă vrem să salvăm lumea, este să educăm.”
(Peter Scott)
De ce să punem accent pe educaţia ecologică?
Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună
ştiinţă sau fără) resursele naturale ale pământului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag
minerale şi surse de energie, erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri
primejdioase şi producând o ruptură a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii
pe pământ. Deoarece cerinţele care decurg din suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine tot mai
greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. Şi devine de asemenea imposibil să scape de
consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului,
contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, etc
Natura este suport pentru viață! Ea ne oferă toate condițiile și resursele necesare
supraviețuirii, însă depinde de noi să le folosim într-o manieră durabilă, să conștientizăm că toate
procesele care contribuie la degradarea mediului sunt accelerate continuu și sănătatea planetei se
agravează pe zi ce trece.
Educaţia ecologica este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin
asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de
mediu. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi
angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de aşi asuma
răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.
Copiii sunt un public important pentru educaţia mediului, deoarece sunt gestionarii şi
consumatorii de mâine ai resurselor si îşi pot influenţa părinţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în
şcoli şi cu elevi pot avea un impact deosebit, de la creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la
formarea de atitudini şi proiecte active în numele educaţiei mediului. Este important să
recunoaştem că nu este doar o singură cale corectă de a „face” educaţie de mediu.
Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să
îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor. Pe de o parte, educaţia
de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediul înconjurător. Elevii
învaţă despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme ale mediului, despre ecologie şi cum
„funcţionează” pământul, despre urmările degradării mediului şi învaţă care este rolul lor în crearea
şi prevenirea problemelor mediului. Educaţia de mediu este şi practică, în sensul învăţării unor
lucruri cum ar fi plantarea unui copac până la reducerea consumului sau cum să trăim producând
un impact negativ cât mai mic asupra mediului.
Pe de o parte, educația se reflectă în acțiunile pe care le întreprindem asupra mediului – de
ocrotire sau degradare. Pe de altă parte, copiii nu au ce învăța într-o lume fără viață, fără copaci,
înconjurați de deșeuri, braconaj și alte amenințări la adresa biodiversității.
Educația înseamnă creștere, hrănire, cultivare și tocmai de aici rezultă interdependența
acesteia cu mediul.
Natura ne face egali intre noi . Educația ne face egali cu natura.
Bibliografie:
- „Pamantul e comoara noastra: Manual de educatie ecologica” - Jeanna Wersebe, Voluntar Corpul
Pacii, Romania 2003 – 2005.( fragment adaptat şi tradus după “Environmental Education in the
Schools: Creating a Program that Works!,” p. 1-13.)
-http://www.ecoweb.
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Aspecte ale poluării mediului
prof. Costina Carmen
Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan, Hunedoara
În epoca contemporană, o problemă de stringentă actualitate este formarea şi educarea
elevilor în spiritul unor responsabilităţi care vizează protecţia mediului înconjurător. Educaţia pentru
ocrotirea mediului constituie parte integrantă a unei educaţii de bază. Absenţa sau ignorarea
măsurilor imperios necesare de apărare a mediului poate declanşa o criză ecologică cu consecinţe
majore pentru omenire. Formarea conştiinţei şi conduitei ecologice devine o cerinţă deosebit de
importantă pentru orice demers educativ, atât şcolar, cât şi extraşcolar şi prin orice tip de educaţie.
Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, ci
şi convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Prin diferitele discipline incluse în
procesul de învăţământ avem datoria morală de a implanta în spiritul fiecărui elev necesitatea
apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi de a forma conduita ecologică modernă.
Scopul educaţiei ecologice este de a forma cetăţeni conştienţi şi preocupaţi de mediul
natural şi de cel creat de om, care să înţeleagă şi să acţioneze cu responsabilitate pentru ocrotirea
mediului şi necesitatea implicării într-o măsură cât mai mare a membrilor unei comunităţi prin
instituţiile existente.
Deteriorarea accentuată a mediului de viaţă este rezultatul unei crize ecologice, iar
semnalele care ne atenţionează merg de la extinderea poluării, degradarea şi subţierea stratului de
ozon al atmosferei, dispariţia unor specii de plante şi animale cu consecinţe asupra biodiversităţii,
distrugerea pădurilor, diminuarea surselor de materii prime, gospodărirea neraţională a surselor de
energie convenţională.
Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente
străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin
concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, produc
disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii (Conferinţa
Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972). Poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat
şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele
preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale
întregii populaţii a planetei. Primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat,
impunând măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea
poluării.
Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătăţii a îmbrăcat
de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare şi anume:
I. Poluarea biologică, cea mai veche şi mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă
prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli.
Astfel, poluarea bacteriană însoţeşte deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi şi indiferent pe ce treaptă
de civilizaţie s-ar afla, fie la triburile nomade, fie la societăţile cele mai evoluate. Pericolul principal
reprezentat de poluarea biologică constă în declanşarea de epidemii, care fac numeroase victime.
Totuşi, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea biologică – bacteriologică, virusologică şi
parazitologică, are o frecvenţă foarte redusă.
II. Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe
chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului de poluare,
cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă potenţialul toxic
ridicat al acestor substanţe.
III. Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca urmare
a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, medicină etc..
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Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu îl reprezintă potenţialul lor nociv chiar la
concentraţii foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a
poluării fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă
şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere.
Supraaglomerarea şi traficul, doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului
psihomatic al individului. Un număr tot mai mare de persoane din oraşele aglomerate apelează la
specialiştii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru starea lor proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii
neşteptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap). În sfârşit, poluarea termică, poate cea mai
recentă formă de poluare fizică cu influenţe puternice asupra mediului înconjurător, în special
asupra apei şi aerului are efecte şi asupra sănătăţii populaţiei. Marea varietate a poluării fizice, ca şi
timpul relativ scurt de la punerea ei în evidenţă, o face mai puţin cunoscută decât cea biologică şi
chimică, necesitând eforturi deosebite de investigare şi cercetare pentru a putea fi stăpânită în
viitorul nu prea îndepărtat.
Însă cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea
aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii omeneşti sunt cele mai afectate de acţiunile
iresponsabile ale fiinţei omeneşti.
Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De
calitatea solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales
a celei subterane. Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau
practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate
din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe
chimice în practica agricolă. Ţinând seama de provenienţa lor, reziduurile pot fi clasificate în:
- reziduuri menajere, rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe şi localuri publice;
- reziduuri industriale, provenite din diversele procese tehnologice care pot fi formate din materii
brute, finite sau intermediare şi au o compoziţie foarte variată în funcţie de ramura industrială şi de
tehnologia utilizată (în industria alimentară – predominant componente organice, pe când în
industria chimică, metalurgică, siderurgică, minieră – predominant substanţe chimice organice sau
anorganice);
- reziduuri agro – zootehnice, legate îndeosebi de creşterea şi îngrijirea animalelor;
Elementele poluante ale solului sunt de două categorii:
- elemente biologice, reprezentate de organisme (bacterii, virusuri, paraziţi), eliminate de om şi de
animale, fiind în cea mai mare parte patogene. Ele fac parte integrantă din diferitele reziduuri
(menajere, animaliere, industriale);
- elemente chimice, sunt în cea mai mare parte, de natură organică. Importanţa lor este multiplă,
servesc ca suport nutritiv pentru germeni, insecte şi rozătoare, suferă procese de descompunere cu
eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apă, pe care le degradează .
Ca măsuri de prevenire şi combatere a poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor
menajere în recipiente speciale, îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte a reziduurilor
colectate în afara localităţilor, depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor
îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în agricultură, ca îngrăşământ natural, a reziduurilor,
incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi reutilizarea (reciclarea) reziduurilor etc.
Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple funcţii,
fără apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are
multiple consecinţe negative asupra omului şi sănătăţii sale.
La poluarea apei contribuie un număr mare de surse, care sunt clasificate în:
Surse organizate:
- apele reziduale comunale, care rezultă din utilizarea apei în locuinţe şi instituţii publice, bogate în
microrganisme, dintre care multe patogene;
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- apele reziduale industriale, provenite din diverse procese de fabricaţie sau sunt utilizate la
transport, ca solvent sau separator, la purificarea şi spălarea materiilor prime, semifinite şi finite,
sau a ustensilelelor şi instalaţiilor, şi au o compoziţie heterogenă.
- apele reziduale agro – zootehnice, provenite mai ales ca urmare a utilizării apei în scopuri agricole
(irigaţii), cât şi pentru alimentarea animalelor şi salubritatea crescătoriilor de animale.
Sursele neorganizate sunt reprezentate de apele meteorice (ploaie, zăpadă), reziduurile solide de
tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare (topirea inului sau cânepii).
Multitudinea şi variabilitatea surselor de poluare a apei conduc la pluralitatea elementelor
poluante, împărţite în:
- elemente biologice, reprezentate, în principal, de microorganismele patogene;
- elemente chimice, reprezentate de substanţe chimice organice sau anorganice;
Ca măsuri de prevenire a poluării apei sunt: interzicerea îndepărtării la întâmplare a
reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa, organizarea corectă a sistemelor de canalizare şi a
instalaţiilor locale, construirea de staţii de epurare, construirea de staţii sau sisteme de epurare
specifice pentru apele reziduale ale întreprinderilor industriale, înzestrarea cu sisteme de reţinere
şi colectare a substanţelor radioactive din apele reziduale ale unităţilor unde se produc sau se
utilizează radionuclizi, controlul depozitării reziduurilor solide.
Aerul formează învelişul gazos al Pământului, reprezentâns şi el un element indispensabil
vieţii. Poluarea aerului constă din modificarea compoziţiei sale normale în mod deosebit prin
pătrunderea în atmosferă a unor elemente străine şi cu efecte nocive. Sursele de poluare a aerului
sunt:
Surse naturale, reprezentate de diversele procese care se petrec în natură sunt:
- solul, care suferă fenomene de eroziune şi măcinare cu eliberare de particule foarte fine;
- plantele şi animalele, care pot elimina în aer diverse elemente;
- erupţiile vulcanice, care aruncă în aer mari cantităţi de gaze, particule solide;
Sursele artificiale, reprezentate de activităţile omului:
- procesele de combustie, de la încălzirea locuinţelor şi până la combustibilul utilizat pentru
producerea de energie în scopuri industriale;
- procesele industriale, constituite din răspândirea în aer a diverşilor poluanţi eliminaţi de
întreprinderile industriale;
- transporturile, constând în transporturi de tip feroviar, naval şi aerian şi în special rutier.
Ca elemente poluante principale sunt:
- suspensiile, reprezentate de particulele solide sau lichide dispersate în atmosferă;
- gazele sub formă de poluanţi în stare gazoasă, răspândiţi în atmosferă.
Măsurile cele mai importante pentru împiedicarea poluării masive a atmosferei sunt:
construirea de întreprinderi în afara zonelor de locuit, tratarea prealabilă a combustibilului folosit
sau a unor materii prime pentru reducerea concentraţiei de poluanţi, asigurarea unor arderi
complete a combustibililor utilizaţi în industrie, înzestrarea întreprinderilor industriale cu instalaţii
de reţinere a poluanţilor, reglarea corespunzătoare a arderilor la autovehicule pentru reducerea
eliminării poluanţilor, înlocuirea combustibilului inferior cu cel superior, mai puţin poluant,
amenajarea cât mai multor spaţii verzi etc.
Formele de poluare sunt foarte diverse şi afectează multe aspecte ale Terrei. Unele din
efectele devastatoare ale poluanţilor nu pot fi observate în momentul poluării însă, în timp,
consecinţele majore vor afecta întreaga planetă şi în acelaşi timp şi pe cel care dă naştere aceastei
situaţii : omul. Deşi o parte din poluarea mediului este rezultatul unor fenomene naturale cum ar fi
erupţiile vulcanice, cea mai mare parte este cauzată de activităţile umane.
Bibliografie:
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Si j’avais du pouvoir absolu, je sauverais ma planète tout d’un coup !
(Dacă aș avea putere absolută aș salva planeta într-o clipită!)
prof. Mihaela Cuciureanu
Școala Gimnazială “Octavian Goga”, Baia Mare, Maramures
În societatea zilelor noastre, din ce în ce mai competitivă, aflată în contiună schimbare și
transformare, dezvoltarea creativității la elevii de gimnaziu este, credem noi, una dintre cele mai
importante abilități de format, mai ales prin intermediul limbilor străine,în cazul de față, limba
franceză.
Pentru a optimiza, însă, demersurile pedagogice în așa fel încât să pună în valoare
creativitatea elevilor este necesar, după părerea noastră, să folosim toate resursele de care dispun
elevii, atât intelectul și cunoștințele de limbă franceză pe care le dețin, cât şi abilitățile lor sociale și
interrelaționale. Or, aceste tipuri de activități necesită timp de pregătire și implicare și din partea
profesorului care trebuie să aleagă și să propună documente autentice, reprezentative din punct de
vedere cultural și social pentru tematica aleasă. (de exemplu: imagini decupate pentru a crea o
poveste, printre altele).
În cei șaptesprezece ani de carieră didactică în domeniul predării limbii franceze ca limbă
modernă 2 la gimnaziu, am constatat că elevii folosesc în mod defectuos și cu reținere structurile
limbii franceze în producțiile scrise, în momentul în care sunt solicitați să prezinte, în scris,
evenimente, fapte, întâmplări.De aceea, fără intenția de a da seamă aici de originile dificultăților
întâlnite de elevi în redactare și de stângăciile de exprimare în scris, vom prezenta unul dintre
exemplele de produse finale ale unei serii de secvențe didactice exersate la clasă, care să promoveze
achiziția lexicului, a structurilor gramaticale și a elementelor de construcție a comunicării
achiziționate de elevi pe parcursul gimnaziului, secvențe de lecții premergătoare etapelor de
redactare propriu-zisă a textelor.
Obiectivul vizat pentru această activitate a fost acela căelevii au fost “provocați” să scrie
despre soluțiile pe care ei le-ar găsi, dacă ar avea putere de decizie absolută, pentru “salvarea
pământului de la pieire”, în contextul poluării tot mai des întâlnite, sub diferite forme, în zilele
noastre. Am intenționat, astfel, să le arătăm elevilor că a scrie texte mai lungi în franceză poate fi
amuzant și chiar confortabil, întrucât greșelile de exprimare pot fi observate, analizate împreună cu
profesorul și nu neapărat sancționate prin note mici. Am privilegiat astfel, credem noi, „învățarea
prin cooperare” dacă putem spune așa, în care atât elevul, cât și profesorul se implică activ și
responsabil. Publicul țintă al demersului nostru l-au constituit elevii din clasa a VIII-a.
Oferim așadar, în rândurile care urmează textul exemplului de producție scrisă în franceză,
de care am amintit în rândurile de mai sus, care se referă la relatarea unui vis, text redactat de către
o elevă de clasa a VIII-a în limba franceză, sub atenta îndrumare a profesorului.
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Un rêve bizarre!
(Un vis bizar!)
Il était une fois une petite fille appelée Marinette, qui dormait à poings fermés. D’un coup,
pendant la nuit de 22 avril, son sommeil a été troublé par un fantôme rond et gris, aux grands yeux
rouges, qui essayait de lui parler. Avec sa grande bouche toute rouge, il avait du mal à respirer et à
parler parce qu’il s’étouffait tout le temps. Soudain, le fantôme commençait à parler :
T : - Bonjour, Marinette. Tu sais qui je suis ?
M : - Euh…, euh…, euh….
T : - Alors, je vais t’expliquer. Regarde ce truc rond devant toi ! Il est couvert d’herbe fraîche,
d’arbres, de grains et de fleurs. Tu y marches pieds nus jusqu'à ce que tu as mal aux pieds. C’est moi,
LA TERRE. C’est Dieu qui m’a créé comme ça, mais les grandes personnes - ces êtres humains pleins
d’idées « fantastiques » - me blessent en continu. Voilà pourquoi je suis devenue laide et j’en souffre
beaucoup.
M : - Comment ça ?
T : - Chaque jour, chaque seconde, « mes chers enfants, les arbres », meurent tranchés par
tes semblables, les gens. Ce sont mes arbres qui leur assurent la vie, et eux, les gens, méchants,
qu’est-ce qu’ils font ? Ils les tuent sans penser ! Et moi, je me sens de plus en plus chauve et
abandonnée.
M : - Désolée. Mais qu’est-ce que je pourrais faire pour arrêter « la mort » des arbres ? Ah,
je le sais ! Avec mes camarades de classe, on pourrait d’abord planter des arbres jeunes pour
remplacer ceux tués. Après, on va convaincre les grandes personnes de faire de même. Comme ça,
les forêts vont rajeunir et vont être sauvées. Et toi, tu vas renaître et tu vas regagner ton sourire.
T : - Merci, Marinette. Pourtant, ce qui m’étouffe encore, ce sont ces trucs « gluants »,
«aigus» et de mauvaise odeur, qui me rendent encore plus malade que jamais. Et ça me fait mourir
peu à peu. Et je ne sais pas quoi faire pour m’en échapper.
M : - Tu veux dire les déchets toxiques?
T : - Oui, c’est ça. C’est à cause d’eux que j’ai du mal à respirer chaque jour.
M : - J’ai une idée pour remédier ça. On nous a appris à l’école comment trier ces déchets.
Dans ma ville natale, on a même fait ça plusieurs fois. Alors, mes camarades et moi, on va montrer
aux grandes personnes comment faire pour ramasser et trier correctement tous les déchets.
Comme ça, tu vas te sentir mieux.
T : - Mille fois merci, Marinette. Tu sais, il y a encore des choses qui m’attristent. Ce sont ces
trucs bizarres à quatre roues qui font un bruit terrible et dispersent partout un gaz irrespirable.
M : - Tu parles des voitures ? Ce n’est pas grave ! J’ai déjà trouvé la solution. Quand je serais
grande, je pourrais prendre mes propres décisions. Donc, je vais proposer une loi qui interdira aux
voitures de circuler. Ce sera « La semaine sans voitures ». Seule la circulation des vélos sera permise.
T : - Grand merci pour ton courage et pour tous les efforts que tu penses faire pour me
sauver. Dis aux grandes personnes de faire de leur mieux pour arrêter ma destruction et prolonger
leur vie et la mienne, s’il te plaît. Comme ça, je suis sûr qu’on va réussir à bien vivre ensemble.
Q : - Je le ferai volontiers, crois-moi sur parole !
Tout d’un coup, le fantôme s’est transformé dans une boule ronde, verte, couverte d’herbe,
fraîche, pleine d’arbres, de grains et de fleurs. Un beau sourire s’est fait observer sur ses lèvres et
ses yeux ont pris la couleur du ciel. C’était qui, cette boule ? Notre BELLE TERRE ! Deux secondes
plus tard…et le fantôme s’est dissipé. Et Marinette s’est réveillée toute confuse. « Ah…. Ce n’était
qu’un rêve!!!» se dit-elle, rassurée que sa TERRE chérie sera finalement guérie.
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Aurul verde al naturii
prof. Dălcaran Ionela
Școala Gimnazială Dorobanțu, Tulcea
Elevii Școlii Gimnaziale Dorobanțu, Județul Tulcea, în pareteneriat cu Ocolul Silvic Cerna,
reprezentat prin șeful de ocol, inginer Casian Cãtalin, și coordonaţi de mine, profesoara de biologie
a unității școlare, au desfãșurat în cadrul proiectului ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ următoarele
activităţii:
-cu ajutorul personalului specializat, şi-au însuşit cunostințe teoretice referitoare la înfiinţarea unei
plantații forestiere și a recunoașterii în teren a unor specii de arbori din pădure.
-aplicarea în practică a informaţiilor primite, plantând 100 de puieţi de salcâm în pădurea din
localitatea Cârjelari;
-realizarea de activități de igienizare a pădurii, punându-se accent pe strângerea și sortarea
deșeurilor non-degradabile
Materialele necesare activitaţii au fost asigurate de partenerii nostrii find reprezentate de 100 de
puieţi de salcam,sãpi, cazmale, gãleti, saci menajeri, mânusi .
Activitatea s-a desfaşurat in luna aprilie cu ocazia LUNII PÃDURII. La activitate au participat elevii
claselor a VII-a si a VIII-a.
Elevii s-au deplasat cu microbuzul şcolar in padurea de la Carjelari ,unde au fost intâmpinati
de reprezentanţii Ocolului Sivic.
Elevii au primit din partea Ocolului Silvic Cerna şepci de culoare verde, simbolizând aurul
verde al naturii.
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”Micul ecologist” – Proiect educativ de educație ecologică
prof. Dani Klára
Școala Gimnazială "Szikszai Lajos", Șamșud, Salaj
A.
a.
b.
c.

DENUMIREA PROIECTULUI - TITLU
Titlulproiectului:„Micul ecologist”-Zileinternaționale dedicate mediuluiînconjurător
Domeniulșitipul de educațieîn care se încadrează: Educațieecologică
Tipul de proiect: local

B. APLICANTUL
 Coordonate de contact:
ȘcoalaGimnazială ”Szikszai Lajos”, Șamșud,
Telefon: 0260653204,
e-mail: scoalasamsud@yahoo.com,
adresă: Șamșud, nr. 124
fax: 0260653204
 Responsabil: Szabó Lajos-Otelló, directorul unității
 Coordonator: Dani Klára - profesor de biologie
 Echipa de proiect: Dani Klára, Kovaci Károly (profesor de geografie), învățătoarele
 Experiență în domeniul proiectului:
Pe parcursul anilor membrii echipei de proiect au organizat și au luat parte la multe
activități de educație ecologică, ex. ”Să protejăm natura pentru viață”, ”Stop poluării, mediul
are prioritate”, diferite activități organizate de Zile internaționale dedicate mediului
înconjurător etc.
C. CONTEXT
Argumentareaproiectului:
Zilele dedicate mediuluiînconjurătorsunt:
22 martie –ZIUA MONDIALĂ A APEI
23 martie – ZIUA METEOROLOGIEI
22 aprilie - ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI
10 mai – ZIUA PĂSĂRILOR ȘI A ARBORILOR
5 iunie – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI
16 septembrie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A STRATULUI DE OZON
4 octombrie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ANIMALELOR
Aceste zile oficiale recunoscute la nivel internațional, formează ”calendarul ecologistului”, și
fiecare persoană ar trebui să-și amintească, în aceste momente, importanța faptului de a trăi întrun mediu nepoluat, curat, și totodată să-și dea seama cât de esențial este acest lucru pentru viața
sa. În aceste zile, numeroase organizații nonguvernamentale și organisme internaționale încearcă,
pe diferite căi să atragă atenția populației asupra efectelor majore pe care le-ar avea traiul într-un
mediu poluat, murdar și plin de substanțe toxice.
Proiectul oferă posibilitatea de a desfășura activități de educație ecologică prin care să
cultivăm interesul și dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului.
Totodată urmărește responsabilizarea elevilor față de importanța protejării mediului înconjurător,
conturarea deprinderilor și a atitudinilor de a prețui și respecta mediul prin comportamente
civilizate.
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D. DESCRIEREA PROIECTULUI
 Scop:
Implicarea elevilor, profesorilor, părinților și a comunității locale în acțiuni ecologice, dezvoltarea
conștiinței și conduitei ecologice la elevi.
 Obiective:
 Formarea conștiinței și comportamentului ecologic al elevilor de gimnaziu
 Conștientizarea elevilor cu privire la necesitatea implicării fiecărui individ în protejarea mediului
 Formarea competențelor de voluntariat, de comunicare și cooperare în grup la elevi
 Identificarea impactului activității omului asupra mediului înconjurător
 Stimularea potențialului și sensibilității artistice a elevilor
 Grup țintă:
 Direct: elevii claselor preg.-IV, V-VIII a Școlii Gimnaziale ”Szikszai Lajos” din Șamșud
 Indirect: părinții, comunitatea locală
 Durata: septembrie 2017 – iunie 2018











Conținutul proiectului:
Proiectul ”Calendarul ecologistului” cuprinde o serie de activități ecologice variate și
interesante derulate pe parcursul anului școlar 2017-2018. Activitățile sunt următoarele:
Crearea unui panou cu denumirea ”Calendarul ecologistului” cuprinzând date și desene a zilelor
internaționale dedicate mediului
Expunerea panourilor pe holul școlii și în localitate pentru informarea elevilor, părinților și a
comunității locale
Prezentarea power-pointurilor realizate de elevi despre animale ocrotite sau despre animale de
companie cu ocazia Zilei internaționale a Animalelor
Vizită la Stația de epurare Zalău, Stația Hidrometrie Crasna, organizată de Ziua Mondială a Apei
Plantare de flori în grădina școlii, activitate realizată cu ocazia Zilei Mondiale a Pământului
Organizarea unor ateliere de lucru: fabricarea hrănitorilor de păsări, realizare de desene, lucruri
manuale de către elevii claselor preg.-VIII de Ziua Păsărilor și a Arborilor
Activități de ecologizare-strângerea deșeurilor în jurul școlii cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului
Realizarea unei colț ecologic, expoziții pe holul școlii cuprinzând cele mai reușite fotografii,
desene, calendarul ecologistului, lucru manual etc., realizat de elevii claselor preg. – IV, V-VIII
pe parcursul proiectului

E. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
Nr.
crt.

Activitatea

Perioada

Grup
țintă

1.

”Calendarul
ecologistului”

septembrie

Elevii
claselor
V-VIII
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Responsabil/
coordonator

Rezultate/
evaluare

Responsabil Panou cuprinzând
proiect: Szabó date și desene a
Lajos
zilelor
Coordonator
internaționale
proiect: Dani dedicate mediului
Klára

Obs.

2.

”Să învățăm să
iubim animalele”

octombrie

ZIUA
INTERNAȚIONALĂ A
ANIMALELOR

(4 octombrie)
3.

”Importanța apei
în viața noastă”-

martie

ZIUA MONDIALĂ A
APEI

4.

”Colțul verde din
școala mea” –

aprilie

ZIUA MONDIALĂ A
PĂMÂNTULUI

5.

”Păsări și arbori”–

mai

ZIUA PĂSĂRILOR ȘI A
ARBORILOR

6.

”Să ocrotim
natura”-

Elevii
claselor:p
reg.-IV,
V-VIII

Responsabil,
coordonator,
echipă de
proiect

iunie

Elevii
claselor:p
reg.-IV,
V-VIII

Responsabil,
coordonator,
echipă de
proiect

(5 iunie)
Finalizarea
proiectului –
realizare unui colț
ecologic

Responsabil
proiect: Szabó
Lajos
Coordonator
proiect: Dani
Klára
Elevii Coordonator
claselor proiect:
Dani
V-VIII Klára
Membru
proiect: Kovaci
Károly
Elevii
Responsabil,
claselor:p coordonator,
reg.-IV,
echipă de
V-VIII
proiect
Elevii
Coordonator,
claselor:p
echipă de
reg.-IV,
proiect
V-VIII

iunie

ZIUA MONDIALĂ A
MEDIULUI

7.

Elevii
claselor
V-VIII

Prezentări powerpoint (animale
ocrotite, animale
de companie)

Vizită la
Stația de epurare
Zalău, Stația
Hidrometrie
Crasna Fotografii

Partener:
Compania
de Apă
Someș
S. A.

Grădina școlii: Sponsor:
plantare de flori Grădinăria
Fotografii
Șamșud
Ateliere de lucru:
hrănitori de
păsări, desene,
lucru manual
Expoziție
Activitate de
Partener:
ecologizarePrimăria
strângerea unor Șamșud
deșeuri din
împrejurimile
școlii
Expozițierealizarea unui
colț ecologic

F. EVALUARE – CALITATE
EVALUARE INTERNĂ
 Realizareaunui colț ecologic, o expoziție, care să surprindă fiecare fază a proiectului
(cuprinzând: desene, fotografii, calendarul ecologistului, lucrările elevilor etc.)




EVALUARE EXTERNĂ
Mediatizarea rezultatelor proiectului prin:
Anunțarea activităților la ședințele cu părinții
Expunerea panourilor create de elevi numit ”Calendarul ecologistului” pe holul școlii și în
localitate pentru informarea elevilor, părinților și a comunității locale

G.





MONITORIZAREA PROIECTULUI
Întîlniri de lucru ale membrilor echipei de proiect pentru evaluări intermediare;
Rapoarte de evaluări intermediare prezentate în consiliul profesoral;
Fișe de feedback din partea elevilor;
Fotografii din timpul activităților realizate, prezentate în power point.
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H.








REZULTATE
O mai bună cunoaștere a mediului și a relației om-natură
Respectul pentru mediul înconjurător
Deprinderi de colectare a deșeurilor
Îmbunătățirea relației cadre didactice-părinți-elevi-comunitate locală
Realizarea unui colț ecologic (panou cu rezultate al proiectului)
Panouri realizate de elevi ca mijloc de informare
Teren curat și plăcut în jurul școlii

I. DISEMINAREA PROIECTULUI
 Participare la mese rotunde în școală, la cercuri pedagogice în care sunt prezentate activitățile
și rezultatele proiectului
 Prezentări power-point
 Expunere de panouri
J. IMPACTUL PROIECTULUI
ELEVII:
- vor descoperi noi posibilități de petrecere a timpului liber, manifestând comportament ecologic
în natură
- vor avea un comportament corespunzător în școală, familie și comunitate în urma activităților
ecologice desfășurate pe parcursul proiectului
- vor îmbogăți cultura generală din domeniul ecologiei
CADRE DIDACTICE:
- vor efectua o mai bună colaborare cu familia, contribuind la ameliorarea relației elev-profesorpărinte-comunitate
- implicarea cadrelor didactice în problemele comunității
PĂRINȚI:
- schimbarea atitudinii față de școală
- implicare în procesul educațional
K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Posibilitatea dezvoltării și continuării acțiunilor inițiate și pe viitor.
L. BUGETUL PROIECTULUI / Surse de finanțare:
 Primăria Șamșud (mănuși, saci pentru ecologizare)
 Grădinăria Șamșud (flori pentru grădina școlii)
M. PARTENERI
Primăria Șamșud, Compania de Apă Someș S.A., Grădinăria Șamșud
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INFLUENȚA FACTORULUI DE POLUARE ANTRACEN ASUPRA GERMINĂRII ȘI
CREȘTERII PLANTULELOR DE GRÂU
prof. dr. David Aura-Manuela
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău
Introducere
Un raportal Agenției Europenede Mediu (AEM), dat publicității în anul 2013 indica faptul că
numeroase regiuni din Europa se confruntă cu dificultăți privind concentrațiile de particule în
atmosferă și ozonul troposferei, deși Uniunea Europeană (UE)a făcut progrese în ceea ce privește
reducerea poluanților atmosferici aflați la originea acidificării. Creșterea emisiilor de antracen în
Europa, o substanță cancerigenă la care a fost expusă populația între 2008-2013 în proporție de 2032% din populația urbană, a fost responsabilă de creșterea incidenței cancerului la nivelul sistemului
respirator și a leucemiilor (Revista CAPITAL).
Antracenul este o hidrocarbură aromatică polinucleară și provine din industria chimică,
arderi industriale de petrol, cărbune, lemn, depozitarea deșeurilor solide pe pământ, în sedimentele
contaminate din ape și râuri. Este insolubil în apă. S-a dovedit că acesta are un potențial cancerigen
(Directiva 90/394 Ghidul Uniunii Europene: Identificarea și prezența substanțelor prioritare /
prioritar periculoase), toxic pentru viața acvatică, produce maladii profesionale și este interzis în
industria cosmetică (Directiva 76/768 și97/45).
Este important să cunoaștem modul de acțiune al acestei substanțe nu doar direct asupra
organismului uman, cât și indirect, afectând sursa noastră de hrană. De aceea mi-am propus să
studiez influența antracenului asupra germinării și creșterii plantulelor de grâu, cereală de bază
folosită în alimentație.
Grâul (Triticum aestivum) face parte din familia Poaceae, Ordinul Poales, Subclasa Liliidae,
Clasa Monocotyledoneae, Subîncrengătura Angiospermae, Încrengătura Spermatophyta (Atlasul
botanic, 1994). Este specia cea mai răspândită în culturile agricole, urmată pe glob de porumb și
orez. Rădăcina este fasciculată, tulpina este un pai flexibil, florile formează spice compuse din
spiculețe. Fiecare floare are trei stamine cu filamente lungi și anteremari și un ovar unilocular,
terminat cu două stigmate. Fructul are sămânța lipită de acesta și formează cariopsa care prezintă,
de fapt, boabele de grâu. Acestea au fost folosite ca material de studiu.
Material și metode de lucru.
Cercetarea a avut drept scop evidențierea efectului tratamentului diferențiat cu două
concentrații de antracen asupra germinării, creșterii și dezvoltării plantulelor de grâu, expuse timp
de 24 de ore, respectiv 48 de ore.
Pentru realizarea investigațiilor am utilizat cariopse de grâu.Materialul biologic a fost spălat
cu jet de apă de la robinet. Au fost numărate câte 50 de semințe pentru fiecare probă, inclusiv proba
control. S-au tratat timp de 24 ore cu soluții diferite de antracen, A1=0,1mM (milimolar) și
A2=0,3mM (două loturi de 50 de semințe grâu) și respectiv 48 de ore, alte două loturi de semințe
de grâu cu aceleași concentrații de antracen, diferența fiind dată doar de perioada de expunere.
Toate cariopsele de grâu pregătite pentru experiment au fost plasate iniţial în cutii Petri,
căptușite cu hârtie de filtru, umectată cu 5ml soluție de antracen 50 de semințe/cutie. În final am
realizat 5 cutii Petri cu câte 50 de semințe, 4 fiind tratate cu soluțiile de antracen și una umectată
cu apă distilată – varianta control. Cutiile Petri au fost menținute la întuneric, într-o cameră de
climatizare la 21-22°C, în condiții de întuneric, 24, respectiv 48 de ore.
După 24 ore de tratament, cariopsele din două cutii Petri cu soluții diferite de antracen au
fost transferate în germinatoare, în care am adăugat apă distilată. Înainte de plasarea cariopselor
pe germinatoare, acestea au fost clătite cu apă distilată într-un singur jet, cu ajutorul unei site de
plastic. La fel am procedat și cu semințele tratate 48 deore cu aceleași concentrații de antracen.
112

Germinatoarele au fost apoi plasate în laborator în condiții de lumină naturală și 23-24°C, iar
umectarea materialului biologic s-arealizat zilnic prin pulverizarea a câte30 ml apă distilată.
Identificarea semințelor germinate/fiecare probă s-a realizat după 48 de ore de la
îndepărtarea soluțiilorde antracen.
După 12 zile de la germinarea cariopselor am realizat o serie de măsurători biometrie privind:
lungimea tulpinii și rădăcinii fiecărui individ (cm), precum și greutatea tulpinii și rădăcinii fiecărui
individ (gr). Lungimile au fost măsurate cu ajutorul unei rigle gradate iar greutatea s-a determinat
cu ajutorul unei balanțe analitice. Toate valorile obținute au fost trecute în tabele/ fiecare variantă,
pentru ușurarea realizării calculului statistic. După efectuarea măsurătorilor au fost calculate media
aritmetică a lungimii tulpinilor și rădăcinilor/probă, media aritmetică a greutății tulpinilor și
rădăcinilor/probă și numărul de rădăcini/plantulă, inclusiv la martor. Rezultatele obținute au fost
reprezentate grafic.
Rezultatele cercetărilor
După 12 zile de la introducerea cutiilor Petri cu cariopsele de grâu la germinator în apă
distilată, s-au scos și s-a urmărit rata germinării acestora, inclusiv a probei martor, ținută în aceleași
condiții. Au germinat 49 de semințe din proba martor din 50 posibile, iar la semințele tratate,
procentul diferă după concentrația soluției de antracen și timpul expunerii (tabelulnr. 1).
Tabelulnr. 1 Rata germinării semințelor de grâu
Proba de semințe
Martor
Tratate cu A1 timp de 24 ore
Tratate cu A2 timp de 24 ore
Tratate cu A1 timp de 48 ore
Tratate cu A2 timp de 48 ore

Numărul de
semințe germinate
49
25
18
16
7

Procentul de
germinare
98%
50%
36%
32%
14%

Pe măsură ce crește concentrația soluției de antracen și procentul de germinare scade,
acesta fiind influențat și de timpul de expunere: 24 ore sau 48 de ore. De asemenea și lungimea
tulpinii, a rădăcinii, apariția rădăcinilor secundare, greutatea tulpinii și rădăcinii sunt influențate
de concentrația de antracen și timpul de expunere. În tabelul nr.2 sunt prezentate rezultatele
biometrice la proba martor, obținându-se următoarele medii aritmetice: lungimea
tulpinii=103mm, lungimea rădăcinii=94mm, numărul de bucăți rădăcină/individ=4, greutatea
tulpinii=0,08g și greutatea rădăcinii=0.07 g. Aceste date vor fi comparate cu mediile aritmetice de
la semințele tratate cu antracen A1 și A2, 24 și 48 de ore. De asemenea, mediile aritmetice de la
proba martor dovedește că s-au obținut plantule viguroase. Valorile maxime și minime au fost
evidențiate în tabel, folosind culori diferite: verde pentru maximși galben pentru minim.
Tabelulnr. 2 Rezultatele măsurătorilor biometrice la proba martor
Rădăcină
Tulpină
Nr. Lungime Nr.
Greutate
Lungime Greutate
plantă (mm) bucăți
(grame)
(mm)
(grame)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

78
89
95
114
74
62
98

5
5
5
5
3
7
5

0,0351
0,0826
0,0798
0,0614
0,07
3
0,0741
0,0652
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70
110
130
128
100
110
114

0,0386
0,0706
0,094
0,0677
0,073
0,065
0,072

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

84
122
113
76
97
70
89
91
112
116
66
114
89
95
97
97
96
94
109
119
111
95
110
110
96
85
92
90
74
85
110
100
105
110
115
83
95
75
97
75
55
93

5
5
4
5
3
4
4
4
4
5
4
3
3
4
4
2
5
3
3
3
4
4
5
4
3
3
4
4
4
5
3
4
3
5
4
4
4
3
3
3
3
4

0,0765
0,09
4
0,0752
0,0906
0,0532
0,04
5
0,0487
0,0799
0,0704
0,1016
0,0584
0,0856
0,0482
0,0894
0,0932
0,0094
0,0995
0,0672
0,0205
0,0759
0,0940
0,0984
0,0925
0,0873
0,0723
0,04
7
0,1127
0,0778
0,0711
0,0245
0,1104
0,0703
0,0892
0,1036
0,0782
0,0576
0,0404
0,0808
0,0705
0,0444
0,0555
0,0595

77
135
129
125
119
70
109
100
112
127
91
81
114
121
107
109
105
112
72
124
114
100
93
122
98
80
116
65
116
120
120
107
126
130
120
120
54
94
60
30
55
102

0,0601
0,0876
0,0834
0,0908
0,0769
0,057
0,0618
0,0779
0,0672
0,0898
0,0648
0,0646
0,0534
0,0704
0,0877
0,0132
0,08
0,0615
0,0772
0,0713
0,0808
0,0744
0,0821
0,1017
0,0320
0,0372
0,0813
0,0712
0,0688
0,0895
0,0663
0,0732
0,0576
0,0753
0,0795
0,0849
0,0913
0,0776
0,0062
0,0647
0,0348
0,0779

Figura nr. 1 Lungimea rădăcinilor din boabele de grâu germinate și tratate
cu antracen timp de24 ore
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Semințele de grâu tratate cu antracen A1 (0.1mM) și cu cele tratate cu antracen A2 (0,3mM),
timp de 24 de ore, au germinat, rădăcinile acestora fiind cuprinse între 2-30 mm la A1 și 1-15 mm
la A2. Diferențele sunt datorate concentrației molare mai puternice la A2 care limitează
dezvoltarea rădăcinilor (figuranr. 1).

Figura nr. 2 Numărul de rădăcini/individ rezultate din boabele de grâu
germinate și tratate cu antracen timp de24 ore
La plantulele rezultate prin germinarea semințelor de grâu s-au numărat rădăcinile/individ și
și s-a constatat că majoritatea au atât rădăcini principale, cât și secundare, dar mult mai puține la
cele tratate cu soluțiile de antracen, față de martor (figura nr. 2). De asemenea și greutatea
rădăcinilor variază la martor 0,0094 și 0,1127 grame, în timp ce la cele tratate cu antracen de diferite
concentrații variază între 0,005 și 0,066 grame/A1 și între 0,0078 și 0,0140 grame/A2 (figura nr. 3).

Figura nr. 3 Greutatea rădăcinilor din plăntuțele rezultate din semințele de grâu germinate și
tratate cu antracen timp de24 ore
Tulpinile plantulelor de grâu înregistrează valori cuprinse între 30-135 mm la proba martor,
5-109 mm la cele tratate cu soluția de antracen A1 și valori apropiate la cele tratate cu soluția A2,
respectiv 4-103 mm (figura nr. 4); doar între proba martor și cele tratate se păstrează diferențe
semnificative.
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Figura nr. 4 Lungimea tulpinilor plantulelor de grâu care provin din boabele germinate și
tratate cu antracen timp de24 de ore
Tulpinile plantulelor înregistrează greutăți care variază între 0,0062–0,1017 g laproba
martor și valori mai mici ca maxim de greutate la cele tratate cu antracen, dar mai mari decât
minimele probei martor, ceea ce demonstrează că au supraviețuit puține plăntuțe, dar viguroase
(figura nr. 5).

Figuranr. 5 Greutatea tulpinilor plantulelor de grâu care au fost tratate cu antracen
timp de 24 ore, înainte de germinarea semințelor

Figura nr. 6 Lungimea rădăcinițelor rezultate din semințele de grâu germinate,
tratate cu antracen timp de 48 de ore
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Figura nr. 7 Numărul de rădăcini/exemplar plantulă rezultată din semințele de grâu
germinate și tratate cu antracen timp de48 ore
Pe același raționament s-a mers când s-au realizat măsurătorile biometrice, comparativ cu
martorul, la plantulele rezultate din semințele de grâu tratate cu antracen, de diferite concentrații,
timp de 48 de ore (figura nr. 6). În acest caz, valorile sunt mult mai mici decât martorul, rata
germinării fiind mai scăzută (tabelul nr. 1), expunerea la antracen fiind de data aceasta de 48 ore.
Analizând rădăcinițele plantulelor observăm ca unele nu au apărut (figura nr. 7), iar cele care
au mai multe rădăcinițe au dezvoltat, probabil, o rezistență la antracen, fapt demonstrat și de
greutatea rădăcinițelor la aceleași exemplare măsurate (figura nr. 8).

Figura nr. 8 Greutatea rădăcinilor rezultate din semințele de grâu germinate
și tratate cu antracen timp de 48 ore
Tulpinile rezultate din boabele tratate înainte de germinare cu antracen timp de 48 de ore
înregistrează valori de aproape 3 ori mai mici decât proba martor (figura nr. 9) și o greutate de
două ori mai mică decât proba martor, dar și față de cele expuse soluției de antracen timp de 24
de ore (figura nr. 10). Concluzionând, reducerea dimensiunilor rădăcinii și tulpinii se datorează nu
atât concentrației soluției de antracen, cât mai ales timpului expunerii la poluant.
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Figura nr. 9 Lungimea tulpinii plantulelor de grâu rezultate din semințele germinate
după tratarea cu antracen timp de48 ore
După analiza valorilor biometrice și a biomasei obținute la proba martor și la plantulele
tratate diferențiat cu soluții de antracen A1 și A2, dar pentru aceeași perioadă de expunere, am
considerat necesar să realizez media aritmetică a lungimii tulpinilor şi rădăcinilor/probă, media
aritmetică a greutăţii tulpinilor şi rădăcinilor/probă și numărul de rădăcini rezultate/plantulă.
Rezultatele obținute au fost reprezentate grafic.

Figura nr. 10 Greutatea tulpinii plantulelor de grâu rezultate din semințele germinate după
tratarea cu antracentimp de48 ore
Analizând valorile medii ale lungimii rădăcinilor plantulelor vizavi de martor, comparativ cu
cele provenite din semințele expuse la antracen, în concentrații și timpi de expunere diferiți
(figura nr.11) se observă clar diferențe mari de lungime și vigurozitate a rădăcinii, față de martor.
La fel, numărul de rădăcini/exemplar plantulă se reduce semnificativ față de martor, ceea ce
demonstrează că, în cazul unei poluări masive cu antracen cultura agricolă va fi compromisă
(figura nr. 12).
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Figura nr. 11 Lungimea rădăcinii la plantulele provenite din semințele de grâu germinate, tratate
anterior cu soluții diferite de antracen și expuse 24-48 ore

Figura nr. 12 Numărul de rădăcini/plantulă rezultată din semințele de grâu germinate, tratate
anteriorcu soluții diferite de antracen și expuse24-48 ore decât la proba martor(figura nr.13).
Valorile greutății medii a rădăcinilor plantulelor de grâu sunt de aproximativ 10 ori mai mici
decât la proba martor (figura nr.13). Măsurând tulpinile plantulelor expuse la antracen, observăm
că acestea au fost mult mai afectate față de tulpini (figura nr. 14). Tulpinile înregistrează și greutăți
mai mici de 4, respectiv 2 ori față de martor, aceasta în funcție de timpul de expunere și, mai ales,
de concentrația de antracen (figura nr. 15).

Figura nr. 13 Greutatea rădăcinii plantulelor de grâu rezultate din semințe germinate după
expunerea la soluții diferite de antracen, timp de 24-48 ore
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Figura nr. 14 Lungimea tulpinii plantulelor de grâu rezultate din semințe germinate
după expunerea la soluții diferite de antracen, timp de24-48 ore

Figura nr. 15 Greutatea tulpinii plantulelor de grâu rezultate din semințe germinate
după expunerea la soluții diferite de antracen, timp de 24-48 ore
Comparând figurile nr. 11 cu 14 privind lungimea medie a rădăcinii și tulpinii, se poate spune
clar că primele au fost mult mai afectate de antracen, aceasta și datorită structurii acesteia care o
face mai vulnerabilă la soluții lichide de poluați. În ceea ce privește comparativ lungimea și
greutatea tulpinilor, proporțiile de 2/1=martor/probe expuse se păstrează, venind în sprijinul ideii
că structura unui organ îl poate face mai sensibil la acțiunea unor poluanți din mediul extern.
Concluzii
1. Cercetarea a avut drept scop evidențierea efectului tratamentului diferențiat cu două concentrații
de antracen asupra germinării, creșterii și dezvoltării plantulelor de grâu, expuse timp de 24 de ore,
respectiv 48 de ore.
2. După expunerea la soluția de antracen, semințele au fost lăsate timp de 12 zile la germinat, iar
rezultatele obținute au fost comparatecu o proba martor.
3. Rata germinării s-a situat la semințele tratate cu antracen între 50% la cele expuse la 0,1 mM timp
de 24 ore până la 32% la cele expuse la 48 ore la aceeași concentrație de antracen și între 36%
expunere 24 ore la soluție de antracen de 0,3 mM și 14% cele expuse la aceeași soluție, timp de 48
de ore, comparativ cu martorul (98%).

120

4. S-au realizat măsurători biometrice pentru probele expuse și pentru proba control urmărinduse: lungimea tulpinii, lungimea rădăcinii, numărul de bucăți rădăcină/individ, greutatea tulpinii și
greutatea rădăcinii.
5. Rezultatele obținute au demonstrat că rădăcinile sunt mai afectate de expunerea la soluția de
antracen decât tulpinile, înregistrează lungimi reduse față de martor și greutăți mai mici; diferența
este dată nu doar de concentrația soluției, cât mai ales de timpul de expunere, maximul de 48 ore.
6. Tulpinile plantulelor înregistrează valori de aproximativ două ori mai mici față de proba martor:
lungime, măsurată cu scala gradată în mm, și greutate, măsurată cu balanța analitică în grame.
7. Antracenul este o hidrocarbură aromatică polinucleară ce este insolubilă în apă și nu este
biodegradabilă; acumularea acesteia în sol pentru o perioadă mai lungă de timp poate compromite
culturile agricole viitoare, afectând în primul rând rădăcinile.
Realizarea acestui studiu mi-a permis să înțeleg cum acționează acest poluant, gradul de
afectare a semințelor și rata de germinare a acestora, dar și sănătatea viitoarei plante care va crește
din semințele expuse. Odată cu aceasta am înțeles că omul, vârf al piramidei trofice este vulnerabil
îmbolnăvirii consumând hrană poluată și de aceea este important să găsim mijloace de a neutraliza
acțiunea acestor reziduuri organice.
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ANEXE
Semințe de grâu puse la încolțit după ce au fost tratate cu antracen (0,1mM și 0,3 mM) timp de
24/48 ore

Proba martor: semințele de grâu germinate, netratate, umectate cu apă distilată
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Semințele de grâu germinate după ce au fost tratate 24/48 ore cu antracen, ambele concentrații
Cântărirea rădăcinițelor și tulpinițelor la balanța analitică

Măsurarea lungimii tulpinițelor și notarea valorilor

Tulpinițele plantulelor de grâu tratate anterior cu antracen timp de 24/48 ore
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Numărarea rădăcinițelor la grâul germinat, tratat cu antracen
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PESTICIDELE
prof. Dima Ionel
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timişoara, Timis
Pesticidele sunt folosite pentru combaterea dăunătorilor plantelor. Pesticidele conțin
substanțe biologic active, cu potential de degradare a mediului. Ele se pot descompune în produși
care uneori pot fi chiar mai toxici decât produsul initial. Multe pesticide sunt toxice și pentru om.
Un mare număr de pesticide nu pot fi degradate biologic și se acumulează la nivelul ficatului sau în
grăsimi.
Manifestarea unor intoxicații grave în cazul slăbirii masive (25 kg) într-o perioadă scurtă de
timp (14 săptămâni) se explică prin aceea că pesticidele solubilizate inițial în grăsimi, intră în fluxul
sanguin pe măsură ce are loc slăbirea, iar concentrația pesticidelor în sânge crește proportional cu
rapiditatea acestui proces, fiind depășite posibilitățile organismului de eliminare a toxicului. Acest
fenomen a fost observat și în cazul păsărilor migratoare, care acumulează în grăsimi, pesticide, al
căror efect devine vizibil doar după zborurile lungi efectuate de acestea, când păsările nu se pot
hrăni și încep să slăbească, punând astfel în circulație pesticidele periculoase.
Folosirea pesticidelor în agricultură, în scopul obținerii unor producții cât mai mari, a luat
avânt în special la sfârșitul secolului XX, cantitatea cea mare mare de pesticide fiind folosită de
Franța, așa cum se vede din tabelul de maijos:

ȚARA

FRANȚA

GRECIA

AUSTRIA

DANEMARCA

SUEDIA

FINLANDA

POLONIA

PESTICID
kg / km2

450

280

250

190

60

50

40

Tabel: Cantitatea de pesticide (kg / km2), folosită în anul 2 000, de diferite tări
Folosirea pesticidelor este justificată fie de necesitatea de a îndepărta dăunătorii, pentru a
obține producții mai mari, fie ca modalitate de luptă împotriva unor boli care afectează oamenii,
bolile respective având ca vectori unele insecte. Astfel, este cunoscut faptul că malaria, o boală
extrem de gravă, se transmite prin înțepăturile cauzate de tânțari. Ca atare, apare, ca o concluzie
logică, că evitarea acestei boli, poate fi realizată prin îndepărtarea țânțarilor, prin combaterea lor
sistematică. La sfârșitul secolului trecut, în Sri Lanka, mureau, din cauza malariei, două milioane de
oameni pe an. Numărul deceselor a fost limitat semnificativ prin folosirea DDT-ului pentru
combaterea țânțarilor.
DDT-ul (sau Dicloro-difenil-tricloretan) a fost sintetizat pentru prima dată în 1874 de către
Othmar Zeidler. Meritul de a fi observat efectul insecticid al DDT-ului, îi revine însă, elvețianului Paul
Hermann Müller, laureat al premiului Nobel, în 1948. Acest insecticid a fost utilizat pentru
combaterea țânțarilor, a păduchilor, a gândacului de Colorado. DDT-ul poate provoca însă boli
cronice și cancer mamar și de aceea folosirea lui a fost limitată sau chiar interzisă.
Deosebit de periculoase pentru sănătate sunt pesticidele care se acumulează în plantele care
constituie hrana pentru om și animale, de aceea multe pesticide au fost interzise, fiind monitorizată
prezența în apă, sol, alimente a peste 450 de pesticide. Cele mai contaminate alimente cu pesticide
sunt: lămâile, portocalele (contaminate cu orto-fenil-fenol), strugurii, merele, salata (contaminate
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în special cu clorotalonil), spanacul, roșiile (contaminate cu bifentrin). Pesticidele atacă și sistemul
endocrin, cu perturbări în sinteza hormonilor ceea ce are ca efect manifestarea infertilității la
animale și om. Pesticidul denumit bromură de metil, interzis acum, este incriminat și în distrugerea
stratului de ozon.
Orto-fenil-fenolul este un fungicid, cunoscut și sub numele de E 231, prezent în special în
coaja citricelor. În general, E 231, este considerat un compus cu toxicitate redusă, totuși s-au
constatat iritații la nivelul ochilor și la nivelul pielii. Bifentrinul folosit în special împotriva furnicilor,
atacă sistemul nervos, Bifentrinul afectează organismele acvatice. Slab solubil în apă, bifentrinul,
rămâne în sol, timpul de înjumătățire fiind de 4 luni.
Clorotanolilul, un alt fungicid, utilizat împotriva acarienilor, mucegaiurilor, bacteriilor
acționează asupra moleculelor de glutation, blocând astfel reacțiile metabolice ale
microorganismelor. Expunerea pe termen lung la clorotanolil determină leziuni la nivelul rinichilor
și tumori. Clorotanolilul nu este toxic pentru păsări, foarte sensibile la clorotanolil sunt albinele,
peștii și unele nevertebrate acvatice. S-a constatat prezența acestui compus în aerul din Minnesota,
sursa de contaminare fiind reprezentată de fermele de cartofi. Degradarea clorotanolilului duce la
un compus a cărui toxicitate este de 30 de ori mai mare decât cea a clorotalonilului.
Acetilcolinesteraza este o enzimă împlicată în transmiterea impulsului nervos. Pesticidele
organo-fosforice sunt deosebit de periculoase deoarece blochează acetilcolinesteraza, având loc
astfel, acumularea în organism a acetilcolinei, ceea ce determină suprastimulare în neuronii motori
cu simptome ca: crampe musculare, paralizie, fatigabilitate (scăderea forței musculare),
hipertensiune, hipoglicemie, anxietate, cefalee, transpirație, accentuarea secreției salivare,
tulburări neuropsihice.Pesticidele organo-fosforice au un mare potențial toxic, astfel că parationul
este de 20 de ori mai toxic pentru șobolani, decât DDT-ul. Simptomele intoxicației cu paration sunt
tulburări digestive, convulsii, tulburări de vedere.
Diclorvosul , un alt insecticid organofosforic, este eficient împotriva afidelor, acarienilor,
păianjenilor, dar și împotriva viermilor paraziți la câini. Se folosește pentru confecționarea gulerelor
pentru câini în scopul deparazitării lor. Practic, suportul – un plastic este impregnat cu diclorvos,
pesticidul atât de eficient împotriva insectelor. Mecanismul de acțiune al acestuia este similar cu cel
al altor pesticide organo – fosforice, prin blocarea colinesterazei, dar și prin efecte asupra ADN –
ului insectelor.

Bibliografie:
1. Nenițescu C.D., Chimie organică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Bifenthrin
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorothalonil
4.https://www.revistagalenus.ro/toxicologie/intoxicatia-cu-organo-fosforice/
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Dichlorvos
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REDUCEREA CONCENTRAȚIEI DE BIOXID DE CARBON DIN AERUL ATMOSFERIC
prof. Dima Lucia
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timişoara, Timis
Aerul conține 78% azot, 21% oxigen, restul fiind reprezentat de gaze rare, bioxid de carbon
(0,04%). Cantitatea admisibilă de bioxid de carbon, în încăperi este de 0,1%. Prin respirație,
viețuitoarele consumă oxigen și eliberează bioxidul de carbon rezultat din arderile care au loc la
nivel celular. Un om adult elimină apoximativ 20 litri de bioxid de carbon / oră.
Procesul de fotosinteză are loc în plantele verzi, în prezența luminii, absorbită prin intermediul
clorofilei și constă în sinteza de substanțe organice pornind de la apă și bioxid de carbon.
Concomitent se formează oxigen, ecuația procesului de fotosinteză fiind:
𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛ă

6𝐶𝑂2 + 6𝐻2 𝑂 ⇒
𝐶6 𝐻12 𝑂6 ( 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑧ă) + 6𝑂2
Deducem deci că, varianta naturală de primenire a aerului este reprezentată de fotosinteză,
deci împădurirea unor suprafețe cât mai mari de teren, constituie o variantă de luptă împotriva
poluării aerului.
Un studiu efectuat în SUA, a arătat că importantă este și vârsta copacilor, astfel copacii cu
diametrul trunchiului de peste 100 cm, adaugă prin creștere, de trei ori mai multă masa lemnoasă
decât copacii cu diametrul trunchiului de 50 cm, ceea ce dovedește că pădurile bătrâne absorb mai
mult bioxid de carbon.
Deplasarea autovehiculelor are loc prin procese de ardere a combustibililor fosili, arderi care
generează bioxid de carbon. Pentru a reduce formarea de bioxid de carbon s-a încercat obținerea
unor mașini electrice sau a mașinilor hibrid, variante intermediare între cele clasice și cele electrice.
Folosirea hidrogenului dreptcombustibil ar putea înlătura o parte din neajusurile cauzate de emisia
de bioxid de carbon. În acest ultim caz, arderea este nepoluantă deoarece se formeză doar apă,
ecuația chimică fiind:
2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2 𝑂
Bioxidul de carbon poate proveni și din arderea combustibililor folosiți la încălzirea
locuințelor sau din procesele industriale. Una din cauzele principale ale încălzirii globale este
poluarea aerului cu bioxid de carbon. Acest fenomen trebuie stopat, fie prin găsirea a noi mijloace
de transport (bicicleta), fie prin găsirea unor modalități de captare, stocare, utilizare a bioxidului de
carbon rezultat.
În țara noastră, având în vedere ritmul actual de poluare, se așteptă ca în următorii zece ani,
să aibă loc o încălzire medie anuală cu 1 ̊ C. La Turceni s-a încercat deja o metodă inedită, de captare
a bioxidului de carbon emis prin arderea cărbunelui și injectarea bioxidului de carbon, sub presiune,
în structurile geologice din subteran.
Gazele rezultate din ardere, înainte de a fi eliberate în aerul atmosferic, ar trebuisă fie
„prelucrate”, prelucrare care să țină seama de proprietățile bioxidului de carbon. Este cunoscut
faptul că reacția de recunoaștere a bioxidului de carbon este reprezentată de barbotarea acestuia
printr-o soluție de hidroxid de calciu (var stins), când se produce „tulburarea” acesteia din cauza
precipitării carbonatului de calciu, nou format, reacția fiind:
𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ↓ +𝐻2 𝑂
Trebuie să constatăm așadar, că în reacția de mai sus se consumă bioxid de carbon, deci
gazele rezultate din ardere ar putea fi barbotate prin soluții conținând hidroxid de calciu, rezultatul
fiind că bioxidul de carbon va fi reținut în soluție. Ca atare filtrul va conține o soluție de hidroxid de
calciu și va fi schimbat pe măsură ce se consumă și în el au loc depuneri de carbonat de calciu.
O altă variantă ar putea fi reprezentată de barbotarea amestecului de gaze rezultat din
ardere (care conține bioxid de carbon ) prin apă, reacția fiind reversibilă:
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𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻2 𝐶𝑂3
Pentru a deplasa echilibrul acestei reacții spre dreapta, deci în sensul consumării de bioxid
de carbon, ar trebui găsită o variantă de micșorare a concentrației de acid carbonic, prin scoaterea
acestuia din sistem, sau prin neutralizarea acidului carbonic nou format cu o soluție alcalină, spre
exemplu cu o soluție de hidroxid de sodiu.
O altă variantă, deocamdată ipotetică, arpute-o reprezenta folosirea enzimelor care folosesc
ca substrat, bioxidul de carbon. Investițiile în cercetare, în biotehnologii s-ar putea dovedi deosebit
de eficiente. Carbonicanhidraza, prezentă în salivă și în eritrocite, este o metaloenzimă (are un atom
de zinc în centrul catalitic activ) care folosește ca substrat bioxidul de carbon. Imobilizarea
carbonicanhidrazei pe suporturi solide ar putea reprezenta o variantă optimă pentru obținea unor
filtre performante. Reacția catalizată de carbonicanhidrază este reversibilă:
𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻2 𝐶𝑂3
Reacțiile chimice care au loc în lumea vie constituie un exemplu demn de urmat dacă se are
în vedere randamentele obținute, condițiile de reacție și în acest context, stimularea creativității în
scopul dezvoltării biotehnologiilor, aprofundarea aspectelor legate de microorganismele capabile
să metabolizeze deșeuri industriale s-arpărea că ar putea reprezenta soluția de protejare a mediului.
Bibliografie:
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2. Jurcoane Ș., Biotehnologii, Editura Tehnică, București, 2000
3.https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_anhydrase
4.https://www.libertatea.ro/stiri/stiri-interne/romania-injectata-cu-bioxid-de-carbon-aceastametoda-experimentata-la-turceni-va-reduce-poluarea-909849
5. http://www.rador.ro/2015/02/06/metode-pentru-reducerea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon/

127

SĂ PROTEJĂM MEDIUL ÎNCONJURĂTOR!
prof. înv. primar Doroga Marcela
Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Alba
ARGUMENT
,,Pământul nu aparţine omului, ci dimpotrivă omul aparţine pământului.” Acesta este un vechi
adevăr care stă la baza multor progrese de dezvoltare durabilă ale statelor lumii, care au înţeles că
problema mediului înconjurător este o problemă universală, dat fiind faptul că fenomenele de
poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de niciun fel de frontiere. Pentru a fi prietenul naturii
trebuie să ai un comportament ecologic, să o ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile
ei, oriunde te-ai afla. Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre? Ocrotind natura, ne ocrotim
pe noi înşine! Ne propunem cu toţii să asigurăm o lume mai curată, în care copilul să ştie că fiecare
gest contează, atât al său personal, cât şi ca parte a unui grup în cadrul comunităţii.”
DOMENIUL: ,,Educaţie ecologică pentru elevi şi comunitate”
PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: aprilie - iunie
SCOPUL: formarea conştiinţei şi conduitei ecologice, a convingerilor şi deprinderilor de protejare
a mediului înconjurător; stimularea interesului elevilor pentru problemele actuale ale
mediului;conştientizarea responsabilitǎţii ce revine fiecǎruia pentru pǎstrarea unui mediu curat;
formarea deprinderilor de comportare civilizatǎ şi de protejare a mediului; dezvoltarea dragostei şi
respectului faţă de dorinţa de a ocroti; formarea şi educarea elevilor în spiritul unor responsabilităţi
umane ce vizează protecţia mediului înconjurător; stârnirea interesului pentru cunoaşterea
aprofundatǎ a lumii vii, prin implicarea în activitǎţi diverse;
OBIECTIVE:
- familiarizareaelevilor cu activitǎţile specifice protecţiei mediului;
- identificarea modului în care poluarea poate periclita viaţa;
- gǎsirea posibilitǎţilor de a salva şi proteja mediul;
- culegerea informaţiilor despre poluare şi cǎile de combatere;
- înţelegerea necesitǎţii de economie a energiei provenitǎ din surse neregenerabile;
- manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi protejarea naturii;
- stimularea curiozitǎţii cu privire la cercetarea schimbǎrilor mediului înconjurǎtor;
- identificarea rolului pe care-l ocupǎ omul şi responsabilitǎţile lui în pǎstrarea nealteratǎ a mediului;
- promovarea ideii de responsabilitate faţǎ de mediu;
GRUP ŢINTĂ : elevii clasei a IV-a, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:
1. Acţiuni de informare privind problematica educaţiei ecologice şi a protecţiei mediului;
2.Activitǎţi de documentare potrivit temei (enciclopedii, presǎ, internet– site-uri de specialitate,
etc.);
3.Identificarea aspectelor pozitive sau negative în ceea ce priveşte relaţia omului cu naturapentru a
realiza un plan de combatere sau de reducere a efectelor negative;
4.Vizionarea unor filme documentare;
5.Participarea la întâlniri cu specialişti ai instituţiilor implicate în protecţia mediului;
6.Elaborarea afişului proiectului;
7. Realizarea şi distribuirea de fluturaşi ce îndeamnǎ populaţia la economisirea apei, a energiei
electrice, reciclarea hârtiei şi a altor materiale, colectarea selectivǎ a deşeurilor;
8.Campanie de promovare a ideilor ecologice:la şcoalǎ, în familie, la prieteni, la locul de muncǎ al
unor pǎrinţi;
9. Finalizarea proiectului: evaluarea portofoliului;
RESURSE:
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- Resurse materiale: chestionare, fluturaşi, pliante, mape de lucru, markere;
- Resurse umane: elevii clasei a IV-a, cadre didactice, părinţi;
- Resurse de timp: aprilie - iunie;
- Resurse informaţionale: cǎrţi, reviste, pliante, imagini, enciclopedii, presǎ, internet- site-uri de
specialitate;
- Resurse procedurale: observarea spontanǎ şi dirijatǎ, conversaţia euristicǎ, învǎţarea prin
descoperire, întâlniri de lucru, campanie de promovare a educaţiei ecologice;
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
- cantitativi: nr. de participanţi – 19 elevi, 2 cadre didactice;
- calitativi: 92% dintre participanţi/subiecţi au înţeles că natura trebuie protejată şi se gândesc la
efectele pe care le pot avea deciziile lor asupra mediului;
MODALITĂŢI ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE:
- portofoliul privind activităţile derulate;
- jurnal cu însemnarea activităţilor, a lucrărilor efectuate;
- afişe, panouri cu păreri ale elevilor şi părinţilor;
- album de fotografii cu aspecte din desfǎşurarea activitǎţilor;
CONCLUZII:
- conştientizarea elevilor/părinţilor asupra riscului pe care îl presupune poluarea mediului;
- necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării;
- promovarea ideii de responsabilitate faţǎ de mediu;
- stabilirea impactului asupra grupului ţintǎ pentru a reliefa utilitatea proiectului;
BIBLIOGRAFIE:
Educaţie ecologicǎ şi de protecţie a mediului,Iacob Adelina, Ghid metodic pentru cadrele didactice,
învăţământul primar, Editura Brevis, Oradea, 2007;
Metoda proiectelor la vârste timpurii,Dima, Silvia, Editura Miron, Bucureşti, 2005;
Parteneriate şcoalǎ-familie-comunitate, Agabrian, Mircea, Millea, Vlad, Editura Institutul European,
Iaşi, 2005;
Parteneriat în educaţie (familie-şcoalǎ-comunitate), Baran, Pescaru, Adina, Editura Aramis,
Bucureşti, 2004;
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SALVEAZĂ MEDIUL PREVENIND ALUNECĂRILE DE TEREN!
Prof. Dragomir Simona
Colegiul Tehnic “Unirea” Ștei, Bihor
Alunecările de teren sunt fenomene fizico-geografice frecvente în zonele colinare și sunt
cauzate de acțiunea gravitației și a apelor de infiltrație.Sunt favorizate de o anumită alternanță a
rocilor moi, cu cele dure, impermeabile.
Cauzele alunecările de teren pot fi:
a) naturale:
 modificarea nivelului apelor subterane,
 ploi torenţiale. Aceste fenomene acţionează asupra coeziunii manifestate între particule,
micşorând-o astfel încât aceasta nu se mai poate opune acţiunii greutăţii versantului şi a
celorlalte încărcări verticale, ducând la prăbuşirea (alunecarea) versantului.
 Mişcarea seismică. Aceasta generează pe lângă fenomenul descris mai sus şi un alt
fenomen numit lichefierea nisipurilor saturate. Acest fenomen are particularitatea de a
produce alunecări chiar în terenuri orizontale, atunci când straturi de pământ cu oarecare
coeziune sunt aşezate pe roci moi care-şi pierd o mare parte din rezistenţă în timpul
cutremurului, datorită lichefierii.
 Eroziunea se datorează acţiunii apei sub diferite forme (infiltraţie, fenomen caustic).
b) generate de activitatea omului:
 realizarea unor lucrări de investiţii în apropierea versanţilor. Alunecarea de teren din
această cauză se datorează faptului că încărcarea terenului creşte semnificativ cu realizarea
unor construcţii, modificând echilibrul de moment al versantului.
 Despăduriri şi decopertări ale vegetaţiei. Aceste activităţi duc la creşterea umidităţii
versantului şi prăbuşirea acestuia prin slăbirea forţelor de coeziune dintre particule
Efectele manifestate ale alunecărilor de teren sunt:
 Distrugerea parţială sau totală a construcţiilor de orice fel (tip),
 Distrugerea vegetației și a ecositemelor
 Blocarea parţială sau totală a albiei unui râu şi formarea unor acumulări de apă cu
pericol de inundaţii,
 Distrugerea parţială sau totală a reţelelor de edilitare (apă, gaze, canalizare, etc.)
. Blocarea unor căi de comunicaţii (feroviare, rutiere, fluviale, etc.).
În funcție de agentul care le generează, alunecările se împart în două categorii:
- Alunecări uscate (pornituri)-sunt provocate de gravitație și au ca rezultat modificări ale stării
de echilibru ale masei de pământ-prăbușiri, rostogoliri, tasări
- Alunecări propriu-zise (pornituri prin umezire)- sunt cauzate de factorul apă, care produce
înmuierea stratului superficial permeabil până la substratul impermeabil pe care se produce
alunecarea, acest tip de alunecare se produce când există o anumită alternanță a straturilor
Alunecarea prezintă următoarele elemente:
 cornișă (zona de desprindere)
 suprafața de alunecare
 masa alunecată
 baza alunecării
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În masa alunecată, din cauza configurației acesteia apar adesea bălți de diferite dimensiuni, numite
glimee, care sunt datorate apelor meteorice sau izvoarelor de coastă.
În funcție de modul de grupare pe versant, alunecările sunt:
a) alunecări izolate
b) alunecări grupate în diferite puncte ale versantului
c) alunecări distribuite pe toată suprafața versantului
În funcție de profunzimea alunecării există:
a) alunecări superficiale, cu adâncimea sub 1m
b) alunecări de adâncime mică, între 1-2m
c) alunecări de adâncime medie, între 2-4m
d) alunecări cu adâncime mare 5-15m
e) alunecări foarte adânci, peste 15m
În funcție de suprafața pe care o afectează, alunecările se clasifică în:
a) alunecări mici, sub 1ha
b) alunecării medii, de 1-5 ha
c) alunecări mari, de 5-25 ha
d) alunecări foarte mari, peste 25 ha
Măsurile de prevenire și combatere cuprind următoarele aspecte:
1. Realizarea din timp a intervenţiilor necesare stabilirii condiţiilor de apariţie şi dezvoltare a
lor,
2. Evitarea amplasării unor obiective industriale sau a altor construcţii în zonele în care
asigurarea stabilităţii stratului nu se mai poate realiza sau este foarte costisitoare.
3. Informarea curentă a populaţiei din zona de risc.
4. Drenarea apelor de suprafață și a celor subterane – reprezintă o măsură foarte eficientă,
fiind necesară în majoritatea cazurilor (când masa versantului este alcătuită din roci moi),
deoarece apa este principalul factor ce determină producerea fenomenului de alunecare.
Astfel, prin această măsură se evită deteriorarea proprietăților fizico-mecanice ale
pământurilor din care este alcătuit versantul și scăderea coeziunii.
5. Stabilizarea folosind vegetația – înierbarea, diversele plantații și împădurirea sunt măsuri
ajutătoare, cu efecte satisfăcătoare datorită impiedicării eroziunii, absorbției apei din sol și
evitării apariției crăpăturilor de contracție, prin uscare la suprafața masivului. Nu trebuie
neglijat nici fenomenul de „armare“, pe care rădăcinile copacilor il pot avea asupra
masivului.
6. Îmbunătățirea proprietăților fizico-mecanice ale rocilor – are drept scop sporirea rezistenței
la forfecare în masivul alunecător. Îmbunătățirea poate fi făcută folosindu-se procedee
electrice (electroosmoza), chimice (injectarea rocilor cu diferite substanțe chimice) sau
termice (arderea sau înghețarea rocilor).
7. Lucrările de rezistențaă– sunt realizate cu scopul de a spori stabilitatea versantului sau
pentru consolidarea alunecărilor deja produse. Cele mai frecvent utilizate sunt zidurile de
sprijin. Un alt beneficiu al acestor tipuri de lucrări este că oferă protecție versantului la
eroziunea râurilor și abraziunea mării
8. Profilarea taluzului – poate fi obținută fie prin reducerea încărcărilor ce acționează la partea
superioară a versantului, fie prin mărirea greutății la baza alunecării. Astfel se realizează
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reducerea pantei taluzului. Avantajul unei asemenea soluții este oferit de simplitatea
executiei și de lipsa lucrărilor foarte complicate, care, în mod normal, folosesc betoane.
9. Utilizarea ancorelor și a cablurilor pretensionate – reprezintă o altă soluție de stabilizare, în
special în cazul rocilor stâncoase.
Eliminarea surplusului de apă din amonte de cornisă
Captarea acestei scurgeri superficiale se face printr-un canal de centură, care are rolul de a
evacua apa colectată către emisare naturale.
În cazul în care din studiile zonei rezultă că în amonte există apă subterană, care poate
produce infiltrații în straturile profunde, pe lângă canalele de centură în profunzime se vor executa
drenuri absorbante, care, prin descărcare în colectori determină eliminarea apei. În zona cornișei,
la ruptură este necesară împădurirea pentru ca suprafața respectivă să nu mai fie supusă
fenomenelor de alunecare.
Evacuarea excesului de apă din interiorul suprafeței alunecate
Evacuarea excesului de apă se face printr-o rețea de canale temporare sau permanente, cu
scopul eliminării apei stagnante din glimee.este necesar ca rețeaua de canale să fie trasată în zonele
cu apă stagnantă, iar rețeaua să fie orientată pe linia de cea mai are pantă.
Rețeaua de drenaj este constituită din drenuri absorbante și drenuri colectoare.
Amplasarea drenurilor se va face la adâncimea patului de alunecare, pentru a intercepta
întreaga cantitate de apă până la stratul impermeabil.
Pentru ca drenajul să fie eficient în timp, materialele utilizate vor fi materiale elastice care
să se poată modela după formele masei alunecate.
Se recomandă folosirea ca materiale drenante a sulurilor de fascine umplute cu piatră spartă,
numite fascine lestate, pe lângă care se pun tuburi din PVC
Tuburile și fascinele trebuie situate pe un pat impermeabil stabil și finisat uniform, pentru ca
apa să poată curge în lungimea drenului respectiv.
Există situații când masa alunecată este neomogenă, putând avea lentile de argilă, care, o
dată antrenate cu masa de pământ, se amestecă, și atunci se creează o neuniformitate a
permeabilității.În aceste condiții, realizarea drenajului astupat este nefuncțională, apa nu mai poate
pătrunde în zona drenului sau se infiltrează foarte greu.Această situație se rezolvă prin umplerea
șanțului cu piatră până la suprafață, realizând filoane care creează posibilitatea pătrunderii apei în
teren. La punctele de descărcare a drenului absorbant în colector se realizează cămine de vizitare.
Crearea posibilităților pentru luare în cultură a terenurilor alunecate
După operația de modelare sau nivelare se execută imediat însămânțarea suprafețelor
respective cu un amestec de ierburi perene, graminee și leguminoase.Pentru reușita însămânțărilor
este necesară o pregătire corespunzătoare a patului germinativ, aplicarea unor doze
corespunzătoare de îngrășământ, iar, în unele situațiii, administrarea amendamentelor.
Bibliografie:
1. Ameliorarea și protecția solului-Ioan Calinovici-Editura Mirton Timișoara 2004
2. Hazarde și riscuri naturale- Grecu, Florina- Editura Universitara, București, 2006
3. Alunecări de teren – Studiu și combatere. Răileanu P., Mușat V., Tibichi E., Casa de Editură
Venus, Iași, 2001;
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Sănătate cu plante
prof. Drăgan Maria
Liceul Teoretic "Ion Gh. Roșca", Olt

Afinul este un arbust ce creste adesea salbatic.
Proprietatile terapeutice ale afinului sunt cunoscute inca din
cele mai vechi timpuri, fiind recomandate pentru
vindecarea:
- diareei, enteritei, dizenteriei, putrefactiei intestinale,
- diabetului (principiul activ al afinului, mirtilina (insulina
verde), contribuie la diminuarea zaharului din sange), bolilor
buco-faringiene, coronariene, cancere (preventiv).
Albastrelele
reprezinta
o
planta
medicinala ce se gaseste atat pe marginea drumurilor, cat si in culturile de grau
si secara.
Florile de albastrele sunt folosite ca remediu natural datorita proprietatii lor de:
antidiareic, diuretic, calmant si continut de saruri de potasiu, magneziu,
centaurina, substante amare etc.
Anghinarea este o planta de
violacee.

cultura, cu flori rosii

Consumata
proaspata, anghinareacontribuie la vindecarea:
-

diareei cronice, avand actiuni benefice
veziculei biliare,

asupra ficatului,

- Aloe Vera este o
mai mult pentru
cosmetica
special crema cu suc
frunzele de aloe), pentru rolul ei hidratant.
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planta cunoscuta
intrebuintarile ei in
siingrijirea pielii (in
provenit
din

Ardeiul iute este o planta erbacee, anuala,
iute. Proprietatile terapeutice ale ardeiului
de cultivare.

atat cu gust dulce, cat si
au dus la extinderea zonei

Anasonul este o planta aromatica, ierboasa, cu frunze rare,
cunoscuta si sub numele de badean. Pentru a se dezvolta, aceasta
planta are nevoie de lumina, soluri bogate si umiditate moderata.
Principalii constituenti sunt: vitaminele A, complexul B (B1 - B2), C;
calciu, fosfor, potasiu, sulf, fier, esente aromatice.

Arnica este o
carei
efecte
sunt promovate
tratarea

planta medicinala, salbatica ale
antiinflamatoare si cicatrizante
de medicina naturista pentru
diverselor afectiuni.

Arnica este recunoscuta datorita denumirilor
pe teritoriul tarii noastre: iarba soarelui, tata oilor,
zanelor, ciuda etc.

populare pe care le-a capatat
podbalul de munte, carul

Din cele mai stravechi timpuri arnica a constituit
stimularea mucoasei stomacului, circulatiei
in tratarea laringitei, faringitei, raguselii,

un
remediu
natural
in
sangvine a inimii si a creierului,
contuziiilor.
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OMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
prof. Drăghici Ana
Şcoala Gimnazială „Petru Dumitriu”, Orşova, Mehedinţi
Una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi una de prim ordin pentru
conducerea societăţii este poluarea mediului, de aceea ne aflăm în faţa unui subiect atât de vast şi
de complex.
Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenţa omului fiind dependentă de mediu, iar
factorii de mediu (aerul, apa, solul) se pot modifica, în urma folosirii lor de către om. Astfel apare
poluarea, aspect implicit al vieţii, în desfasurarea căreia unele produse, rezultate din procesele
fiziologice şi din activitatea omului şi a animalelor, devin reziduuri care pot să incomodeze bunul trai
în funcţie de natura şi cantitatea lor. Se poate spune că poluarea a însoţit omul înca de la apariţia
lui pe Terra.
În trecut, când densitatea redusă a populaţiei precum şi utilizarea, aproape în exclusivitate,
a produselor naturale, nu diferenţiau mult viaţa omului de modul de existenţă simplu şi nu se
produceau atât de multe reziduuri. Odată cu marile progrese ştiinţifice, cantitatea şi natura lor s-a
schimbat fundamental. În ultimele decenii, procesul de degradare a factorilor de mediu de pe
întinsul planetei noastre a avut o evoluţie din ce în ce mai îngrijorătoare, cantitatea de poluanţi
atingând cifre ce depăşesc orice imaginaţie. Înlăturarea poluării este o problema de corectare a
erorilor care o provoacă. Decizia de combatere trebuie să existe chiar din momentul în care răul este
denunţat ca atare, iar mijloacele tehnico-ştiinţifice actuale pot rezolva, problemele de poluare.
Ceea ce se cheamă în prezent poluare, este sfârşitul unui proces care a început odată cu
formarea comunităţilor omeneşti şi care, la un moment dat, a început să degradeze mediul.
Poluarea mediului înconjurător, care şi-a întins ameninţarea asupra întregii planete, a ajuns
în punctul în care atacă dezlănţuit omul şi spaţiul său de existenţă. Trecând peste limitele capacităţii
proprii de apărare a naturii, de regenerare şi de echilibrare, toţi agenţii poluanţi noi se răspândesc
rapid în aer, în apă sau în sol, generând, dezvoltând şi propagând unul dintre cele mai grave pericole
pe care le-a întâmpinat civilizaţia modernă.
1.Surse latente de poluare
În prezent există numeroase surse naturale de poluare cum ar fi: vulcanii, furtunile de praf,
ozonul, vânturile, apele subterane, iar în viitor, pe măsură ce omul îşi va extinde habitatul, este
posibil să apară şi alte surse, nu numai pe Pământ ci şi în spaţiul cosmic.
Ozonuleste o substanţă periculoasă pentru om, chiar în concentraţii mici. În troposferă
concentraţia lui este foarte redusă astfel el nu e periculos pentru om sau animale. În stratosferă
prezenţa ozonului este extrem de periculoasă datorită reacţiei dintre oxigen şi radiaţiile ultraviolete
solare.
În anul 1985, în timpul primăverii australe, s-a pus în evidenţă o scadere dramatica a grosimii
stratului de ozon de deasupra Antarcticii, ceea ce a condus la formarea unor "găuri" care s-au extins
ca arie de la 40% la 50% între 1985 şi 1987. Acest lucru a avut loc datorită condiţiilor meteorologice
specifice: iarnă, stratosfera de deasupra acestei regiuni este practic izolată, datorită unor vanturi
puternice; apariţia unor particule de gheaţă care favoriează reacţiile ce conduc la dispariţia ozonului.
Aeruleste purtătorul multor agenţi poluanţi pe care îi împrăştie cu repeciziune pe întreaga
suprafaţă a Pământului. Astfel, praful împiedică vederea, îngreunează respiraţia şi constituie
duşmanul numărul unu al curăţeniei domestice. Multe vestigii au fost distruse de avalanşele de praf
aduse de vânt. Studiile arată că, în fiecare an, atmosfera poartă peste 30 milioane de tone de praf.
Apele subterane, care stau în contact îndelungat cu masive de sare sau alte minerale se
încarcă cu substanţe impurificatoare, chiar toxice. De multe ori sunt poluate stratele de apă freatică,
din care se extrage apa în mod obişnuit.
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Ionizarea atmosferei, surplusul de ioni pozitivi sau negativi, care atunci când sunt inhalaţi în
organism pot declanşa reacţii enzimatice exagerate ce suprasolicita organismele bolnave.
2.Surse de poluare caracteristic umane
Omul, ca fiinţă vie, produce deşeuri proprii existenţei sale. Pe lângă acestea există şi cele
provenite din activităţile sale industriale: îmbrăcăminte, mobilă, detergenţi, cosmetice, chimicale
de uz casnic şi altele. O mare parte a acestora nu sunt biodegradabile şi altele sunt direct toxice.
O sursă suplimentară de poluare, reprezintă mijloacele de încălzire, respectiv focarele de
cărbuni, petrol, gaze, lemn care produc cantităţi mari de fum, cenuşă, zgură, gaze. Un alt element
poluant este constituit din bacteriile patogene care sunt vehiculate mai ales în apele menajere
Pentru o viziune de viitor, este important să se cunoască nu numai situaţia actuală a
populaţiei, ci şi tendinţa de evoluţie a acesteia. Este necesar a fi luat în considerare faptul că
populaţia Terrei e într-o continuă creştere, după anul 2001se estimează că va ajunge la cca. 7
miliarde de oameni.
Specialiştii prevăd că volumul deşeurilor menajere va creşte mai rapid decât greutatea lor,
din cauza creşterii importanţei ambalajelor de hârtie şi sticlă, precum şi a aparaturii nerecuperabile
şi a mobilei vechi.
3.Agricultura, silvicultura şi zootehnia ca surse de poluare
În mod paradoxal, tocmai ramurile economiei umane, care se bazează cel mai mult pe
relaţiile cu mediul, sunt, în acelasi timp, şi surse de poluare. Agricultura poate fi sursa de poluare a
mediului prin: declanşarea şi favorizarea proceselor de degradare a solurilor în urma proceselor de
eroziune (desţelenirea terenurilor duce la eroziunea solului).
După aprecierile specialiştilor, din totalul suprafeţei agricole a ţării noastre, numai 30% sunt
soluri cu un potenţial ridicat de fertilitate, restul prezentând diferite stări şi stadii de degradare. Din
cele 5 milioane de ha de terenuri afectate de eroziune doar jumătate au fost amenajate
antierozional şi astfel au dus la obţinerea unor recolte pozitive. Prin procesul de eroziune se pierd
anual 150 milioane de tone de sol, din care 1,5 milioane tone de humus.
Despădurirea exagerată în zona superioară a majorităţii bazinelor hidrografice, ca şi folosirea
neraţională a unor terenuri agricole, au avut influenţă negativă asupra scurgerii apei pe versanţi,
provocând declanşarea unor grave procese de eroziune a solului.
În ceea ce priveşte zootehnia, chiar unele animale domestice distrug iremediabil vegetaţia
arborescentă în dezvoltare, impiedicând regenerarea pădurilor. De asemenea, crescătoriile de
animale domestice pot pune probleme serioase privind poluarea mediului cu deşeuri animaliere.
Exodul unor populaţii de animale poate crea catastrofe ecologice. În zootehnie, pe lângă insecticide,
se mai utilizează şi alte substante chimice care dau efecte secundare nedorite. Este vorba de
substanţele administrate pentru influenţarea dezvoltării producţiei animaliere. Acestea dăunează
pentru că sunt eliminate prin urină şi se regăsesc în apa de băut a altor loturi de animale (pentru
care subst. respectivă e contraindicată) sau pot ajunge la om, dacă sunt administrate până în
ultimele zile de dinaintea sacrificării.
În organizarea agriculturii moderne, un rol foarte important îl joacă lucrările de amenajare a
terenurilor şi, în special, gospodărirea apelor. Dar barajele şi canalele de irigaţii modifică nu numai
regimul hidrologic din zona respectivă, ci şi sistemele ecologice locale, prin schimbarea factorilor
edafici. Pot apărea atât efecte pozitive (extinderea teritorială a zonelor cultivate şi ridicarea
productivităţii), şi negative (poluarea cu sare: salificare, sărăturarea). Irigaţiile au avut un rol foarte
important în dezvoltarea marilor civilizaţii antice. În prezent sunt irigate peste 500 de milioane de
ha, de 50 de ori mai multe decât în 1800.
4. Poluarea sonoră
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Undele mecanice, reprezentate prin trepidaţii, sunete, infrasunete şi vibraţii ultrasonore,
poluează în special mediul urban creând efecte psiholigice epuizante. Zgomotul se caracterizează
prin: intensitate, durata şi frecvenţa sunetelor componente.
Intensitatea se exprimă în Beli, însă din motive practice, se ia ca unitate de măsură a
intensităţii zgomotului, decibelul, dB.
În ceea ce priveşte durata, efectul nociv al sunetului este direct proporţional cu aceasta, iar
în situaţiile când întrece anumite limite de suportabilitate, se poare crea şi o psihoză periculoasă.
Frecvenţa sunetelor componente ale zgomotului are şi ea o anumita importanţă în definirea
efectului vătămător, deoarece nu toate frecvenţele sunt auzite de om cu aceeaşi intensitate sonoră.
În general fenomenele sonore de la bun început, sunt inutile, nedorite, neplăcute şi chiar
vătămătoare (motoare, maşini, utilaje şi instalaţii care au piese mobile şi toate vehiculele cu sau fără
roţi). Infrasunetele duc, în unele cazuri, la tulburări nervoase, la scăderea puterii de muncă, fizice şi
intelectuale. Cele mai înalte nivele de zgomot se întâlnesc în halele industriale. Dintre sursele de
zgomot din oraşele moderne, cu o pondere mare contribuie traficul rutier, care este în continuă
creştere.
În scopul reducerii nivelului zgomotului şi ţinând cont de natura activităţilor umane, s-au
stabilit anumite limite admisibile ale acestuia. De exemplu: 90 dB- în halele industriale, 50 dB- zona
de locuit urbană, 45 dB- zone de recreere şi zone protejate (parcuri, spitale, cămine de bătrâni).
Pentru asigurarea unor nivele de zgomot în limitele impuse, se iau măsuri care constituie,
totodată, căi de combatere a poluării sonore. Astfel, în industrie, pe lângă folosirea mijloacelor
individuale de protecţie (antifoane), în anumite sectoare se recomandă izolarea utilajelor
generatoare de zgomote prin aşezarea de elemente din materiale fono-absorbante (cauciuc,
azbest), folosirea unor ecrane fono-izolanate sau cabine speciale căptuşite cu materiale fonoizolante (plută, zgură, vată de sticlă, polistiren expandat). La toate acestea se adaugă proiectarea de
aparate electrocasnice cât mai silenţioase şi, desigur, educaţia făcută în permanenţă în spiritul
„liniştei”celuilalt.
Încet, dificil, dar inevitabil ideea că mediul încojurător ca problemă globală trebuie sa fie
abordată la nivel planetar şi, sperăm, rezolvată. Acest lucru nu se poate realiza fără eforturi comune
din partea ţărilor dezvoltate În prezent, şi desigur şi în viitor, obligaţia noastră, a oamenilor, este
de a echilibra şi controla calitatea mediului pentru fiecare componentă cât şi pe ansamblu. Astfel,
ameliorarea mediului va deveni acţiunea împotriva dezordinii şi reactie împotriva inerţiei şi
compromisurilor în considerarea mediului de viaţa umană. Poate cândva, fiecare element şi
parametru al mediului se va integra într-o lume a echilibrului si armoniei.
Bibliografie- wikipedia.ro
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Cascada Bigăr - judeţul Caraş-Severin
prof. Dumitraşcu Doina, prof. Baban Iuliana
Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare, jud. Maramures
V-aţi întrebat vreodată cum arată cea mai
frumoasă cascadă din lume dar în minte vă tot
apărea imaginea celebrei Niagara? Ei bine din
2013 site-ul american “The World Geography” a
plasat pe primul loc în topul celor mai
impresionante cascade din lume nimeni alta
decât cascada Bigăr situată chiar pe paralela de
45 de grade care străbate România. Acest
monument al naturii are o înălţime de
aproximativ 7-8 metri şi aspectul unui con
acoperit integral din muchi. Aflată în Parcul
Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, din judeţul
Caraş-Severin, în Valea Minişului, la jumătatea
distanţei dintre localităţile Anina şi Bozovici, pe
DN 57B, Cascada Bigăr este practic locul în care
izbucul Bigăr se varsă în râul Miniş.
Izvorul Bigăr (cunoscut și sub denumirea de Izbucul Bigăr) este o arie protejată de interes
național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN.
Rezervația naturală a fost înființată în anul 1982 și declarată arie protejată prin Legea Nr. 5
din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000. Aria naturală
se întinde pe o suprafață de 176,60 hectare.
Rezervația reprezintă o zonă colinară, cu izvoare, chei, abrupturi calcaroase, văi, lapiezuri,
doline, ponoare, peșteri, avene, poiene și pajiști; cu o faună alcătuită din mamifere (urs brun, râs,
lup, vulpe), păsări, reptile, broaște și pești; și o floră (nuc comun, alun turcesc, ghimpe, bujor
bănățean) specifice grupări montane a Munților Banatului.
În Banat, localnicii numesc izbuc un izvor din care apa iese la lumină de sub stâncă. Izbucul
Bigăr, a cărui apă este de o puritate rară, este alimentat de un curs de apă subteran ce iese de sub
o stâncă înaltă de peste 50 metri. Acesta străbate peştera cu acelaşi nume din Munţii Aninei şi după
o distanţă de circa 200 metri, se varsă în râul Miniş formând Cascada Bigăr.
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Potrivit
legendei,
pe
meleagurile Văii Almăjului, trăia o
familie de ţărani, a cărei durere era
lipsa unui urmaş. Într-o noapte,
femeii i s-a arătat în vis o vrăjitoare
care i-a spus că, doar dacă va bea
apă de la izvorul de sub stânca
aşezată la graniţa dintre lumi va
rămâne însărcinată, precizând că
dacă urmaşul va fi fată, acesteia
nu-i va fi îngăduit să se
îndrăgostească, altfel va muri.
Femeia a băut apă, iar după o
vreme a născut o fată deosebit de
frumoasă, care s-a îndrăgostit de
un băiat chipeş pe nume Bigăr.
Fata fost închisă de tatăl ei în grota
de deasupra izvorului dintre lumi,
strigătele de disperare ale acesteia
fiind auzite de vrăjitoarea care
trăia în cealaltă lume, în Tărâmul
Regăsirii Dorului. Înduplecată de
suferinţa fetei, vrăjitoarea i-a transformat părul într-o cascadă pe care au început să alunece
lacrimile ei. Legenda mai spune că flăcăul a venit şi s-a aruncat în apele cascadei, iar fata s-a stins
odată cu el, dar s-au reîntâlnit în cealaltă lume, singurul loc în care iubirea lor se putea împlini. De
atunci, îndrăgostiţii, spre a-şi pecetlui dragostea, dar şi pentru a avea parte de iubirea veşnică, vin
să bea apă din cascada ce poartă numele flăcăului Bigăr.

O organizaţie din Timişoara împreună cu o renumită companie internaţională au realizat
reabilitarea şi amenajarea cascadei Bigăr. S-a realizat accesul la baza râului Miniş pentru a putea
coborî albia foarte abruptă şi vedea în siguranţă cascada. Cele mai importante lucrări de reabilitare
au vizat amenajarea unui traseu pietonal între parcare şi intrarea în Parcul Naţional, de-a lungul
DN57B, delimitat prin parapeţi faţă de şosea şi semnalat corespunzător; amenajarea unui drum de
acces de la intrarea în parc şi până la baza cascadei, de unde va putea fi admirată şi fotografiată în
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siguranţă; s-a realizat trecerea către Grota Bigar, aflată în imediata apropiere a cascadei şi dotarea
zonei cu panouri informative, pubele ecologice, marcaje de atenţionare, locuri de repaus.
Intervenţia a fost minimă asupra arealului natural, cu utilizarea preponderentă a
materialelor naturale din zonă (piatră şi lemn). Au fost eliminate elementele betonate existente în
parc de câteva decenii, care stricau peisajul.

Cascada Bigăr Vara

Cascada Bigăr Iarna

Bibliografie:
 www.wikipedia.org




www.ghiduri-turistice.info
www.descoperă.ro
www.adevărul.ro
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”SUNT LIBER, RESPONSABIL ȘI CIVILIZAT”
Proiect educațional antifumat
prof. Duță Elena-Laura, prof. Gavriliu Veronica
Colegiul Național ”Gh. Vrănceanu”, Bacău
Argument
Misiunea acestui proiect constă în educarea și responsabilizarea elevilor Colegiului Național
“Gh. Vrănceanu” Bacău cu privire la modul de manifestare a acestora în societate și al efectelor unor
alegeri nocive asupra vieții, precum cel al consumului de tutun.
Scopul și obiectivele proiectului
Acest proiect are ca scop reducerea numărului de elevi fumători din cadrul unității noastre
de învățământ, informarea elevilor privind pericolele la care se expun într-un mod voit prin
intermediul consumului de tutun şi responsabilizarea lor asupra riscului la care îi supun pe
nefumători şi pe fumătorii pasivi, precum şi creşterea gradului de coeziune socială între părinţi, copii
şi profesori în dezvoltarea conduitei moral civice a tinerei generaţii.
Obiective:
O1: Informarea elevilor privind Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului Național
“Gh. Vrănceanu” Bacău, care interzice consumul de tutun în timpul programului şcolar;
O2: Informarea tinerilor asupra pericolului la care se supun, implicându-i și pe cei care nu
participă activ;
O3: Responsabilizarea tinerilor față de societate și față de ei înșiși, instruirea și civilizarea
acestora în cadrul comunității;
O4: Crearea unui mediu curat în cadrul și în exteriorul liceului;
O5:Descoperirea unui mod propice pentru elevi, prin intermediul căruia aceștia să-și
desfășoare pauzele, dar și timpul liber;
O6: Protejarea cetățenilor din vecinătatea unității de învățământ precum şi a mediului
înconjurător.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Motivația realizării acestui proiect
Incomoditatea cauzată de staționarea fumătorilor în fața intrării principale a unității de
învățământ, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi;
Absența unei atmosfere sănătoase, plăcute în cadrul unității de învățământ;
Preocuparea părinților elevilor din clasele a IX-a și a X-a pentru a diminua situațiile în care copiii
lor ar putea fi influențați de aceste comportamente de risc pentru sănătate.
Numărul alarmant de reziduuri care, nefiind depozitate în spațiile special amenajate, sunt
tratate în schimb cu neglijență și iresponsabilitate de către elevii fumători;
Creșterea îngrijorătoare a pretendenților acestui viciu, el răspândindu-se și în rândul elevilor
de gimnaziu.
Exista o anumită ”toleranță” din partea conducerii față de fumatul din curtea școlii, din teama
ca fumătorii să nu se refugieze în grupurile sanitare în cazul unei interdicții.
Exista o ”toleranță” în ce privește fumatul și din partea părinților elevilor din clasele terminale,
pe principiul ”alegerii răului cel mai mic posibil”.

Grupuri țintă:
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Elevii fumători din clasele a VII-a – a XII-a de la Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu”
Bacău.
Beneficiarii proiectului:
* direcți: toți elevii și cadrele didactice ale colegiului;
* indirecți: părinţii acestora, comunitatea şi mediul înconjurător.
Durata proiectului:
Proiectul se va desfășura pe o perioadă nelimitată.
Echipa de proiect:
- Coordonatori: prof. consilier școlar Duță Elena-Laura
prof. Gavriliu Veronica
- Colaboratori:
medicul școlar, comitetul diriginților, comitetul de părinți, responsabilul de proiecte și
programe, directorul unității școlare.
Rezultate așteptate
 Creșterea numărului de elevi informați asupra riscurilor asociate consumului de tutun;
 Sensibilizarea și responsabilizarea elevilor asupra importanței adoptării unui stil de viaţă
sănătos, fără tutun;
 Protecția ridicată a elevilor și a profesorilor nefumători față de pericolul fumatului pasiv;
 Obținerea unui număr însemnat de elevi responsabili, civilizați care înțeleg că, într-o
comunitate este necesară comunicarea și adoptarea unui stil comun de viață, cât și respectul
față de concetățeni;
 Creșterea spațiilor verzi, curate din cadrul unității de învățământ.
Modalități de mediatizare:
Afișe, fluturași, pliante, conferințe și dezbateri, prelucrare R.O.I., mijloace de informare (site,
pagina Facebook a colegiului, radio-ul colegiului).
Indicatori de evaluare ai proiectului:
- Numărul de elevi care merg în pauză la spațiul pentru fumători de la poarta școlii s-a redus
semnificativ.
Impactul proiectului:
- Cultivarea în rândul elevilor a deprinderilor de practica un stil de viață sănătos.
- Îmbunătățirea colaborării școală – familie prin manifestarea preocupării reale pentru
sănătatea elevilor și recomandarea continuării practicării în mediul familial a deprinderilor
însușite la școală.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Activitatea 0
Octombrie:
- Sondarea opiniei elevilor cu privire la fumatul din curtea școlii prin aplicarea chestionarului
”Scrisoare deschisă de la un iubitor de frumos”. (Anexa 1)
- Centralizarea opiniilor exprimate (Anexa 2) și comunicarea acestora în consiliul profesoral.
În fața opiniei majorității (87% dintre elevii pronunțându-se împotriva fumatului în spațiul
școlii), conducerea unității s-a văzut nevoită să ia măsura interzicerii acestuia în interiorul
unității de învățământ.
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Activități cu caracter regulat:
Nr.
Crt.
1.

Activitatea

4.

Discuţii interactive şi dezbateri
Filme documentare de scurt metraj şi
Prezentări Power-Point
Workshop-uri, creaţii de materiale
publicitare, pliante, fluturaşi.
Ziua Naţională Fără Fumat

5.

Ziua Mondială Fără Fumat

6.

Consiliere școlară în scopul renunțării la
fumat

7.

Prelucrarea ROI şi a legislaţiei în vigoare

8.

Conferinţe cu participarea specialiştilor
(medic, psiholog, preot)

2.
3.

Locul de
desfăşurare
sala de clasă

Data/perioada
permanent

sala de clasă

Orele de dirigenţie

laborator
informatică
sala de clasă

Săptămâna „Şcoala
Altfel”
Noiembrie

sala de clasă
Cabinet
consiliere
psihopedagogică
Cabinet
consiliere
psihopedagogică

31 Mai

săli de clasă

Permanent
Septembrieoctombrie
Iunie

Anexa 1

Scrisoare deschisă de la un iubitor de frumos
Faptul că liceeni din ziua de azi fumează e unul obișnuit.
Nu suntem de acord cu el, dar a devenit parte din cotidian…
Cei ce practică acest obicei știu că el trebuie să se desfășoare în spații special amenajate.
Ce se întâmplă însă cu chiștoacele rămase în urma satisfacerii acestui viciu?
- ……….? ! ?
- Răspuns corect: rămân pe jos.
Așa că, în loc de zăpadă curată sau iarbă verde, la intrarea elevilor în liceu noi avem MIZERIE.
Cum credeți voi că ar trebui să procedeze fiecare dintre voi astfel încât la intrarea în colegiul
nostru să avem un spațiu frumos? Mai jos aveți ocazia să vă exprimați. Puteți veni cu cât mai multe
sugestii. Noi vom ține seama de toate.
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………..…
Încă ceva… Fumatul pasiv vă spune ceva? Pentru că la intrarea elevilor stau în pauze atât fumători,
cât și nefumători, respirând cu toții același aer viciat.
Ce ar trebui făcut astfel încât nefumătorii să fie cât mai puțin afectați de fumatul pasiv?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………Vă mulțumesc pentru sugestii!
Anexa 2
Centralizare măsuri antifumat
În urma colectării răspunsurilor elevilor care au participat la acțiunea “Scrisoare deschisă de
la un iubitor de frumos” și a centralizării acestora, au rezultat următoarele propuneri legate de
fumatul în curtea școlii:
A. Cea mai eficientă metodă (în opinia nefumătorilor) ar fi să nu se fumeze la școală, 87%
dintre repondenți declarându-se în favoarea acestei măsuri.
B. Folosirea de țigări electronice pe perioada cursurilor (nu se mai face mizerie, fumul este
mai puțin supărător, sunt mai economice). (5%)
C. Amenajarea unui spațiu special pentru fumători, departe de intrarea în liceu, dotat cu
suficiente coșuri pentru colectarea chiștoacelor. (74%)
D. Aplicarea de sancțiuni pentru cei care: - nu respectă spațiul pentru fumat; (37%)
- aruncă resturile de țigară pe jos; (42%)
E. Exemplu de sancțiune: prestarea de muncă în folosul școlii. (75%)
F. Dezvoltarea și îngrijirea spațiului verde. (82%).
Bibliografie:
- Programe școlare revizuite pentru disciplina opțională ”Educație pentru sănătate”, clasele I
– a XII-a, aprobat cu Ordin al Ministrului nr. 4496/11.08.2004 - Ministerul Educației și
Cercetării Științifice
- ”Stil de viață sănătos: Un Ghid de Educație pentru Sănătate” - Popescu, Loți, Constanța, Ed.
Muntenia, 2010
- www. stop-fumatul.ro/pagini/campania-anti-fumat-a-ministerului-sanat.php
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Necesitatea educației ecologice în școală
prof. inv. primar Mariana Fat, prof. inv. primar Maghiari Helga
Scoala Gimnaziala Nr. 18, Baia Mare, Maramures
“Educatia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului față de mediul natural” (Art.29,
Convenția cu privire la Drepturile Copilului) Art.29, Convenția cu privire la Drepturile Copilului).
„Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură. Dar şi un legământ.”
(Toma George Maiorescu).
A venit momentul când Omul trebuie să încheie pace cu Natura, o pace cu condiţii de
reciprocitate pentru ”ambii combatanţi”. Astăzi omul trebuie să cunoască şi să folosească în mod
raţional factorii mediului, resursele şi avantajele pe care le oferă acesta.
Realităţile demonstrează cu putere de convingere a faptelor că ”analfabetismul ecologic”
conduce la o ignorare a problemelor deosebit de complexe ale protecţiei naturii sau chiar la
manifestarea unui comportament ostil, iresponsabil faţă de mediu, cu efecte din ce în ce mai
negative asupra stării acestuia.
Atitudinea omului faţă de natură se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu: cunoştinţele
ecologice teoretice pe care acesta le posedă, convingerile, semnificaţia morală şi estetică şi
activitatea practică în raport cu mediul înconjurător.
Apare, astfel, necesitatea constituirii şi dezvoltării unei culturi ecologice a omului
contemporan, înţeleasă ca un ansamblu coerent de informaţii adecvate, capabile să determine
convingeri şi atitudini constructive, responsabile faţă de protecţia, conservarea şi ameliorarea
mediului ambiant în cadrul raporturilor reciproce, multiple şi complexe dintre individ şi
natură. Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex
de formare a elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativã. O cerinţă
deosebit de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi
conduită ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea vieţii. Apărarea
mediului înconjurãtor a devenit un exerciţiu de practică socială, iar şcoala trebuie să facă acest
exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolară care „mâine” va avea răspunderi mari şi concrete în
gestionarea raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural şi social. Ea este chemată să determine
nu numai sentimente de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de
apărare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi
sanătoasă.Acţiunea formativă a şcolii se validează între altele şi prin realizarea unui echilibru
dinamic al elevului cu el însuşi, cu ceilalţi din apropiere sau de mai departe şi nu pe ultimul plan cu
mediul natural.
Educaţia ecologică este menită să permită o înţelegere adecvată şi deplină, să contribuie la
soluţionarea şi evitarea corespunzătoare a multiplelor şi complexelor probleme cu care se confruntă
în prezent mediul înconjurător.
Ecoeducaţia are un caracter interdisciplinar, un caracter continuu, permanent, pentru că,
mereu se generează noi probleme îi sunt necesare noi măsuri de conservare a naturii; că trebuie să
fie adaptată şi adaptabilă vârstei şi experienţei de viaţă şi profesionale a celor implicaţi în procesul
educativ.
Educația ecologică se poate face începând cu satisfacerea intereselor copiilor de cunoaştere
a plantelor şi animalelor în condiţii naturale şi continuând cu educarea deprinderii de a închide la
timp comutatorul, robinetul, de a ocroti spaţiile verzi sau de a recupera organizat deşeurile de
hârtie, metal, materiale sintetice sau sticlă pentru a le reintroduce în circuitul economic.
Bibliografie: „Educatia ecologică la ciclul primar”, Autor: Daniela, Timira. S, Editura Rovimed -2012
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PLASTICUL ȘI EFECTUL LUI ASUPRA MEDIULUI
prof. ing. Fodo Daniela Claudia
Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu”, Baia Mare, Maramures
Produsele din plastic au devenit la ora
actuală cele mai mari pericole pentru mediul
înconjurător. Majoritatea materialelor polimerice
(numite în limbajul comun plastice) sunt derivate
petrochimice, însă unele sunt parțial naturale.
Relativ ieftine, ușor de realizat, versatile, durabile și
rezistente la apă, aceste materiale sunt folosite în
absolut doate domeniile și au înlocuit treptat
materialele tradiționale (lemn, metal, sticlă, fibre
naturale, piele etc.) în foarte multe cazuri. Ca
ambalaj, plasticul este foarte popular datorită faptului că are o aplicabilitate foarte largă, stabilitate
și durabilitate ridicată precum și costuri mici. Aruncarea deșeurilor din plastic la coșul de gunoi este
ceea ce face omul pentru a scăpa de ele.
Produsele din plastic se degradează natural extrem de greu. Sunt patru moduri prin care
plasticele se degradează până la urmă natural și anume: fotodegradare, degradare termooxidativă,
degradare hidrolitică și biodegradare de către microorganisme, însă procesele durează foarte mult.
Un produs din plastic (cum ar fi o “sticlă” din PET – polietilenă tereftalat) se degradează
natural în perioade cuprinse între câteva zeci și câteva sute de ani, în funcție de condițiile de mediu
(expuse la soare, îngropate în pământ, ajunse în apă etc.). Se estimează însă că anumite plastice
urmează să reziste în natură până la 1.000 de ani sau mai mult.
Plasticul afectează pământul, apele, animalele și omul. Poluarea cu plastic poate fi de multe
feluri, însă marea majoritate vine de la produse de unică (sau redusă) folosință, pe care oamenii le
utilizează și le aruncă în mai puțin de un an de la producerea lor.
Materialele plastice eliberează chimicale periculoase în sol, după care ajung în pânza freatică
și pot afecta speciile care consumă apa, substanțele
respective afectează negativ și germinarea
semințelor, lucru care duce la afectarea plantelor
sălbatice, dar și a culturilor. Substanțe periculoase
sunt eliberate din plastice în râuri, lacuri, mări și
oceane, afectând multe specii de animale, păsări și
pești. Pericolul crește odată cu fragmentarea
acestora – pentru că multe bucăți mici sunt ingerate
și au un impact negativ asupra proceselor naturale
care au loc în organism.
Biodegradarea de către microorganisme se produce cu eliberare de metan – un gaz cu
puternic efect de seră care își aduce contribuția la încălzirea
globală.
Toate aceste procesele, ajung să afecteze și
sănătatea omului, în mod direct sau indirect. Pe lângă
aceste lucruri se mai adaugă și urâțirea mediului în care
trăim – urâțire pe care o putem observa ușor pe străzile
orașelor noastre, în parcuri și spații verzi, dar și pe malul
apelor sau la munte. Aproape oriunde am merge în țară sau
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în lume, găsim produse plastice aruncate aiurea, inclusiv în arii extrem de greu accesibile, cum ar fi
largul oceanelor sau vârfurile lanțului Himalaya.
Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Illinois susţin că transformarea pungilor furnizează mai
multă energie decât consumă, fiind, aşadar, rentabilă şi eficientă. Se pare că 800 de pungi ar
însemna aproximativ 5 l de ţiţei. Procesul prin care pungile de plastic sunt transformate în
combustibil diesel, gaze naturale şi alte produse petroliere
se numeşte piroliză.
Această tehnologie prin care pungile de plastic ar
putea deveni combustibil ar rezolva atât criza carburanţilor,
cât şi criza ecologică, produsă de poluarea cu pungi de
plastic. Din pungile de plastic se poate obţine un carburant
pentru motoare diesel, care poate fi amestecat în proporţie
de până la 30% cu motorină obişnuită, fără nicio problemă
de incompatibilitate.
Este imposibil să renunțăm la produsele din plastic, pentru că prezintă destule avantaje și ne
fac viața mai ușoară. Însă putem face toți câte ceva pentru a afecta cât mai puțin mediul și, implicit,
viața noastră și a generațiilor următoare.
Ce e de făcut?
 Să reducem consumul, pe cât posibil, și să achiziționăm produse gândindu-ne și la modul în
care ne pot afecta viața și mediul după ce nu le mai folosim.
 Să încercăm să ne orientăm către produse cu durate mai lungi de folosire și să le evităm pe
cele de unică folosință, ori de câte ori se poate.
 Să colectăm deșeurile selectiv, ușurând reciclarea.
 Să nu aruncăm gunoaie în locuri nepotrivite și, foarte important, să descurajăm astfel de
acțiuni atunci când suntem martori la ele.
 Să susținem inițiativele pozitive când există și să milităm pentru implementarea la nivel
național și local a unor programe eficiente de colectare și refolosire.
 Să participăm la acțiuni de curățire atunci când avem ocazia.
 Să ne informăm și să îi ajutăm și pe alții să se informeze și să înțeleagă gravitatea situației și
metodele prin care putem reduce consecințele negative.
Bibliografie :
http://aqua-optima.ro/poluare-dureroasa/
http://semneletimpului.ro/mediu/pungile-de-plastic-folosite-combustibilul-de-maine.html
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PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR-PERSPECTIVĂ ISTORICĂ
prof. Gavriş Adina
Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Baia Mare, Maramures
Încă de la Creaţie, Dumnezeu i-a dăruit omului lumea, fiind pus stăpân peste toate, în sensul
de a trata natura cu responsabilitate, adică să perceapă relaţia sa cu mediul din jur ca dar. Plămădit
din aceiaşi ţărână din care e făcut întreg universul, omul se înrudeşte astfel cu întreaga natură, fiind
fiinţial legat de restul creaţiei. Omul a primit misiunea de a se îngriji de soarta creaţiei pentru a o
stăpâni, dar din păcate toate cataclismele care au loc, exploatarea iraţională a pădurilor, degradarea
solurilor, impactul tehnologiilor de război etc, toate sunt efectele comportamentului omului faţă de
natură. Paradoxal, autorul şi victima acestor abuzuri este omul, iar pentru a supravieţui, omul are
nevoie de un mediu înconjurător sănătos, cu datoria de a-l proteja, de a-l respecta tocmai pentru
binele său.
Din perspectivă istorică, echilibrul mediului natural a început să fie puternic afectat o dată
cu generalizarea revoluţiei industriale ( secolul al-XIX-lea), dar mai cu seamă de revoluţia tehnicoştiinţifică. Sub impactul dezvoltării economice au fost poluate solul, apele, aerul, au dispărut sau
sunt pe cale de dispariţie multe specii de plante sau animale, milioane de hectare de soluri au fost
transformate în drumuri şi uzine, agricultura excesivă, iar omul se confruntă cu diverse maladii
cauzate de poluare, fenomen ce cuprinde toate ţările şi continentele.
Aceste manifestări degradante se datorează unei societăţi secularizate care urmăreşte
satisfacerea egoistă a ambiţiilor şi lăcomiei omului, acesta devenind robul realităţilor pământeşticel mai mare inamic al planetei. Omul, aşa zis modern- este interesat peste măsură de grija celor
trecătoare în sensul distructiv-totul trebuie să aibă loc acum, nu gândeşte în perspectivă, nu
anticipează consecinţele faptelor sale.
Încercând să localizăm direcţiile în care se mişcă societăţile apusene în căutarea posibilelor
soluţii la problemele ecologiei, se constată că eforturile lor sunt puse în morală, adică impunerea
unor reglementări legislative, dar şi cultivarea unei educaţii ecologice în rândul tinerei generaţii.
Acest lucru s-a impus datorită faptului că s-a ajuns la concluzia că această criză ecologică este o criză
a civilizaţiei care are de-a face cu pierderea sacralităţii naturii în civilizaţia noastră.
Etimologic ecologia ( oiokos-logos) se ocupă cu ştiinţa habitatului, respectiv o ramură a
biologiei care studiază interacţiunile fiinţelor vii şi mediul lor (Ernst Haeckel ,1866 ).
Preocupările pentru protecţia mediului înconjurător au fost pe agenda de lucru a
decidenţilor politici încă din anii ′70, dar se pare că nu suficient de serios, din moment ce se constată
o tot mai accentuată degradare a mediului înconjurător, iar semnalele de alarmă ale ecologiştilor
sunt din ce în ce mai intense.
Termenul de ecologie s-a impus atenţiei opiniei publice mai întâi în Occident, iar apoi în
Europa Centrală şi Estică mai ales după ce o serie de evenimente cu un puternic impact- incendiul
de la o fabrică de pesticide din India (aparţinând unei companii americane) sau accidentul nuclear
de la Cernobâl – au zguduit din inerţie opinia publică şi au introdus treptat ecologia în rândul
preocupărilor individuale şi a comunităţilor naţionale şi internaţionale.
Apariţia şi amplificarea poluării (a aerului, a apei, a solului, dar şi fonică), distrugerea stratului
de ozon, dispariţia unor specii de plante sau animale, creşterea suprafeţelor deşerturilor, afirmarea
problemelor globale, topirea gheţarilor etc, au fost câteva din semnalele de alarmă ale unei crize
ecologice profunde care a determinat ca ecologia să treacă de la stadiul de simplă disciplină
ştiinţifică la cea de problemă a conştiinţei comune naţionale şi internaţionale.
Un rezultat primordial al eforturilor internaţionale pentru ocrotirea mediului a fost
Conferinţa de la Stockholm (1972). Dacă în anii ’50 am asistat la creşterea voinţei de emancipare a
ţărilor colonizate: respectiv lumea a treia îşi afirma revendicările politice faţă de nordul dezvoltat.
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În anii ’60 Occidentul demonstrează că modelul său, bazat pe progres, este bun (dezvoltarea este
înainte de toate o chestiune de “mecanică”): este efervescenţa dezvoltării tehnologice şi sociale
care debuteaza, revoluţia verde. Dar la sfărşitul acestor ani şi al începutul anilor ’70 începe să se
discute despre limitele Terrei: se discută ideea cantităţii de materie şi energie intrată în ciclul
industrial, precum şi cantităţile rejectate din acelaşi ciclu în environment. În acest context apar
primele ministere ale mediului, iar în 1972 este organizată la Stockholm prima Conferinţă mondială
asupra mediului.
Un rezultat semnificativ al acesteia au fost cele 26 de principii de bază, ceea ce a pus bazele
protecţiei mediului modern. Au definit conceptul dezvoltării durabile, sau faptul că fiecare om are
dreptul la un mediu sănătos şi curat. Din păcate elanul de început s-a diminuat odată ce naţiunile
au observat faptul că măsurile luate pentru protejarea mediului de multe ori se ciocnesc cu
interesele economice, şi în unele cazuri sunt foarte costisitoare.
În paralel cu conştientizarea problematicii, se asistă la o degradare accentuată a
environmentului: niciodată activităţile umane nu au fost aşa de prădătoare, deci aşa de distructive.
Şi din această cauză a fost înfiinţată în 1982 Comisia mondială de mediu şi dezvoltare durabilă
(numită şi Comisia Bruntland), care a fondat cu adevarat noţiunea de dezvoltare durabilă. Cele două
noţiuni fundamentale şi aparent antagonice – dezvoltarea şi environmentul sunt reunite într-un
singur concept: dreptul la viaţă şi la dezvoltare implică în mod necesar conservarea naturii şi a
resurselor, dar invers nu se poate avea dezvoltare fără resurse în aer, apă, sol – şi aceasta în spaţiu
(solidaritate intrageneratională) şi în timp (solidaritate intergeneratională).
Pe baza definiţiei dezvoltării durabile elaborate de Comisia Bruntland, Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite a convocat în 1989 Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, care a
avut loc în 1992 la Rio de Janeiro. Această conferinţă a fost cea mai mare după război. Ea a permis
relansarea conştiinţei mondiale asupra planetei noastre, şi obiectul său principal a fost adoptarea
unui vast program, Agenda 21, un veritabil plan de salvare al planetei, acoperind toate domeniile
dezvoltării durabile. În plan tematic, este vorba de 20 de capitole care fac o analiză succintă a
situaţiei şi prezintă soluţiile în diverse domenii. Conferinţa de la Rio a adoptat două declaraţii:
- Declaraţia de la Rio, enunţând un număr de principii generale;
- Declaraţia asupra pădurii, cu referire la toate tipurile de păduri.
Conferinţa de la Rio a fost de asemenea ocazia de a semna 2 convenţii, care au fost negociate
în paralel, asupra a două teme majore ale dezvoltării durabile:
 Convenţia asupra climatului, intrată în vigoare în martie 1994; ea solicită statelor semnatare
stabilizarea şi apoi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (în special CO2), până la valori
tolerabile de către ecosisteme.
 Convenţia privind biodiversitatea, intrată în vigoare în decembrie 1993; ea cuprinde dispoziţii
privind conservarea diversităţii biologice, printr-un partaj echitabil între deţinătorii şi utilizatorii
de resurse genetice. La cererea statelor africane s-a semnat şi Convenţia privind deşertificarea.
În ce priveşte implementarea la nivel concret a conceptului de dezvoltare durabilă, 4 actori
au fost stabiliţi de a acţiona concertat: guvernele, intreprinderile economice, ONG-urile, instituţiile
Naţiunilor Unite. Definirea dezvoltării durabile “dezvoltarea durabilă se referă la o dezvoltare care
satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface
propriile necesităţi”. Există foarte multe definiţii ale dezvoltării durabile; numai în Raportul
Bruntland sunt prezentate 6, iar în literatura mondială sunt peste 100 de definiţii. În plus faţă de
definiţia prezentată mai sus apar în celelate definiţii referiri la biodiversitate, egalitatea şanselor (cu
privire la sex, religie, rasă).
Educarea tinerelor generaţii, în paralel cu asimilarea de cunoştinţe corecte de specialitate,
urmăreşte însuşirea unor comportamente etice în raporturile lor cu mediul. Această direcţie vizează
atât comportamentele private de zi cu zi, cât şi pe cele sociale, care implică exigenţă în luarea sau
aplicarea unor măsuri cu consecinţe pentru mediu. Cunoaşterea ştiinţifică a urmărilor ce le poate
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avea pentru mediu o acţiune individuală sau colectivă este singura în măsură să determine o
conduită etică. Din această cauză considerăm că simplele îndemnuri pentru conservarea şi protecţia
mediului trebuie susţinute de cunoştinţe care să ofere cultura necesară şi să fondeze orice acţiune
de amenajare şi echipare a teritoriului.
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ODĂ MĂREŢULUI STEJAR
prof. Gheorghe Cristiana
Colegiul National "Constantin Cantacuzino", Targoviste, Dambovita
,,Și câte gânduri nu deșteaptă câte-un stejar mai vechi, ce știe
A veacurilor dispărute povestea cea de bărbăție,
El, ce sub umbra lui bătrână s-adăpostească a putut
Câte-un Mihai al țării noastre, trăit și mort necunoscut”.
(Pădurea de Alexandru Macedonski)

Numai un sfert din suprafaţa României este acoperită de păduri (26%). Potrivit Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile, ţara noastră se află, din acest punct de vedere, pe locul 13 în
Europa. Suprafaţa împădurită este sub media europeană de 29,3%. Romania a ajuns la 26,7%
suprafata împadurită, de la 80%, cât a fost odată. Astfel, ne situăm sub media europeană de 30% şi
sub limitele recomandate de specialişti (35-40%), pentru a avea un aer curat.
Din cauza defrişărilor fără discernământ, unii versanţi ai munţilor au rămas dezgoliţi de-a
dreptul. Deşertificarea, un alt efect al defrişărilor ne înconjoară tot mai mult.
Fenomenul încălzirii globale, urmare a modificării nivelului radiaţiei solare, datorată mai ales
poluării masive cu dioxid de carbon – care produce “efectul de seră” – este amplificat de modificarea
covorului vegetal şi de defrişarea necontrolată. Astfel, oprirea defrişărilor pe plan mondial, până în
anul 2020, se înscrie ca una dintre cele mai eficiente măsuri pentru limitarea şi diminuarea “efectului
de seră”
Dintre beneficiile pădurii: anual, un hectar de pădure consumă aproximativ 16 tone de dioxid
de carbon şi elibereaza tot atâta oxigen. La fel, pădurea filtrează vântul care o tranzitează, plus că
reţine peste 60 de tone de praf într-un an. Mai mult decât atât, pădurea scade încarcatura
bacteriană din aer cu pana la 90%.
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Pădurile şi alte spaţii verzi, reduc stresul, au efecte benefice asupra stării de spirit, atenuează
stările de tensiune, agresivitate şi amplifică în schimb starea de bine a organismului. Pădurile
contribuie totodată la fortificarea sistemului imunitar, stimulând activitatea şi numarul celulelor
imunitare care distrug celulele canceroase.
Numeroase studii arată că oboseala şi stresul dispar mai rapid şi recuperarea organismului
decurge în conditii mai bune în mediul natural decât în cel urban. Parametrii precum tensiunea
sangvină, ritmul cardiac, tensiunea musculară şi nivelul “hormonilor de stres” îşi reduc mai repede
nivelul în mediul natural. Depresia, nervozitatea şi agresivitatea sunt de asemenea reduse
semnificativ în spaţiile verzi, iar sindromul atenţiei deficitare la copii este de asemenea atenuat când
aceştia se joaca în spaţiile verzi.
În lume există 600 de specii de stejar, printre care se numără arbori foioși care au frunziș
doar vara, precum și arbori foioși veșnic verzi sau chiar arbuști. Multe exemplare autohtone au
scoarța adânc brăzdată, rădăcini pivotante lungi și se înalță adesea solitar. Aceasta atrage fulgerele,
motiv pentru care o zicală populară germană avertizează ca pe timp de furtună sa nu te adăpostești
sub un stejar. Însă când vremea este frumoasă, nu există un locșor mai plăcut decât sub acoperișul
de frunze. Fosilele descoperite stau mărturie: stejari existau deja acum 12 milioane de ani.
Măreţul stejar cu crengile sale ramnificate creşte până la o înăltime de 40 m, traieşte până
la 800 ani şii oferă adapost unei sumedenii de animale şi plante.
Cele mai cunoscute specii de stejari: stejarul de lunca (Quercus robur), stejarul brumariu
(Quercus pedunculiflora), gorunul sau stejarul sesil (Quercus petraea) creşte mai vertical şi are
trunchiul mai subţire decât stejarul european, crengile crescând la înaltime pe trunchiul său. Poate
atinge 30 m înalţime, traieşte pana la 800 de ani şi are o frunza lunga şi conică cu indentaţii mici şi
un peţiol lung. Ghindele sale cresc pe tulpini scurte.

Gorunul sau stejarul sesil
Faptul că în limba germană denumirea unor animale precum gaița, veverița și fluturele de
stejar conține cuvântul „stejar” sugerează importanța acestui arbore ca habitat pentru fauna
europeană. Grecii antici și popoarele germanice îl venerau chiar ca întruchipare a celor mai puternici
zei din culturile lor. Iar în limba celților, cuvântul „druid” are aceleași rădăcini ca și cuvântul utilizat
pentru stejarul lor sfințit. Până și poeții și pictorii romantici au fost vrăjiți iremediabil de farmecul
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stejarului. În perioada romantismului, stejarul era un simbol al stabilității, persistenței și
loialității.Arbore sacru în nenumărate tradiţii, stejarul este învestit cu privilegiile supremei divinităţi
cereşti din pricină că atrage trăsnetul şi simbolizează măreţia. Stejarul a fost mereu şi pretutindeni
sinonim cu forţa. Stejarul este, prin excelenţă, figura arborelui sau a axei lumii, instrument de
comunicare între Cer şi Pămînt. În „Odiseea” de Homer, 137, la întoarcerea sa acasă, Ulise consultă
în două rînduri „frunzişul divin al marelui stejar al lui Zeus”. Lîna de aur, păzită de balaur, era atîrnată
într-un stejar: acesta avea valoare de templu. Prin trunchiul său, prin ramurile sale groase, prin
frunzişul său des şi prin propriul său simbolism, stejarul e o emblemă a ospitalităţii şi echivalentul
unui templu. Semn al nemuririi şi trăiniciei, în antichitate, era închinat zeului fulgerului şi al -cerului.
Stejarul este des lovit de fulger, de aceea oamenii se feresc de el pe timp de furtună. Frunzelor de
stejar li s-a atribuit capacitatea de a fermeca leii; un par de stejar alungă şerpii.
În poemul „Dan, căpitan de plai” de V. Alecsandri, cei doi stejari sînt simbolul revelatoriu al
permanenţei pămîntu- lui românesc: „Crescuţi dintr-o tulpină pe culmea cea de munte! Şi-avînd ca
o coroană un secul pe-a lor frunte”.
O traditie străveche permitea intrarea porcilor în pădure pentru a se hrăni cu producţia
autumnală de ghindă. Astfel, caprioarele şi vitele erau împiedicate să manance ghindele verzi
necoapte, care le-ar fi otravit. Dar porcii sunt vestiţi şi pentru priceperea lor în vânatoarea de trufe,
iar toamna această preţuită fungă neagră creşte adânc în pamânt în jurul bazei stejarului. Trufa este
considerată o delicatesă şi este foarte scumpă, astfel cautarea anuală este un moment important în
zonele împădurite. Şi alte ciuperci comestibile se găsesc în abundenţă în aceasta vreme, atragând
colectori (care trebuie să cunoasca bine care sunt comestibile şi care sunt otravitoare, deoarece
aspectul lor poate să fie foarte similar). Ciuperca fleică creşte pe lemnul viu al trunchiului stejarului,
formand straturi maronii asemenea unor trepte cu margini crestate. Din lemnul ramurilor moarte
ale stejarului răsare ciuperca scoică sau ciuperca mycena. Treptat, stejarul se pregateste pentru
somnul de iarna, închizând alimentarea cu hrană şi apă de la rădăcini formând un dop ca de plută în
punctul în care frunza se fixează pe o ramură. Astfel seva se retrage şii frunzele odinioara verzi devin
aurii, mor şi cad.
Frunzele cazute din copaci furnizeaza provizii râmelor, acestea fiind cele mai ocupate
toamna. Transformarea acestor frunze în humus în pamant asigură provizii de nutrimente pentru
copac şi pentru milioanele de microorganisme din mediul sau. În jurul său se afla alţi locuitori ai
pamântului: miriapode, paduchi de lemn;,limacsi şi furnici. În aceasta perioada a anului pădurea
abundă de păianjeni, plasele lor ca de borangic acoperind toate straturile stejarului. Aceştia nu se
consuma doar unii pe altii pentru a supravietui, ei sunt mâncati la randul lor. Prezenţa lor în copac
atrage o sumedenie de păsari, care se îngraşă pentru iarna sau îşi adună puterile pentru lunga
migraţiune în Africa.
La venirea iernii, stejarul este bine pregatit pentru o perioadă de abstinenţă. Nici acum el nu
este golaş. Trunchiul său bătran şi robust este acoperit cu iederă şi uneori vâsc (ce se maturizează
la Crăciun), precum şi cu muschi, alge, licheni sau ferigi. Toate frunzele copacului dispar iar sistemul
de absorbţie a apei şi a substantelor nutrtive din sol este inchis. E timpul somnului. La bază, printre
rămăşiţele frunzelor căzute, soarecele de pădure, soarecele de câmp şi chiţcanul ramân activi în
cautarea hranei necesare, iar la rândul lor aceştia sunt vânaţi de nevăstuici, hermeline şi vulpi.
Printre ramurile dezgolite veverita îşi poate construi o vizuină, din care va pleca în căutarea hranei,
deoarece ea nu hiberneaza. Adânc, sub stejar, la aproximativ 1,5m , sub pamant, bursucul
semihibernează în vizuină, aventurându-se afară doar când vremea este blandă. Femela bursucului
naşte puii în februarie. Scurt timp după aceasta, copacul se va trezi, pregătindu-se pentru un nou an
de viaţă.
Primavara, cand stejarul adormit se trezeşte din somnul de iarnă şi apar primele frunze,
începe ciclul anual. Apare o abundenţă de insecte în copac, care la rândul său atrage animalele şi
păsările insectivore. Exista 100 de specii de fluturi de noapte mai mari, dintre care mulţi şi-au primit
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numele după acest copac. Ex.(fluturele alb al stejarului; carligul stejarului; cainele stejarului).
Păsările au zona de operare specifică: pitulicea mică, piţigoiul albastru şi piţigoiul mare, cintezoii şi
silviile de pădure, ocupă varful copacului. Pe trunchiul robust al stejarului, sticlenii, ciocanitoarele
pătate mici şi mari.
La baza copacului revenirea soarelui aduce la viaţă: primulele, anemonele şi violetele. În mai,
poiana va fi o mare de campanul. Mareţul stejar arată cel mai impresionant vara, când are frunzisul
complet, dar în aceste luni calde, adesea secetoase, face un mare efort de supravietuire.
La fel ca orice plantă, stejarul creşte şi traieşte prin fotosinteză -fabricile sale (frunzele) sunt
acţionate de energia soarelui. El trebuie să adune substanţe nutritive (minerale) şi apă din sol şi să
le transporte pe întreaga sa înalţime, până la cele mai îndepărtate crengi, rămurele şi frunze. Într-o
zi de vară, un singur copac poate să absoarbă peste 450 l apă. Vietăţile şi plantele care trăiesc pe
stejar şi langă el, ramân active vara. Fluturele fir de par purpuriu poate să colonizeze frunzişul
luxuriant din vârful copacului, în timp ce mai jos poate să se găsească fluturele împarat purpuriu.
Pe trunchiul copacului trăiesc muştele stejarului: acestea au obiceiul de a rămâne nemişcate,
cu capul orientat în jos,pe scoarta copacului. Gărgăriţele trăiesc pe ramuri. Femela depune un singur
ou din care eclozează o larvă, care traieşte din ghindele care cresc acolo. În lumina serii se ivesc
cărăbuşii şi rădaşte mari, precum şi masculul caprimulgului, după ce şi-a marcat deja cu atenţie
teritoriul, dintr-un punct adapostit aflat la vederea perechii sale, din cuibul sau bine camuflat în
frunzele moarte aflate dedesubt.
Lumina soarelui se poate înfiltra printre ramurile stejarului până la solul pădurii, unde
ierburile, ferigile şi murii oferă substante nutritive pentru animalele care pasc şi care se hrănesc cu
plante, de le soareci de camp, chiţcani şi iepuri până la caprioare. Bine camuflaţi de frunze se găsesc
sitarul de padure, o pasare terestră. Rădacinile ramificate pot ascunde vizuina unei vulpi. O vulpe
înfometata nu se fereste să mănânce viermi şi larve ( în jurul unui stejar acestea există din
abundenţă).
Sub copac, la sol, se gasesc macalendrii, mierlele, pitigoii mari si cintezoii, asteptand sa cada
ceva de sus. Noaptea, un alt fel, diferit, de vietăţi apar să profite de ospăţul de omizi sau fluturi.
Lichenii, care se raspândesc treptat de-a lungul multor ani pe trunchiul şi pe ramurile stejarului,
ascund fluturii valet si fluturii patati de covor, iar frunzele moarte de la solul padurii ascund fluturele
comun cu evantai. În părţile moarte ale copacului, larvele de lemn, rădaştele şi alti gândaci, precum
si viespele de lemn sapă tunele protectoare în care vor vor ajunge la maturitate -doar dacă scapă de
ciocanitoare.
Scoarţa de stejar conţine taninuri (acid galic, acid elagic şi acid cvercitanic), cvercitol, pectine,
rãşini şi sãruri minerale, cu acţiune astringentã, antidiareicã, hemostaticã, dezinfectantã.
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ECOLOGIA ȘI ȘCOALA! VIITORUL ÎL SCRIEM NOI!
prof. Gheorghiu Georgeta
Colegiul Național „Cantemir Vodă”, București
După cum au observat biologii, omul este singura ființă care își distruge mediul în care
trăiește. De ce? Motive ar fi mai multe: nepăsarea, lipsa educației, incultura, inconștiența – toate
acestea fac din om cel mai mare inamic natural al planetei. Omul încă nu a învățat sau, mai bine
spus, a uitat cum să trăiască în armonie cu natura. Se pune problema ce vom lăsa noi generațiilor
viitoare?Ne pasa de acest lucru?Omul modern este prea modern, daca pot spune astfel, pentru a-si
mai pune problema generațiilor viitoare,rezumându-se la timpul prezent, la a face acum, a trăi cât
mai bine acum, a utiliza ce îi oferă natura acum, negândindu-se la implicațiile activităților antropice
asupra mediului.
Trebuie sa lucrăm la formarea conștiinței ecologice.Nu avem nevoie de o anumită pregătire
ca să ne dăm seama de dezastrele ecologice produse de om.“Respectând natura, te respecți pe tine
și generațiile viitoare!”.
În mod normal, daca vorbim despre ecologie trebuie să știm ce înseamnă acest lucru.
Pornind de la etimologia cuvântului ecologie (in greaca oikos=casa, gospodărie,economie;
logos=stiinta), Ernst Haeckel, in 1866, introduce pentru prima data acest termen și dă prima definiție
și anume ecologia este știința economiei naturii, gospodăririi naturii sau știinta condițiilor luptei
pentru existență. La noi în țară întemeietorul ecologiei românești este considerat Grigoare
Antipa,elevul lui Haeckel.
Definiția cea mai complexă data ecologiei este următoarea: „Ecologia este știința care
studiază interacțiunea sistemelor biologice la toate nivelele de organizare (individual, populația,
biocenoza, ecosistemul, biomul, biosfera) cu mediul înconjurător in scopul cunoașterii legităților
acestei interacțiuni,elaborării metodelor de optimizare a condițiilor ecologice ce asigura
funcționarea normala a sistemelor vii, conservării diversității biologice și diminuării influentelor
negative a factorilor antropici asupra biosferei in ansamblu”.
Se zice că starea mediului înconjurător demonstrează cel mai bine nivelul de civilizație al
societății în care trăim. În țările dezvoltate sticla, hârtia, plasticul se reciclează cu succes, se folosesc
mașini de spălat fără detergenți, călătoriile cu bicicleta sunt mult mai populare decât cele cu
automobilul, se plătesc amenzi enorme pentru pescuitul sau vânătoarea ilegală. La noi însă, din
păcate, aceste lucruri sunt departe de a fi realitate.
Activitatea de protecție a mediului se desfășoară prin informare și educație.Școala are un rol
important în cristalizarea unei educații ecologice trainice. Ea trebuie să ofere gradat cunoștințele
științifice care să genereze și să motiveze conduitele și normele eco-civice, să creeze și să organizeze
activități privind protejarea mediului.
Consider că fiecare disciplină ar trebui să trateze diversele probleme de protecție a mediului
înconjurător cu scopul susținut de a salva planeta de la distrugere.
Există multe mijloace și modalități de includere a problemelor de mediu în cadrul diferitelor
arii curriculare. Astfel, la biologie se pot discuta conexiunile sol-floră-faună, pornind de la rolul
pădurii în cadrul biosferei, ritmul de creștere al unui copac și cantitatea de hârtie pe care acesta o
poate produce, importanța reciclării hârtiei în conservarea naturii și a resursei de aer curat. La fizica
se pot aduce în discuție modalități de utilizare a altor surse de energie alternative curate, iar la
geografia se poate studia influența defrișărilor asupra mediului. La educație tehnologică elevii,
folosind creativitatea, fantezia și dibăcia, pot demonstra că hârtia, pet-urile și alte materiale aparent
nefolositoare pot deveni obiecte utile și decorative.
Ca profesor de chimie și ținând cont că la baza proceselor vitale și la baza schimbărilor
compoziției mediului ambiant stă actul chimic, consider că un rol important în soluționarea
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problemelor de protecție a mediului îl are studiul chimiei. Inițierea elevului în sfera problemelor
ecologice este mai eficientă prin studierea chimiei încă din clasa a VII-a și prin introducerea unor
noțiuni de ecologie, cum sunt: poluare, poluant, sistem ecologic, factor ecologic, subliniind
importanța lor. Conceptele ecologice iau amploare în sistematizare și consolidare pe parcursul
studiului chimiei din clasa a VII-a până în clasa a XII-a.
Se pot folosi diverse activități de învățare a chimiei axate pe probleme de mediu. În
transmiterea cunoștințelor putem folosi cu succes întrebări problemă, de exemplu: de ce este
necesară educația ecologică?; sau cunoscându-se consecințele negative, cum putem realiza
depozitarea fără riscuri a deșeurilor radioactive?; sau realizarea unor fișe experimentale cu teme
precum: pH-ul și aciditatea soluțiilor; Studiul efectului ploilor acide asupra monumentelor istorice;
sau utilizare unor modele grafice precum: Circuitul oxigenului în natură; Circuitul apei în natură;
mergând până la utilizarea unor algoritmi de rezolvare a unor probleme de calcul cu aspect
ambiental, sau jocuri didactice: rezolvarea unor rebusuri tematice, crearea unor ghicitori, crearea
unor compoziții cu materiale din natură.
O altă abordare a problemelor de mediu o constituie realizarea unor activități
extracurriculare la chimie. Facilitând accesul unui număr mare de elevi în aceste activități cu aspect
ecologic, al căror mod de desfășurare nu diferă de activitățile obișnuite: cercul de chimie, olimpiade,
excursii, realizarea unor proiecte ecologice, a unor reviste școlare de promovare a valorilor de
protejarea a mediului, jocuri, se poate dobândi acea gândire ecologică, care ar permite petrecerea
unui mod de viață sănătos, respectarea, păstrarea şi conservarea mediului ambiant și bogățiile lui
pentru viitoarele generații.
O reală educaţie ecologică se realizează şi în cadrul ctivităţilor extraşcolare. Modul cel mai
elocvent îl reprezintă proiectul de mediu. Prin complexitatea sa şi prin timpul pe care fiecare
coordonator de proiect şi-l alocă pentru desfăşurarea sa, proiectul poate atinge mai multe obiective.
Totodată, proiectul presupune o gamă largă de activităţi şi, din acest motiv, tematica poate fi
diversă. Proiectul de mediu este unul dintre proiectele care se poate realiza având suportul total al
copiilor implicaţi.
Utilitatea lui constă în aceea că îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura care există între om şi
natură, între cunoştinţele dobândite la diferite discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, dă
posibilitatea elevilor de a se implica şi organiza prin investigare individuală sau în grup,
autoconducându-şi procesul de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează
posibilitatea de a-şi susţine în mod public opiniile.
Lecțiile de ecologie trebuie să pornească din sufletul omului. O protejare reală a naturii va fi
posibilă doar după ce oamenii își vor schimba mentalitatea și vor conștientiza că ei trăiesc pe baza
naturii și nu invers. Noi nu ne putem lipsi de ea, oricâte trucuri am inventa. Dacă vom ține cont de
acest lucru, problemele de mediu vor fi conștientizate, ele vor atinge inimile oamenilor și lucrurile
vor evolua spre bine.
Eu aș zice că școala nu trebuie să promoveze valori ecologice, ci să le propună. Faptul de a
promova implică un grad foarte mare de obligativitate. Valorile trebuie propuse elevilor, trebuie
argumentate, iar elevii, printr-un efort propriu de gândire, de analiză, le vor accepta sau nu.
Trebuie să ne formăm o gândire ecologică atât de necesară pentru “sănătatea” planetei. Nu
ne ajută să gândim doar ca cetățeni ai unei țări, ci și ca locuitori ai acestei planete; gândirea colectiva
ne va ajuta în acest sens. Ne-am obișnuit să luăm, e puțin spus să luăm, ci să exploatăm de la natură
tot,părându-ni-se acest lucru absolut normal fără a întoarce măcar respectul nostru, fără a vedea de
fapt că tot ce e in jurul nostru e de fapt un miracol de care trebuie să avem grija. Poate ar trebui să
ne punem mai multe întrebări despre originea lumii vii,despre tot ce ne înconjoară, ca să putem
prețui ce s-a realizat în mii de ani și care se distruge pe zi ce trece. Numai crearea unei găndiri
ecologice va face ca și generațiile viitoare să poată folosi ceea ce noua și strămoșilor noștri ne-a
oferit natura.
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Schimbarea mentalității oamenilor nu este ușoară, dar fără o educație în acest sens, orice
acțiune de ocrotire a mediului este supusă eșecului.
Bibliografie:
– „Psihopedagogie”, Cosmovici, Andrei, Cozma, Teodor, Iaşi, Ed. Spiru Haret, 1995.
– „Ecologie şi protecţia mediului”, Mohan, Gheorghe, Ardelean, A., Bucureşti, Ed. „Scaiul”, 1993.
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MINICROSS ŞI SĂNĂTATE ÎN PARCUL NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI
prof. Golumbeanu Luminiţa
Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu, Gorj
Pentru a promova în rândul elevilor un comportament etic faţă de mediu şi pentru a-i
îndemna pe aceştia spre adoptarea unui stil de viaţă sănătos trebuie să realizăm activităţi în
parteneriat cu toate instituţile abilitate în acest sens.
Conştientizarea tinerei generaţii din cadrul Colegiului “Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu asupra
valorilor naturale protejate de pe zona de amplasare a Parcului Naţional Defileul Jiului şi asupra
necesităţii acordării primului ajutor în diferite situaţii impune acţiuni desfăşurate în parteneriat cu
Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului, Crucea Roşie Română Filiala Tg-Jiu, Asociaţia DEP
(Dezvoltare Evoluţie Parteneriat) Bumbeşti-Jiu.
Un exemplu de astfel de activitate, care şi-a propus să aducă elevii mai aproape de natură
şi să îi sensibilizeze faţă de importanţa păstrării frumuseţii naturale în zonele protejate, este
“Minicross în Parcul Naţional Defileul Jiului”. Activitatea marchază ZIUA EUROPEANA A PARCURILOR
NATIONALE. Cei prezenţi au participat la un minicross pe un traseu stabilit iniţial, au realizat
activităţi de orientare în spaţiu cu busola şi au beneficiat de un curs de prim ajutor.

Securitatea şi
sănătatea în
muncă
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Orientare in spaţiu cu busola

Curs de prim ajutor
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Protejând pământul, ne protejăm viața
prof. Grecu Tatiana
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tîrgu Jiu, Gorj
“De zeci de mii de ani, de la homo-sapiens încoace, Terra ne-a hrănit şi ne-a ajutat să
evoluăm. De milioane de ani, pământul acesta a înflorit şi a rodit, oferindu-ne grâne, fructe şi
legume, inimaginabil de multe bogăţii… Noi îl otrăvim cu îngrăşăminte chimice, cerându-i tot mai
multe roade şi tot mai bogate. Dintotdeauna ne dă oxigen, prin chimia tainică a apelor şi pădurilor.
Noi tăiem copacii, deversăm deşeuri toxice în râuri şi fluvii, otrăvindu-i aerul cu gigantice coşuri de
fum. Răsturnăm munţii în căutare de aur, argint şi alte metale rare, fără să ne pese de dezastrul
rămas sub şenilele buldozerelor şi roţile excavatoarelor. Cu toate acestea, Dumnezeu ne îndură, iar
Pământul ne iartă! Mai mult, ne oferă în continuare hrana de zi cu zi, aer proaspăt, ape limpezi şi
bogăţii ale subsolului la care nici nu am visat.”( Jean Darst )
Terra, planeta care spunem că-i a noastră, ne asigură condiţiile necesare vieţii. Natura ne-a
fost alături şi ne-a oferit tot ceea ce ne este de trebuinţă. Neştiinţa şi nepăsarea umană au acţionat
însă nefast asupra Pământului. Acum întreaga omenire trebuie să acţioneze cât mai rapid pentru ca
viaţa pe Pământ să mai poată exista.
De-a lungul anilor, ştiinţa si tehnica au cunoscut evoluţii spectaculoase, ele au contribuit la
îmbunătăţirea nivelului de trai, au creat locuri de muncă, au dus la dezvoltarea economică.
Omenirea însă a uitat că dacă natura ne oferă atâtea, este şi ea datoare să ocrotească Pământul.
Abia în ultimii zeci de ani, cercetătorii au tras alarma şi avertizează că însăşi viaţa pe Pământ este în
pericol, dacă nu se vor lua măsuri împotriva poluării. Înaltele coşuri de fum existente în industrie au
dus la poluarea atmosferei până când în unele zone aerul nu putea fi respirat. Modernizarea
agriculturii a dus la utilizarea excesivă a pesticidelor care au alterat calitatea solului şi a aerului.
Deversarea deşeurilor în apele de suprafaţă sau cele subterane au dus la efecte dezastroase asupra
ecosistemelor. Din păcate semnalul de alarma a fost tras în unele zone, mult prea târziu , când răul
făcut nu mai putea fi înlăturat! Tot mai des se vorbeşte de încălzirea globala a atmosferei ca rezultat
al efectului de seră, fenomen care ar putea duce la topirea parţială a calotei glaciare.
S-a constatat deja că au dispărut multe specii de plante si animale, Pământul se răzbună
adesea prin alunecări de teren , bolile i-au luat adesea forma epidemiilor, ploile acide au distrus
întinse terenuri care nu au mai putut fi repuse în circuitul economic .
Marile aglomerări urbane au cunoscut şi efectele poluării fonice şi indirect confortul vieţii
umane scade iar starea de stres duce adesea la boli psihice.
Poluarea este cea mai subtilă şi răspândită formă de degradare a mediului. Pesticidele,
substanţele chimice, apele uzate deversate de fabrici şi aşezările umane, emisiile de noxe de la
fabrici şi autoturisme, sunt cele mai frecvente cauze ale poluării. Apa, aerul, solul, biodiversitatea şi
sănătatea oamenilor sunt afectate, direct şi indirect, de acest fenomen pe care omul îl creează şi
doar omul îl poate controla şi reduce.
Poluarea apei – alături de pescuitul în exces – ameninţă diversitatea ecosistemelor acvatice.
Apele naturale sunt utilizate adesea ca loc de deversare a apelor uzate industriale şi menajere.
Pesticidele, deşeurile petroliere, metalele grele, detergenţii şi alţi poluanţi din aceste ape uzate, ucid
organismele acvatice. Utilizarea unor cantităţi mari de îngrăşăminte chimice în agricultură duce la
creşterea cantităţii de azot şi fosfor în sol şi apoi în mediul acvatic, ducând la apariţia fenomenului
de eutrofizare.
O problemă extrem de importantă a devenit poluarea aerului, care generează efecte majore
precum ploile acide, accentuarea efectului de seră, deteriorarea stratului de ozon. Termocentralele,
automobilele, industria metalurgică, poluează aerul cu oxizi de sulf şi de azot care au ca efect
formarea ploilor acide. După 1980 s-a observat că în numeroase păduri din lume s-au înregistrat
160

pierderi masive, fenomenul fiind cunoscut sub numele de „moartea pădurilor” şi afectând mai ales
pădurile de conifere.
Efectul ploilor acide nu se limitează numai la mediul natural, el poate fi pus în evidenţă şi de
degradările ce apar la unele construcţii, monumente, etc. .Organismul uman este şi el afectat de
aciditatea ploilor prin creşterea vulnerabilităţii la infecţii a căilor respiratorii, agravarea afecţiunilor
pulmonare.
Dioxidul de carbon, metanul şi alte gaze care poluează atmosfera determină încălzirea
suprafeţei terestre. Amplificarea efectului de seră este rezultatul activităţilor umane. În ultimii 100
de ani au crescut concentraţiile de dioxid de carbon, metan şi alte gaze din aer, ca urmare a arderilor
combustibililor fosili, a defrişării pădurilor, etc.. Valurile de căldură, seceta şi incendiile, topirea
gheţarilor şi a calotei glaciare, ridicarea nivelului mărilor, răspândirea epidemiilor, sosirea timpurie
a primăverii, schimbări în distribuţia speciilor, sunt câteva dintre fenomenele ce atestă procesul de
încălzire globală.
Temperatura creşte peste tot pe suprafaţa pământului, distribuţia precipitaţiilor s-a
modificat şi este tot mai sigur că vor apărea dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea necesarului de
apă. Distribuţia geografică a diferitelor ecosisteme şi structura lor ar putea fi alterată de schimbarea
temperaturii şi a cantităţilor de precipitaţii.
Ritmul actual de extincţie a animalelor şi plantelor este între 50 şi 100 de ori mai ridicat decât
ritmul natural de extincţie. Dacă defrişarea pădurii tropicale va urma cu aceeaşi viteză, în următorii
30 de ani ritmul de extincţie ar putea depăşi între 1000 şi 10000 de ori ritmul extincţiei naturale. În
măsura în care biodiversitatea se va diminua şi ecosistemele se vor modifica, produsele şi serviciile
ecologice, indispensabile dezvoltării durabile, vor fi ameninţate.
Importanţa stratului de ozon şi efectele benefice ale acestuia sunt cunoscute abia de câteva
zeci de ani. Cercetările efectuate după 1963 au pus în evidenţă degradarea stratului de ozon. S-a
constatat că iarna şi primăvara se formează goluri în stratul de ozon în Arctica şi Antarctica,
cantitatea de ozon putând scădea uneori cu 30-40% din total. În acelaşi timp şi eficienţa la reţinere
a razelor ultraviolete-B scade simţitor. Degradarea stratului de ozon se datorează intervenţiei unor
gaze nocive, provenite de pe pământ şi ajunse în atmosferă. Impactul degradării stratului de ozon
este foarte intens. Astfel, în privinţa sănătăţii umane trebuie menţionate principalele maladii ale
ochilor ( cataractă, degradarea retinei ), ale pielii ( cancerul de piele) şi maladii infecţioase. În ceea
ce priveşte plantele terestre, s-a constatat la unele plante reducerea activităţii de fotosinteză, iar la
altele scăderi ale producţiei. Ecosistemele acvatice, sub influenţa razelor ultraviolete-B, sunt
afectate prin dereglarea strategiilor de adaptare ( orientare, mobilitate ), funcţiilor psihologice (
reacţii de fotosinteză şi enzimatice ), dezvoltarea anormală a organismelor marine (peşti tineri, larve
), cu consecinţe în reducerea producţiei de biomasă, respectiv de hrană umană.
Este necesar să devenim conştienţi de consecinţele pe care le au faptele noastre asupra
mediului, asupra echilibrului ecologic. Cu toţii ne dorim să trăim într-o lume curată şi nepoluată.
Trebuie să acţionăm împreună, rapid şi cu seriozitate, pentru că trecerea timpului este ireversibilă,
iar greşelile asupra mediului înconjurător sunt tot mai greu de reparat. Omul trebuie să înveţe să
respecte natura, mediul în care trăieşte, acest lucru fiind indispensabil în menţinerea unui echilibru
permanent între om şi natură.
Încălzirea globală, ploaia acidă, subţierea stratului de ozon, smogul, dispariţia unui număr
din ce în ce mai mare de specii, toate aceste probleme nu le vom putea opri noi singuri dintr-odată.
Uneori ni se pare că sunt atât de multe de făcut şi că noi, ca persoană, singuri, nu putem face nimic,
aşa că mai bine să-i lăsăm pe ceilalţi să facă asta, pe cei care au această responsabilitate. Însă trebuie
să fim conştienţi, tot timpul, că fiecare în parte este responsabil de soarta Pământului pentru că
fiecare om consumă zi de zi resursele acestei planete, se bucură de natură, de viaţă, posibilă pentru
noi oamenii doar cu ajutorul acestei planete, nici mică, nici mare dar primitoare, pe care trebuie să
o ocrotim în fiecare zi.
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Terra, planeta care spunem că-i a noastră, ne asigură condiţiile necesare vieţii. Natura ne-a
fost alături şi ne-a oferit tot ceea ce ne este de trebuinţă . Acum întreaga omenire trebuie să
acţioneze cât mai rapid pentru ca viaţa pe Pământ să mai poată exista.
Conservarea mediului înconjurător este o problemă actuală, universală şi nu doar o
problemă ecologică. Menţinerea echilibrului balanţei ecologice presupune pe lângă protecţia
atmosferei, protecţia tuturor ecosistemelor terestre, acvatice, subterane. Conservarea mediului,
presupune nu doar consumarea eficientă şi limitată a resurselor dar şi găsirea, selectarea şi aplicarea
acelor tehnologii ce poluează şi agresează mediul cât mai puţin. Există nenumărate metode prin
care aerul, solul, apele şi pădurile pot fi conservate:
- reducerea poluării atmosferice şi în special monitorizarea poluării industriale;
- tratarea agenţilor poluanţi pentru neutralizarea nocivităţii lor;
- diminuarea emisiilor de gaze şi pulberi prin montarea de surse eficiente de captare;
- utilizarea vehiculelor şi a combustibililor nepoluanţi;
- îmbunătăţirea proceselor de epurare a apelor şi construirea unor noi baraje;
- colectarea deşeurilor şi apelor poluate în bazine speciale de colectare;
- colectarea selectivă a deşeurilor;
- folosirea moderată a îngrăşămintelor, pesticidelor şi a metodelor de fertilizare;
- plantarea de zone verzi, de protecţie, în special în jurul marilor poluatori;
- reducerea defrişărilor şi diminuarea eroziunii solurilor prin plantare de arbori;
- protejarea pădurilor printr-o exploatare raţională, inclusiv oprirea păşunatului în ele;
- managementul ecologic şi turismul ecologic, etc.
Şi, evident, enumerarea poate continua. Prin respectarea celor de mai sus şi evitarea, eliminarea
sau înlocuirea activităţilor degradative, prin reciclare sau prin economisirea energiei sau găsirea
unor metode alternative de producere a ei, putem contribui la o atenuare a dezastrului ecologic
spre care se pare că ne îndreptăm.
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Dezvoltarea durabilă – strategie pentru viitor
prof. Harja Irina Geanina
C.N.I. "Spiru Haret", Suceava, Suceava
Economia mondială se află într-un process accelerat de globalizare, privind producția,
consumul, comerțul și investițiile, însă ecosistemele care stau la temelia mijloacelor de
subzistență, sunt în present utilizate în mod nesustenabil iar în multe cazuri s-a ajuns la o
degradare accelerată a acestora. Întregul proces de transformare a economiilor statelor lumii a
condus în ultimii ani la acea creștere economică mult dorită, prin utilizarea unui număr tot mai
mare de modele de consum și producție, dar și prin utilizarea resurselor naturale care au fost
folosite într-un mod excesiv.
În cadrul Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea de la Rio de
Janeiro, Brazilia a fost adus în discuție rolul pe care îl joacă afacerile în dezvoltare adurabilă. Prin
Agenda 21, s-a conturat un plan de acțiune care sublinia faptul că, politicile, operațiunile
întreprinderilor și industriei, dar și a marilor corporații transnaționale, vor juca un rol important
în lupta privind reducerea impactului negative asupra utilizării resurselor și asupra mediului.
Astfel, liderilor de afaceri din sectorul privat li s-a cerut ca prin strategiile și deciziile lor să
contribuie la dezvoltarea durabilă a societății și la conștientizarea ideii de responsabilitate socială.
Prin intermediul summitului din 2002 de la Johannesburg, liderii de afaceri și numeroase
organizații au susținut faptul că prin eforturile proactive în raport cu obiectivele sociale și de
mediu, se poate ajunge la scăderea riscului de degradare a mediului înconjurător. Marile
întreprinderi au adus contribuții importante în dezvoltarea și implementarea unor soluții
inovatoare cu privire la problemele sociale și de mediu, fiind impulsionate de convergența care
există între interesele sociale și de afaceri. În plus, a fost evidențiat și rolul major pe care poate
să-l aducă parteneriatul cu statul și cu societatea civilă. Nu trebuie uitat nici faptul că, problemele
de mediu și cele sociale pot conduce spre crearea de oportunități pentru noi produse și servicii.
Presiunea care a venit din partea consumatorilor și din partea politicului pentru energia
regenerabilă, eficiența energetic și produsele verzi au dat naștere unor strategii corporatiste
destul de notabile și de multe ori profitabile. Plecând de la idea că managementul mediului și
creșterea economică pot fi susținute reciproc,s-a ajuns la dezvoltarea politicilor naționale și
internaționale pentru o economie verde. Provocarea cu care se confruntă societatea de astăzi
economia verde trebuie susținută de o serie de strategii care să conducă, pe de o parte la
eradicarea sărăciei, iar pe de altă parte, la evitarea deteriorării mediului înconjurător. Țările
dezvoltate trebuie să se concentreze spre păstrarea drumului drept către o dezvoltare durabilă
prin reducerea impactului asupra mediului, iar statele care sunt în curs de dezvoltare trebuie să
reușească să ridice nivelul de trai al populației și să înlăture sărăcia prin impulsionarea
amprentelor ecologice. Ambele tipuri de țări se confruntă cu o provocare comună: dezvoltarea
durabilă. Pentru atingerea acestui obiectiv, ele trebuie să creeze condiții pentru schimbarea
cererii și a comportamentului consumatorului la nivel mondial, de la bunurile care consumă
resurse și energie intensivă către produsele ecologice și, de la un comportament mai puțin
ecologic către unul ecologic/durabil.
Pentru a se ajunge la o dezvoltare durabilă, dezvoltare care să răspundă nevoilor actuale,
fără a compromite însă capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, indivizii,
întreprinderile și guvernele trebuie să adopte decizii care să creeze un stil de viață durabil, care
să conducă în cele din urmă la reducerea la minimum a utilizării resurselor naturale, a emisiilor, a
deșeurilor și a poluării, oferind în același timp un sprijin pentru dezvoltarea socio-economică a
statelor lumii. Guvernele joacă un rol-cheie prin crearea cadrelor și a infrastructurilor adecvate
care permit cetățenilor și întreprinderilor să aibă acces la schimbare.
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În concluzie, dezvoltarea durabilă trebuie să fie preluată de societate în ansamblu, ca
principiu care să identifice numeroasele alegeri pe care fiecare individ le face în viața de zi cu zi,
dar și strategiile politice și economice importante luate de către fiecare stat, care vor conduce la
schimbări profunde în gândire, în structurile sociale și economice și în modelele de consum și de
producție.
Bibliografie
 http://www.environmentmagazine.org/Archives/BackIssues/2012/November-December
2012/sustainable-full.html, SustainableDevelopment: A Case for Education, A. Anderson
and M. Strecker, (accesatîn data de 24.05.2018)
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Omul si mediul inconjurator
Bibliotecar-documentarist Iliuţă Adriana
Şc. Gimn. „Dragoş Marin”, Ştefan cel Mare, Călăraşi
Viaţa, un dar inegalabil, pe care trebuie să-l preţuim şi să-l apărăm, este uneori ameninţat
de transformări politice, economice şi sociale. În prezent, mai mult de 5 miliarde de oameni folosesc
resursele naturale. In fiecare colţ al lumii se taie păduri, se extrag minerale şi surse de energie,
erodând solul, poluând aerul şi apa, creând deşeuri periculoase. Poluarea înseamnă modificarea
compoziţiei aerului, apelor, solului, datorată unor substanţe chimice, praf şi fum care aduc
impurităţi şi determină un dezechilibru ecologic natural. Această poluare duce la dispariţia speciilor,
extinderea deşerturilor, contaminarea cu pesticide, înmulţirea problemelor de sănătate, foametea,
sărăcia sau chiar pierderea de vieţi omeneşti.Mulţi experţi sunt îngrijoraţi de faptul că, dacă acest
ritm al degradării continuă, vom fi martorii distrugerii treptate a sistemelor care sprijină viaţa pe
pământ.

Omul este principalul vinovat de poluarea mediului şi tot el suportă efectele ei negative
asupra sănătăţii sale, de la o banală îmbolnăvire până la pierderea vieţii.
Coordonatele actuale ale vieţii cotidiene impugn abordarea unor teme specific în scoala,
alături de alte elemente de educaţie şi probleme legate de calitatea mediului înconjurator. Astfel,
se evidenţiază prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a cunoaşte, proteja şi conserva mediul de
viaţă, păstrarea particularităţilor naturii devenind eficientă şi reală numai atunci când aceasta va
face parte integrantă din filozofia şi comportamentul nostru.
Se impune ca, încă din clasele mici, copiii să cunoască formele de viaţă existente în mediul
înconjurător şi să înveţe să le ocrotească. Ei trebuie să cunoască şi resursele naturale care asigură
viaţa, dar şi cauzele şi formele de manifestare ale dezechilibrelor naturale din mediul înconjurator,
în special a celor produse de om.
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Ceea ce învaţă copiii în primii ani reprezintă mai mult de jumătate decât vor învăţa în restul
vieţii. Astfel, educaţia omului începe din copilărie, componentele dezvoltării sale fizice si psihice
mergând în paralel cu trăsăturile de personalitate.
Educarea copiilor a devenit o preocupare şi o necessitate prefigurate de schimbările
majorece au avut loc asupra mediului înconjurător, ceea ce ne solicit să trăim într-o permanentă
stare de adaptare pentru a putea face faţă schimbărilor potenţiale şi a preveni eventualele dezastre
ecologice.
Educaţia de mediu este mai mult practică, în sensul învăţării unor aspecte pozitive sau
negative legate de mediul ambiental.

Nu există modele universal pentru integrarea educaţiei privind mediul înconjurător în
procesul instructiv-educativ. Modalităţile acestei integrări sunt definite în funcţie de condiţiile,
finalităţile şi structurile educative şi socio-economice ale fiecărei ţări. În funcţie de vârsta copiilor,
se aplică practici pedagogice diferite.
Bazate pe cooperare şi colaborare, diversitatea activităţilor practice desfăşurate cu copii
asigură asimilarea regulilor de comportament care se constituie în elemente de bază în formarea
unei educaţii a oamenilor de mâine.
Scoala, prin definiţia şi rolul său, asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de
formare a copiilor, sub cele două laturi ale sale: instructivă şi educativă.

Şcoala este chemată să determine nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile
naturii, ci şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător-condiţie de viaţă
civilizată şi sănătoasă.
Este important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara instituțiilor de
învățământ să continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă din
şcoală într-un adevărat comportament european. Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu copii
permite îmbogăţirea volumului de cunoştinţe, lărgirea orizontului stiinţific, sesizarea legăturilor
reciproce între fenomene, modul cum se interferează şi se influenţează reciproc şi, de asemenea,
permite formarea unei gândiri sănătoase despre lume şi viaţă.
În concluzie, şi copiii, educaţi, îndrumaţi de către cadrele didactice, pot să se implice, să lupte
active împotriva poluării pentru păstrarea unui mediu curat, pentru că un mediu poluat dăunează
foarte mult sănătăţii omului.
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Mediul înconjurător este un mechanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui
integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. A înţelege natura înseamnă a
înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată astăzi, înseamnă a
contribui la fericirea fiecăruia dintre noi.
Bibliografie:
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«ANTREPRENORI, SALVAȚI PĂDUREA!»
- PROIECTprof. Iordache Mirela, prof. Urse Daniela
Liceul Pedagogic "D. P. Perpessicius", Braila, Braila
« Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea şi munţii. Faceţi tot
posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce îi înconjoară, pentru că fără dragostea faţă
de natură şi animale, omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre
cuvinte – VIAŢĂ» (C. Mihăilescu)
Educaţia ecologică se face începând cu primii ani de viaţă – în familie, la grădiniţă şi apoi la
şcoală. Şcoala nu determină doar sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, ci şi
deprinderi de protejare a mediului înconjurător.
Proiectul educaţional „Antreprenori, salvaţi pădurea!” reprezintă o modalitate de realizare
a educaţiei ecologice, extrem de complexă, antrenantă şi interesantă pentru elevi, modalitate prin
care aceştia reuşesc să îmbine utilul cu plăcutul, participând la diverse acţiuni care au ca rezultat
protejarea mediului înconjurător. Este important ca elevii să înţeleagă că Pământul trebuie să fie o
planetă cât mai sănătoasă, deoarece sănătatea Terrei înseamnă sănătatea noastră, a tuturor.
Ȋn cadrul proiectului nostru judeţean ne-am propus să dezvoltăm în rândul elevilor
deprinderile de a ocroti, de a proteja pădurea şi mediul înconjurător, precum şi să formăm atitudini
civilizate vis-à-vis de mediul natural şi social în care trăiesc. Activităţile propuse au drept scop
încurajarea atât a elevilor cât şi a profesorilor de a experimenta şi de a înţelege importanţa
ecosistemului pădurii, precum şi desfăşurarea unor lecţii interdisciplinare în natură, care să coreleze
cunoştinţele însuşite şi să contribuie la educarea copiilor pentru un mediu durabil şi sustenabil.
Acest tip de proiect educaţional urmăreşte realizarea unei educaţii ecologice durabile,
lărgirea orizontului de cunoaştere a elevilor în legătură cu mediul natural, specific pădurii şi
vieţuitoarelor sale, precum şi cultivarea pasiuniilor de a cerceta, de a investiga, de a ocroti.
Proiectul s-a adresat elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, dar şi cadrelor
didactice şi s-a derulat pe parcursul anului şcolar 2017-2018 (noiembrie 2017 – mai 2018).
Printre activităţile proiectului, amintim:
Concurs de creaţie literară „Acrostihuri ecologice”
La această activitate au participat 72 elevi din 17 judeţe ale ţării. Au fost acordate premii şi
menţiuni pentru fiecare categorie de vârstă.
Expoziţie de creaţie plastică „Culorile pădurii”
Ȋncadrul acestei activităţi fiecare instituţie şcolară participantă la proiect a organizat
expoziţii cutema „Culorile pădurii”. Lucrările au fost expuse timp de două săptămâni în şcoli, iar cele
mai frumoase dintre acestea au fost expuse la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Brăila.
„Pădurea, o bogăţie a ţării noastre!”
Activitatea s-a desfăşurat în spaţiul verde al fiecărei şcoli participante. Elevii au plantat în
grădina şcolii flori şi copaci.
De asemenea, tot în cadrul acestei activităţi, elevii mai mari au realizat prezentări Power
Point, au scris sloganuri în limbile română, franceză, germană şi engleză despre protejarea pădurilor
şi au comentat diferite texte şi poezii.
,, Prietenii naturii, salvăm pădurea!”
Pentru această activitate, ne-am alăturat echipei Romsilva Brăila, coordonată de doamna
inginer Moisei Cosmina şi ne-am implicat într-o activitate menită să promoveze dragostea pentru
natură şi să conştientizeze în rândul tinerei generaţii beneficiile aduse de protecţia mediului
înconjurător.
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Activitatea „Prietenii naturii, salvăm pădurea!” s-a desfăşurat în pădurea Siret, aflată în
apropierea localităţii Şendreni, din judeţul Braila, o pădure de plopi care se întinde pe o suprafaţă
condiderabilă pe malul râului Siret.
Am învăţat cum se plantează arborii, când este perioada optimă de plantare, care sunt
tehnicile folosite, cât timp este necesar pentru ca acei arbori să devină maturi şi să formeze o
pădure. Am plantat puieţi de plop pe o anumită parcelă, ne-am plimbat în pădure şi am aflat o
mulţime de lucruri interesante despre pădurea respectivă.
„Fauna şi flora judeţului Brăila” – vizita de documentare/dezbatere la Muzeul
Brăilei „Carol I”, Secţia de Ştiinţe ale naturii
Ne-am deplasat de această dată la Muzeul Brăilei „Carol I”, Secţia de Ştiinţe ale naturii,
aflată în Parcul Monument din Brăila, unde am putut admira exponatele din sălile de expoziţie, sala
cu acvarii cu peşti exotici şi laboratorul de conservare-restaurare. In urma acestei vizite de
documentare, elevii au participat la o dezbatere cu tema „Fauna şi flora judeţului Brăila”.
„Seminar– Antreprenori, salvaţi pădurea!”
Este ultima activitate din cadrul proiectului nostru, planificată pentru luna mai 2018. Toţi cei
care s-au implicat alături de noi la activităţile desfăşurate până în prezent vor participa la acest
seminar de prezentare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.
La final vom constitui o bază de date cu toate cadrele didactice participante la proiect, vom
realiza materiale în format electronic cu rezultatele proiectului şi le vom pune la dispoziţia celor
interesaţi/implicaţi, vom organiza evenimente de diseminare a proiectului în 15 unităţi şcolare.
Proiectul „Antreprenori, salvaţi pădurea!” a fost iniţiat de Liceul Pedagogic „D.P.
Perpessicius” Brăila, având ca parteneri implicaţi în desfăşurarea activităţilor Centrul CarpatoDanubian de Geoecologie, Bucureşti, Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică– Brăila,
Muzeul Brăilei „Carol I”,Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Brăila şi Biserica „Sf. Nicolae”, Brăila.
Prin acţiuni bine stabilite cu privire la sensibilizarea problemelor legate de mediul
înconjurător, considerăm că obiectivele proiectului au fost îndeplinite.
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ PRIORITATE A PREZENTULUI ÎN FORMAREA VIITORULUI
CETĂȚEAN
prof. Istrate Valerica
Școala Profesională Holboca, Iasi
1. DEFINIREA ECOLOGIEI- DELIMITĂRI CONCEPTUALE
Ecologia ca știință, are ca obiect de studiu ecosfera, adică sistemul global ce include viața și
mediul ambiant (Barry Commoner). Bogdan Stugren spunea în bazele ecologiei generale: „Ecologia
este știința relațiilor reciproce, a interacțiunilor vieții și mediului pe niveluri supraorganismice”.
Biologul Ludwig on Bertalanffy (1969), în Teoria generală a sistemelor, concepea universul
ca pe o totalitate de sisteme, fiecare sistem fiind mai mult decât suma factorilor care îl alcătuiesc
sau a proprietăților acestora.
Problemele de ecologie nu mai sunt de domeniul SF-ului de multă vreme. Sunt probleme cu
care societatea noastră se confruntă zilnic, iar fiecare individ are un rol cât de mic.
Etimologic, deci ecologia reprezintă știința habitatului, respectiv o ramură a biologiei care
studiază interacțiunile dintre ființele vii și mediul lor. Dar, evident, semnificațiile sale au fost
amplificate și diversificate de-a lungul timpului.
Născută ca o ramură a biologiei, nimeni nu prevestea ecologiei un viitor social. Dar, treptat
implicațiile sale s-au diversificat, amplificat și complicat. Studiind echilibrele naturale, ecologiștii au
prevăzut degradarea lor treptată; după câteva decenii, dezvoltarea societății industriale a modificat
profund mediul planetar. Apariția și semnificația poluărilor, dispariția unor specii, afirmarea
problemelor globale ș.a., au fost semnele evidente ale unei crize ecologice profunde.
Concluzia relevată tot din ecologie este și ea fundamentală: omul nu poate să acționeze la
nesfârșit asupra mediului său fără a pune în discuție ruperea absolută a echilibrelor ecologice
esențiale. Pe această cale s-a impus o altă noțiune- problemă cheie a lumii contemporane: protecția
și conservarea mediului.
Totodată, pe măsura conștientizării mizei ecologice, științele biologice au făcut apel la
științele umane: etnologia a denunțat decivilizarea promovată de occidentali contra etniilor și
culturilor minoritare; demografia s-a confruntat cu creșerea mondială a populației și impactului, pe
măsură, asupra mediului, sociologia a perceput un război între societate și natură; cuvinte precum
natură, știință, tehnică, au trezit filozofia care a hrănit vechile sale dezbateri asupra acestor noi
constatări.
Așa cum se întâmplă în lumea modernă, aceste probleme au invadat deopotrivă și economia
și politica pentru a căuta cauzele crizei ecologice și a credita soluții posibile. O ecologie politică a
interpelat economia politică și ca o consecință, la nivelul mișcării sociale s-a impus un nou curent de
gândire și acțiune ecologismul. Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă disciplină științifică la cea
de problemă a conștiinței comune, națională și internațională cu expresii corespunzătoare la nivelul
teoriei și acțiunii militante reprezintă una dintre marile cuceriri ale secolului XXI.
2. EDUCAȚIA PENTRU MEDIU
Problema raportului dintre om și mediul ambiant nu este nouă.Ea a apărut odată cu cele
dintâi colectivități omenești, căci omul cu inteligența și spiritul creator care îl definesc, nu s-a
mulțumit cu natura așa cum era ea, ci a pornit cu curaj și tenacitate la opera de transformare a ei
potrivit nevoilor sale. Multiplicându-se neîncetat, specia umană a adăugat peisajului natural
priveliști noi, prefăcând mlaștini și pământuriînțelenite în văi roditoare, ținuturi aride în oaze de
verdeață, a creat noi soiuri de plante de cultură și a domesticit animale sălbatice. Până aici, echilibrul
natural nu a avut de suferit decât, poate, pe arii restrânse, care nu puteau afecta ansamblul.
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Cotitura a intervenit odată cu revoluția industrială și, mai cu seamă, cu noua revoluție
tehnico- științifică, grație căreia avioane și rachete brăzdează astăzi văzduhul și străpung norii, nave
tot mai mari și mai puternice despică luciul mărilor și al oceanelor, cascade de hidrocentrale
trnsformă puterea apelor în salbe de lumină, în energie ce alimentează parcul de mașini în creșere
vertiginoasă.
Efectele dezvoltării industriale se văd la tot pasul, fiind resimțite în întinderile, până mai ieri
imaculate, ale Antarcticii. S-a calculat că timp de un deceniu, devierile civilizației au provocat
mediului natural pagube mai mari decât într-un mileniu.
3. ACTIVITĂȚI ȘI MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE
Studiul ecologiei în școală la orele de biologie, geografie și în cadrul activităților
extracurriculare, oferă elevilor baza teoretică pentru înțelegerea ansamblului de preocupări și
măsuri ale societății umane în direcția ocrotirii Planetei albastre. Este importantă implicarea elevilor
în proiecte de tip
„.O.S NATURA” prin realizarea și distribuirea de materiale informativ educative pe teme
ecologice în comunitatea din care provin sub formă de: pliante ecologice, orare ecologice cu specii
de plante și animale protejate, efectuarea de ore practice de educație ecologică, realizarea și
distribuirea de pliante despre deșeurile menajere și cele refolosibile, fluturași despre pesticide și
îngrășăminte în care să se evidențieze riscul poluării cu îngrășăminte chimice și pesticide.
Activitățile menționate mai jos sunt activități potrivite pentru a se desfășura pe întreg
parcursul anului școlar pentru a sărbători diferite evenimente legate de mediu. Voi enumera doar
câteva din acestea:
- Club deprotecția mediului: activități de curățenie în școală, crearea unor programe de
reciclare, atrgerea de fonduri pentru dezbateri pe tema protecției mediului cu invitați:
- Concursuri pe teme de mediu: concurs postere, eseuri, design de tricouri, fotografie sau
concurs de poezie și desene pe teme de mediu.
- Expoziții cu diferite creații pe teme de mediu ce au ca scop informarea celor din comunitate,
dar și din școală, lucrările fiind afișate în acest sens în biblioteca publică, primării, muzee etc.
- Plantarea de arbori- care pot fi donați de agenția locală de protecția mediului, fie din diferite
sponsorozări și plantați în curtea școlii de exemplu de ,, Ziua Pământului”.
- Harta verde a comunității: școala poate să alcătuiască o hartă a comunității din care turiștii
să poată afla zonele verzi din comunitate.
Cei care organizează cursuri și activități de acest gen în școli trebuie să dezvolte strategii
creând programe efective de educație a mediului. Fie că se lucrează în mediul rural sau urban,
trebuie introduse ore de educație a mediului.
În ciuda părerilor unora, educația pentru mediu se intersectează nu doar cu obiectele din
aria științe ci și cu alte obiecte de studiu, inclusiv economie, arta limbajului, istorie, studii sociale și
umanitare.
Un prim pas ar fi modificarea mentalității actuale conform căreia rezolvarea problemei
deșeurilor nu este doar responsabilitatea autorităților, ci și a organizațiilor neguvernamentale de
mediu ce deseori sunt privite precum „gunoierii de rezervă” a spațiilor verzi. Este necesară:
- conștientizarea problemelor de mediu și sănătate generate de actualul mod de abordare a
deșeurilor și conștientizarea fiecăruia dintre noi asupra acestei situații.
- înțelegerea rolului pe car îl poate avea fiecare dintre noi în diminuarea acestor probleme,
aplicând soluții simple la îndemânatuturor.
- crearea unui cadru educațional adecvat și a unui colectiv de voluntari pentru mediu capabili
să susțină un proces educațional de durată în ceea ce privește colectarea deșeurilor și implicit
salvarea și păstrarea mediului cât mai sănătos și verde.
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Școala are obligația de a organiza o vie și susținută mișcare de ocrotire a mediului, iar elevii
pot să formeze marele detașament de apărare a naturii. Adevărata educație în materie de ecologie
își va atinge scopul când se va reuși ca elevii să fie convinși bde necesitatea ocrotirii naturii ți vor
deveni activi și dăruiți total în acțiunea de reconciliere a omului cu natura. Educația cu privire la
mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii populații atitudini de respect și responsabilitate față de
resursele naturale și ocrotirea acestora.
Omul epuizează resursele enegetice din natură și accelerează procesele antropice. Încă de la
apariția sa pe Terra, „Homo sapiens” a transformat mediul natural pentru a-și asigura hrană,
adăpost, căldură respectiv supraviețuirea și evoluția sa.
Acțiunea de ocrotire a naturii se poate realiza pe deplin numai prin asocierea măsurilor
juridice și administrative cu cele educaționale.
Schimbarea mentalității oamenilor nu este ușoară, dar fără o educație în acest sens, orice
acțiune de ocrotire a mediului este supusă eșecului. Educația în vederea protejării și conservării
mediului înconjurător trebuie să înceapă încă din copilărie și să fie continuată în tot timpul anilor
de școală dar și după.
Bibliografie:
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București
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PĂDUREA – AURUL VERDE AL TERREI
prof. Istrate Valerica
Școala Profesională Holboca, Iași
“Pădurea reprezintă o podoabă a naturii: ea reprezintă viaţa și bogăţia și prin calităţile ei
merită să fie cunoscută, curată și îngrijită”. - Mihai A. Ionescu
„A fost odată un sat, în care, primăvara pădurea renăștea, florile împodobeau drumurile,
păstrăvii umpleau râurile, iar păsăsile călătoare poposeau, își ocupau locul hărăzit de natură. Dar,
cu timpul, farmecul pădurii s-a stins. Recoltele se vestejeau, puii nu mai ieșeau din găoace, păstrăvii
nu se mai înmulțeau, păsările nu mai veneau ”.
Analizând fragmentul de mai sus, putem afirma că la începutul existenței sale, omul era
partener supus al naturii, făcând parte integrantă din natură. Trecând de la vânat la pescuit și cules,
la cultivarea pământului și apoi la civilizația industrială, omul a schimbat limpezimea apelor,
puritatea pădurilor, aerului.
În perioada preistorică, peste 50% din suprafața Terrei a fost ocupată de păduri. În perioada
medievala pădurile ocupau 70-75 % din suprafața țării.
La începutul secolului al XIX-lea pădurile ocupau 38 % din suprafața țării. După 1975, pădurile
ocupau 27 % din suprafața țării. Astăzi această suprafață este mult mai redusă și continuă să scadă.
Coordonatele actuale ale vieții cotidiene impun abordarea educației pentru dezvoltare
durabilă, educația pentru protecția pădurii și a calității mediului înconjurător.
Singura soluție pentru supraviețuirea omului pe Terra este asigurarea unui Parteneriat
Înțelept cu natura prin:
 ocrotirea și protejarea pădurii;
 adoptarea unei măsuri prompte în cazul apariției dezechilibrelor;
 conservarea naturii, ca loc primordial în conservarea valorilor umane din domeniul
științei, educației, culturii, economiei.
Pădurea este producător de oxigen, consumator de dioxid de carbon ( CO2 ), depoluant,
îndeplinind funcții importante pentru viața omului – sanitară, hidrologică, climatică, estetică și
recreativă.
Funcțiile estetică și recreativă sunt benefice îndeosebi omului modern cu ritm de viață cu
numeroși factori stresanți.
„Dacă omul pierde grădinile, pădurile și cărările se va pierde pe sine însuși”.
Scut redutabil împotriva poluării chimice și fonice, pădurea este și un medicament complex
pentru trup, minte și suflet. Având în vedere numai faptul că un singur arbore fabrica zilnic oxigenul
necesar pentru 30 de oameni timp de 12 ore, se poate afirma că pădurea este un bun cu valoare
inestimabilă pentru sănătatea noastră. Aerul ei conține foarte mulți ioni negativi care oxigenează
creierul, stimulează toate funcțiile organelor și întârzie îmbătrânirea.
Datorită multiplelor sale funcții, pădurea are un rol hotărâtor în menținerea echilibrului
natural. Astăzi, când problema mediului înconjurător a devenit o problemă globala, ea ar trebui
conștientizată nu numai de agențiile de monitorizare a calității mediului, ci și de oamenii care nu au
neapărat cunoștințe în acest domeniu.
Pădurea a constituit dintotdeauna un adevărat prieten pentru români: le-a oferit hrană și
adăpost, a reprezentat refugiu pentru haiduci, sursă de inspirație pentru poeți, scut în fața
dușmanilor, loc de agreement pentru turiști. Acest ecosistem complex, numit pădure, împiedică
inundațiile și alunecările de teren, eroziunea solului, micșorează puterea vântului, menține
umiditatea și moderează temperaturile extreme, oferă hrană și adăpost pentru multe animale.
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„Plămânul verde” al pământului, cum pe bună dreptate este supranumită pădurea,
îmbogățește atmosfera cu oxigen, fără de care viața ar fi imposibilă, contribuind astfel la menținerea
compoziției constante a aerului. Ea elimină de 50 de ori mai mult oxigen decât o suprafață similară
cultivată cu grâu, fiind deci principala sursă de oxigen. Pădurea exercită cea mai puternică acțiune
purificatoare asupra aerului, absorbind bioxidul de carbon și restituindu-l sub forma atât de
necesarului oxigen. Din cele 14-16 miliarde de tone de bioxid de carbon lansate anual în atmosferă
prin arderile combustibililor, plus cele provenite din respirația oamenilor și animalelor, două treimi
sunt absobite de păduri, acei plămâni verzi, cărora le datorăm atât de mult.
Este bine cunoscută funcția recreativă și terapeutică a pădurilor, mai ales astăzi, când
efectele negative ale industrializării se simt tot mai mult. Deloc de neglijat reprezintă rolul său
estetic. Văzută de sus sau de la distanță, bolta pădurii impresionează prin varietatea culorilor
frunzișului, prin multitudinea de nuanțe de verde care alternează pe suprafețe imense. Sub
acoperișul maiestuos al arborilor, își duc existența felurite familii de plante, care, prin coloritul lor,
încântă ochiul privitorului. Acest lucru este foarte important pentru omul modern care duce o viață
stresantă.
Din cele mai vechi timpuri pădurea a furnizat omului cantități uriașe de lemn de bună
calitate. La început omul a folosit lemnul drept arme, unelte, în construirea adăposturilor sau pentru
pregătirea hranei. Mai târziu el a devenit un material extrem de utilizat, indispensabil pentru multe
domenii ale vieții umane ( industria mobilei, hârtiei, chimică, în construcții, drept combustibil, etc.
). Cu siguranță că folosirea lemnului în cele mai diferite domenii și mai ales fără să ținem cont de
faptul că este și el o resură epuizabilă, dar și rolul complex al pădurii a făcut ca protecția pădurilor
să devină o prioritate a lumii contemporane.
Una din cauzele majore ale distrugerii pădurilor o reprezintă incendiile. Din nefericire, anual
în România se pierd circa 350 ha din această cauză. Pagubele sunt mari dacă ținem seama de
consecințele pe termen scurt ( modificarea peisajului, dispariția faunei și a florei, uneori aparținând
speciilor rare ) dar mai ales pe termen lung ( reconstituirea biotopului ).
Mulțimea de gunoaie rămasă în urma oamenilor care uită că atunci când părăsesc pădurea
s-o lase așa cum ar dori să o găsească când se reîntorc, duce la poluarea solului, a apelor subterane
și a aerului, inevitabil la moartea lentă a pădurii. Mai grav este faptul că o bună parte din aceste
gunoaie, îndeosebi materialele plastice, sunt foarte rezistente la acțiunea bacteriilor și practic, nu
se reciclează pe cale naturală.
În acțiunea distructivă a fondului forestier un rol însemnat îl au tăierile necontrolate ale
copacilor care duc inevitabil la modificări ale climei, la împuținarea animalelor sălbatice, la
distugerea echilibrului natural. Din păcate, tăierile abuzive de lemn au ocupat multă vreme prima
pagină a ziarelor, în condițiile în care la nivel oficial furtul masiv nu era recunoscut. Inconștiența și
iresponsabilitatea factorilor abilitați, dar nu numai, ar putea determina în scurt timp distrugerea
fondului forestier.
Efectele negative ale defrișărilor sunt multiple: eroziunea solului, inundații din ce în ce mai
frecvente și mai primejdioase, alunecări de teren, schimbări ale cursurilor apelor, desertificare,
încălzire globală, etc.
Nu mai puțin lipsite de importanță, aș putea aici aminti și alte cauze care duc la deteriorarea
pădurilor: creșterea suprafețelor de teren agricol în detrimentul pădurilor, pășunatul excesiv,
fenomene ale naturii ( vânturi, zăpezi, secete ), boli și dăunători, ș.a.
Pădurea, odată distrusă de tulburările provocate de intervențiile nepricepute ale omului, cu
greu se poate reface. Vegetația forestieră trebuie să străbată iarăși drumul de milenii, să se
războiască ani și ani cu eroziunea, pentru a câștiga poziția pierdută. Este bine știut faptul că un
echilibru o dată rupt, numai cu greu și foarte târziu se poate restabili.
Cicatrizarea rănilor provocate de om sau de alte cauze se poate face prin reîmpăduriri, dar
din nefericire, ambianța originală a pădurilor este dificil de restaurat și în plus durează ani. Și apoi,
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reîmpădurirea, este încă un cuvânt prea nou și cu efecte mult prea mici pentru a răscumpăra
greșeala multimilenară care a determinat dispariția a jumătate din arborii planetei. Putem spune
fără teama de a greși, că fără păduri, dezvoltarea și, pînă la urmă viața însăși, nu sunt posibile. Este
clar așadar, că o exploatare nerațională a resurselor forestiere a devenit astăzi, un lux prea scump.
Acum, când pe plan mondial pădurile mai ocupă doar o treime din suprafața uscatului, ceea
ce după opinia specialiștilor reprezintă un minim necesar, în multe locuri din lume s-a tras semnalul
de alarmă și mulți strigă într-un glas: „SALVAȚI PĂDUREA” . Pădurea constituie o sursă de frumusețe
și bogăție pe care omul are datoria să o ocrotească, pentru ca și noua generație să se bucure de un
„plămân verde” sănătos.
O măsură esențială și urgentă care ar trebui luată în vederea protejării ”aurului verde,, al
planetei, este după părerea mea sensibilizarea cetățenilor de a păstra și respecta pădurea, de a iubi
toate darurile naturii. Important este și conștientizarea populației față de starea mediului
înconjurător, prin cunoașterea, pe cât posibil, completă a ecosistemului terestru, prin prisma
legităților de interdependență care le guvernează, dar mai ales a acțiunii antropice care de multe
ori introduce dezechilibre ireversibile în sistemul natural al Terrei.
Prin protecția pădurilor se înțelege și starea de sănătate a acestora care se menține prin
măsuri de prevenire și combatere a dăunătorilor și bolilor, în acest scop se aplică metode biologice
care să asigure echilibrul ecologic.
Privite în ansamblu, importanța pădurii și menținerea echilibrului ecologic și acțiunile
distructive la care aceasta este supusă, se poate ușor desprinde necesitatea colaborării pe diverse
planuri a tuturor specialiștilor care activează în diferite sectoare productive și de cercetare ale
agriculturii și silviculturii, în scopul prevenirii, refacerii și menținerii echilibrelor ecologice, atât de
importante vieții de pe Terra.
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Formarea comportamentului ecologic la elevi
prof. Julan Cosmin-Mircea
Liceul Tehnologic “Iuliu Moldovan” Arad, Arad
În amplul proces de formare a omului, este deosebit de important ca viaţa din afara şcolii să
continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă într-un adevărat
comportament european. Pregătirea elevilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene a devenit o
provocare şi o necesitate prefigurată de un viitor previzibil, care îi va solicita să trăiască într-o
permanentă stare de adaptare pentru a putea face faţă schimbărilor insidioase sau brutale şi
oportunităţilor potenţiale. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă
deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.
Implicarea elevilor, de la clasele mici şi până la liceu, în activiăţile de cunoaştere, înţelegere
a unor fapte şi fenomene din universul apropiat, în identificarea şi rezolvarea unor probleme de
poluare şi degradare a mediului, are ca rezultat formarea unor convingeri şi deprinderi de apărare,
conservare şi dezvoltarea mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă. Bazate pe
cooperare şi colaborare, diversitatea activităţilor practice desfăşurate cu elevii asigură asimilarea
multor reguli de comportament care se constituie în elemente de bază în formarea unei educaţii
europene a oamenilor de mâine.
Având convingerea că formarea unui comportament ecologic la elevii din învăţământul
preuniversitar constituie un aspect important al activităţii instructiv-educative şi că acesta se
realizează, atât în şcoală, cât şi în afara ei prin activităţile extracurriculare şi printr-o strânsă
colaborare cu familia şi comunitatea locală, unităţile şcolare cuprind între ţintele lor pe termen
mediu şi lung, derularea unor proiecte educative al căror obiectiv general este să răspundă
dezideratului precizat anterior. Avem norocul să trăim în secolul XXI. Noi şi generaţiile pe care le
educăm şi le instruim acum în şcoală sunt generaţiile care au avut ocazia să trăiască explozia
internetului, forţa telecomunicaţiilor şi să-şi schimbe modul de gândire şi de acţiune. Protecţia
mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, respectiv atunci când
omul a cucerit întreg spaţiul Terrei prielnic vieţii.
Acum, bogăţiile şi resursele de energie au fost afectate în aşa măsură, încât se întrevede
epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele condiţii esenţiale existenţei umane, ca apa sau aerul,
dau semne de otrăvire. Se deduce astfel, posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub semnul
întrebării, dacă bineînţeles, nu se iau măsuri energice de protecţie a planetei. Omul a înţeles că face
şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează ca un
sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv
pentru om.
Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Calea pentru
realizarea acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în
aşa fel încât să se poată regenera şi conserva în permenenţă. Primele iniţiative de ocrotire a mediului
au apărut acum aproximativ 200 de ani din necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariţie. Cu
timpul motivele care au impus ocrotirea naturii s-au diversificat. Începând din 1970 au apărut semne
clare de îmbolnăvire a planetei: subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea
apelor, a aerului şi solului.
Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil fată
de natură. Însă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât
individuală, dar mai ales colectivă: protecţia naturii angajează colaborare şi sprijin reciproc pe plan
local, judeţean, naţional şi mai ales internaţional. Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi
transporturile, defrişând pădurile pentru a folosi lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând
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nepăsători în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice, omul a stricat echilibrul natural existent
în mediul înconjurător, aşa încât, uneori, şi-a pus în pericol însăşi viaţa lui.
În asemenea situaţii, fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului
pe care l-a produs şi să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător,
pentru menţinerea în natură a unui echilibru normal între toţi factorii care compun mediul.
Permanent, factorii de mediu – apa, aerul, solul – sunt supuşi agresiunii activităţilor umane.
Înrăutăţirea progresivă a calităţii acestora determină implicaţii de ordin social cu repercusiuni
asupra calităţii vieţii. Pânza de paianjen „ţesută” cu măiestrie de actuala criză ecologică se extinde
nestingherită asupra preţioasei noastre planete albastre, cum ne place să o numim, afectând
nepermis de mult, biosfera şi implicit omul şi mediul său de viaţă. Realizând amploarea uriaşă a
acestui fenomen, factori de decizie de rang mondial şi în ultima perioadă şi naţional, încearcă să
stabilească măsuri ferme şi urgente pentru salvarea naturii, pentru conservarea mediului de viaţă a
omului, măsuri care sunt vizate şi de sistemul de învăţământ.
Suficient de tardiv, după ce românii au asistat la episoade dramatice, adevărate catastrofe
ecologice şi anume inundaţiile din ultimii ani, intensificarea fenomenului de deşertificare din sudul
ţării, tornade, perioade lungi de secetă, au început să conştietizeze că s-au depăşit nişte limite care
au provocat grave dezechilibre în natură şi chiar dispariţia multor specii de plante şi animale.
Poluarea, care în ultima perioadă a căpătat un caracter universal, se numără printre factorii majori
ce induc dezechilibre în natură. Natura înregistrează toate faptele nesăbuite, agresiunile făcute de
om , conştient sau inconştient, le stochează în memorie iar atunci când...se umple paharul..., se
răzbună necruţător.
Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de
formare a elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativă. O cerinţă deosebit
de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi conduită
ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţa pentru calitatea vieţii. Apărarea mediului
înconjurător devenind un exerciţiu de practică socială, şcoala trebuie să facă acest exerciţiu social
cu întreaga populaţie şcolară care „mâine” va avea răspunderi mari şi concrete în gestionarea
raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural şi social.
Ea este chemată să determine nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile
naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător –
condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă. În ultimă instanţă, şcoala trebuie să trezească spiritul de
independenţă, de formare a capacităţii de autoinstruire şi autoeducaţie ecologică la elevi, căci
ignorarea de către profesori a necesităţii acestui lucru dăunează muncii educative fiind, una din
cauzele principale ale eficienţei scăzute ale acestei activităţi. Un obiectiv foarte important pentru
educaţia ecologică este acela de a obţine, în amplul proces de formare a omului, în viaţa din afara
şcolii, continuarea şi completarea, consolidarea şi desăvârşirea operei educative într-un adevărat
comportament european.
Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu elevii permite îmbogăţirea volumului de
cunoştinţe, lărgirea orizontului ştiinţific, sesizarea legăturilor reciproce între fenomene, modul cum
se interferează şi se influenţează reciproc şi de asemenea permite formarea unei gândiri sănătoase
despre lume şi viaţă. În acest sens un loc hotărâtor îl au cadrele didactice organizatoare de activităţi,
fie pe itinerar, fie în orizontul local şi care trebuie să manifeste permanent preocuparea de formare
a deprinderilor de păstrare şi ocrotire a calităţii mediului înconjurător.
Concepte referitoare la mediul înconjurător pot fi achiziţionate de la cea mai fragedă vârstă
şi în acelaşi timp cu noţiunile despre locurile cele mai apropiate copilului până la noţiuni abstracte,
mai târziu. Ca arie de investigaţie se alege, la început, studiul mediului apropiat al copilului (casă,
şcoală, drumul între casă şi şcoală). La această vârstă, orice prilej de ieşire în natură este multivalent,
dar la fel de bogate în semnificaţii sunt şi vizionarea unor emisiuni documentare despre mediul
înconjurător, amenajarea spaţiilor verzi în clasă ori în afara ei. Elevii trebuie îndrumaţi să observe şi
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să ştie să pună întrebări asupra unei probleme de poluare şi degradare a mediului (aruncarea
gunoaielor la întâmplare, poluarea râurilor cu substanţe toxice etc.).
De ce trebuie să punem accent pe educaţie pentru mediu ? Pentru că, în prezent, mai mult
de 5,3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele naturale ale
pământului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse
de energie, erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi
producând o diminuare a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ,
fiind imposibil să se scape de consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor,
extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea,
sărăcia şi chiar pierderea de vieţi umane. Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să
îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a
rezolva şi împiedica problemele de mediu.
Educaţia pentru mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii,
valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi
asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. Adolescenţii sunt un public important
pentru educaţia mediului deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor. Şi în
unele cazuri adolescenţii îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii.
Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea un impact deosebit, de la
creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active în numele
educaţiei mediului. Este important să recunoaştem că nu este doar o singură cale corectă de a „face”
educaţie pentru mediu.
Problemele de mediu sunt urgenţe şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia
trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. Obiectivele educaţiei pentru mediu în toată lumea sunt
asemănătoare: să menţinem şi să îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului
în viitor. Pe de o parte, educaţia pentru mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor
elevilor despre mediul înconjurător. Elevii învaţă despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte
probleme ale mediului, despre ecologie şi cum „funcţionează” pământul, despre urmările degradării
mediului şi învaţă care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor mediului.
Pe de altă parte, educaţia pentru mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea
valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi
să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia.
Educaţia pentru mediu este şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac
până la reducerea consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra
mediului, iar scopul principal al programului de educaţie pentru mediului este să ajutăm elevii să-şi
dezvolte capacitatea de a gândi – atât critic cât şi creativ.
Astfel, educaţia pentru mediu:
 trezeşte şi dezvoltă sentimentul de dragoste faţă de natură;
 oferă informaţii despre mediu;
 practică– prin politica şcolară şi prin implicarea familiei, prin comportament –
economisirea apei şi a electricităţii, reciclarea hârtiei şi a altor materiale, cumpărarea
hranei produse natural şi chiar producerea (uneori) a acesteia – o atitudine favorabilă
naturii;
 încurajează atitudinea civică activă prin implicarea personală în protecţia mediului.
Pornind de la principiul că un prieten va fi tratat întotdeauna cu consideraţie, cu atât mai
mult cu cât există o dependenţă esenţială de bunăstarea acestui prieten, proiectele educative de
educaţie pentru mediu îşi construiesc activităţile teoretice şi practice pe fundamentul stabil al
prieteniei cu natura. Punctul de pornire al acestor proiecte ne este demonstrat chiar de copii: ei
iubesc natura, animalele şi copacii, florile şi fluturii.
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Dacă această iubire este adâncită şi întărită, vor creşte din ea simţul de răspundere şi dorinţa
de acţiune. Componenta emoțională trebuie dublată de componenta acţională: se transmite astfel
experienţa că natura este mai mult decât un rezervor de materie primă, care poate fi exploatat la
nesfârşit pentru că pare nestins, că în viitor, ne va sta la dispoziţie doar atunci când îi vom cunoaşte
necesităţile primordiale şi le vom respecta.
Fluxul informaţional în derularea proiectelor extracurriculare de educaţie pentru mediu a
trecut de la o abordare verticală (diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor ştiinţifice) la o abordare
orizontală (în care se pune accentul pe acţiuni, feed-back, dialog), obiectivul primordial fiind
participarea efectivă la realizarea dezideratului dezvoltării durabile. Prin caracteristicile lor
(interdisciplinaritate, orientare spre valori, accent pe rezolvarea problemelor, stimularea participării
responsabile, aplicabilitatea la contexte locale reale, stimularea creativităţii) aceste proiecte se
adresează în egală măsură şi grupurilor ţintă similare din spaţiul comunitar european.
Prin activităţile proiectate şi derulate, aceste proiecte contribuie la „vindecarea sechelelor”
care mai persist în sistemele de educaţie din ţările excomuniste (rigiditatea, centrarea pe nevoile
sistemului de învăţământ şi nu ale societăţii, separaţia dintre şcoală şi comunitate, separaţia între
materii în cadrul curriculumului, comunicarea deficient dintre educatori şi educabili, slabe
mecanisme de întreţinere a interacţiunilor educative între elevi).
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Lecturile geografice
prof. Krizsan Mirela Ramona
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare, Maramures
Lectura folosită în cadrul orelor de curs are rolul de a fixa cele spuse de dascăl, de a trezi
interesul pentru lecție, de a atrage atenția asupra caracteristicilor esențiale ale obiectului sau
fenomenului despre care se vorbește, de a explica anumite fenomene sau conținutul unor noțiuni.
Deosebit de instructive sunt povestirile și legendele legate de Muntele Găina, de Munții
Retezat, de Vârful cu Dor, de Lacul Bucura, etc.pe care le găsim în ghidurile turistice sau culegeri de
legende.
Ca să-și atingă scopul, lectura geografică este necesar să îndeplinească unele condiții. În
primul rând trebuie să fie accesibilă vârstei elevilor cărora se adresează. Astfel pentru a contura
noțiunea de chei putem folosi un fragment din ”România pitorească” de Al. Vlahuță: ...”Chiar în
spatele mănăstirii Bistrița intri în cheile Bistriței, în lumea prăpastiilor și vânturilor. Tot muntele a
crăpat de sus și până jos și pe fundul acestor tăieturi, între înalții pereți, s-azvârle Bistrița vijelios”..
Sau pentru a dezvolta noțiunea de deal: ”Dealurile sunt niște copii ai munților. Apele rod
înălțimile și duc pietrișurile, nisipurile și mâlul la margine, fie în mări sau locuri vecine.Când aceste
depozite se îngrămădesc în cantități enorme, când seacă mările și lacurile, apele curgătoare rod și
aceste depozite, pe care, cu timpul, le despică și le prefac în dealuri. Așa s-a întâmplat cu cea mai
mare parte a ținuturilor noatre de dealuri”( ”Descrieri geografice” de G. Vâlsan- Ed Științifică, 1964,
pag. 204).
O altă condiție este ca lectura să fie îmbinată cu ilustrații și hărți.La clasa a VIII-a, la lecția de
recapitulare cu privire la Carpați, citirea fragmentului: ”Intrând într-o peșteră, observăm arârnând
din tavan o minunată bogăție de ciucuri mari de piatră numite stalactite, născute prin depunerea
calcarului cules de picăturile de apă...” ...”Pe podeaua peșterii se formează stalagmitele” (”Munții”
de Ilie Mircea, p.36) poate fi însoțită de prezentări power-point care să reprezinte peșterile
Ialomiței, Dâmbovicioarei, Meziad, Scărișoara, Urșilor, Comarnic.
Lectura trebuie să aibă un conținut veridic, care să se raporteze la regiuni precise, nu să
trateze ”la general” despre fenomene. De exemplu vorbind despre peștera Scărișoara, ca să le
formăm o imagine reală putem citi fragmentul: ” După ce cobori cu multă grijă și chiar teamă întrun fel de puț umed și răcăros, adânc de 50 m și cam tot atât de lung pătrunzi în deschiderea înaltă a
peșterii. Frigul îți pătrunde în oase. Liniștea și întunericul te înfioară. Cu uimire bagi de seamă, la
lumina slabă a torțelor, că pardoseala e de ghiață.”Conținutul acestui fragment arată specificul
acestei peșteri și totodată răspunde și la cerința de a fi legat de conținutul științific al lecției.
O altă cerință este ca lectura,prin stilul său colorat,viu atractiv,să dezvolte imaginația,astfel
încât sa-i transpună pe elevi cu gândul în ținuturile îndepărtate despre care s-a citit.
O mare eficiență, instructiv/educativă o are lectura fragmentelor comparative, care
dezvăluie transformările ce au loc în peisajul țării noastre.Așa, de exemplu, putem citi la fixarea
cunoștințelor sau la lecțiile de recapitulare, două fragmente, unul din ”Toancele”de Al. Vlahuță și
altul din ”Toancele” de D. Almaș și N. Mancaș.
De cele mai multe ori lectura este utilizată în timpul predării lecției pentru a confirma cele
spuse de profesor. De exemplu la lecția ”Luncile și Delta Dunării” după ce elevii au luat cunoștință
pe bază de povestire și demonstrație despre Lunca Dunării, profesorul poate introduce noțiunea de
”Delta Dunării”, prin următorul fragment: ”După ce străbate Câmpia Română, cu care se întrece în
frumusețe și măreție, Dunărea galbenă de mâl, se despletește istovită, în apropiere de orașul Tulcea,
așezat sub horă de coline (arată cu indicatorul pe hartă), în trei mari brațe – Chilia, Sulina și Sf.
Gheorghe-prin care se rostogolește în Marea Neagră, cea veșnic bântuită de furtuni.Între cele trei
brațe pe care le-am numit, se cuprinde un ținut unic în Europa prin bogăție și pitoresc: Delta
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Dunării.Este tărâmul basmelor și al viselor de cleștar în care vraja povestirilor depănate de bunica în
nopțile de iarnă din colpilărie capătă întrupare aievea.Aici e împărăția stufului, a păsărilor și a
peștelui. ” (din ”Orașe și priveliști”-Delta Dunării, de Fănuș Neagu, București, Ed. Tineretului, 1963,
p.5). Apoi, după ce prin acest fragment a trecut la următorul moment al lecției, continuă cu
explicația și povestirea folosind tablourile și ilustrațiile, notând ideile principale ale lecției pe
tablă.Dacă a avut prilejul ca înainte de lecție să facă o excursie cu elevii în Delta Dunării,lecția se va
continua pe bază de conversație.
Cu același succes lectura se folosește în fixarea lecției sau la lecțiile de recapitulare.Aici
lectura are rol ca prin conținutul ei artistic să contribuie la o însușire mai temeinică a
cunoștințelor.Tot la lecția ”Delta Dunării”, la fixarea cunoștințelor, se poate citi umătorul fragment
din aceeași lucrare: ”Marea avuție a deltei, descoperită târziu, o formează stuful, ce crește în zone
compacte pe o suprafață de aproape 300 000 ha. De la început și până în anii noștri el a folosit numai
ca ascunziș păsărilor și animalelor de pradă.Pe alocuri, era tăiat pentru învelitul caselor. Primăvara,
spre a-i înlesni creșterea, pescarii îi dădeau foc.Văpăile urcau sub zare ca un dans al sălbăticiei.Azi
stuful recoltat din deltă, cu mațini moderne, e încărcat în șlepuri și tranportat la Brăila spre a fi
valorificat.Se produc din el fire pentru țesături, hârtie, carton...Odată cu stuful au intrat în circuitul
vast al industriei, salcia și plopul din care, tot la Brăila, la Complexul de industrializarea a lemnului,
se fac plăci aglomerate.”
Lucrări din care se pot extrage fragmente pentru lectură:
 ”Cântarea României” de Alecu Russo
 ”România Pitorească” de Al.Vlahuță
 ”Pe drumuri de munte” de Calistrat Hogaș
 ”Dunărea și Oltul” de G. Coșbuc
 ”Descrieri geografice ”de G. Vâlsan
 ”Balada munților” de G. Topîrceanu
 ”Tablou geografic” de Geo Bogza
 ”Cartea Oltului” de Geo Bogza
 ”Patria mea” de Demostene Botez
 ”Florile patriei” de Nina Cassian
 ”Munții Apuseni” cu texte de M. Beniuc
 ”Munții” de Ilie Mircea
 ”Prin Munții Apuseni” de Iuliu Rațiu
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ – ÎNVĂȚAREA PRIN METODA PROIECTULUI
prof. Leana Iulia
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bacău
Dintre metodele de învățare activă care diferențiază instruirea, metoda proiectului pare să
fie cea mai generoasă sub aspectul tratării diferențiate a elevilor. Proiectul oferă elevilor
posibilitatea de a demonstra ceea ce știu, dar, mai ales ceea ce știu să facă, adică să le pună în
valoare anumite capacități.
Învățarea bazată pe proiecte este o modalitate de organizare a învățării care permite
parcurgerea unor activități de învățare interdisciplinare și transdisciplinare, centrate pe elevi,
ancorate în probleme practice ale vieții de zi cu zi. Metoda proiectului implică elevii în învățarea
conținuturilor și dezvoltatrea abilităților prin intermediul unui proces structurat în jurul unor
probleme sau întrebări autentice și complexe, care va avea ca rezultat unul sau mai multe produse.
Proiectul este un produs al imaginației elevilor, menit să permită folosirea liberă a
cunoștințelor însușite, într-un context nou și relevant. Elevii pot decide nu numai asupra
conținutului său, dar și asupra formei de prezentare. Proiectul pornește întotdeauna de la o temă
studiată în clasă. Având o structură foarte flexibilă, activitatea de proiect poate fi adaptată oricărui
nivel de vârstă dar și de studiu.
Proiectul este un produs finit rezultat în urma activității de proiect, ceea ce creează elevului
sentimentul utilității a ceea ce produce. Exemple de produse realizate în urma derulării unor
proiecte: broșuri, pliante, postere, pagini de revistă sau ziar, sondaje de opinie, ghiduri, reclame,
studii de caz. Adaptabilitatea unei astfel de activități se referă nu numai la vârsta și nivelul de
cunoștințe ale elevilor, dar și la interesele lor, precum și la resursele materiale, de spațiu și de timp.
Metoda proiectului constă în parcurgerea următoarelor etape:
1. Stimularea: Sub coordonarea profesorului elevii discută idei legate de tema unității de învățare.
Întrebarea care va demara învățarea bazată pe proiect trebuie să fie una clară care să stârnească
interesul elevilor pentru ca aceștia să se implice activ. Întrebarea trebuie să fie deschisă și să reflecte
o problemă sau o situație pe care elevii o pot rezolva investigând, care să se refere la prezent.
2. Stabilirea obictivelor: Grupurile de lucru discută, analizează conținutul, forma și modul de
prezentare a proiectului.
3. Împărțirea sarcinilor: Fiecare membru al grupului își asumă o sarcină de lucru (profesorul
monitorizează ca ele să fie egale ca dificultate). Pentru o bună organizare se stabilește o agendă de
lucru, cu termene limită pentru diferite etape ale proiectului.
4. Cercetare/ investigație: Studiul individual al unor surse bibliografice. Întrebarea centrată trebuie
reamintită tot timpul elevilor. Ea va funcționa ca un centralizator al tuturor activităților.
5. Procesarea materialului (individual sau în grup). Este momentul în care profesorul poate semnala
erorile de conținut, organizare a textului sau acuratețe a limbajului.
6. Realizarea formei finale: Discuții în grup privind unitatea de concepție, design, editare.
7. Prezentarea proiectului: Membrii grupului decid asupra modului de prezentare. Profesorul
monitorizează și evaluează. Pe parcursul monitorizării se oferă feedback și se apreciază progresul.
Ca instrumente de monotorizare se pot folosi fișe și grile de monitorizare, iar criteriile de evaluare
terbuie cunoscute de elevi de la începutul învățării.
8. Feed-back: de la profesor, de la colegi (apecieri, întrebări, schimb de idei).
Proiectele elevilor vor fi evaluate pe următoarele dimensiuni:
1. profilul individual (capacitățile cognitive ale elevului).
2. operarea cu concepte, deprinderi, fapte (profesorul cere elevilor să-și elaboreze proiectul pe baza
cunoștințelor și înțelegerii dobândite anterior, elevul având ocazia să-și selecteze acele concepte și
deprinderi pe care dorește să le includă în proiect).
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3. calitatea muncii (sunt examinate imaginația, judecata, tehnica estetică, execuția, realizarea).
4. comunicarea (cu ceilalți colegi, cu profesorul).
Am aplicat metoda proiectului în educarea elevilor în spiritul respectării valorilor și a calității
mediului înconjurător, în formarea unei conduite ecologice prin implicarea activă a elevilor în
transferul de informații științifice și de competențe, în contexte integratoare care evidențiază
dimensiunile reale ale raportului activitate școlară-viață cotidiană.
LUMEA PE CARE NE-O DORIM
Omul si societatea umană fac parte integrantă din biosferă si depind strâns de resursele ei.
Protecția biosferei este de o importanță capitală pentru umanitate. În acest proiect elevii analizează
cauzele și efectele principalelor tipuri de poluare și propun măsuri eficiente de combatere a poluării
mediului înconjurător.
Obiectivele proiectului:
1. Explorarea și identificarea unei definiții a poluării mediului înconjurător.
2. Discutarea și enumerarea principalelor tipuri de poluare a mediului înconjurător.
3.Cercetarea și explicarea cauzelor și efectelor principalelor tipuri de poluare: poluarea atmosferei,
poluarea apei, poluarea solului.
4. Analizarea și propunerea de măsuri eficiente de reducere și combatere a poluării aerului, apei și
solului.
5. Crearea de broșuri și prezentări Power Point care să cuprindă cauzele, efectele și măsurile de
combatere a poluării atmosferei, apei și solului.
Planificarea şi originea proiectului
Profesorul pune la dispoziția elevilor bibliografia și software-ul pentru realizarea proiectului.
Elevii lucrează în echipe pentru a realiza broșurile și prezentările propuse.Tema aleasă se adresează
elevilor de liceu și este în conformitate cu particularitățile de vârstă și preocupările lor ca și
beneficiari ai tehnologiei numită internet. Elevii își vor valorifica în acest proiect noțiunile teoretice
și abilitățile practice dobândite la clasă. Această temă le dă posibilitatea elevilor să facă corelații
între noțiunile dobândite la orele de TIC și cele dobândite la alte discipline cum ar fi chimie, fizică,
biologie.
Provocări pentru elevi
Puteţi lansa această întrecere direct elevilor sau le-o puteţi citi. Faceţi parte dintr-o echipă
de ecologiști care a fost selectată să realizeze o broșură și un power point care să evidențieze
cauzele și efectele poluării apei, aerului și solului asupra biosferei și asupra sanătății oamenilor.
Echipa dvs. va analiza și evidenția principalele măsuri de reducere și combatere a poluării apei,
aerului și solului.
Echipa dvs. va crea o broșură si un power point despre poluarea apei, aerului sau solului la
alegere. Broșura și prezentarea power point va cuprinde imagini sugestive. Pentru tema aleasă veți
lucra în echipe de câte 10 și veți îndeplini următoarele sarcini:
1. Scrieţi o broșură și un power point despre cauzele, efectele și combaterea poluării aerului, apei
sau solului.
2. Broșura trebuie să aibă cel puțin 3 ilustrații iar prezentarea Power Point trebuie să conțină 10-15
diapozitive.
3. Folosiţi Microsoft Word sau Publisher pentru a crea un şablon al broșurii care să conţină coloane;
4. Daţi un nume broșurii și prezentări power point şi asiguraţi-vă că toţi membrii echipei au participat
la proiect.
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După ce aţi vizionat prezentările și broșurile tuturor echipelor discutaţi în clasă propunerile de
combatere a poluării şi decideţi împreună care dintre aceste propuneri ar putea fi aplicate şi de voi
cât mai repede și care dintre soluţii au cea mai mare şansă de reuşită.
Detaliile proiectului
În acest proiect elevii vor primi provocarea în copie pentru a începe studiul asupra temei.
Elevii vor urmări site-uri de pe internet cu filmuleţe şi articole legate de tema proiectului.
Elevii vor lucra apoi pe grupe pentru a crea broșura și prezentarea power point care va
prezenta cauzele, efectele și măsurile de combatere a poluării aerului, apei sau solului. Broșura și
prezentarea power point trebuie să includă ilustrații, fotografii, grafice care să ilustreze tematica
proiectului.
Paşi ce trebuie parcurşi în clasă
Discuţii în clasă despre conceptele de : mediu înconjurător, ecologie, ecosistem, echilibru
ecologic, poluare, poluanți ;
Puneţii pe elevi să descopere prin brainstorming cauzele și efectele principalelor tipuri de
poluare: poluarea atmosferei, poluarea apei și poluarea solului;
Conduceţi o discuţie cu clasa despre cele mai eficiente măsuri de reducere și combatere a poluării
aerului, apei și solului;
În încheierea proiectului, conduceţi o discuţie în clasă în care elevii din fiecare grupă
argumentează alegerile făcute.
Activitate suplimentara
Cereţi elevilor să se gândească la necesitatea educației ecologice în școală, la formarea unei
atitudini ecologice și a priceperilor de protejare a ambientului. Elevii trebuie ajutați să înțeleagă că
omul este inseparabil de mediul său și că efectele negative ale acțiunilor sale se repercutează asupra
lui însuși.
Idei pentru evaluare
 Evaluaţi broșura și prezentarea Power Point a elevilor folosind o fişă de evaluare.
 Elevii pot folosi o fişă proprie pentru auto-evaluare.
Metoda proiectului are o mare valoare pedagogică.
Primii beneficiari ai abordării acestei metode sunt elevii care:
 se manifestă natural.
 beneficiază de o învățare activă.
 au o mai mare încredere în forțele proprii.
 au posibilitatea de a se bucura de finalitățile activității lor.
 au șanșa de a-și planifica propriile activități.
La rândul lui profesorul :
 reușește să îl cunoască mai bine pe elev.
 au prilejul să depisteze diferite tipuri de comportament.
 poate realiza o evaluare completă pentru fiecare elev.

La sfârșitul acestei lucrări am prezentat două broșuri realizate de elevi cu titlurile:
 Atmosfera terestră în pericol (poluarea aerului).
 Ploile acide – un mare pericol pentru Terra.
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CLUBUL "SMILEY FACES"-UN PROIECT ECO
prof. psih. Liță Maria
Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița, Caras-Severin
Clubul "Smiley Faces" este un club școlar de autocunoaștere și dezvoltare personală, care
funcționează în școala noastră . Este frecventat de 20 de elevi de gimnaziu, de la clasa a VI-a până
la a VIII-a și este coordonat de către consilierul școlar. Clubul s-a născut din dorința de a face mai
mult decât prevede fișa postului și din dorința de a face mai mult decât îți permite o oră obișnuită
de școală. Elevii mi-au solicitat mai demult să facem activități în afara programului de școală, dar a
fost destul de dificil să găsesc un format care să răspundă nevoilor lor.
Dar iată că în vara anului 2017, cu ocazia participării la o tabără de vară, ideea s-a conturat
tot mai clar în mintea mea. Tabăra aceasta a fost una neobișnuită pentru mine. De ce? Pentru că în
toate taberele la care am participat eram epuizată cu organizarea activităților zilnice, cu cele de timp
liber , cu selectarea jocurilor și a materialelor. În această tabără n-am avut nimic de lucru.
Neobișnuit! Singura sarcină era să ne asigurăm că elevii sunt prezenți la activități și seara, să ne
asigurăm că sunt toți în camere, în pat. În rest totul era gândit, în cel mai mic amănunt, pentru copii
și cadre didactice, așa încât să nu ne intersectăm decât dacă dorim sau avem nevoie. Așa că eu, ca
de obicei, mi-am luat notițe și am învățat. Puteam să mă relaxez toată ziua, să n-am grijă de nimic,
să mă deconectez de reponsabilități. În schimb, eu am ales să fiu un participant activ la tabără și să
învăț de la cei care sunt mai buni decât mine. Da, știu ce spun! În această tabără am cunoscut oameni
din foarte multe țări. A fost nemaipomenit să întâlnesc, într-un fel de șopru mai mare, asemănător
cu cel de la bunica mea din Satu-Mare, tineri voluntari din America, Mexic, Irlanda, Japonia, Franța,
China, Marea Britanie, Turcia, etc., tineri cu pregătire universitară, parlamentari, actori, profesori
de sport, dansatori, profesori de științe, etc. A fost o experiență foarte intensă din care am avut doar
de câștigat.
În septembrie, când m-am întors la școală, am știut ce am de făcut. Tabăra de engleză "Happy
Faces" m-a schimbat și m-a format și mai ales mi-a dăruit atât de multe încât a trebuit să împărtășesc
ceea ce am învățat. Prima dată am aplicat la clasă, iar apoi cu diferite ocazii, sărbători, evenimente.
A fost uimitor să văd că jocurile, tehnicile și strategiile de la Ighiu, funcționează și cu elevii noștri.
Prin urmare am înființat Clubul "Smiley Faces" și a fost o mare bucurie atunci când ne-am
strâns cu toții, 20 de suflete care abia așteptau să dansăm, să vorbim, să ne jucăm, să ne cunoaștem,
să interacționăm și să ne implicăm în proiecte de voluntariat, în folosul comunității. Dar,avem un
drum lung de parcurs. Acum încă învățăm să lucrăm în echipă, să fim serioși, să ne ținem de cuvânt,
să ne pese de ceilalți, să ne implicăm 100% în ceea ce facem.
Și a venit Ziua Educației la Școala 7 Reșița.
Mi-am propus să transform pauzele în adevărate momente de socializare și intercunoaștere pentru
elevi și cadre didactice, contribuind prin aceste activități la reducerea comportamentelor de tip
bullying, tot mai prezente în mediul școlar. Mi-am propus să le dau elevilor noștri ocazii să socializeze
și să se cunoască. Așa că, am dansat cu peste 200 de elevi din școală, am dansat pentru Ziua
Educației, am învățat dansurile lui Cisco, dansurile "Happy Faces", învățate în tabără. A trebuit și am
simțit că trebuie să împărtășesc ceea ce știu pentru că, eu cred că o experiență, primește valoare
atunci când este împărtășită și altora! Bucuria de pe fețele elevilor a fost confirmarea că am făcut
ceea ce trebuie marcând într-un mod deosebit Ziua Educației.
Am transformat o simplă idee într-o activitate de 3 ore și am adunat în loc de 32 de elevi
cum aveam planificat la început, peste 200 de elevi, antrenând în activitate 11 clase și 11 cadre
didactice. Elevii care au participat la tabăra de vară au fost invitați să-i învețe și pe colegii lor
dansurile care le-au adus atâta bucurie.
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La finalul activităților elevii au fost antrenați în jocuri de intercunoaștere și relaționare fiind
îndemnați să continue aceste jocuri în recreații și în timpul liber.
Aceasta a fost doar una din activitățile care au avut la bază principiile "Happy Faces".
Următoarea a fost "Smiley Faces".
Nu avem resurse financiare și nici resurse materiale, lucrăm cu materiale reciclabile, cu foi
utilizate, dar cu multă bucurie.
Așteptăm cu drag ziua de vineri, atunci când ne întâlnim, și timp de două ore ne pierdem în
frumusețea întâlnirii.
Principiile sănătoase legate de protecția mediului, reciclare și dezvoltare durabilă le-am
asimilat prin participarea la diferite proiecte și prin implicarea elevilor în activități practice în care
trebuiau să învețe și să respecte aceste principii. Sper ca ei să le ducă și în familiile lor și să le
integreze în firescul de zi cu zi, să le asimileze ca un mod de viață, ca un cod al unei vieți echilibrate.

Bibliografie:
- Prof21-Dezvoltarea abilităților de viață, 2015
- Programa de opțional-Formarea caracterului prin dezvoltarea abilităților de viață-2016
- Societal-Ghid-2015
- EcoEficient-Proiect 2017
- Tineri ambasadori în lupta cu schimbările climatice-Proiect 2016
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ROLUL PRODUSELOR ECOLOGICE ÎN ALEGERILE PE CARE LE FAC CONSUMATORII
prof. Manole Teia
Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
Producția agroalimentară ecologică are la bază eliminarea oricărei tehnologii poluante,
fertilizarea naturală a solului, integrarea creşterii animalelor în sistemul de producţie al plantelor şi
produselor din plante, înlocuirea resurselor energetice convenționale cu produsele secundare
refolosibile și aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cât şi pentru creşterea
animalelor, care să satisfacă cerinţele speciilor, soiurilor şi raselor pe care le creștem. Singura cale
de obținere a unor produse sănătoase este extinderea agriculturii ecologice, furnizoare de alimente
sănătoase datorită metodelor tradiționale de cultivare a pamântului, de creștere a animalelor și de
realizare a unor alimente sănătoase. Agricultura ecologică, în România, a cunoscut în ultimii ani o
evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul de producţie animalieră. Producția
agroalimentară ecologică are la bază urmatoarele principii: eliminarea tehnologiilor poluante;
fertilizarea naturală a solului; integrarea creşterii animalelor în sistemul de producţie al plantelor;
înlocuirea resurselor energetice convenționale cu produsele secundare refolosibile.
Producţia ecologică impune respectarea următoarelor reguli :
 respectarea principiilor producţiei ecologice;
 utilizarea doar a produselor permise să fie folosite în agricultura ecologică;
 folosirea de seminţe/material vegetativ săditor obţinut prin metode de producţie ecologică.
Etichetarea produselor ecologice precizează: pe ambalajele produselor alimentare este
obligatorie aplicarea unei etichete. Eticheta este orice material scris, imprimat, litografiat, gravat
sau ilustrat, ce conține elemente de identificare a produsului și care însoțește produsul sau este
aplicat pe ambalajul acestuia. Rolul etichetei este de a informa consumatorii în mod:complet, precis
și corect.
Scopul etichetei este:
 de a da consumatorului informațiile necesare, suficiente, verificabile, astfel încăt să aibă
posibilitatea de a și aleage produsele în funcție de exigențele lui şi de posibilitățile financiare;
 de a cunoaște riscurile la care se expune consumând produsul respectiv (cantități de E-uri
prezente în alimente).
Conform legislatiei în vigoare orice etichetă aplicată pe un produs alimentar trebuie să
cuprindă urmatoarele informații:
a. elemente de identificare a produsului:
 denumirea produsului;
 date despre producator;
 cantitatea netă ambalată;
 valoarea nutritivă, energetică;
 data fabricației și termenul de valabilitate.
b. elemente de informare a consumatorului:
 condițiile de păstrare, depozitare;
 condițiile de utilizare;
 eticheta bio daca produsul este bio;
 telefonul consumatorului;
 cerințe de reciclare;
 codul de bare.
Produsele obținute prin agricultura ecologică sunt etichetate cu simboluri numite etichete
ecologice. Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact
redus asupra mediului.Eticheta ecologică este:
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un simbol grafic sau un text descriptiv care este aplicat pe
ambalaj, produs, sau orice alt tip de document care însotește
produsul ;
elementul menit să ofere toate informațiile referitoare la
criteriile ecologice ale produsului în cauză.

Sigla "ae" este utilizată în scopul certificării - identificării produselor agroalimentare ecologice şi
garantează că produsele agroalimentare care poartă această siglă îndeplinesc condiţiile legii.
Știai că?
 Aplicarea logo-ului U. E. pe produsele alimentare preambalate este obligatorie începand cu
data de 1 iulie 2010.
 Utilizarea acestuia rămane opțională pentru produsele importate.
 Folosirea logoului comunitar U. E. trebuie să fie însoțită de indicarea locului de producere al
materiilor prime agricole.
 Logo-ul comunitar oferă recunoașterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune
Europeană.
 Cele doua sigle : sigla națională "ae", alături de sigla comunitară sunt folosite pentru a
completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor obținute în
conformitate cu metodele de producție ecologică.
În țara noastră, pentru implementarea schemei de etichetare ecologică, a fost inființată Comisia
Națională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind
acordarea etichetei ecologice.
În România, etichetele ecologice aplicate pe produsele obținute în sistem ecologic sunt :
Etichetă/ sigla națională
Etichetă/ sigla Uniunii
“Agricultura ecologica”
Europene



Dreptul de utilizare a siglei ,,ae" (Agricultură Ecologică) pe produsele, etichetele şi
ambalajele produselor ecologice îl au doar producătorii, procesatorii şi importatorii
înregistraţi la M.A.D.R.
 Controlul şi certificarea produselor ecologice în țara noastră, este asigurată de organisme
de inspecţie şi certificare private.
 Pentru a oferi mai multă siguranţă, prin lege, toate produsele etichetate ca ecologice trebuie
să poarte, pe lângă sigla naţională/logo‐ul comunitar, numele ultimului operator care a
manipulat produsul (exemplu: producătorul, procesatorul sau vânzătorul) şi denumirea sau
codul organismului de inspecţie şi certificare.
Odată cu creşterea interesului populaţiei pentru un stil de viaţă cât mai corect şi
conştientizarea importanţei unei alimentaţii sănătoase, produsele ecologice au început să
înlocuiască o parte din produsele convenţionale în dieta multor persoane. Atunci când consumatorii
aleg să cumpere produse ecologice, ei trebuie să ştie că primesc exact acel produs pentru care au
plătit.
Bibliografie:
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https://www.google.ro/search?q=efectele+agriculturii+conventionale&espv=2&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8vtfMuLvTAhWlIsAKHTBnAmQQ_AUIBigB&biw=1146
&bih=664#tbm=isch&q=produse+alimentare+cu+substante+chimice&imgdii=fKCdNremmD
jPCM:&imgrc=2uriWNcOa96FYM
https://www.viitorplus.ro/files/uploaded/Invatare%20activa/PCS/Ghid%20%20Etichetele%20produselor.pdf
www.agriculturaecologica.ro
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ECONOMIA, TURISMUL DOBROGEAN ŞI EDUCAŢIA PENTRU MEDIU
prof. ec. Marcu Camelia Isabela
Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Constanţa
Pentru a conserva factorii de mediu (apă, aer, sol), a preveni şi combate fenomenele
nedorite care produc poluarea este necesar să se respecte prevederile Legii protecţiei mediului:
amplasarea obiectivelor industriale, a staţiilor de epurare şi depozitelor de deşeuri menajere la
periferia localităţilor sau în zonele din afara lor, menţinerea, întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor,
arborilor şi arbuştilor de protecţie stradală, întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi
împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, întreţinerea curată a luciilor de
apă (a lacurilor, ştrandurilor) din parcuri, zone de agrement şi de interes touristic, protecţia
peisajului şi menţinerea curăţeniei stradale.
Combaterea poluării implică activităţi care au scopul de a limita şi corecta efectele negative
ale poluării, cum ar fi: extinderea şi protejarea spaţiilor verzi, construirea de staţii de epurare a apei,
modernizarea gropilor de gunoi, colectarea reziduurilor menajere în recipiente speciale, pe
sortimente (sticlă, metal, hârtie, material plastic) şi reciclarea acestora, controlul poluării industriale
şi a substanţelor chimice utilizate în procesele industriale prin dotarea echipamentelor industriale
cu filtre sau instalaţii de neutralizare, producerea energiei prin procedee nepoluante, indicarea
nivelului de securitate nuclear, utilizarea carburanţilor nepoluanţi de către autovehicule,
nedepozitarea deşeurilor pe maluri sau în albiile râurilor, execuţia lucrărilor de îndiguire şi
construire a barajelor, combaterea eroziunii solului, protejarea pădurilor şi utilizarea lemnului
numai în limita aprobată prin lege.
Consecinţele activităţii economice asupra mediului
Producţie. Sunt implicaţi mulţi factori, printre care numărul de etape de fabricaţie, dacă
produsele sunt fabricate din materiale reciclate, ce cantitate de deşeuri industriale rezultă şi dacă
acestea sunt reciclate, măsuri luate de producători pentru a reduce impactul protecţiei asupra
mediului.
Ambalaj. Produsul este supra-ambalat? Pot fi ambalajele reciclate?
Transportul. Produsul provine dintr-o zonă îndepărtată? A fost transportat cu avionul, pe
mare, pe şosele sau pe calea ferată?
Consum. Este necesară o cantitate mare de energie pentru ca produsul să fie utilizat? Are
opţiuni pentru economisirea energiei? Există alternative care implică un consum de energie mai
mic?
Deşeuri. Produsul este destinat folosirii pe termen lung sau reprezintă o tendinţă de
moment, este un produs de unică folosinţă sau cu o durata scurtă de viaţă? Există alternative mai
durabile? E posibil ca produsul să fie reciclat, refolosit sau să fie folosit pentru obţinerea
compostului?
Turismul durabil oferă posibilitatea gestionării tuturor resurselor astfel încât nevoile
economice, sociale şi estetice să poată fi satisfăcute menţinând nealterate integritatea culturală,
procesele ecologice esenţiale, diversitatea biologică.
Ţinutul dintre Dunăre şi Mare, bine conturat din punct de vedere al aşezării geografice, la
întretăierea marilor drumuri maritime, fluviale şi terestre, douăjudeţe: Tulcea şi Constanţa.
Cele două judeţe din Dobrogea cuprind 50 de rezervaţii şi monumente ale naturii (18 dintre
ele incluse Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării) cu potenţial divers.
Desfăşurarea unor activităţi recreative în aceste zone şi vecinătatea lor ţine de câteva
condiţii primordiale: utilizarea resurselor la un nivel minim fărăsă determine înlocuirea sau
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modificarea componentelor de bază, să nu fie produşi poluanţi, impact minim asupra biodiverisităţii
şi ecosistemelor.
Nu de puţine ori zonele turistice intens promovate şi vizitate au fost afectate iremediabil de
prezenţa omului iar fauna marină a devenit din ce mai vulnerabilă în faţa extinderii industriei
turistice atât pe mare, cât şi pe uscat.
Turismul durabil se bazează pe câteva principii: să nu producă degradarea resurselor; să
implice educarea tuturor părţilor – comunităţi locale, guvern, organizaţii neguvernamentale,
industria şi turiştii (înainte, în timpul şi dupăcălătorie); să promoveze înţelegerea şi implicarea
partenerilor interesaţi (guvernul, organizaţiile neguvernamentale, industria, oameni de ştiinţă,
localnici); să promoveze responsabilităţile etice şi morale, comportament responsabil faţă de mediul
natural şi cultural de către toţi factorii implicaţi; să furnizeze beneficii pe termen lung – pentru
resurse, comunitatea localăşi industrie (beneficiile pot fi de conservare, ştiinţifice, sociale, culturale
sau economice); responsabilitate atât pentru mediul natural şi cultural cât şi pentru activităţile
întreprinse.
Bibliografie
1. Turismul în ariile protejate, Preocupări geografice, IONAŞCU, V., Editura „Şcoala XXI”, Casa
Corpului Didactic, Tulcea, 2009
2. Protecţia naturii în România, BORZA, AL., Buletinul de informaţii al Grădinii Botanice şi al
Muzeului Botanic, Universitatea din Cluj, IV, 1, Cluj-Napoca, 1924.
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Impactul poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător
prof. Mareși Luminița
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tîrgu Jiu, Gorj
În ultimele decenii factorii antropici de poluare a aerului au început să depăşească după
amploare pe cei naturali, căpătând un caracter global. Emisiile în atmosferă a nocivelor dăunătoare
nu numai că distrug natura vie, afectează în mod negative sănătatea umană, dar ele pot modifica
însă şi proprietăţile atmosferei, ce poate duce la consecinţe ecologice şi climatice nefaste.
Poluanţii din atmosferă variază în funcţie de natura lor, concentraţie cât si de durata acţiunii
lor asupra organismului uman, provocând astfel consecinţe grave. Specialiştii în medicină şi ecologie
au stabilit o legătură direct între degradarea mediului şi creşterea numărului de persoane care
suferă de alergii, astm, cancer şi alte boli. Poluanţii principali care acţionează negativ asupra
organismului uman sunt:oxizii de azot, dioxidul de sulf, ozonul troposferic, monoxidul de carbon,
aldehida formică, fenolii, pulberile în suspensie(PM10).
În cursul unui act respirator,omul în repaus trece prin plămâni o cantitate de 500 cm 3 de aer,
volum care creşte mult în cazul efectuării unui efort fizic,fiind direct proporţional cu acest efort. În
24 ore în mediu omul respiră circa 15-25 m3 de aer. Luând comparativ cu consumul de alimente şi
apă, în timp de 24 ore,omul inhalează în medie 15 kg de aer în timp ce consumul de apă nu depăşeşte
de obicei 2,5 kg, iar cel de alimente 1,5 kg. Rezultă din aceste date importanţa pentru sănătate a
compoziţiei aerului atmosferic,la care se adaugă şi faptul că bariera pulmonară reţine numai în mică
măsură substanţele pătrunse până la nivelul alveolei, odată cu aerul inspirat.
Din punct de vedere al igienei, aerul influenţează sănătatea atât prin compoziţia sa
chimică,cât şi prin proprietăţile sale fizice (temperatură, umiditate, curenţi de aer, radiaţii,
presiune).
În ceea ce priveşte compoziţia chimică distingem influenţa exercitată asupra sănătăţii de
variaţii în concentraţia componenţilor normali, cât şi acţiunea pe care o exercită prezenţa în aer a
unor compuşi străini.
Efectele directe sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a
populaţiei ca urmare a expunerii la agenţi poluanţi. Aceste modificări se pot traduce în ordinea
gravităţii prin:creşterea mortalităţii, creşterea morbidităţii, apariţia unor simptome sau modificări
fiziopatologice, apariţia unor modificări fiziologice directe şi/sau încărcarea organismului cu agentul
sau agenţii poluanţi.
Efectele de lungă durată sunt caracterizate prin apariţia unor fenomene patologice în urma
expunerii prelungite la poluanţii atmosferici. Aceste efecte pot fi rezultatul acumulării poluanţilor în
organism, în situaţia poluanţilor cumulativi (Pb, F etc.), până când încărcarea atinge pragul toxic. De
asemenea modificările patologice pot fi determinate de impactul repetat al agentului nociv asupra
anumitor organe sau sisteme. Efectele de lungă durată apar după intervale lungi de timp de
expunere care pot fi de ani sau chiar de zeci de ani. Manifestările patologice pot îmbrăca aspecte
specifice poluanţilor (intoxicaţii cronice, fenomene alergice, efecte cancerigene, mutagene şi
teratogene) sau pot fi caracterizate prin apariţia unor îmbolnăviri cu etimologie multiplă, în care
poluanţii să reprezinte unul dintre agenţii etimologici determinanţi sau agravanţi (boli respiratorii
acute şi cronice, anemii etc.).
Poluanţii iritanţi realizează efecte iritante asupra mucoasei oculare şi îndeosebi asupra
aparatului respirator. În această grupă intră pulberile netoxice, precum şi o sumă de gaze şi vapori
ca bioxidul de sulf, bioxidul de azot, ozonul şi substanţele oxidante, clorul, amoniacul etc. Poluarea
iritantă constituie cea mai răspândită dintre tipurile de poluare, rezultând în primul rând din
procesele de ardere a combustibilului, dar şi de celelalte surse de poluări.
Poluanţii fibrozanţi produc modificări fibroase la nivelul aparatului respirator.
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Printre cei mai răspândiţi sunt bioxidul de siliciu, azbestul, şi oxizii de fier, la care se adaugă
compuşii de cobalt, bariu etc. Sunt mult mai agresivi în mediul industrial unde determină îmbolnăviri
specifice care sunt excepţionale în condiţii de poluare a aerului. Totuşi poluarea intensă cu pulberi
poate duce la modificări fibroase pulmonare.
Poluanţii alergenici din atmosferă sunt cunoscuţi de multă vreme. Îndeosebi este cazul
poluanţilor naturali (polen, fungi, insecte) precum şi a prafului din casă, responsabili de un număr
foarte mare de alergii respiratorii sau cutanate. Pe lângă acestea se adaugă poluanţii proveniţi din
surse artificiale - în special industriale - care pot emite în atmosferă o sumă de alergeni compleţi sau
incompleţi. Pe primul loc din acest punct de vedere, se găseşte industria chimică (industria maselor
plastice, industria farmaceutică, fabricile de insecticide etc.). Sunt semnalate şi situaţii cu apariţia
unor fenomene alergice în masă, ca cel de la New Orleans din 1958 în care alergenul a fost identificat
în praful provenit de la deşeuri industriale depuse în holde.
Poluanţi cancerigeni. Există foarte dificultăţi în estimarea rolului poluanţilor atmosferici ca
factori etiologici ai cancerului. Totuşi creşterea frecvenţei cancerului îndeosebi în mediul urban, a
impus luarea în considerare şi a poluanţilor atmosferici ca agenţi cauzali posibili, cu atât mai mult
cu cât în zonele poluate au fost identificate în aer substanţe cert carcinogene. Putem clasifica
substanţele cancerigene prezente în aer în substanţe organice şi substanţe anorganice.
Dintre poluanţii organici cancerigeni din aer, cei mai răspândiţi sunt hidrocarburile policiclice
aromatice ca benzopiren, benzontracen, benzofluoranten etc. Cel mai răspândit este benzopirenul,
provenind din procese de combustie atât fixe cât şi mobile. Ia naştere în timpul arderii, se
volatilizează la temperatura ridicată şi condensează rapid pe elementele în suspensie. Substanţa
cancerigenă este cunoscută de multă vreme, iar prezenţa în aer indică un risc crescut de cancer
pulmonar. Efecte cancerigene se atribuie şi insecticidelor organoclorurate precum şi unor monomeri
folosiţi la fabricarea maselor practice.
Mai sunt incriminaţi ca agenţi cancerigeni dibenzacridina, epoxizii, precum şi nitrozaminele în
aer putând fi prezenţi precursorii acestora (nitriţii şi aminele secundare).
Dintre poluanţii cancerigeni anorganici menţionăm azbestul, arsenul, cromul, cobaltul,
beriliul, nichelul şi seleniul. Mai frecvent întâlnită în mediul industrial, prezenţa lor în aer a fost
semnalată şi în zonele din apropierea industriilor.
Un aspect deosebit îl prezintă azbestul, mai periculos decât se presupunea cu câţiva ani în
urmă şi a cărui prezenţă a fost demonstrată atât în atmosfera urbană cât şi în plămânii unui procent
apreciabil din populaţia urbană neexpusă profesional.
Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive,care conţin azot şi oxigen în cantităţi
variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.
În prezenţa luminii solare, oxizii de azot pot reacţiona şi cu hidrocarburile, formând oxidanţi
fotochimici.
Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afectează atât suprafaţa terestră cât
şi ecosistemul acvatic.
Oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când combustibilii sunt arşi la
temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activităţilor industriale,
producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului,a ploilor
acide, deteriorarea calităţii apei, efectului de sera, reducerea vizibilităţii în zonele urbane.
Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât şi pentru
animale (gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului
de azot). Expunerea la concentraţii ridicate poate fi fatală, iar la concentraţii reduse afectează
ţesutul pulmonar. Populaţia expusă la acest tip de poluanţi poate avea dificultăţi respiratorii, iritaţii
ale căilor respiratorii, disfuncţii ale plămânilor. Expunerea pe termen lung la o concentraţie redusă
poate distruge ţesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar. Persoanele cele mai afectate de
expunere la acest poluant sunt copiii.
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Expunerea la acest poluant produce vătămarea serioasă a vegetaţiei prin albirea sau moartea
ţesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creştere a acestora.
Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare la animale, care se aseamănă cu
emfizemul pulmonar, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor,
provocând boli precum pneumonia şi gripa.
Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la
nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental. De asemenea,poate
provoca deteriorarea ţesăturilor şi decolorarea vopselelor, degradarea metalelor.
Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irită
ochii şi căile respiratorii.
Rezultă din surse naturale ca: erupţii vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentaţia bacteriană
în zonele mlăştinoase, oxidarea gazului cu conţinut de sulf rezultat din descompunerea biomasei.
Rezultă din surse antropice ca: sistemele de încălzire a populaţiei care nu utilizează gaz
metan,centralele termoelectrice,procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului
sulfuric), industria celulozei şi hârtiei şi, în măsură mai mică, emisiile provenite de la motoarele
Diesel.
În funcţie de concentraţie şi de perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte
asupra sănătăţii umane. Expunerea la o concentraţie mare de dioxid de sulf,pe o perioadă scurtă de
timp,poate provoca dificultăţi respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu
astm,copiii,vârstnicii si persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentraţie
redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecţii ale tractului respirator.
Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante,efectul negativ asupra structurii şi
ţesuturilor acestora fiind sesizabile cu ochiul liber. Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul,
legumele, ghindele roşii şi negre, frasinul alb, lucerna, murele.
În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitaţiilor, cu efecte toxice asupra vegetaţiei şi
solului. Creşterea concentraţiei de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor,din cauza
formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroda: piatră, zidăria, vopselele, fibrele, pielea şi componentele
electrice.
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Educția pentru mediu - o prioritate a școlii contemporane
prof. Mărieș Adora
Colegiul Tehnic ”Transilvania”, Baia Mare, Maramures
Este deosebit de important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara şcolii să
continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă într-un adevărat
comportament european. Pregătirea copiilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene a devenit o
provocare şi o necesitate prefigurată de un viitor previzibil, care îi va solicita să trăiască într-o
permenentă stare de adaptare pentru a putea face faţă schimbărilor insidioase sau brutale şi
oportunităţilor potenţiale. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă
deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.
Implicarea micilor şcolari în activităţile de cunoaştere, înţelegere a unor fapte şi fenomene
din universul apropiat, în identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a
mediului, are ca rezultat formarea unor convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi
dezvoltarea mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă.
Bazate pe cooperare şi colaborare, diversitatea activităţilor practice desfăşurate cu elevii
asigură asimilarea multor reguli de comportament care se constituie în elemente de bază în
formarea unei educaţii europene a oamenilor de mâine.
Avem convingerea că formarea unui comportament ecologic elevilor de astăzi constituie un
aspect important al activităţii instructiv- educative şi că acesta se realizează, atât în şcoală, cât şi în
afara ei prin activităţile extracurriculare şi printr-o strânsă colaborare cu familia şi comunitatea
localã.
Avem norocul să trăim în secolul XXI . Noi şi generaţiile pe care le educăm şi le instruim acum
în scoală sunt generaţiile care au avut ocazia să trăiască explozia internetului, forţa
telecomunicaţiilor si să-i schimbe modul de gândire şi de acţiune.
Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre,
respectiv atunci când omul a cucerit întreg spaţiul Terrei prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi resursele
de energie au fost afectate în aşa măsurã încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar
unele condiţii esenţiale existenţei umane, ca apa sau aerul dau semne de otrăvire. Se deduce astfel,
posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub semnul întrebării, dacă bineînţeles, nu se iau măsuri
energice de protecţie a planetei. Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei
sunt limitate, că această planetă funcţionează ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot
avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea nu poate renunţa însă la
ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu menţinerea
unei bune calităţi a mediului, este exploatatrea acestuia în aşa fel încât să se poată regenera şi
conserva în permenenţă.
Primele iniţiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani din
necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariţie. Cu timpul motivele care au impus ocrotirea
naturii s-au diversificat. Începând din 1970 au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei:
subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului şi solului.
Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil faţă de
natură. Însă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală,
dar mai ales colectivă: protecţia naturii angajează colaborare şi sprijin reciproc pe plan local,
judeţean, naţional şi mai ales internaţional. Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi
trnsporturile, defrişând pădurile pentru a folosi lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând
nepăsători în apă şi în aer cantităti mari de deşeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent
în mediul înconjurător, aşa încât, uneori, şi-a pus în pericol însăşi viaţa lui. În asemenea situaţie,
fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs şi să treacă
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urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, pentru menţinerea în natură a
unui echilibru normal între toţi factorii care compun mediul.
Permanent, factorii de mediu: apa, aerul, solul sunt supuşi agresiunii activităţilor umane.
Înrăutăţirea progresivă a calităţii acestora determină implicaţii de ordin social cu repercusiuni
asupra calităţii vieţii. Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfăşoarã
un complex de formare a elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativă . O
cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o
concepţie şi conduită ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea
vieţii. Apărarea mediului înconjurător devenind un exerciţiu de practică socială, şcoala trebuie să
facă acest exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolară care „ mâine” va avea răspunderi mari şi
concrete în gestionarea raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural si social . Ea este chemată
să determine nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi
deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător - condiţie de viaţă civilizată
şi sănătoasă. În ultimă instanţă, şcoala trebuie să trezească spiritul de independenţă, de formare a
capacităţii de autoinstruire şi autoeducaţie ecologică la elevi, căci ignorarea de către învăţători a
necesităţii acestui lucru dăunează muncii educative fiind, una din cauzele principale ale eficienţei
scăzute ale acestei activităţi. Este deosebit de important ca în amplul proces de formare a omului,
viaţa din afara şcolii să continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă
într-un adevărat comportament european.
Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu elevii permite îmbogăţirea volumului de
cunoştinţe, lărgirea orizontului ştiinţific, sesizarea legăturilor reciproce între fenomene, modul cum
se interferează şi se influenţează reciproc şi de asemenea permite formarea unei gândiri sănătoase
despre lume şi viaţă. În acest sens un lor hotărâtor îl au cadrele didactice organizatoare de activităţi,
fie pe itinerar, fie în orizontul local şi care trebuie să manifeste permanent preocuparea de formare
a deprinderilor de păstrare şi ocrotire a calităţii mediului înconjurător.
Bibliografie:
1. Dehelean Iulica, Drăgan Elena, Cunoaşterea mediului prin discipline opţionale elementede
metodică, Editura Enesis, Baia Mare, 2008,
2. Valeriu, Dinu, Mediul înconjurător în viaţa omenirii contemporane, Editura Ceres, Bucureşti,
1979
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SALVEAZĂ MEDIUL PRIN RECICLARE, RECUPERARE, REFOLOSIRE !
prof. Măgurean Ștefania Monica
Liceul Teoretic „Solomon Haliță” SîngeorzBăi, BistrițaNăsăud
Reciclare, Recuperare, Refolosire !
Recuperarea şi reutilizarea resurselor reciclabile reprezintă mijloace de soluţionare a
contradicţiei dintre cerinţele procesului de creştere economică şi caracterul restrictiv al resurselor.
Reciclarea este un concept al secolului xx şi a apărut ca una din posibilităţile de a limita risipa şi de a
utiliza mai eficient resursele. A devenit din ce în ce mai clar că industrializarea şi creşterea susţinută
a populaţiei au condus la consumarea unor cantităţi de resurse din ce în ce mai mari. De ce sa
întâmplat acest lucru? Pentru că societatea modernă sa bazat pe filosofia că "Cosmosul e infinit".
Particularizând, oamenii au considerat la fel şi Pamântul şi resursele acestuia. În acest mod, industria
sa dezvoltat având la bază axioma că resursele sunt infinite. Dacă o mină se epuiza, o alta nouă intra
în exploatare. Dacă rezervele unei naţiuni se epuizau, populaţtia putea emigra. Dacă resursele
Europei se epuizau, europenii puteau descoperi noi teritorii.
Creşterea economică permanentă din ultimii 60 de ani a dus la o folosire intensivă a
resurselor planetei. În acest context a apărut conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă).
Conceptul desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică care se
axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice şi ecologice şi
elementele capitalului natural.Acest nou concept care are în vedere dezvoltarea speciei umane se
poate face numai în concordanţă cu resursele existente pe Pământ și capătă din ce în ce mai mulţi
adepţi din partea cercurilor ştiinţifice. Dezvoltarea durabilă implică o preocupare permanentă
pentru conservarea resurselor planetei, în condiţiile în care sunt satisfăcute cerinţele speciei
umane, atât în prezent, cât şi mai ales în viitor. Un consum exagerat al resurselor naturale în prezent
poate afecta profund condiţiile de viaţă ale generaţiilor următoare, care nu vor mai dispune de
aceleaşi resurse şi în consecinţă se vor confrunta cu condiţii de viaţă mult mai improprii speciei
umane. Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul
înconjurătorşi de resurse. Sănătatea, siguranţa socială şi stabilitatea economică a societăţii sunt
esenţiale în definirea calităţii vieţii.
Dezvoltarea durabilă presupune în mod esenţial existenţa în armonie a trei piloni
fundamentali pentru civilizaţia contemporană: economic, social (inclusiv educaţie şi cultură) şi
mediu.Includerea componentei de mediu cu aceeaşi putere alături de pilonii economic şi social ar
trebui să constituie un motor de creştere economicăşi nu un obstacol în atingerea unui nivel de trai
comparabil cu statele dezvoltate din vestul Europei.

RECICLAREA
ȘTIAŢI CĂ…

Pentru fabricarea unei tone de hârtie obişnuite se folosesc între 2 si 3,5 tone de lemn, adică
sunt tăiaţi aproximativ 20 de copaci? Din fibrele de celuloză din lemn, rezultate dintr-un proces de
fierbere chimică, se obţine hârtia. Prin reciclarea a unei tone de hârtie sunt salvaţi 17 copaci.

Hârtia ar fi mult mai scumpă dacă aceasta nu ar fi colectată şi reprelucrată ?

tonă de chips-uri din cartofi alcătuieşte 12 000 de pungi de chips-uri, ceea ce înseamnă
12000 de pungi goale de aruncat la gunoi ?
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În ceea ce priveşte defrişarea, lumea pierde în prezent peste 14 milioane de hectare de
pădure în fiecare an, o suprafaţă mai mare decât Grecia, alte zone imense fiind afectate de efectele
secundare ale defrişării: fragmentarea şi degradarea solului, alunecările de teren, dispariţia speciilor
exotice şi poluarea?

cutie de aluminiu dispare natural în 100 de ani?

Cojile de banane şi cotoarele de mere dispar în 2 ani?

Mucurile de ţigară dispar în 2 ani şi conţin chimicale periculoase?

Pungile de plastic dispar în aproape 30 de ani?

Sticlele de plastic nu se biodegradează complet niciodată; se descompun în granule care sunt
mâncate de diverse vietăţi ca peşti, păsări sau viermi, şi rămân în stomacul lor până mor?
CE PUTEM RECICLA?
I. HARTIE/CARTON
Hârtia este cel mai frecvent deşeu întâlnit în mai toate sferele de activitate şi constituie o
importantă sursă de fibre de celoloză. Sub forme diferite(hârtie de scris, hârtie de ambalaj, ziare,
reviste, cataloage, deşeuri poştale, cutii sau alte ambalaje din carton simplu şi ondulat de la
produsele cosmetice, electrocasnice, pentru băuturi, inclusiv ambalajele de tip TetraPak, etc.),
hârtia ocupă aproximativ 41% din totalul gunoiului menajer pe care îl producem astăzi.
ŞTIAŢI CĂ…
Hârtia se biodegradează mult mai uşor decât plasticul pentru că este fabricată din celuloză?
Fiecare tonă de hârtie reciclată poate salva 17 copaci?
Este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 pungi dehârtie?
Hârtia şi cartonul pot fi reciclate doar de 10 ori?
Ziarele conţin hârtie reciclată în proporţie de 50%?
Săptămânal peste 500 000 de copaci sunt folosiţi pentru producerea a 2/3 din ziarele care nu vor
mai fi reciclate niciodată?
II. MATERIALUL PLASTIC
Materialele plastice au o pondere de folosire pe plan mondial foarte mare, datorită
avantajelor pe care acesta le prezintă: preţ de cost redus, greutate specifică redusă, manevrabilitate
foarte mare, tehnologie de fabricaţie ieftină. Plasticul reprezintă însă o problemă foarte importantă
pentru ţara noastră, datorită gradului redus de reciclare
ȘTIAȚI CĂ…
Aproximativ 30 % din plasticul produs este folosit pentru ambalare?
Americanii aruncă 2,5 milioane de recipiente de plastic în fiecare oră?
Cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 şi 800 kg de petrol brut?
Prin arderea plasticului se elimină substanţe care produc boli de plămâni, iar într-o perioadă
îndelungată pot îmbolnăvi ficatul, rinichii şi sângele?
Pungile de plastic nu sunt biodegradabile; ajunse în ocean, aceste pungi determină moartea
animalelor marine care se încurcă în ele sau le înghit?
Cerneala folosită pentru imprimarea pungilor conţine cadmiu, metal foarte toxic, eliberat în aer
odată cu arderea pungilor?
Reciclând o sticlă de plastic se economiseşte energie pentru funcţionarea unui bec de 60W timp de
6 ore?
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Din 10 PET-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau 1 m2 de covor?
Din 50 PET-uri se poate face un pulover?
III. STICLA
Reciclarea sticlei este o istorie fără sfârşit. Spre deosebire de materialele plastice sau hârtie,
sticla aruncată poate fi reciclată la nesfârşit.
Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de cuarţ, calcarul, soda (produs
poluant). Reciclarea sticlei menajează mediul şi economiseşte în timp bogăţiile naturale, apa şi
electricitatea. Sticla este 100% reciclabilă, recuperarea ei salvând un volum important de resurse
energetice.
ȘTIAȚI CĂ…
Sticla poate fi reciclată la nesfârşit fără săşi piardă din calităţi?
Sticla ce trebuie folosită pentru recipienţi noi trebuie să fie sortată după culoare, să nu fie murdară
şi să nu conţină agenţi de contaminare?
Sticla are nevoie de 1 milion de ani pentru a se descompune în bucăţele mici?
Reciclarea sticlei reduce poluarea de fabricare cu 75% şi poluarea aeruluicu1420%?
Reciclarea unui borcan de sticlă economiseşte energie suficientă pentru alimentarea unui bec de
100W timp de 4 ore?
Reciclarea unei tone de sticlă economiseşte 1,2 tone de materii prime (soda, nisip, feldspat) şi
energie în proporţie de 25%?
Recipienţii de sticlă pot fi refolosiţi în medie de 2530 de ori înainte de a se sparge, fiind apoi reciclaţi
în recipienţi noi, aproape la infinit?
Mulţi recipienţi din sticlă încorporează deja cioburi de sticlă reciclată(bucăţi mici de deşeuri de
sticlă), de aceea nu se poate face o comparaţie între recipienţii de sticlă utilizată pentru prima dată
şi recipienţii alcătuiţi în totalitate din material reciclat?
IV. ALUMINIU
Multe bunuri şi ambalaje sunt fabricate din metale - tablă, oţel şi în special aluminiu.
Reciclareaaluminiului salvează 95% din energia necesară producerii lui.
ȘTIAȚI CĂ…
Aluminiul este 100% reciclabil?
Un televizor poate funcţiona trei ore în continuu cu energia economisită prin reciclarea unei cutii de
aluminiu?
Reciclând 1 kg de aluminiu se salvează 4 kg de chimicale şi 14 kwh de electricitate?
Folia de aluminiu reciclată este folosită pentru a face diferite piese pentru maşini noi?
BIBLIOGRAFIE:
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- Manual „Protecția Consumatorului și a Mediului”, Valentina Capotă,Oana Drăgan,
Alexandra Nedelcu, Editura: Akademos Art;
- Protecția consumatorului și a mediului, Caiet de lucru cls a X a, Tănțica Petre, Mihaela
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SALVAŢI PLANETA ALBASTRĂ !
PROIECT EDUCAŢIONAL ECOLOGIC
prof. înv. primar Mărginean Angela
prof. Marcu Nicușor
Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia, Alba
„Omul poate stăpâni natura cât timp ţine seama de legile ei”
Grigore Antipa
ARGUMENT
Motivaţia proiectului o constituie problematica actuală a lumii contemporane, poluarea şi
exploatarea neraţională a mediului înconjurător precum şi necesitatea cultivării sensibilităţii copiilor
faţă de valorile moral-civice ,a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător ce determină
preocuparea cadrelor didactice în formarea conştiinţei ecologice.
Natura este a noastră, este ceea ce ne reprezintă, este tot ce ne înconjoară, tot ce ne ajută
să supraviețuim. Este locul unde ne dezvoltăm, creștem și ne împlinim, este locul de joacă,
plimbarea între două cursuri, locul unde admirăm un răsărit sau un apus, unde plângem și râdem
deopotrivă.
Încercând să creștem şi vrem ca și natura să se dezvolte o dată cu noi. Ne implicăm în diferite
acțiuni, ne dorim ca tot ce ne înconjoară să fie mai frumos, mai curat....Dar noi ce facem pentru
asta?
Prin acțiunile noastre putem creea dezechilibre în natură. Unele specii de animale și plante
sunt amenințate cu dispariția, în timp ce altele dispar înainte ca biologii să le poată identifica. Din
multitudinea de specii de animale, astăzi unele dintre ele mai pot fi admirate doar în muzee. Și nu
se termină totul aici. Mii de alte specii continuă încă să fie amenințate.
Poluarea ocupă un loc aparte în rândul factorilor perturbatori ai mediului . Fumul uzinelor,
gazele de eșapament emanate de autovehicule, utilizarea produșilor chimici în agricultură,
eliminarea produselor toxice în râuri și lacuri, toate acestea contribuie la distrugerea insectelor,
păsărilor, peștilor, a vieții.
Ocrotirea naturii ar trebui să constituie un deziderat, un scop în sine. Stă în puterea noastă
ca să aruncăm ambalajele doar în medii special amenajate, să reciclăm ambalajele, să donăm o parte
din lucrurile de care nu mai avem nevoie, astfel cantitatea de deșeuri fiind drastic redusă. Stă în
puterea nostră să protejam mediul, să evităm poluatea apei sau a aerului. Totul e să vrem să nu mai
fim indiferenți cu tot ce ne înconjoară, să nu mai dăm vina pe alții, să fim noi un exemplu. Numai
așa, generațiile ce vor urma se vor putea bucura de ceea ce noi astăzi avem, dar nu știm să prețuim.
La vârsta școlarității se însuşesc cel mai bine deprinderile de comportare civilizată şi se
formează premisele conştiinţei ecologice.
În ultimele decenii s-au identificat noi probleme de mediu, care s-au impus prin caracterul
lor grav, presant şi prin dimensiunile lor regionale şi universale.
Problematica lumii contemporane în domeniu a generat,şi în sfera educaţiei , noi obiective
care conferă acesteia capacitatea de a contribui cu resursele specifice la construirea viitorului ,la
construirea unei societăţi mai bune.
Educaţia ecologică îşi propune să-l conducă pe copil, deci pe viitorul cetăţean, spre formarea
unei atitudini obiective asupra realităţii care să-l incite la participare,să devină conştient de viitorul
mediului înconjurător, de faptul că viaţa generaţiilor viitoare, calitatea acesteia, depinde de acţiunile
fiecaruia dintre noi.
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Considerăm că cel mai important lucru este să sprijinim copilul în cunoaşterea unor elemente
din tainele universului viu şi în înţelegerea faptului că orice fiinţă este importantă pentru om, că
educaţia ecologică este o condiţie de bază pentru existenţa vieţii pe pământ.
SCOPUL PROIECTULUI
Formarea unei atitudini ecologice active şi responsabile care să permită manifestarea unei
conduite adecvate în relaţia cu mediul.
OBIECTIV TRANSDISCIPLINAR:
Cultivarea sensibilităţii copiilor faţă de problematica lumii contemporane, faţă de
deprinderile moral-civice ,a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător .
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Recunoaşterea elementelor componente ale mediului înconjurător ;
 Identificarea cauzelor care generează schimbările şi transformările din mediul
înconjurător;
 Cultivarea dragostei pentru Terra, a tuturor elementelor care intră în componenţa
acesteia: ape, plante, animale, etc;
 Conştientizarea necesităţii de a economisi apă, energie electrică, termică, etc. (toate
resursele naturale);
 Contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile;
 Respectarea regulilor şi normelor de comportament faţă de mediu;
 Diferenţierea existenţei unor interacţiuni între om şi mediu;
 Cunoaşterea unor aspecte din viaţa plantelor şi animalelor;
 Cunoaşterea impactului activităţii omului asupra mediului;
 Utilizarea tehnicilor învăţate la activităţile practice pentru realizarea unor obiective;
 Adaptarea comportamentului la cerinţele protecţiei mediului;
 Efectuarea de lucrări simple de îngrijire şi ocrotire a plantelor şi a mediului înconjurător ( în
curtea grădiniţei,în parcul cel mai apropiat);
 Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de
păstrare a igienei mediului;
 Redarea în limbaj propriu a informaţiilor ştiinţifice .
GRUP ŢINTĂ:
 Elevi clasei I C Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia;
 Elevi clasa I Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia;
 Cadrele didactice din unitatea parteneră;
 Familiile copiilor.
PARTENERI:
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI
octombrie 2017 - iunie 2018
CONŢINUTURI :
 Ecosisteme:
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Principalele tipuri de ecosisteme (râul,lacul,delta,marea,pădurea,pajiştea,peştera etc.): alcătuire,
caracteristici, funcţii, aspecte reprezantative;
Relaţii dintre vieţuitoare şi mediu;
Aspecte din viaţa unor plante şi animale;
 Fenomene ale naturii:
Principalele fenomene ale naturii (ploaia, vântul, furtuna, ninsoarea, bruma, roua, eclipsa,
inundaţiile, incendiile, alunecările de teren, cutremurele); condiţii de producere, influenţa acestora
asupra mediului.
 Omul şi mediul :
Principalii factori de mediu (apa ,aerul,solul etc.); tipuri de poluare, efectele poluării asupra
organismelor, protecţia şi conservarea mediului.
RESURSE :
 Umane:copii, cadre didactice, specialişti de la Protecţia Mediului, specialişti ai Direcţiei
Apelor
 Materiale: materiale informative{ cărţi, pliante, reviste,casete, CD-uri, etc}; calculator,
proiector, televizor,DVD, imprimantă, radiocasetofon;hârtie xerox, carton, materiale textile, hârtie
pentru afişe, postere, fluturaşi;puieţi, răsaduri, seminţe, ghiveci, pământ, animale, peşti; diverse
materiale reciclabile; saci menajeri pentru colectarea deşeurilor, mănuşi menajere.
 Financiare:
Extrabugetare : donații părinți și cadre didactice
Bani obţinuţi pe deşeuri de hârtie, carton, plastic.
REZULTATE AŞTEPTATE:
 aptitudini de îngrijire, de curăţenie şi evitarea risipei;
 folosirea diverselor materiale din natură;
 familiarizarea copiilor cu tipuri de organisme şi materiale;
 cunoaşterea diverselor fenomene, investigarea lor;
 păstrarea sănătăţii prin evitarea poluării;
 realizarea unor obiecte de artă folosind materiale reciclabile;
 îngrijirea animalelor şi a plantelor;
 participarea directă la acţiuni de curăţire a spaţiului verde şi a unor spaţii de joacă;
 colectarea deşeurilor;
 confectionarea unor jurnale, albume, cu desene, schiţe, picturi, colaje, fotografii inspirate
din activităţile de protejare şi îngrijire a mediului.
MODALITĂȚI DE DISEMINARE :
 expunere în cadrul Comisiei metodice ;
 la alte unități de învățământ în cadrul Cercurilor pedagogice;
 popularizare în cadrul sesiunilor de comunicări, simpozioane, presă scrisă, audio vizuală,
programe artistice cu public, prin partenerii de proiect.
BIBLIOGRAFIE:
1. Pro Ecologia Mileniului III’’, Silvia Breben, Editura Reprograph, Craiova 2003;
2. Componenta ecologică a deciziilor de dezvoltare economică, Bran F., Editura
București, 2002;
3. www.eco.magazin.ro
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Planeta noastrĂ, o casĂ verde
prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen
Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare, Maramureş
Motto:
“Dacă omul pierde grădinile, pădurile şi cărările se va pierde pe sine însuşi" (J.R . Oppenheimer)
A polua înseamnă – a face ca aerul, apa, mediul de viaţă să devină nocive din cauza materiilor
chimice reziduale, a deşeurilor industriale, a gazelor de eşapament etc.
Se încearcă azi tot mai vehement să se împiedice împrăştierea în atmosferă a gazelor şi
scrumului industrial, să se lărgească rezerva plantaţiilor de arbori, de păduri, grădini, plantele având
un rol foarte important în curăţarea aerului.
Planeta noastra pe care noi o chemăm “casă”, Pământul, s-a născut în urmă cu 4,6 miliarde
de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa şi aerul s-au format încetul cu
încetul şi apoi a apărut viaţa. Un nor imens de materie gazoasă şi pulberi care se învârtea în spaţiu
s-a condensat şi a dat naştere unei stele, Soarele. În apropierea Soarelui, pulberile de rocă s-au
aglomerat şi au format cele 9 planete ale sistemului Solar, printre care şi Pământul. De la formarea
sa, Pământul a evoluat mult. Istoria sa a fost marcată de evenimente importante, ca formarea
oceanelor, apariţia vieţii, apariţia sau dispariţia unor animale şi plante.
Natura ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate, din plin, necondiţionat, toate bunurile sale. Dar,
de cele mai multe ori, omul n-a ştiut sau a uitat să protejeze aceste daruri pentru el şi pentru
generaţiile următoare. În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică,
industrializare şi prin acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, se pune tot mai acut
problema protecţiei mediului înconjurător.
În această problemă latura educativă are un rol determinant. Educaţia pentru mediu ne
priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema., deşi nu e nouă, se pune tot mai acut,
devenind obiect de studiu la unele clase, sau obiectiv în cadrul unor discipline ca ştiinţe, chimie,
biologie, geografie, etc.
Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume mânată de interese
materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi că, începută
de la cea mai fragedă vârstă, educaţia ecologică are şanse mari. Cei mici trebuie să înţeleagă că pe
Terra există interdependenţă între populaţia umană şi nenumăratele specii de plante şi animale,
între societate şi ciclurile biologice din natură. Omul este în acelaşi timp creaţie şi creator al mediului
său înconjurător, care îi asigură existenţa fizică şi îi oferă posibilitatea unei dezvoltări intelectuale,
morale, sociale şi spirituale.
Elevii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiţia să respecte natura. Aceasta înseamnă
azi, mai mult ca oricând, s-o priveşti ca un adevărat ecolog - cetăţean ce doreşte nu o natură strivită,
cu gândul refacerii ei, ci conştient că apără şi conservă una dintre bogăţiile cu care noi, românii ne
mândrim.
Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre? Pe lângă bucuria clorofilei, foşnetul
arborilor, cântecul păsărilor, susurul apei, atât de poetice şi fără de care n-am putea trăi, ne dă cel
mai prozaic, dar de nelipsit bun, hrana cea de toate zilele. Credeţi că acest lucru ar fi posibil dacă ar
dispărea Soarele, circuitul apei în natură?
De-a lungul secolelor, Pământul a fost profund modificat de activităţile oamenilor. Conştienţi
de pericolul care ameninţă viitorul, oamenii se străduiesc astăzi să protejeze şi să conserve planeta.
Timp de secole, oamenii au crezut că rezervele Pământului sunt inepuizabile. Astăzi,
procesele de degradare s-au accelerat şi, îngrijoraţi, oamenii de ştiinţă au lansat semnale de alarmă.
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Guvernele şi organizaţiile internaţionale au devenit conştiente de pericolele care ameninţă mediul
şi au stabilit măsuri pentru a ocroti viitorul Pământului.
Acumularea în atmosferă a diverselor gaze, în special vapori de apă, metan şi gaz carbonic,
a dus la accentuarea unui fenomen natural, efectul de seră. Acţionând ca sticla unei sere, aceste
gaze impiedică radiaţiile de căldură ale Soarelui reflectate de Pământ să revină în spaţiu; s-a
observat deja o uşoară creştere a temperaturii generale. Dacă aceasta va continua să crească,
gheţarii din Antarctica şi Groenlanda riscă să se topească. În acest caz, nivelul mării ar creşte şi
regiuni întregi ar fi inundate. Deteriorarea stratului de ozon care protejează oamenii de razele
dăunătoare ale Soarelui (ultraviolete) îi nelinişteşte de asemenea pe oamenii de ştiinţă. Acumularea
de produse chimice în straturile superioare ale atmosferei, în special clorofluorocarburile, riscă să
reducă stratul de ozon. S-a putut observa, în special datorită baloanelor-sondă, o subţiere (o
“gaură”) a stratului de ozon deasupra polilor. Din ce în ce mai conştiente de aceste pericole,
majoritatea ţărilor industriale au hotărât să protejeze atmosfera reducând emanaţiile de gaze
nocive.
Asemenea aerului, apa este un element indispensabil vieţii. Dar rezervele planetei nu sunt
inepuizabile. Mări şi oceane, lacuri, fluvii şi râuri sunt poluate de deşeurile industriale şi menajere
care se deversează în ele. Pânzele freatice, care constituie rezervele de apă subterană de unde este
extrasă apa potabilă, sunt contaminate şi de îngrăşămintele şi pesticidele folosite pe scară largă în
agricultură. Ploile acide contribuie la poluarea apei. Din fericire, există remedii. Pentru a evita
poluarea aerului şi, ca o consecinţă a acesteia, ploile acide, coşurile uzinelor sunt prevăzute cu filtre.
Încetul cu încetul, se construiesc staţii de epurare în apropierea oraşelor pentru asanarea şi
reciclarea apelor uzate.
Astăzi, oamenii îşi pun cunoştinţele tehnice în serviciul protejării naturii. Ei amenajează
terase pe terenurile în pantă pentru a diminua eroziunea solului, plantează arbori pentru
stabilizarea solului sau pentru a servi drept paravânturi. Construiesc diguri pe cursurile de apă sau
de-a lungul malurilor pentru a stăvili creşterea apelor. Toate aceste amenajări care transformă
peisajul natural sunt indispensabile vieţii noastre pe pământ.
Un trai sănătos înseamnă în primul rând amenajarea unui spaţiu cât mai puţin dăunător şi
convieţuirea într-un mediu curat şi sigur. Nu trebuie să fii ecologist pentru a respecta câteva reguli
simple care, înainte de toate, te vor ajuta pe tine dar şi pe cei din jur.
Reduc consumul şi evit risipa de apă
 prefer să fac un duş rapid în locul unei băi în cadă;
 mă asigur că nu există scurgeri suplimentare la robinet;
 reglez nivelul apei calde/reci pentru a evita un consum inutil.
Reduc consumul şi evit risipa de energie
 folosesc becuri ecologice şi echipamentele casnice cu consum redus de energie;
 elimin consumul inutil de energie electrică, termică şigaze;
 pentru încălzirea/răcirea încăperilor nu folosesc aragazul/ aparate improvizate.
Reduc şi evacuez selectiv cantitatea de deşeuri respectând mediul
 folosesc detergenţi şi produse de curăţenie biodegradabile prietenoase cu mediul;
 produsele toxice nu trebuie evacuate în reţeaua de canalizare;
 evacuez deşeurile în mod selectiv;
 păstrez curăţenia în toate locurile publice.
Acţionez impotriva poluării sonore
 contribui la păstrarea liniştii în imobil, respectând programul de odihnă;
 limitez sonorizarea în timpul petrecerilor.
Evit deplasările cu autoturismul la cumpărături
 adopt un comportament calm la volan şi conduc cu viteză moderată, respectând
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viteza maximă admisă, ceea ce va permite reducerea emisiilor poluante, a cantităţii de combustibil
folosite şi a zgomotului;
 pentru deplasarea la locul de muncă prefer să utilizez transportul în comun şi numai
dacă este strict necesar autoturismul;
 pentru deplasarea pe trasee scurte, merg pe jos sau folosesc bicicleta;
 împreună cu prietenii/vecinii/colegii ne deplasăm, dacă este posibil, într-un singur
autoturism personal la locul de muncă/la cumpărături/ în vacanţă;
 utilizez sistemul de climatizare în autoturism, numai dacă este strict necesar.
Evit parcarea/ staţionarea/ camparea autovehiculului sau caravanei pe spaţiile neamenajate
 păstrez curăţenia în spaţiile publice şi arunc gunoiul doar în locurile special
amenajate;
 amenajez grădina/spaţiul verde din faţa locuinţei şi particip la plantarea de arbori şi
flori;
 udarea grădinii/spaţiilor verzi o efectuez seara, fără un consum excesiv de apă, când
evaporarea este mai slabă sau folosesc apa de ploaie recuperată;
 în limita posibilităţilor evit utilizarea produşilor chimici de sinteză în grădinărit şi
protejez cuiburile păsărilor;
 anunţ imediat autorităţile despre orice accident ecologic sau act de braconaj;
 respect spaţiile naturale, obiceiurile, cultura, locuitorii şi prefer circuitele pedestre în
România şi în străinătate;
 pescuiesc şi vânez numai dacă am un permis valabil, doar în locurile şi perioadele
legale;
 ţin cont să nu arunc/să nu deversez nimic în apa mării, în lacuri sau oricare curs de apă.
În viitor este bine să ai în vedere montarea panourilor solare atât pentru încălzirea locuinţei
cât şi pentru furnizarea de energie electrică. În ţările mai dezvoltate,
centralele eoliene reprezintă, de asemenea, o sursă inteligentă şi
ecologică de energie.
Tu ce faci pentru a proteja mediul şi pentru a trăi sănătos?
Trebuie să învăţăm să reciclăm, să învăţăm singuri să nu aruncăm
hârtia la coş, ci s-o ducem la centre speciale de reciclat. Există speranţa
şi în generaţiile viitoare doar dacă avem grijă să-i educăm în acest
spirit.
A avea grijă de natură, de ceea ce te înconjoară este ca şi cum ai avea grijă de tine, pe unde
calci, ce mănânci, cum te simţi. Natura este parte integrantă din fiecare dintre noi şi modul în care
o tratăm va duce ulterior la transformarea ei: în bine sau în rău.
Aşa că ai grijă de natură ca şi când ar fi fratele sau sora ta geamană. Dă-i să bea, dă-i să
mănânce, dă-i un loc curat unde să respire!
“A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii
atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii” (Eugen Pora)
Bibliografie:
- Poluarea şi protecţia mediului - Barnea C., Papadopol C., Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1975;
- Mediul înconjurător. Poluare şi protecţie - Visan S., Editura Economică, Bucureşti, 2000.
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CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII DIN ECOSISTEMELE AGRICOLE
prof. Miclăuș Violeta-Lăcrămioara
Colegiul Național Bănățean Timișoara, Timis
Biodiversitatea reprezintă totalitatea formelor de viaţă de pe Pământ şi este rezultatul unui
lung proces de evoluţie biologică, în care mecanisme precum selecţia naturală, mutaţiile şi migraţia
sunt esenţiale.
Biodiversitatea este deosebit de utilă omenirii, atât în plan economic, cât şi ştiinţific, trebuind
protejată, indiferent de interesele speciei umane.
Complexitatea biodiversităţii este determinată de variaţiile la nivel genetic, la nivelul speciei
sau la nivelul ecosistemelor. Apariţia de noi specii este un proces continuu, care, în mod natural,
este contrabalansat de extincţia unor specii (SIMON-GRUIŢĂ, 2005).
Ca o consecinţă a poziţiei sale geografice, România este o ţară cu o diversitate biologică
ridicată, exprimată atât la nivel de ecosisteme, cât şi la nivel de specii. În ceea ce priveşte capitalul
natural, ţara noastră şi-a asumat anumite responsabilităţi încă din anul 1993 prin ratificarea
acordului de asociere la Comunitatea Europeană, semnat la Bruxelles, armonizându-şi legislaţia cu
cea a Comunităţii.
Ca urmare a studiilor efectuate prin Programul CORINE Biotops, au fost identificate 135 tipuri
de ecosisteme agricole, reprezentând 51,7% din suprafaţa ţării, în arealul acestora regăsindu-se
33085 specii de nevertebrate (STRATEGIA, 2000).
Biodiversitatea este afectată de numeroase activităţi umane atât la nivel local, regional şi
global. Căile de deteriorare cel mai des întâlnite sunt: fragmentarea şi distrugerea habitatelor,
supraexploatarea resurselor, introducerea de noi specii, poluarea, modificările climatice globale.
Ponderea procentuală a principalelor cauze care determină extincţia speciilor de
nevertebrate este următoarea: 16% supraexploatarea resurselor, 33% introducerea de noi specii,
1% efecte indirecte, 49% degradarea habitatului şi 1% cauze naturale (SIMON-GRUIŢĂ, 2005).
În agricultură cauzele generale ale deteriorării biodiversităţii sunt următoarele:
- dispariţia gardurilor vii;
- practicarea monoculturii;
- lărgirea terenurilor agricole;
- modernizarea tehnologiilor de arat şi recoltare;
- utilizarea sistemelor intensive de irigare;
- folosirea în proporţii mari a îngrăşămintelor minerale şi a pesticidelor;
- utilizarea materialelor plastice pentru micşorarea evaporării;
- nerespectarea rotaţiei culturilor (STABILIREA, 2002).
Natura este un izvor imens de resurse materiale şi spirituale pentru om, de aceea
cunoaşterea importanţei şi necesităţii ocrotirii naturii precum şi conservarea biodiversităţii
reprezintă un obiectiv central al educaţiei ecologice.
Obligaţia de a păstra biodiversitatea derivă din activităţile multiple ale omului care,
determină perturbaţii profunde în economia naturii schimbându-i echilibrul natural (MEAUCA, s.a.).
Rata de extincţie a specii lor a crescut îngrijorător din cauza activităţii umane, care alterează
structura trofică a ecosistemelor, fluxul de energie, circuitele biogeochimice, singura soluţie de
stopare a extincţiei speciilor reprezentând-o conservarea biodiversităţii.
Conservarea biodiversităţii conţine şi o componentă etică şi, ca urmare, trebuie să respectăm
aceste sisteme, integrând eforturile cercetătorilor din domenii variate precum: ecologie, fiziologie,
biologie moleculară, genetică, evoluţionism cu abordările biologice trebuie alte ştiinţe sociale,
economice şi umaniste.
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Intervenţia omului trebuie să se canalizeze spre reconstrucţia ecologică, care prin aplicarea
principiilor ecologice încearcă să aducă ecosistemele degradate la o stare cât mai asemănătoare cu
starea naturală, existentă anterior deteriorării (SIMON-GRUIŢĂ, 2005).
Pentru conservarea biodiversităţii în ecosistemele agricole se procedează la refacerea
infrastructurii ecologice, măsurile pe termen lung constând în:
- îngrădirea zonei cu gard viu;
- interzicerea utilizării pesticidelor;
- utilizarea în exclusivitate a îngrăşămintelor naturale;
- folosirea terenului ca păşune extensivă sau făneaţă;
- plantatul de arbuşti fructiferi sau livadă de tip clasic;
- crearea unor „coridoare ecologice” care asigură condiţii corespunzătoare cerinţelor
biologice ale diferitelor vieţuitoare (DAVIDESCU & DAVIDESCU, 2002).
BIBLIOGRAFIE
- DAVIDESCU, David; DAVIDESCU, Velicica, Agricultura şi biodiversitatea, în Conservarea
biodiversităţii speciilor vegetale şi animale, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002.
- MEAUCA, Alina-Elena, Educaţia pentru protecţia mediului şi ocrotirea naturii, s.a.,
http://www.didactic.ro/files/6/educatiemediu.doc.
- SIMON-GRUIŢĂ, Alexandra, Biodiversitate şi evoluţionism, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, 2005.
- Stabilirea unui sistem de indicatori pentru evaluarea agrobiodiversităţii, Chișinău, 2002,
http://bsapm.dnt.md/Romana/Noutati/Agro_Indicatori.pdf.
- Strategia naţională de conservare a biodiversităţii, București, Ministerul Mediului, 2000,
http://www.mmediu.ro/dep_mediu/biodiversitate/Strategie_Biodiversitate_2000_Ro.pdf.
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Să protejăm mediul înconjurător!
prof. înv. primar Mihai Adela
Școala Gimnazială Nr. 10, Satu Mare
„Doar când ultimul pom va muri, ultimul râu va fi otrăvit și ultimul pește va fi prins, vom realiza că
banii nu se mănâncă.” (proverb indian)
Poluarea mediului este o problemă complexă. Mediul înconjurător este poluat din cauza
folosirii substanțelor chimice în activitățile industriale, agricole și în viața de zi cu zi.
Dezvoltarea economiei are urmări tragice pentru mediu. Nici oamenii de știință nu pot
prevedea urmările unei noi descoperiri.
Conform unor studii poluarea mediului ucide mai mulți oameni din lume decât toate
râzboaiele, catastrofele naturale sau bolile. 9 milioane de oameni au murit în anul 2015 din cauza
unor boli care s-au dezvoltat în urma poluării mediului. Anual cei mai mulți oameni se îmbolnăvesc
din cauza poluării aerului, pe locul doi se află bolile cauzate de apa poluată.
Pământul trimite semne disperate de a atenționa pe oameni de gravitatea problemei. Dar
din nefericire încă nu sunt destui oameni care să facă ceva pentru salvarea planetei.
Copiii sunt cei care vor putea rezolva această problemă când vor deveni adulți. Fiindcă
obiceiurile , comportamentele , atitudinile se cultivă la o vârstă fragedă, în munca mea didactică
întotdeauna am acordat o atenție sporită pentru dezvoltarea unor comportamente, obiceiuri și
atitudini care se îndreaptă spre protejarea mediului .
În educația ecologică sunt partu principii care trebuie respectate.
1.Principiul prevenției: E mai ușor prevenirea unei probleme decât rezolvarea acesteia. Aceasta este
valabilă și în cazul poluării. Oamenii trebuie să fie atenți la activitățile lor ca să nu desfășoare
activități dăunătoare.
2. Principiul responsabilității: Daca o persoană a făcut activități care dăunează mediul, trebuie săși asume răspunderea și să încerce să corecteze greșeala.
3. Principiul cooperării: Orice problemă majoră se poate rezolva mai eficient dacă oamenii
colaborează și cooperează între ei.
4. Principiul informării: Oamenii trebuie să cunoască problemele legate de poluarea mediului din
lume, dar în special din locul unde trăiesc.
În acest an școlar am organizat mai multe activități ecologice, unele dintre ele cu clasa mea,
iar altele cu toți elevii școlii.
Am organizat proiecție de filme tematice și dezbateri pe baza filmelor vizionate care au avut
ca temă poluarea aerului, poluarea solului, poluarea apelor, reutilizarea și reciclarea deșeurilor.
Consider că este foarte important ca elevii să cunoască activitățile care duc la poluarea aerului,
solului, apei. Am acordat o atenție mare asupra deșeurilor. Sloganul acestui proiect a fost: „Reduce
– Reutilizează – Reciclează”.
Primul pas a fost familiarizarea elevilor cu diferite tipuri de deșeuri. Au primit informații
despre cantitatea imensă de deșeuri produse anual din lume și în special din țara noastră.
Soluția optimă ar fi reducerea deșeurilor, dar știm foarte bine că acesta este aproape imposibilă din
cauza activităților economice.Totuși cred că dacă copii devin conștienți de acest lucru și încearcă să
reducă cantitatea, oricât de mică va fi aceasta, contează.
Următorul pas a fost conștientizarea reutilizării a deșeurilor. Cu ajutorul unui brainstorming
copii au împărtășit multe idei bune pentru reutilizare, cum ar fi: dacă sunt nevoiți să cumpere pungi
de nylon, să nu le arunce după o folosire ci să le folosească până ce se distrug; sticlele și borcanele
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să nu fie aruncate ci să fie refolosite pentru depozitarea sucurilor, murăturilor și compoturilor;
cutiile din carton să nu fie aruncate ci să fie folosite pentru depozitare.
Am avut și activități de reutilizare creativă. Elevii au confecționat ornamente și jucării din diferite
deșeuri. Au tăiat și au vopsit cu tempera flacoanele, astfel au obținut vaze pentru flori.
Folosind cutii de conserve învelite cu hârtie colorată, au confecționat ghiveci de flori.
Din flacoane și ziare au reușit să confecționeze diferite machete: căsuță, moară, automobile, avione.
Elevii școlii au participat și la campania intitulată „ Milioane de capace- Milioane de zâmbete”
în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare.Programul a fost inițializat pentru a
atrage atenția populației asupra colectării selective a deșeurilor, dar și o încercare de a intra în
Cartea Recordurilor.Elevii au colectat pe parcursul anului școlar capace PET de diferite culori, din
care vor realiza până la sfârșitul campaniei un panou cu o imagine inspirată dintr-o poveste.
Al treilea pas important a fost reciclarea deșeurilor. Copiii au învățat care sunt deșeurile
periculoase , care sunt deșeurile reciclabile. Au conștientizat că dacă deșeurile sunt reciclate, nu mai
poluează mediul, iar pentru fabricarea produselor din materiale reciclabile se consumă mai puțină
energie, și nu în ultimul rând nu suntem nevoiți să folosim resursele naturale.
După însușirea acestor cunoștințe a urmat o activitate practică. La nivelul școlii am organizat o
acțiune de colectare selectivă a deșeurilor. Am colectat următoarele tipuri de deșeuri: electrice,
electronice și electrocasnice ( DEEE), baterii și acumulatoare ( DBA), hârtie și carton, plastice,
aluminiu și sticlă. Elevii au fost anunțați încă la începutul anului școlar de această acțiune, au început
să colecteze diferite tipuri de deșeuri, iar în periada menționată au predat la școală.
Am avut activități la care am vorbit despre importanța copacilor, care ne asigură oxigenul
necesar pentru viață, au văzut filmulețe despre plantarea copacilor. Urmau două activități practice.
Primul a avut loc în parcul școlii, unde elevii au plantat 20 de puieți tuia în locul plantelor
ornamentale distruse în urma unei infecții.
A doaua acțiune a fost o acțiune de plantare de stejari, cu ajutorul unei organizații civile și a Ocolului
Silvic. Pe stada Poligonului din Satu Mare, pe spațiile verzi din jurul blocurilor ANL noi construite 84
de elevi și 6 profesori au palntat 45 de puieți de stejari.
Ziua Mondială a Pământului am sărbătorit cu o acțiune de ecologizare, la care au participat
19 clase din unitatea noastră școlară. Elevii însoțiți de învățători și diriginți au adunat deșeurile
aruncate de pe străzile din jurul școlii, din Parcul Central și de pe digul Someșului.
Tot cu ocazia acestei zile am participat la o campanie inițializată în Ungaria, intitulată „ Să cântăm
împreună pentru Pământ!”. Elevii ciclului primar îmbrăcați în verde și albastru, în curtea școlii au
format planeta noastră și aprinzând lumânări au cântat un cântec.
Datorită acestor activități elevii au format o atitudine pozitivă față de natură și de mediul
înconjurător, s-a dezvoltat capacitatea de a lua atitudini în privința ocrotirii naturii, au aplicat
reguluile în contexte reale însușite despre protecția mediului, au identificat sursele de poluare și
posibilități de eliminare a acestora, au cunoscut importanța reutilizării și reciclării, au identificat
deșeurile periculoase și deșeurile reciclabile, au aplicat în practică plantarea de puieți. Toate acestea
au contribuit la dezvoltarea conștiinței și a simțului responsabilității copiilor față de mediu și de
problemele sale.
Bibliografie:
1. Educație ecologică formală și importanța ei, Oana Andră Bălăceanu, Editura Colomna,
București, 2013
2. Manual de ecologie, Susan Shaphiro, SUA, 1995
3. Metode moderne de educație pentru mediu, Bucovală C., Cândea M, București, 2003
4. Psihopedagogie, Dumitru C, Dimitriu Gh, Editura Alfa, Bacău, 2003
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PROIECT EDUCAŢIONAL “MEDIUL ARE PRIORITATE!”
prof. înv. primar Mihuş Camelia
Liceul Tehnologic „Ioachim Pop”, Ileanda, Sălaj
PROIECTUL ESTE REALIZAT ÎN PARTENERIAT CU :
 ASOCIAŢIA REPREZENTATIVĂ DE PĂRINŢI
 PRIMĂRIA COMUNEI ILEANDA
 OCOLUL SILVIC ILEANDA
GRUP ŢINTĂ:
elevii clasei a III-a
părinţii elevilor
comunitatea locală - locuitorii satului Ileanda
ARGUMENT:
Educaţia pentru protecţia mediului a devenit, în multe ţări, o nouă dimensiune a
curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, de
a-i face pe tineri să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului.
Scopul esenţial al educaţiei ecologice la şcolari este de a le forma bazele unei gândiri şi
atitudini centrate pe promovarea unui mediu natural propice vieţii, de a le dezvolta spiritul
de responsabilitate faţă de natură. Prin participarea tuturor factorilor educativi: şcoală,
familie, comunitate, mass-media, la realizarea acestor intenţii, copilul înţelege mai bine
efectele pe care le are un comportament necorespunzător asupra mediului.
Realizarea activităţilor de către elevi alături de cadrele didactice, părinţi şi de alţi membri ai
comunităţii este o modalitate eficientă de a face în mod conştient educaţie ecologică prin
care se pot rezolva o parte dintre problemele mediului.
Din acest motiv am considerat necesară derularea acestui proiect în vederea dezvoltării în
rândul elevilor a spiritului antreprenorial. Cu siguranţă şcolii îi revine sarcina de a forma
elevilor o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu. Prin realizarea acestui proiect
dorim să se dezvolte spiritul de iniţiativă, comunicarea, să aiba loc un schimb de bune practici
în vederea formării unei educaţii demne de cetăţean european.
SCOPUL PROIECTULUI:
Proiectul educational “MEDIUL ARE PRIORITATE!” a fost conceput şi va fi pus în practică cu
scopul de a “trezi “ conştiinţa participanţilor cu privire la viitorul sumbru care ne aşteaptă, dacă nu
limităm factorii ce duc la dezechilibre naturale.
Proiectul urmăreşte implicarea elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii locale în acţiuni
ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul faţă de natură
şi protecţia mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viaţă
ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat, responsabilizarea
pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănătatea
comunităţii.
OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU COPII:
Să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice;
Să-şi asume responsabilităţile fixate potrivit particularităţilor de vârstă;
Să aplice cunoştinţele şi deprinderile dobândite dezvoltate în activităţi cu specific
gospodăresc;
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Să participe şi să coopereze activ alături de părinţi în acţiuni practice de îngrijire şi protejare
a mediului;
Să-şi formeze deprinderi de plantare şi ocrotire a unui puiet şi a spaţiilor verzi din curtea
şcolii şi vecinătatea acesteia;
Să cunoască modul de folosire a uneltelor;
Să conştientizeze importanţa unui aer curat pentru o viaţă sănătoasă;
Să-şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură prin activităţi artistice, plastice;
Să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor refolosibile
prin înfiinţarea unui punct de colectare a materialelor refolosibile;
Să ia atitudine atunci când sesizează comportament neconform cu regulile de protecţie a
mediului cunoscute de ei;
Să utilizeze internetul şi mass-media pentru a obţine informaţii despre mediu;
Să consţientizeze realitatea înconjurătoare ca pe un mediu necesar vieţii, odihnei, studiului;
Să identifice impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător, analizând situaţii
concrete din natură;
Să participe activ la acţiuni ce promovează sănătatea mediului, desfăşurarea unor activităţi
practice de ecologizare a mediului local.
ALOCAREA RESURSELOR:
RESURSE UMANE:
-elevi;
-cadre didactice
-părinţi;
-reprezentanti ai autorităţilor locale
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE:
-unelte de grădinărit, mănuşi, saci menajeri, sponsorizări ale părinţilor şi ale Primăriei; hârtie de
scris, calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, răsaduri.
DURATA: lunile aprilie-mai-iunie 2017;
RESPONSABILITĂŢI:
- Realizarea unor activităţi cu teme ecologice - periodic;
- Solicitarea părinţilor de a participa la unele dintre aceste activităţi cu tematică ecologică;
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
-

Copiii vor ajunge să iubească şi să ocrotească natura;
Majoritatea copiilor şi părinţilor vor deveni mai responsabili pentru acţiunile lor zilnice (să
nu arunce pe jos hârtii, ambalaje, cunoscând consecinţele faptelor negative);
O parte din părinţi alături de copii vor colabora în cadrul unor activităţi de protecţie a
mediului (colectarea deşeurilor, amenajarea şi îngrijirea mediului în care trăiesc);

MONITORIZARE SI EVALUARE :
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor va fi efectuată de coordonatorul proiectului împreuna cu
inspectorul de mediu din cadrul Primăriei. Tematica e concepută astfel încât să nu îngrădească prin
concepţie sau mod de redactare gândirea independentă a participanţilor adulţi sau a grupului - ţintă.
Se va urmări să se menţină această tendinţă. Responsabilitatea participanţilor include şi dezvoltarea
curiozităţii elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare.
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MODALITATI DE EVALUARE :
Evaluări curente: convorbiri, activităţi practice, fotografii;
Evaluări intermediare: fişe, desene, realizarea unor spaţii personalizate;
Evaluări finale: concursuri, fişe, portofolii, expoziţie cu fotografii, redactarea proiectului,
diseminarea rezultatelor.
MONITORIZARE :
foto,
expoziţii
articole pe site-ul didactic.ro
portofolii.
REZULTATUL ASTEPTAT :
Concretizarea unei bune colaborări între cadrele didactice – părinţi – comunitatea locală în
vederea formării la copii a unei atitudini ecologiste.
Stimularea şi educarea copiilor pentru protecţia mediului;
Participarea părinţilor şi a comunitatii locale alături de copii la activităţi de rezolvare a unor
probleme de mediu (îngrijirea plantelor din curtea şcolii, plantarea de răsaduri, de puieţi,
amenajarea spaţiilor verzi
ETAPELE DESFǍŞURǍRII PROIECTULUI :
prezentarea proiectului;
constituirea echipei de proiect;
stabilirea activităţilor şi distribuirea sarcinilor de lucru;
dialog „Ce ştiu despre satul meu?”;
realizarea sondajului de opinie „Vă place aspectul satului?”;
întâlniri ale echipei de proiect cu reprezentantii Primariei şi ai Ocolului Silvic
stabilirea graficului/ calendarului activitatilor de plantare, de curăţare a terenurilor şi spaţiilor
propuse
activitati practice de plantare, curăţare a spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă.
GRAFICUL ACTIVITATILOR
Nr
crt

1

2

3

Activitatea
Şi tu poţi participa!
(constituirea grupului de elevi, cadre
didactice implicaţi în proiect;
stabilirea activităţilor
şi responsabilităţilor)
Zece paşi pentru un mediu mai curat
(elaborarea unor reguli de protecţia a
naturii, ce vor fi distribuite şi elevilor din
celelalte clase);
‚,Luna Pădurii,, - dezbatere ştiinţifică pe
teme silvice conduşi de reprezentantul
Ocolului Silvic
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Responsabil

Perioada de
desfăşurare

Coordonatorul
proiectului

aprilie

Coordonatorul
proiectului

Coordonatorulproiectului
Ocolul Silvic Ileanda

aprilie

aprilie

4

5

6

7

Un om - un pom (acţiune de plantare de
puieţi, răsaduri de flori în curtea şcolii)
Micul ecologist (activitate de ecologizare
- colectarea de deşeuri la nivelul şcolii
,,Ziua Pământului,,- activitate interactivă,
Pprezentare PPT
Realizarea unei parade a costumelor
confectionate din materiale reciclabile
Acţiune de ecologizare a străzii 1
Decembrie 1918 şi a spaţiului verde din
preajma Căminului Cultural .
Un mediu curat - o lume sănătoasă!
(Organizarea unei expoziţii cu desene,
articole informative, postere, creaţii
literare referitoare la problemele globale
ale mediului, realizarea de afise si
pliante cu mesaje ecologice (care vor fi
distribuite pe toata raza localitatii pentru
sensibilizarea locuitorilor) având ca temă
„Protejarea mediului”cu ocazia zilei de 5
iunie - Ziua Mondială a Mediului)
Împreună vom reuşi
(organizarea unei expozitii de fotografii
realizate in timpul activitatilor practice
din cadrul proiectului)
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Coordonatorul
proiectului

aprilie

Coordonatorul
proiectului
Primaria comunei
Ileanda

mai

Coordonatorul
proiectului

Coordonatorul
proiectului

iunie

iunie

PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE ALE DUNĂRII
prof. Mocan Adriana
Gimnazială "Petru Dumitriu", Orșova, Mehedinti
Problema raportului dintre om și mediul ambiant nu este nouă, ea apărând odată cu cele
dintâi colectivități omenești, căci omul cu inteligența și spiritul său creator, nu s-a mulțumit cu
natura așa cum era ea, ci a pornit cu curaj și tenacitate la transformarea ei potrivit nevoilor sale.
Multiplicându-se neîncetat, specia umană a adaugat peisajului natural priveliști noi, prefăcând
mlaștini și pământuri înțelenite în văi roditoare, ținuturi aride în oaze de verdeața, a creat noi specii
de plante și a domesticit animale sălbatice. Până aici echilibrul natural nu a avut de suferit, decât
poate pe arii foarte restrânse, care nu puteau afecta ansamblul.
Odată însă cu dezvoltarea omului a aparut și reversul civilizației industiale contemporane,
adică înrăutațirea mediului natural. Sub impactul dezvoltării economice au fost poluate, mai mult
sau mai puțin grav, solul, apa și aerul, au dispărut sau sunt pe cale de dispariție multe specii de
plante și animale, iar omul este confruntat, la rândul său, cu diverse maladii cauzate de poluare.
Și țara noastră se confruntă cu probleme legate de poluare, mai ales asupra fluviului
Dunărea, principala legatură între noi și Europa. Cel mai lung fluviu din Europa Centrală, cu o
lungime de 2857 km, a caștigat și câștigă constant importanță economică. Ca drum navigabil, leagă
Marea Neagră de Marea Nordului (3500 km). Dunărea curge prin locuri de o mare varietate
geografică și climatică, traversând trei regiuni zoo-geografice: zonele inalte ale Europei Centrale,
câmpiile joase ale Ungariei și provincia Pontica; de la izvoare până în deltă, Dunarea cade 1078 m.
Ca urmare a diferitelor teritorii pe care le străbate, pe întreaga sa lungime ni se dezvăluie o
mare bogăție ecologică, cu o mare diversitate de specii. Cu marea sa extindere în părțile superioare,
Dunărea a fost regularizată și canalizată, fără a se da importanță potamologiei si limnologiei. Circa
900 km până în dreptul Vienei, formează cursul superior cu toate caracteristicile unui râu de munte.
În această zonă trăiesc vietăți care preferă cursuri repezi ale apelor. Dar, în timpul ultimilor 50 de
ani, urmările nedorite ale marilor baraje și a centralelor hidroelectrice, poluarea industrială și
agricolă au crescut atât de mult, încât a rezultat o drastică diminuare a speciilor, precum și dispariția
locală a unora.
aptul că apa fluviului nu e tocmai cristalină nu e doar o problemă de ordin estetic – din
păcate, poluarea acestuia ar putea să afecteze nu doar specii de plante și faună pe cale de dispariție,
ci și apa potabila folosită de cele 80 de milioane de persoane aflate în bazinul său hidrografic.
Dunărea este alimentată cu ape de pe teritoriul a 17 state, prin circa 120 de afluenți.
Din păcate, acești afluenți sunt unul dintre principalii factori de poluare ai fluviului. Pentru
că nu există stații de epurare moderne în orașele mari din țara noastră, apele menajere evacuate
din aceste așezări poluează masiv Dunărea. În prezent, în țară, sunt 397 de centre pentru tratarea
apelor menajere, dar acestea nu au capacitatea să și dezinfecteze apele, ci doar să le limpezească.
Specialiștii de la Administrația Națională Apele Române spun că țara noastră se situează pe
unul din ultimele locuri din UE în ceea ce privește epurarea apelor uzate, după noi clasându-se doar
Bulgaria și Grecia. Cel puțin la nivel teoretic, apa are o mare putere de autoepurare și că, dupa nouă
kilometri, dacă nu întâlnește alte surse de poluare, ar trebui să se regenereze.
Fluviul Dunărea este din ce în ce mai poluat cu particule de plastic, pesticide și deșeuri
farmaceutice, afirmă specialiști citați de cotidianul britanic The Guardian, contestând sistemul de
reciclare și legislația Uniunii Europene în domeniul mediului.
Dunărea se confruntă cu intensificarea poluării cu particule de plastic, cu pesticide și deșeuri
farmaceutice. Dar probabil cea mai mare dificultate este depistarea surselor acestor probleme. Cel
mai recent raport al Comisiei pentru Protejarea Dunării (ICPDR) a identificat principalele 20 de
substanțe care poluează Dunărea, constatând că doar șapte sunt raportate la nivel oficial.
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Una dintre noile surse de poluare sunt particulele de plastic, acestea afectând peștii și larvele, care
le confundă cu mâncarea.
Un studiu efectuat anul trecut în Austria a descoperit că 40 de tone de microplastice - bucăți de cel
mult 5 mm - sunt transportate anual de Dunăre.
Poluarea cu plastic este doar una dintre problemele Dunării. Investiții recente în agricultură
în țări riverane - precum proiectul de 500 de milioane de dolari (465 milioane euro) al producătorului
de semințe Monsanto în Ungaria și România - riscă să amplifice presiunile de poluare în următorii
ani. Când substanțele de fertilizare a solului ajung în Dunăre, acestea pot conduce la eutrofizare (cu
efectul scăderii concentrației de oxigen), favorizând creșterea masivă a algelor și asfixierea
organismelor.
Sudul României figurează printre zonele din Uniunea Europeană în care apele subterane
conţin niveluri crescute de nitrați, o mare parte din cantitatea de nitrați transportată de Dunăre
provenind din activitățile agricole practicate numai de țara noastră.
În România, o mare parte din cantitatea de nitrați ce poluează apele provine din
managementul deficitar al dejecţiilor animale şi umane din zonele rurale
Poluarea cu nitraţi afectează atât apele de suprafaţă, cât şi cele subterane, poate conduce la
îmbolnăvirea oamenilor, în special a sugarilor şi poate afecta întreg ecosistemul. Pe termen lung,
deversarea acestora în Dunăre și mai apoi în Marea Neagră poate conduce la dispariția unui număr
important de animale marine.
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a realizat recent o monitorizare a stării mediului şi a
modului de practicare a ecoturismului în Parcul Natural Porţile de Fier pe un sector al Dunării cuprins
între localitatăţile Berzasca şi Baziaş, căruia localnicii îi mai spun Clisura de Sus a Dunării.
Principala agresiune ce are loc de mai bine de 10 ani, atât împotriva patrimoniului natural al
Parcului cât şi a localităţilor din România şi Serbia plasate în Clisura de Sus a Dunării, este poluarea
cu praf de deşeuri miniere provenit de pe iazurile de decantare ale SC MOLDOMIN Moldova Nouă
pe care vântul îl antrenează aproape în permanenţă. Fenomenul afectează direct cam 18.000
locuitori de pe ambele maluri ale Dunării precum şi biodiversitatea din Ostrovul Moldova Veche care
este o zonă de protecţie integrală a Parcului Natural Porţile de Fier.
Transportul fluvial ce se desfășoară pe Dunăre este una din sursele cu impact negativ asupra
calității apelor fluviului și a aerului.
Determinările efectuate în ultimii ani au scos în evidență că prin gazele de ardere evacuate
de numărul mare de mijloace de transport naval ce tranzitează anual rezervația, se descarcă în
atmosfera rezervației oxizi de carbon (CO2 si CO ), în proportie de circa 1,8 - 1,7 %, hidrocarburi, oxizi
ai azotului ( 20 - 1050 p.p.m.), oxizi ai sulfului și alți compuși ai sulfului, plumbului, fierului,
vanadiului.
Cenușa obținută din combustibili se regăsește în gazele de ardere reprezentând circa 0,06 %
din masa combustibilului și este eliminată pe căile de navigație a rezervației.Acești poluanți emiși
de navele fluviale și maritime sunt apele din santina navelor atunci cand acestea sunt deversate
direct în Dunăre, accidental sau intenționat și care conțin hidrocarburi, apele de răcire care poluează
termic (au t=80-900C), apele menajere ale navelor prin conținutul lor de substanțe organice,
detergenți.
Circulația navală pe canale produce și alte efecte negative asupra ecosistemelor deltaice
prin:
- eroziunea și spălarea malurilor datorită valurilor generate de circulația cu ambarcațiuni și viteze
neadecvate; răscolirea și antrenarea sedimentelor proaspăt aduse provocând creșterea cantităților
de suspensii în apă;
-deranjarea zonelor de cuibărit sau hrănire a faunei ca urmare a valurilor ce au provocat producerea
zgomotului și vibrațiilor;
-distrugerea florei și faunei prin antrenarea directă în instalațiile de propulsie.
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Miniştrii din 14 ţări riverane Dunării s-au angajat să cureţe şi să protejeze fluviul cu lungimea
de 2.860 de kilometri - al doilea din Europa după Volga, potrivit AFP.Reprezentanţii statelor riverane
(Germania, Austria, Ungaria, Croaţia, Bosnia, Bulgaria, România, Republica Cehă, Slovacia, Serbia,
Slovenia, Ucraina, Muntenegru şi Republica Moldova), alături de responsabili ai Comisiei Europene,
au adoptat Planul de management al bazinului hidrografic care are în vedere „ameliorarea stării de
mediu a fluviului şi a afluenţilor acestuia“.
Este vorba în special de reducerea poluării de origine umană a acestei importante căi fluviale
printr-o serie de măsuri care merg de la construcţia unor noi centrale hidroelectrice până la
interzicerea detergenţilor ce conţin fosfaţi, trecând prin gestionarea riscurilor de poluare
accidentală şi întreţinerea luncilor şi a digurilor de-a lungul fluviului. Au fost prevăzute, de
asemenea, planuri privind prevenirea şi combaterea efectelor inundaţiilor.
Mai multe ONG-uri europene, cum ar fi WWF (World Wide Fund for Nature) şi Uniunea
pentru protecţia naturii în Bavaria, au transmis miniştrilor o petiţie semnată de 100.000 de persoane
care trăiesc în bazinul Dunării, prin care se solicită respectarea mediului în proiectele de dezvoltare
a navigaţiei pe fluviu.
BIBLIOGRAFIE
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Impactul activităţii miniere asupra mediului și soluţii de reabilitare a zonelor
afectate
prof. Mocanu Emilia Simona
Colegiul Tehnic "General Gheorghe Magheru", Tg-Jiu, Gorj
Introducere
În subsolul ţării noastre se găsesc multiple şi variate zăcăminte de substanţe minerale utile,
exemplificate prin: combustibili minerali, minereuri de metale feroase, neferoase şi rare, minereuri
de metale preţioase, substanţe nemetalifere etc.
Importanţa şi varietatea resurselor minerale şi, în special a celor de minereuri
auroargentifere a determinat ca mineritul să constituie o îndeletnicire tradiţională a populaţiei de
pe aceste meleaguri de peste 2000 de ani.
În ultimele decenii şi mai cu seamă în ultimii ani se fac eforturi în vederea studierii în
amănunţime a diferitelor aspecte legate de poluarea mediului de către industrie. Această necesitate
a apărut în momentul în care omenirea a conştientizat că natura reprezintă izvorul vieţii, iar
resursele ei sunt limitate.
Activitatea minieră, reprezintă o puternică sursă de poluare a mediului atât vizual cât şi
chimic. Dintre rezultatele activităţii miniere, haldele şi iazurile de decantare sunt cele care produc
cel mai important impact vizual negativ. Pe lângă impactul vizual, acestea contribuie la poluarea
mediului cu metale grele (Pb, Zn, Cu, Co, Ni, Cd etc.), cu pulberi (metalice şi nemetalice) precum şi
cu substanţe chimice pe care industria minieră prelucrătoare le foloseşte în procesele tehnologice
de concentrare a metalelor din minereuri (spumanţi, floculanţi, cianuri etc.). Deversarea în reţeaua
hidrografică locală atât a apelor de mină (netratate sau tratate necorespunzător), a efluenţilor
proveniţi de la uzinele de preparare, conduc la apariţia unor perturbaţii serioase în ciclurile
geochimice naturale. Perturbaţiile provocate afectează fauna acvatică a râului receptor, apele
freatice, solul şi vegetaţia.
Faimoasele zăcăminte de minerale cu conţinut de metale (Au, Ag) ale Munţilor Apuseni au
constituit obiectul unor exploatări sistematice încă din timpurile dacice şi romane, îndeosebi pentru
aur. Începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea a avut loc o intensificare a activităţii miniere, pe lângă
Au, extrăgându-se importante cantităţi de Cu, Pb, Zn.
Pe lângă efectele pozitive ale mineritului, treptat s-a conturat, din ce în ce mai pregnant, şi
un impact negativ, exprimat prin defrişări de păduri, apariţia de halde de steril şi iazuri de decantare
şi în final printr-un anumit grad de poluare.
Pe Valea Arieşului, principalele centre miniere responsabile de poluare sunt cele de la Baia
de Arieş şi Roşia Poieni. La acestea se adaugă şi alte mine situate in bazinul hidrografic al văii
Arieşului (Maşca - Băişoara, Roşia Montană şi Bucium) care contribuie de asemenea la poluarea
râului Arieş.
Un prim pas în protejarea mediului este cunoaşterea fenomenelor naturale în profunzime.
Numai după o cunoaştere temeinică vom fi în măsură să modificăm tehnologiile curente pentru a
reduce la minimum interacţiunea dintre tehnosferă şi mediul natural.
Soluţiile de reabilitare a zonelor afectate de activitatea minieră din bazinul Arieşului sunt
legate atât de posibilităţile de refacere a factorilor de mediu, cât şi de posibilitatea epurării apelor
reziduale (rezultate din activitatea de exploatare şi procesare a resurselor minerale, precum şi din
iazurile de decantare existente).
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În acest sens, în lucrare, prezint o serie de soluţii, dintre care menţionez:
1. Stropirea minereului derocat în subteran şi în cariere şi umectarea drumurilor din cariere pentru
reducerea pulberilor din atmosferă, în toate unităţile de exploatare a minereurilor;
2. Montarea de filtre pentru reţinerea pulberilor şi neutralizării noxelor emise de uzinele de
preparare, centralele termoelectrice şi uzinele metalurgice din zonă;
3. Instituirea în cadrul fiecărei companii naţionale ce-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul luat în
studiu a unei reţele de supraveghere formată din puncte de recoltare a pulberilor sedimentare şi în
suspensie;
4. Regularizarea cursurilor de apă prin executarea de rigole betonate pe parcursul superior al
pârâurilor ce preiau ape de mină şi din cariere;
5. Realizarea unor instalaţii de epurare a apelor uzate şi eficientizarea celor existente;
6. Executarea de lucrări de consolidare pentru fixarea haldelor şi iazurilor aflate într-o stare iminentă
de surpare;
7. Amenajarea bermelor haldelor astfel încât să se scurgă fără dificultate toată apa pluvială căzută
pe acestea;
8. Fixarea haldelor de steril prin plantaţii forestiere cu soiuri de arbori care s-au dovedit adaptabili
la pH-ul acid şi solul sărăcăcios şi care, prin dimensiuni, să nu constituie o încărcătură pe bermele şi
taluzele haldelor;
9. Fixarea iazurilor de decantare prin vegetaţie ierbacee şi arborescentă, de regulă salcâm şi cătină;
10. Urmărirea stabilităţii şi comportării în timp a hălzilor şi iazurilor;
11. Urmărirea cantitativă şi calitativă a apelor de mină şi a celor rezultate prin sistemul de drenaj a
hălzilor şi a iazurilor de decantare;
12. Urmărirea calităţii apelor evacuate în urma procesului de prelucrare a minereurilor;
13. Valorificarea haldelor de steril şi a iazurilor de decantare prin reprelucrarea acestora şi
recuperarea metalelor şi a unor minerale utilizabile pe care le conţin sau folosirea acestor depozite
de deşeuri ca materie primă pentru alte ramuri ale industriei (prefabricate sau alte materiale de
construcţii);
14. Realizarea de plantaţii forestiere pe spaţiile libere de construcţii din incinta minelor şi uzinelor
de preparare şi pe conturul acestora.
Concluzii
Înţelegerea fenomenelor complexe care au loc în procesele de transformare ale mineralelor
reprezintă baza şi singura cale pentru soluţionarea problemelor legate de poluarea mediului în
zonele miniere.
Referinte
1. Ciocan Viorica, Traistă Eugen, Podariu Mihaela – Tratamentul apelor reziduale, Editura
Universitas – Petroşani 2000.
2. Cocheci V. şi colaboratorii – Bazele Tehnologiei Chimice, vol. II, Institutul Politehnic Traian
Vuia - Timişoara, 1979.
3. Duma S. - Extracţia şi prelucrarea minereului de cupru la Roşia Poieni şi impactul asupra
mediului - Revista Minelor, 1999.
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Exploatări miniere urbane: concepte, terminologie, provocări
prof. Morar Marin
Șc. Gim. Cernești, jud. Maramureș
În ultima perioadă „închiderea buclei”, „securizarea resurselor” și „aderarea la economia
circulară” au devenit concepte foarte la modă. Concepte precum reciclarea, recuperarea resurselor,
exploatările miniere urbane, minimizarea reziduurilor, economia circulară, eco-designul, amprenta
ecologică și reziduurilenule sunt din ce în ce mai utilizate de politicieni, industriași și companii. Acest
lucru este un semnal că societatea începe să rezoneze cu comunitatea din domeniul
managementului resurselor, recunoscând că resursele conținute în deșeuri ar trebui recuperate și
utilizate pe cât de mult posibil. Există argumente nenumărate pentru acest moment semnificativ,
printre care: îngrijorarea cu privire la creșterea consumului global de resurse neregenerabile,
diminuările progresive ale materiilor prime, reducerea spațiului disponibil pentru eliminarea
deșeurilor, necesitatea menținerii sub control a contaminării mediului cu emisii rezultate în urma
procesării deșeurilor, modificarea comportamentelor sociale în sensul managementului resurselor
etc.
Cu toate acestea, nu există un consens general în privința terminologiei. Diferențele nu sunt
neapărat de natură lexicală, ci se referă la diferite filosofii și moduri de abordare în ceea ce privește
recuperarea resurselor din deșeuri, deoarece principalii actori implicați au puncte de vedere și
unități de măsură diferite în legătură cu diverse probleme de natură tehnică, economică, ecologică,
socială și etică. O terminologie comună este esențială pentru realizarea unei strategii raționale de
recuperare a resurselor, general acceptată.
Exploatarea depozitelor de deșeuri reprezintă activitățile care presupun extragerea și
procesarea deșeurilor care au fost stocate inițial în diferite tipuri de forme (depozite municipale,
gropi de gunoi etc.) .
Exploatarea urbanăextinde procesul de mai sus la recuperarea compușilor și elementelor
din orice tip de stoc de natură antropogenă, cum ar fi clădiri, infrastructură, facilități industriale,
produse (în folosință sau scoase din uz), emisii antropogene etc. Materialele stocate pot reprezenta
o sursă importantă de resurse, cu concentrări de elemente comparabile sau chiar excedentare celor
din natură. Ca și în privința exploatărilor miniere convenționale, procesarea stocurilor antropogene
este necesară, iar generarea de beneficii economice este esențială. Din aceste motive, exploatările
miniere urbane s-au concentrat inițial pe deșeurile electrice și electronice, care conțin concentrații
relativ mari de elemente rare și metale scumpe.
Recuperarea resurselor include energia care poate fi generată prin tratarea și gestionarea
deșeurilor, precum și prin reciclarea materialelor.
Reciclarea materialelorare drept scop transformarea anumitor deșeuri în materiale care
pot fi utilizate în fabricarea de noi produse. Deșeurile din ambalaje (plastic, hârtie, metal, sticlă),
cele putrescibile, cenușă de furnal, canalizare, uleiuri utilizate, anvelope uzate, piese electrice și
electronice, vehicule aflate la finalul ciclului de viață etc., constituie fluxuri aflate sub incidența
strategiilor de reciclare a materialelor. Materialele recuperate în urma procesării (fără a implica
neapărat un proces de extracție) sunt reintroduse în ciclurile de producție. În timp ce din punct de
vedere etimologic este clar că exploatarea minieră urbană ar trebui să se refere la stocurile de natură
antropogenă, în ziua de azi termenul este utilizat pe scară largă pentru a descrie aproximativ orice
tip de reciclare a materialelor.
Pentru a clarifica terminologia, ar putea fi necesară o definiție care să facă distincția între
stocurile și fluxurile de resurse fie antropogene, fie naturale. Stocurile anuale de materiale existente
în depozite geologice, rezervoare din pânza freatică, clădiri locative sau industriale, infrastructură și
resturi nu înregistrează variații mari în timp. În orice caz, fluxurile anuale de materiale ar putea să
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se schimbe considerabil de la an la an, în funcție de evoluția situației economice, tendințe, inovații
tehnologice etc. Cu toate acestea, materii prime secundare sunt produse atât din stocuri
antropogene, cât și din fluxurile naturale de resurse.
Având în vedere că timpul de depozitare a unui material nu poate fi estimat cu acuratețe,
diferența dintre un „stoc” și un „flux” de resurse este foarte dificil de stabilit. În plus, procesarea nu
este diferită între o resursă de tip stoc sau flux (ex: reziduuri electrice și electronice vs cenușa de
furnal). Considerând un concept mai amplu al unei „mine” ca o „oală” uriașă de resurse care pot fi
exploatate în beneficiul societății, atunci reciclarea materialelor și „exploatarea minieră urbană”
devin sinonime. Extracția și procesarea materialelor prin „exploatările miniere urbane” sunt
puternic bazate pe fezabilitatea din punct de vedere economic. În orice caz, în cazul anumitor
strategii actuale de reciclare a materialelor, practicile utilizate pot fi influențate de factori de natură
politică și socială, uneori inadecvați, fie prin ideologii, fie prin excluderea unor opțiuni tehnice ca
urmare a opiniilor publice negative. Spre exemplu, în contextul reciclării materialelor, tehnologiile
bazate pe incinerare sunt percepute uneori ca generatoare de pierderi de resurse materiale, în timp
ce din perspectiva „exploatării miniere urbane” reprezintă un mecanism standard frecvent utilizat
pentru a crește concentrația și extracția anumitor elemente (ex: recuperarea metalelor din resturile
procesului de combustie, recuperarea fosforului din sistemul de canalizare).
Minimizarea reziduurilor se referă la acele strategii de prevenire a apariției deșeurilor la
sursă prin intervenții adecvate în fazele incipiente ale proceselor de producție. Concret, aceste
strategii se concentrează adesea pe optimizarea utilizării resurselor și energiei, scăderea toxicității,
în vederea reducerii semnificative a cantităților, volumelor și riscurilor deșeurilor, atât din surse de
stoc sau de flux. Din punct de vedere al consumului, aceste strategii au rolul de a stimula apariția
unor tipare de consum bazate pe responsabilitatea consumatorului în raport cu mediul, respectiv
de a reduce la modul global generarea de deșeuri sau de a preveni apariția deșeurilor prin evitare,
reducere la sursă, reutilizare etc.
Economia circulară este bazată pe modele de business care resping abordarea lineară de
tip „take-make-waste”. Are rolul de a: (i) menține utilizarea produselor pe perioade mai mari prin
reutilizarea și repararea acestora și, implicit, reducerea cantității de deșeuri; (ii) utiliza mai multe
materiale refolosite în ciclurile de producție, stimulând astfel crearea de noi locuri de muncă.
În Europa acest concept este încă departe de a fi adoptat la nivel legislativ. Există îngrijorări
că abordarea economiei circulare ar putea genera intervenții de natură „politică” ce ar putea
demoniza alte opțiuni tehnice disponibile, care ar putea fi integrate cu reciclarea materialelor. Spre
exemplu, incinerarea sau depozitarea ar putea juca un rol în concentrarea elementelor care ar urma
să fie exploatate sau ar putea constitui ultima etapă în închiderea buclei ciclului materialelor. În plus,
probleme precum controlul emisiilor difuzive generate de-a lungul etapelor economiei circulare și
riscul reciclării unor substanțe potențial toxice conținute în produsele supuse reprocesării (ex:
bisfenol, inhibatorii de flacără etc.) trebuie luate în considerare cu atenție atunci când se elaborează
strategii bazate pe economia circulară.
Exploatările miniere urbane constituie un concept provocator și pragmatic, ce trebuie
intens structurat în cadrul unei strategii de economie circulară și, din acest motiv, trebuie luat în
discuție pe mai departe, pentru a defini mai bine în cadrul comunității tehnice și științifice
terminologia, obiectivele, tehnologiile, provocările și oportunitățile.
Mineritul nu este singura modalitate de extragere a metalelor valoroase. În curând, acestea
ar putea fi recuperate din ce în ce mai mult din deșeuri, reducând nevoia de noi materii prime și
ajutând tranziția Europei la o economie cu emisii reduse de carbon.
În UE, multe materii prime necesare în industrie, de la fabricarea de automobile la
implanturi medicale, sunt importate deoarece nu sunt disponibile la nivel local. Câteva componente
ale computerelor și telefoanelor mobile, de exemplu, sunt obținute uzual din China. Cererea pentru
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aceste produse este în creștere, având în vedere tendința consumatorilor de a achiziționa modele
mai noi la fiecare câțiva ani.
În același timp, totuși, consumatorii schimbă produsele electronice la fel de repede. Unele
electronice sunt reciclate în Europa, dar procesul este brut. Acesta implică topirea împreună într-un
cuptor și se concentrează pe îndepărtarea celor mai valoroase metale - în mod obișnuit cupru, argint
și aur.
Cercetători germani de la Institutul Fraunhofer pentru Tehnologie Laser ILT din Aachen, au
inițiat un proiect prin care se urmărește dezvoltarea unor procedee de dezasamblare automată a
dispozitivelor electronice (ex: telefoane mobile). În prezent lipsa unor astfel de instrumente
constituie un impediment în calea recuperării multor componente valoroase.
Proiectul se concentrează, printre altele, pe realizarea unei mașini care va putea să
deschidă un telefon mobil și să-i îndepărteze componentele în cel mult 30 de secunde. Apoi, un laser
va dezlipi componentele de pe placa de circuite electronice înainte ca acestea să fie sortate. Printre
elementele care se pot recupera din telefoanele mobile se numără tantalul (se găsește în
condensatori) și neodiumul.
Prin accesarea altei surse de materii prime, exploatările miniere urbane ar putea, de
asemenea, să ofere producătorilor o gamă mai largă de opțiuni de utilizare. Magneziul, spre
exemplu, este mai ușor decât aluminiul, dar în afară de faptul că este folosit pentru fabricarea
anumitor componente auto, nu a fost adoptat de multe alte industrii din Europa. Unul dintre
principalele sale dezavantaje este costul fluctuant de la o săptămână la alta, având în vedere că
sursa principală o constituie importurile din Asia. Experți de la Fundația pentru cercetare și
dezvoltare în domeniul transportului și energiei (Cidaut) din Valladolid, Spania, apreciază că
reciclarea magneziului ar putea contribui la extinderea utilizării acestuia. Magneziul ar urma să fie
recuperat din resturile de metale din turnătorii și ulterior combinat cu metale rare, cum ar fi lantan
și ceriu, care pot fi recuperate din lămpi fluorescente, tuburi catodice și baterii cu hidrură de nichelmetal (NiMh). Aceste aliaje ar îmbunătăți proprietățile fizice ale magneziului, cum ar fi tendința de
corodare, stabilizând în același timp și costul acestuia.
În viitor, magneziul ar putea deveni metalul cu cea mai răspândită utilizare. Exemple
semnificative: industria auto și implanturi medicale. În comparație cu titanul, care este utilizat pe
scară largă în medicină, este mai apropiat din punct de vedere al rezistenței cu oasele umane,
precum și din punct de vedere al biodegradării - ceea ce presupune că nu ar mai fi nevoie de o a
doua intervenție chirurgicală pentru extragerea implantului, după vindecarea osului/articulației.
Economia Europei este dependentă de materii prime, în cazul tuturor industriilor.
Telefoanele inteligente, spre exemplu, conțin până la 50 de metale diferite, iar infrastructura de
energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare și turbinele eoliene, nu poate fi construită fără telur,
galiu și neodim.
Majoritatea materiilor prime provin din importuri, deoarece în Europa nu sunt disponibile
sau există în cantități limitate, cel mai mare furnizor fiind China ( 49% din materiile prime critice).
Măsurile de reducere a riscurilor includ abordarea modalităților de reutilizare a materiilor
prime și găsirea de alternative adecvate. Reciclarea este o temă de interes, deoarece reduce și
impactul industriilor asupra mediului. UE a investit deja peste 200 de milioane euro pentru
cercetare și inovare în privința producției durabile de materii prime primare și secundare, ca parte
a programului de finanțare Orizont 2020.
Bibliografie:
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2. https://www.urbanmining.it/public/documents/simposio/editorial-wastemanagement-2015.pdf
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL - SALVEAZĂ MEDIUL ŞI FII ECO!
prof. Mot Ana
CSEI „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara, Timis

Argument
Proiectul a luat fiinţa ca urmare a necesităţii conştientizării copiilor faţă de problemele
mediului, pornind de la cele mai banale acte pe care aceştia le fac zilnic, până la adoptarea unui stil
de viaţă ecologic. Un prim pas pentru a putea face o schimbare în bine, ar fi autoeducaţia în privinţa
acestui concept. Ne dorim ca acest proces ecologic să aiba succes şi ca finalitate, atât participanţii
activi, cât şi cei mai puţin activi, să înveţe cât de importantă este acţiunea de reciclare a hârtiei şi
peturi şi cât de mult contează să ajungem să apreciem mediului înconjurator.
Scop
Responsabilizarea elevilor fata de mediul inconjurator
Obiective
Formarea comportamentului ecologic la elevii cu c.e.s.
Stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a
mediului înconjurător.
Încurajarea spiritului de echipa la elevii cu c.e.s.
Stimularea schimbului de experienţa la profesorii din şcoală
Grup ţinta
elevii si profesorii de a “D CIUMAGEANU” TIMIŞOARA
Beneficiari
Elevii “D CIUMAGEANU” TIMIŞOARA
Perioada NOIEMBRIE 2017-MAI 2018
Rezultate aşteptate ca urmare a realizării proiectului:
Dezvoltarea abilităților de explorare a ofertelor educaționale.
Identificarea propriilor deprinderi și abilități trasferabile
Activitatea nr. 1 PĂDUREA –PLĂMÂNUL PLANETEI
Tipul activităţii: artistica
Perioada de desfăşurare: noiembrie 2017
Locul desfăşurării: C.Ş.E.I. „Dumitru Ciumăgenu” Timişoara
Participanţi: elevii şi profesori
Responsabili: profesorii implicaţi
Beneficiari: elevii participanţi, cadrele didactice îndrumătoare
Descrierea activităţii:
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Elevii vor viziona filme pe tema mediului înconjurător. Se va discuta despre importanţa
pădurii şi despre tăierea copacilor. Profesorii organizatori vor explica copiilor elevilor cum să
amenajeje un colţ în clasa unde să se reciclează hârtia. Se vor purta discuţii despre reciclarea
hârtiei. Se vor confecţiona din role de la hartia igienica diferite obiecte utile în clasa sau obiecte
decorative.
Activitatea nr. 2 SALVEAZĂ MEDIUL!
Tipul activităţii: artistica
Perioada de desfăşurare: februarie 2017
Locul desfăşurării: C.Ş.E.I. „Dumitru Ciumăgenu” Timişoara
Participanţi: elevii şi profesori
Responsabili profesorii implicaţi
Beneficiari: elevii participanţi, cadrele didactice îndrumătoare
Descrierea activităţii:
Elevii vor viziona filme pe tema confecţionării unor obiecte din peturi . Se va discuta
despre importanţa reciclării peturilor . Profesorii organizatori vor explica copiilor elevilor modul în
care se pot confecţiona diferite produse decorative din peturi.
Activitatea nr. 3 FII ECO!
Tipul activităţii: vizita
Perioada de desfăşurare: aprilie –mai 2017
Locul desfăşurării: C.Ş.E.I. „Dumitru Ciumăgenu” Timişoara
Participanţi: elevi şi profesori
Responsabili: profesorii implicaţi
Beneficiari elevii participanţi, cadrele didactice îndrumătoare
Descrierea activităţii:
Elevii împreună cu profesorii vor merge în parc / Pădurea verde pentru a observa măsurile
luate e autorităţile din oraş privind reciclarea hârtiei. Profesorii vor explica cât de important este
ca mediul în care trăiam sa fie cât mai ecologic. Se vor purta discuţii despre importanţa pădurii în
viaţa noastră Se mai discuta si despre colţul special amenajat pentru reciclarea hârtiei. Profesorii
implicaţi vor ţine o evidenţa a materialelor adunate de elevi.
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CAUZELE DISPARIȚIEI STURIONILOR DIN APELE DUNĂRII
prof. Mușat Simona
Scoala Gimnaziala "Petru Dumitriu", Mehedinti
Poluarea apelor afectează calitatea vieții la scară planetară. Apa reprezintă sursa de viața
pentru organismele din toate mediile.
Fără apă nu poate exista viață. Calitatea ei a inceput din ce in ce mai mult să se degradeze,
ca urmare a modificarilor de ordin fizic, chimic și bacteriologic.
Deversările accidentale de petrol în albia Dunării reprezintă principalul pericol atât pentru
sănătatea oamenilor, cât și pentru biodiversitatea fluviului, a declarat Marie Jeanne Adler, director
științific în cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) și managerul
proiectului transfrontalier "Managementul Integrat al Fluviului Dunărea". Însă problemele de mediu
nu se limitează numai la deversările de petrol. Deșeurile de plastic care ajung în Dunăre au reușit să
depașească numărul larvelor (puilor) de pește. Timp de 2 ani, cercetătorii austrieci au strâns, cu
ajutorul setcilor (plase mari de pescuit), 951 de probe, atât în timpul zilei, cât și noaptea. În
laborator, fiecare dintre cele 951 de probe a fost analizată, separându-se larvele de pești de bucățile
de plastic.
La 1.000 de metri cubi de apă, pe sectorul Dunării dintre Viena și Bratislava, au fost
identificate 317 particule de plastic și doar 257 pui de pește. Conform datelor WWF România,
sectorul Dunării Inferioare, între Porțile de Fier și gurile de vărsare ale Deltei, este ultima porțiune
caracterizată prin curgerea neîntreruptă a apei. Din acest motiv, pe acest sector fluviul prezintă încă
numeroase brațe și ostroave cu plaje cu nisip fin și păduri naturale de plop, salcie și arin.
Însă și acest sector al Dunării a suferit modificări, în special din cauza indiguirii luncii inundabile și
desecării mlaștinilor și bălților aflate în lungul fluviului și transformarea lor în terenuri agricole. Toate
aceste zone inundabile, denumite zone umede, erau importante pentru depunerea icrelor de către
pești și zone de cuibărit pentru numeroase specii de păsări migratoare.
Astfel, zonele umede din lungul Dunării erau rezervoare importante de resurse naturale
pentru localnici. Întreruperea legăturii fluviului cu lunca inundabilă a dus la pierderea acestor
beneficii oferite de natură și a determinat reducerea drastică a capacitații de stocare a apei la
inundații.
Peste 60 de hidrocentrale construite pe Dunăre au contribuit în timp la pierderea ecosistemelor și
a beneficiilor oferite gratuit oamenilor. Cea mai mare hidrocentrala de pe Dunăre este cea de la
Porțile de Fier I, care în decursul timpului a dus la o serie de modificări în funcționarea naturală a
fluviului.
Din cauza barajului, sturionii, cei mai mari pești de apă dulce din lume, nu mai pot migra in
amonte pentru reproducere. În plus, din cauza pescuitului ilegal pentru caviar, acești pești sunt pe
cale de disparitie.
Indiguirea luncii inundabile a Dunării a determinat reducerea drastică a capacității de stocare
a apei la inundații. Din acest motiv, la viiturile din ce în ce mai mari și mai dese, o mare cantitate de
apă nu se mai revarsă în lunca fluviului, ducând la inundații catastrofale în zonele locuite.
Lucrările de extracție a pietrișului și nisipului aduc modificări locale și regionale morfologiei
fluviului. În plus, o serie de specii de pești și insecte sunt dependente de nisipul fin pentru a-și
depune ouăle sau larvele. Din cauza dragării intense a albiei, fluviul se adâncește și determină
scăderea nivelului apei subterane din luncă, fapt ce duce la uscarea pădurilor de luncă, dar și la
creșterea costurilor cu irigarea terenurilor arabile în perioadele secetoase.
Vegetația de pe malurile râurilor, casa pentru o mulțime de specii, a fost puternic afectată,
pădurile de luncă au fost tăiate masiv pentru a face loc pădurilor de producție și culturilor agricole.
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Fără aceste păduri, sute de specii cum ar fi nenumărate păsări, amfibieni, fluturi și specii acvatice
vor dispărea.
Sturionii sunt ameninţati de braconaj, dar cel mai grav sunt afectaţi de barajele construite
de oameni. Cea mai importantă construcţie de acest fel este cea de la Porţile de Fier 1, din judeţul
Mehedinţi.
Sturionii care migrează pe Dunăre pentru a se reproduce sunt în pericol de dispariţie, fluviul
care tranzitează România fiind cel mai important bazin din lume pentru acest tip de faună piscicolă.
Asociaţiile de protecţia mediului se luptă de zeci de ani cu guvernele din România şi Serbia
să construiască un sistem care să permită sturionilor să treacă prin ecluzele de aici, aşa-numitele
lifturi pentru peşti. Din păcate, nici autorităţile române, nici cele sârbe nu au depus vreun efort în
acest sens. “Problema sturionilor începe acum 40 de ani, când s-a construit barajul. Pentru acest
baraj, nu s-au făcut instalaţii de tranzit a faunei piscicole. În mod concret, era vorba de nişte lifturi
pentru peşti sau nişte ecluze speciale, pentru că peştii nu trec prin ecluzele pentru vapoare. Din
cauza asta, în amonte de baraj, până la Viena, populaţia de sturioni a scăzut la circa 20%, faţă de cât
era înainte de ridicarea barajului de la Porţile de Fier. E o problemă pentru toată fauna piscicolă,
însă pentru sturioni este o tragedie, pentru că zona lor de reproducere e chiar la cazanele Dunării”,
susţine Cornel Popovici Sturza, preşedintele GEC Nera, o organizaţie de mediu. "Guvernele din
România şi Serbia trebuie să cadă de acord, problema poate fi rezolvată. Aşa cum ştiu să folosească
şi energia, trebuie să rezolve şi această parte de conservare a biodiversităţii. Investiţiile nu sunt mici,
pentru că, dacă aceste instalaţii de tranzit nu au fost construite atunci când trebuia, acum sunt mult
mai costisitoare şi mai complicat de executat”, (Sturza).
Conform unui studiu prezentat de către WWF România, după terminarea lucrărilor de la
barajul Porţile de Fier I, capturile de morun (Huso huso) şi nisetru (Acipenser gueldenstaedti) au
atins un nivel maxim, deoarece mulţi sturioni aflaţi în migraţie au rămas captivi în aval debaraj. În
perioada 1972-1976, aici au fost pescuite 115,7 tone de morun şi nisetru, cu 25% mai mult decât
cantitatea totală pescuită în decursul celor 5 ani anteriori construirii barajului. După 1976 însă,
capturile au scăzut dramatic, ajungând la doar 37,3 tone în perioada 1980-1984 când s-a construit
barajul Porţile de Fier II şi, de atunci, populaţiile au continuat să scadă. “Barajele de la Porţile de Fier
nu sunt prevăzute cu structuri de tipul pasajelor pentru peşti sau al canalelor de derivaţie care să
faciliteze migraţia peştilor.
Cu toate acestea, capturile sporadice de sturioni migratori mai sus de Porţile de Fier arată că
există indivizi, puţini la număr, care pot trece prin ecluzele utilizate de nave. De aceea, WWF sprijină
Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), Strategia UE pentru Regiunea
Dunării (EUSDSR), precum şi alţi parteneri, pentru a găsi soluţii astfel încât sturionii să poată trece
de cele două baraje. Acest lucru ar reprezenta o realizare importantă pentru conservarea sturionilor
din Dunăre, precum şi pentru dublarea ariei lor de răspândire, prin crearea a aproape 1000 de km de
fluviu în stare de curgere liberă (până la barajul de la Gabcikovo din vestul Slovaciei)”, arată activiştii
de la WWF România.
Specii apărute acum 200 de milioane de ani, sturionii sunt azi pe cale de dispariție. Cauza o
reprezintă pescuitului excesiv, înainte de prohibiția totală ce s-a aflat în vigoare până la finalul anului
2015, si pescuitul ilegal pentru caviar. Soluția regenerării fondului piscicol în amonte de Barajul de
la Porțile de Fier 1 o reprezintă popularea cu specii de pești. Vecinii sârbi procedează în consecință,
ajutându-și pescarii. În România, acest lucru nu se întâmplă, deși în 2015, 57% dintre pescarii din
Clisura Dunării, Caraș-Severin, declarau pescuitul ca o ocupație full-time. Șalăul și cega sunt speciile
care se află în mare dificultate. Finalul lui 2015 a marcat 10 ani (din 2006) de când sturionii din
Dunăre au fost protejați printr-o prohibiție totală, în România. Interdicția s-a aplicat, de asemenea,
și pentru vânzarea de produse, cum ar fi carne și caviar, provenite de la sturionii sălbatici din Dunăre.
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Prinderea unui sturion ar fi putut schimba viaţa unui pescar în trecut, însă, acum, din cauza
braconajului şi a poluării, specia este pe cale de dispariţie, notează BBC într-un reportaj despre
"peştişorul de aur" din Delta Dunării.
În pofida faptului că România a interzis pescuitul sturionilor, atât în Dunăre, cât şi în Marea
Neagră, în 2006, numărul acestora continuă să scadă de la un an la altul, atrage atenţia BBC.
"Sturionul nu este un bun înotător, dar este un bun căţărător", povesteşte pescarul Radu Suciu.
Sturionii migratori obişnuiau să se oprească în spatele pietrelor pentru a se odihni, apoi înotau mai
departe, ajungând astfel să parcurgă sute de kilometri în amonte, până ajungeau în zonele de
reproducere din regiunea Szigetköz din Ungaria. Înainte, barajul hidro-electric de la Porţile de Fier
le bloca calea. Ulterior, barajul Gabcikovo din Slovacia a dus la secarea zonei Szigetköz. O combinaţie
între aceste baraje, poluarea şi braconajul au dus una dintre cele mai vechi specii de peşte la un pas
de dispariţie. Radu le spune jurnaliştilor BBC povestea unui pescar sărac din Isaccea (Tulcea), care a
prins, în anul 1999, un sturion-femelă ce cântărea 360 de kilograme şi măsura circa 3,5 metri, din
care a scos 82 de kilograme de icre negre.
Peştele i-a schimbat viaţa, dar a însemnat un dezastru pentru familia de sturioni. Rezultatele
cercetărilor arată că principalele presiuni puse asupra speciilor de sturioni sunt braconajul, pescuitul
irațional şi construcţiile hidrotehnice.
Concluziile ultimelor studii au fost urmatoarele:
1. La ora actuală braconajul este cea mai mare ameninţare asupra speciilor de sturioni de pe
Dunarea Inferioară – fenomen amplificat de lipsa de implicare a autorității de reglementare (Agenția
Națională pentru Pescuit și Acvacultură), pe care INCDPM încearcă să îl cuantifice prin marcarea
ultrasonică, să îl stopeze prin marcarea anti-braconaj şi prin colaborarea cu autoritaţile de
supraveghere și de forță ale statului român.
2. Sturionii au capabilitatea de a se adapta noilor condiţii create de construcţiile hidrotehnice, dacă
nu este întreruptă conectivitatea longitudinală, fapt demonstrat de cazul pragului de fund construit
(până la nivelul 0 MNC) pe braţul Bala peste care au trecut sturioni – atât în perioada construcţiei,
cât şi după finalizarea acesteia.
3. Impactul construcţiilor Porţile de Fier nu este atât de semnificativ pentru scăderea populaţiei de
sturioni cum este considerat, deoarece: diminuarea drastică a numărului de sturioni a avut loc
începând cu anii 1940; conectivitatea longitudinală a fost întreruptă (conform estimărilor INCDPM,
s-a redus cu circa 60% traseul posibil de migraţie), însă speciile migratoare de sturioni se reproduc
cu frecvență mai mare cu mult în aval de Porţile de Fier, astfel puţinele exemplare cărora le-a fost
întreruptă migraţia pot găsi noi habitate de reproducere.
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REZERVATIA GEOLOGICĂ "CREASTA COCOȘULUI"
prof. Nagy Laura Magdalena
Şc. Gimn. “Al. I. Cuza” Baia Mare, Maramures
Maramureșul privit în ansamblu se remarcă printr-o mare diversitate morfologica și fizicogeografică, elementul predominant fiind relieful înalt, muntos (circa 43%), care ascunde o serie de
frumuseți naturale nebănuite, unele reprezentând adevărate curiozități ale naturii, cum este și
"Creasta Cocoșului" (1438 m) din Munții Gutâi, botezată cum nu se poate mai sugestiv de localnici,
care o mai numesc: "Tâfăraie", "Țurana Gutâiului", "Țâclă", "Piatra Gutâiului" sau "Piatra Mare". Un
bătrân din Budești cunoaște mai multe legende legate de viața haiducului Pintea Viteazul, printre
care se spune că ar fi avut lăcașul de odihnă și luptă tocmai aici, unde se crede că s-ar păstra și azi
"Tignița lui Pintea", plină cu galbeni, care se deschide doar odată pe an și în care se poate pătrunde
dintr-un vârf de brad.
Nu întâmplător, oamenii locului vorbesc cu îndreptățită mândrie despre vitejia și isprăvile lui
Pintea, în Biserica de lemn din Josani - monument UNESCO - păstrându-se coiful și cămașa sa de
zale.
Rezervația naturală "Creasta Cocoșului" ocupă o suprafață de 50 ha, are o orientare NNVSSE și face parte din hotarul comunei Desești, satul Mara, care odinioară se numea Crăcești. Cele
mai apropiate așezări omenești sunt: Mara - 6 km; Desești, Breb, Budești, Cavnic - circa 10 km.
Distanța până la Baia Mare este de circa 20 km prin Șuior și de 30 km prin punctul Terasa Gutâi.
Stânca proiectata spre cer reprezintă o porțiune dintr-un vechi crater vulcanic care mai
"supravieţuieş-te". Pentru aspectul său impozant, unic și salbatic a fost declarată rezervație
naturală. Din punct de vedere petrografic acest obiectiv natural este constituit din andezit cu
piroxen, amfiboli și biotit de tip Gutâi. Este spectaculoasă ca înfățișare, pare o stranie fortăreață
naturală cu pereți abrupți, prăpăstioși, pe alocuri având o linie verticală. Privind-o de la bază ai
impresia că este un uriaș ferestrău care încearcă să străpungă cerul, dar fără succes. Lungimea
"Crestei Cocoșului" este de aproximativ 200 m iar înălțimea pe alocuri de peste 100 m, cu deosebire
în partea de Nord-Vest, unde începe printr-un bloc masiv, care se continuă cu suprafață brăzdată
din loc în loc de șanțuri și fisuri verticale mai pronunțate, riduri ale vremii, care tradează vechimea
rocii care se repetă la o distanță aproape matematica de 5-6 m pe o lungime de 130 m.
Timpul și intemperiile sale au mușcat adânc din andezitul trainic. Se observa ici și colo urmele
unor adevărate cataclisme. Blocuri mari de rocă prăvălite haotic, în poziții curioase sunt ocupate de
vegetație specific montană. Pe alocuri stânca este puternic erodată. Pereții amenințători sunt
"pictați" cu o impresionantă cromatică de specii de licheni, printre care: Cladonia clorophaea,
Cladonia cornuta, Umbilicaria cilindrica, Rhizocarpon geographicum, Toninia coerulea nigricans.
În Rezervație întânim flora specific subalpină din care reținem speciile: lenupar (Juniperus
sibirica), părul porcului (Nardus stricto), afin (Vaccinium myrtillus), merișor (Vaccinium vitis-idaea),
clopoței (Campanula abietina), bradișor (Lycopodium clavatum), steluţa (Aster alpinum), feriguţa
(Asplenium viride), zmeoaica (Laserpitium alpinum).
Pe lângă pâlcurile dese de ienupăr se mai pot întâlni exemplare de molid rătăcit, pitic, chinuit
și sfârtecat, cu forme schimonosite încercând să lupte și să reziste la condițiile inospitaliere de aici.
Limita superioară a pădurii de fag și diseminat cu rășinoase se ridică în această zonă până la circa
1300 m.
Fauna este destul de slab reprezentată. Nevertebratele sunt prezente prin ordinul piptere,
himenoptere, coleoptere, mai rar ortoptere de tipul cosașului (Tettigonia viridissima). Din avifauna
întâlnită aici se pot cita speciile: corbul (Corvus corax), gaița de munte sau alunarul (Nucifraga
caryocatactes), uliul păsărar (Accipiter nisus), precum și specii de păsări nocturne. Foarte rar poate
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fi văzută acvila de munte (Aquila chrysaetos). Dintre mamifere: cârtița (Talpa europaea), nu lipsește
nici ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx), capriorul (Capreolus capreolus).
Vremea este în schimb destul de nestatornică, cu deosebire primavara și toamna. Seninul
poate dura puțin, în câteva minute dispare soarele și azurul cerului de o limpezime deosebita, se
lasa o cortină cenușie și insistentă de nori reducând mult vizibilitatea. Efortul drumețului care
încearcă escaladarea acestei fortărețe naturale la sfârșitul verii este răsplătit cu generozitate de
fructele de munte plăcute ale afinului și merișorului pline de vitamine.
La baza acestui obiectiv natural se afla Tăul Chendroaiei sau "lezerul de sub vârful Gutinului",
format dintr-un sfagnet bombat tipic oligotrof "cu o întidere de 4-5 jugăre și care la mijloc are două
ochiuri mari de apă liberă, fiecare având dimensiuni aproximative de 5 x 20 m. Acest sfagnet pe
hărțile speciale vechi este notat sub denumirea de - Tău Cendroiu. Temperatura apei lacurilor în
sezonul cald a fost de 20 °C, iar pH-ul de 4,5. Descrierea aparține acad. Ștefan Peterfi, care a studiat
și flora din acest tău, amintind următoarele specii: Drosera rotundifolia, Sphagnum sp., Eriophorum
vaginatum, Vaccinium oxycoccos, Cymbella parva, Palmella mucosa, Cylindrocistus Brebissonii,
Netrium digitus, N.Oblongum, Staurastrum geminatum Nordst. var. minus Pet., Cosmarium
cucurbita, Merismopedia elegans, Chroococcus minimus, Microspora tumidula.
La poalele "Crestei Cocoșului" în timpul verii întâlnim numeroase stâne de oi, care spre
sfârșitul lunii august, pe măsură ce se răcește timpul se retrag mai jos.
Din punct de vedere peisagitic și nu numai, acest obiectiv natural constituie un veritabil
simbol turistic al zonei, indiferent de anotimp, o "perlă" a Munților Gutâi și se înscrie în patrimoniul
de frumuseți naturale nu doar ale județului, ci chiar a țării.
Rezervația naturală "Creasta Cocoșului" se numără printre cele mai vechi arii protejate de la
noi, fiind declarată ca atare din anul 1971 de către Consiliul Popular al judeţului Maramureș,
confirmată de asemenea prin Legea Nr. 5/2000. În prezent se află în custodia Asociației "EcoLogic"
din Baia Mare. Recent, Adunarea Generala a Comisiei Europene pentru Turism, a conferit
"certificatul de zona ecoturistică acreditată la nivel European pentru zona Mara-Cosău-Creasta
Cocoșului, ceea ce confirmă valoarea tradițiilor stramoșești, precum și a peisajului, conservate aici
cu caracter de "unicat" nu doar pe plan național.
Cel mai recomandat traseu turistic spre "Creasta Cocoșului" se poate urma din Pasul Gutâi,
de la Hanul "Pintea Viteazul", marcaj: banda roșie, timp de mers: o ora jumătate, două.
Bibliografie:
► I. Nădișan, M.Bîrda, COMORI ALE PATRIMONIULUI NATURAL MARAMUREȘEAN, editura
Cromatica, Baia Mare, 2016
► http://turismmaramures.ro/rezervatia-naturala-creasta-cocosului/
► https://ro.wikipedia.org/wiki/Creasta_Coco%C8%99ului
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Educație ecologică prin intermediul LeAF
prof. Florentina Năsulea
C.T. “Al. I. Cuza” Suceava
Programul internațional LeAF se desfășoară la C.T.Al.I.Cuza Suceava de mai mulți ani prin
intermediul proiectului Pădurea-patrimoniu și legendă.
Cu semnificații aparte ca valoare educativă proiectul LeAF- Pădurea patrimoniu și legendă sa remarcat prin impactul deosebit asupra multor generații de elevi, din perspectiva educației pentru
mediul înconjurător.
Stimularea interesului și a cunoașterii de către elevi, în contexte diferite, a pădurii ca element
fundamental al mediului s-a realizat în decursul timpului prin intermediul unor activități didactice
extrașcolare diverse, derulate pe cele trei etape specifice unui proiect LeAF: etapa de documentare,
etapa de lucru în pădure, etapa de evaluare.
Specificul și ineditul proiectului Pădurea patrimoniu și legendă față de alte proiecte similare
ce vizează educația ecologică este valorificarea potențialelor individuale și de grup prin
experimentarea stării de a fi în pădure.
În ultimii doi ani școlari, proiectul s-a adresat unui grup ţintă format din elevi ai claselor a a
X a și a XI a, pentru care, participarea la acest proiect a contribuit la formarea și exersarea unor
atitudini și comportamente responsabile față de mediul înconjurător.
Paleta activităților desfășurate în cadrul proiectului, în perioada 2016-2018, a cuprins:
concursuri școlare, expoziții de desene, fotografii, produse specifice, lecții interdisciplinare și
aplicații de tip LeAF, sesiuni de informare și documentare etc.
Cu impactul cel mai mare asupra elevilor au fost activitățile interdisciplinare de tip aplicație
practică desfășurate în parcul școlii: Elemente de biodiversitate a ecosistemului de tip parc,
Valorificarea specificului geografic al cartierului Burdujeni, Parcul școlii- laborator al naturii. Nota
comună a acestora activități a fost dată de utilizarea ca mijoc didactic a parcului școlii, care din punct
de vedere al biodiversității este un veritabil laborator natural, ce oferă instrumentele naturale
necesare observării, descoperirii, învățării și exersării.
Dezvoltarea abilităţilor de analiză și investigare a mediului, dezvoltarea spiritului de lucru în
echipă prinutilizareaelementelor biogeografice oferite de parcul şcolii, valorificarea experiențelor
individuale și de grup în învățare, au fost elementele fundamentale ale acestor aplicații
interdisciplinare, ce pot fi cu succes alternative ale lecțiilor realizate în maniera clasică..
Importante ca impact și rezultate au fost și acțiunile de tip concurs din cadrul proiectului
LeAF Pădurea patrimoniu și legendă .
Concursurile școlare organizate pe parcursul ultimilor doi ani școlari nu au reprezentat atât
niște competiții în sine, ci mai degrabă s-au constituit în oportunități de a evidenția rolul pădurii
între componentele mediului. Indiferent dacă acestea s-au pliat pe forma unor concursuri școlare
clasice (cu probe teoretice sau de natură practică) sau concursuri realizate cu ajutorul unor aplicații
informatice, valoarea educativă a acestora a dat plus de valoare proiectului și a condus la creșterea
responsabilităţii şi a respectului faţă de pădure.
Spre deosebire de alte proiecte de natură ecologică, proiectul LeAF Pădurea patrimoniu și legendă
se remarcă prin aplicațiile interdisciplinare în parcul școlii care au devenit o tradiție și cu care elevii
sunt foarte familiarizați ca modalitate de organizare și realizare.
Problemele actuale ale mediului și raportarea școlii la acestea aduc în prim plan importanța
educației pentru mediu realizată prin intermediul școlii și a unor astfel de proiecte educative.
Pentru elevii grupului ţintă necesitatea şi relevanţa proiectului au fost date de următoarele
aspecte:
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- creşterea nivelului competenţelor personale din perspectiva educației pentru mediu;
- schimbarea unor mentalități greșite vis a vis de educația ecologică;
- valorificarea potenţialelor individuale și de grup din perspectiva inteligențelor multiple;
- cunoașterea particularităților pădurii ca element fundamental al mediului;
- dezvoltarea competențelor de comunicare și de lucru în echipă;
- creșterea interesul elevilor pentru activitățile educative extrașcolare de natură ecologică;
- încredere mai mare a elevilor în propriile posibilități de formare și dezvoltare;
- formarea unor atitudini de respect față de mediu și pădure;
- obținerea unei percepții corecte a elevilor asupra mediului terestru și asupra pădurii;
Cu o tradiție de peste un deceniu la C.T.Al.I.Cuza Suceava, proiectul Pădurea patrimoniu și
legendă s-a remarcat în ultimii doi ani școlari prin contribuția acestuia la creșterea valorii actului
educativ, dată de următoarele:
- a reprezentat o modalitate concretă de sensibilizare a elevilor cu privire la problema
mediului și a pădurii;
- a stimulat implicarea elevilor în activitățile extrașcolare;
- a reprezentat o cale eficientă de evidențiere a unor nevoi cu privire la derularea în
perspectivă a unor proiecte similare;
- a reprezentat o modalitate de exersare a experiențelor didactice ale profesorilor.
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PROIECT EDUCAŢIONAL: NOUĂ NE PASĂ!
prof. înv. primar Neagu Luminiţa Doiniţa
prof. Pavelescu Marilena, Bibliotecar Gându Marioara
Școala Gimnazială "Mihai Viteazul", Targovişte, Dambovita
INFORMAȚII DESPRE PROIECTUL EDUCATIV
Titlul: Nouă ne pasă !
Tipul de proiect: local
Contextul de desfășurare- activități în cadrul orelor de științe, dirigenție/ consiliere și activități
extracurriculare.
Locul de desfășurare: Şcoala de proveniență; Biblioteca județeană, Ocolul Silvic Bucșani
Parteneri: Ocolul SilvicBucșani
Organizatori:Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”Târgoviște
Colaboratori:
Prof. Oană Loredana, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște
Prof. Năstase Daniela, Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” Târgoviște.
Prof. înv. primar Toma Nadia Monica,Școala Gimnazială „Dora Dalles” Bucșani,
Prof. Toma Cristian, Școala Gimnazială Finta
Tema: Dezvoltarea durabilă
Titlul activității :Nouă ne pasă!
Durata: anul școlar 2017 -2018
OBIECTIV GENERAL: Formarea unei atitudini responsabile față de mediu
DESCRIEREA PROIECTULUI
Educația, în România ca și în alte țări se îndreaptă din ce în ce mai mult către formarea de
valori și atitudini, cărora să le fie subordonate achizițiile cognitive. În acest context este firesc ca
educatoriisă abordeze la nivel curricular/ extracurricular probleme sensibile ale societății de azi
cu reverberații în viitor.
Stilul de viață al societății postmoderne, transformările tehnologice desfășurate într-un ritm
foarte alert și cu impact puternic asupra elevilor, pun în pericol, dacă nu sunt judicios folosite, însăși
existența generațiilor viitoare.Elevii trebuie să-și formeze de la cele mai mici vârste o atitudine
pozitivă față de promovarea unui mod de viață sustenabil șiun comportament responsabil față de
mediu.
Proiectul cuprinde activități care să contribuie la formarea unor competențe transversale,
prin valorificarea achizițiilor cognitive de la diverse discipline pentru a forma valori, atitudiniși
comportamentedin domeniul dezvoltării durabile, cu accent asupra relației dintre OM și NATURĂ.
CORELAREA PROIECTULUI/ACTIVITĂȚILOR CU DEZVOLTAREA DURABILĂ
Prin activitățilepropuse, proiectul dezvoltă capacități de sensibilizare față de problemele
mediului, respect față de diversitate (culturală, etnică etc.), dezvoltă abilitați de a lua decizii, de a
colabora șide a se organiza.
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Scopul educativ al proiectului: manifestarea unui comportament responsabil față de
folosirea resurselor, prin colectarea hârtiei și dezvoltarea abilităților de interrelaționare între elevi
de aceeași vârstă, de vârste diferite, de la aceeași școală, de la școli diferite, în vedere creării și
menținerii unui climat de cooperare.
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Obiectivele proiectului:
O1. Formarea unei gândiri și atitudini proactive față de mediu ( natural, social, cultural)
Cunoștințe: definirea, în termeni accesibili vârstei, a ecosistemelor; a tipurilor de păduri și arolului
pe care acestea le au în păstrarea și susținerea vieții, a dezvoltării durabile;
Atitudini și comportamente:reflectează, sancționează risipa de resurse, de hârtie, în minieseuri sau
postere; formează brigadă ecologică care mobilizează și colectează maculatură, pictează bannere,
creează eseuri.
O2. Îmbunătățirea capacității de cooperare pentru 250 de elevi de la ciclul primar și gimnazialdin
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgoviște și școlile partenere.
Cunostințe: - să definească termenii de cooperare/ colaborare;
- să identifice avantajele și limitele cooperării la nivelul clasei/ între elevi de vârste diferite;
- să cunoască rolurile în echipă, funcționale și nonfuncționale.
Atitudini și comportamente:
-manifestă deschidere față de opiniile celorlalți- colaborează cu colegii în activitățile propuse;
-respectă diferențele de opinie-realizează sarcina dată, oferind și solicitând sprijin.
BENEFICIARI:
- direcţi: 250 de elevi de la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgoviște și școlile partenereȘcoala Gimnazială „Dora Dalles‘‘ Bucșani, Școala Gimnazială Gheboaia, Școala Gimnazială „Tudor
Vladimirescu” Târgoviște, Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” Târgoviște.
- indirecţi: părinţi ai elevilor, cadre didactice, comunitatea locală.
ACTIVITĂȚI:
Activitatea nr. 1 -Managementul proiectului
Data/perioada de desfăşurare:octombrie
Locul desfășurării:.școală
Participanți: elevi, profesori implicați în proiect
Descrierea activității: formarea echipei; prezentarea proiectului; asumarea riscurilor de planificare
a activităţilor; grup de discuţii pe reţeaua de socializare Facebook; măsuri de responsabilitate
socială: activităţile se vor desfăşura preponderent fără consum de energie electrică, vom folosi
markere, hârtie reciclabilă; va fi respectat principiul egalităţii de şanse; vor fi luate măsuri de
siguranţă în deplasările elevilor în afara şcolii; deplasările vor fi efectuate cu mijloace de transport
în comun, bicicletă sau pe jos.
Resurse materiale: hârtie, intrumente de scris, echipamente TIC
Responsabil: Neagu Luminița
Activitatea nr.2-Prezentarea proiectului
Data/perioada de desfăşurare: noiembrie
Locul desfăşurării: sala de clasă, ora de dirigenție;
Participanţi: profesori responsabili, elevi
Descrierea activității:Prezentarea proiectului – teme, obiective, desfăşurare, perioada de
implementare; Se prezintă, prin metoda expunerii, obiectivele urmărite în acest proiect, factorii
implicați, etapele de desfășurare, perioadadesfășurării. În final, se va insista pe transformările
pozitive și beneficiile pe care le vor avea la sfârșitul proiectului. Se va prezenta proiectul CE de către
doi reprezentanți: un elev de la gimnaziu și unul de la ciclul primar
Resurse materiale:video-proiectorul,PC,flip-chart;
Responsabil: profesorii implicați în proiect
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Activitatea nr.3- Pădurea susține viața
Data/perioada de desfăşurare: decembrie
Locul desfăşurării: sala de clasă /ora de biologie/activitate extrașcolară
Participanţi: profesori responsabili, elevi
Descrierea activității:Ateliere de lucru pentru conștientizarea rolului pădurii în susținerea vieții;
Bilanțul colectării de maculatură pe luna decembrie la nivelul școlilor partenere.
Resurse materiale: laptop, videoproiector, flipchart, markere, post-it, containere pentru colectarea
maculaturii, mijloc de transport
Responsabil: profesori, elevi implicați în proiect
Activitatea nr. 4-Ora echipei
Data/perioada de desfăşurare: februarie
Locul desfăşurării: sala CDI- Școala Gimnazială Mihai ViteazulTârgoviște
Participanţi: profesori responsabili, elevii claselor
Descrierea activității:Întâlnirea partenerilor la Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște;
Activitatea presupune exerciții de intercunoaștere între membrii proiectului; Se vor crea grupuri de
câte cinci persoane care vor primi câte unsăculeţ cu “resurse personale” din diferite hârtii colorate
(cu mărimi, forme variate) şifoarfece. Fiecare membru al grupului îşi va construi “EUL-PUZZLE”.
Acest “Eu” poatelua diferite forme în funcţie de identitatea sa.Pe fiecare element puzzle,
participantul are ca sarcină să scrie calităţile şi defectele,abilităţile (“ce ştiu eu să fac cel mai bine”),
pasiunile, ce vor să schimbe la ei şi ultimelereuşite.“Eul-Puzzle” va fi lipit pe o foaie de flip-chart),
va fi prezentat în grupul mare - activitate de intercunoaștere; Se prezintă creații din cadrul activității
anterioare.
Resurse materiale: foi de flip-chart; hârtie colorată, foarfece, lipici, cartoane albe creioane colorate,
markere diverse culori
Responsabil: bibliotecar Gându Marioara
Activitatea nr. 5-Mai conștienți, mai responsabili
Data/perioada de desfăşurare: martie (21 martie- Ziua Internațională a Pădurii)
Locul desfăşurării: sala de clasa
Participanţi: profesori responsabili, elevii claselor
Descrierea activității:-activitate de ziua pădurii
Crearea unor produse artistice/ literare în care să prezinte pădurea: eseuri, afișe, poezii, desene, a
unor produse obținute prin reciclare, a unor miniantologii
Resurse materiale: coli A4; hârtie colorată, foarfece, lipici, cartoane albe creioane colorate, markere
diverse culori, deseuri de hârtie; Bilanțul colectării de maculatură pe luna martie la nivelul școlilor
partenere.
Responsabil: cadre didactice implicate în proiect
Activitatea nr. 6–Pădurea la ea acasă
Data/perioada de desfăşurare: aprilie
Locul desfăşurării: Ocolul Silvic Bucșani
Participanţi: profesori responsabili, elevii claselor
Descrierea activității:Vizită la Ocolul Silvic Bucșani, întâlnire cu reprezentanți ai ocolului,
fotografierea pădurii-detalii; O lume fără copaci- poluare la extreme munți, dealuri, de hărți,
machete.
Resurse materiale: mijloace de transport, materiale ppt, videoproiector, PC etc.
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Activitatea nr. 7 -Suntem (re) creativi, Priviți pădurea cu ochii, mintea și cu sufletul !
Data/perioada de desfăşurare: mai
Locul desfăşurării: în spațiu virtual- site-ul școlii
Participanţi: profesori responsabili, elevii claselor implicate în proiect
Descrierea activității:expoziție cu produsele create de elevi;
Rezultatele activității: aprecieri, nr. de vizualizări
Resurse materiale: calculatoare, gadgeturi
Activitatea nr. 8 –Proiectul- la finalUn copac salvat, un viitor mai curat
Data/perioada de desfăşurare: iunie
Locul desfăşurării: Centrul de documentare si informare
Participanţi: profesori responsabili, elevii claselor
Descrierea activității:Coordonatorii proiectului vor prezenta rezultatele obținute; cantitatea de
hârtie colectatăși fiecare participant își va alege o activitate care i-a plăcut în mod deosebit și va
prezenta ceea ce au gândit pe parcursul ei, ceea ce au simțit șiceea ce ar elimina din activitate,
folosind metoda ,, Gândesc, simt, dau cu piciorul”. Se va aplica de asemenea unchestionar ce va
evidenția gradul de atingere al abilităților urmărite prinproiect.
Resurse materiale: Coli și imprimantă.
Responsabil: Profesori implicat in proiect.
Evaluarea proiectului
- chestionare
- acorduri
- procese verbale
- număr de vizualizări.
REZULTATELE PROIECTULUI:
- realizarea unor produse în echipă;
- 50 de elevi implicați în acțiuni directe;
- colectarea a cca 2000 Kg de maculatură/ etapa;
- creșterea stimei de sine;
- stimularea dezvoltării unei atitudini responsabile față de mediu(copaci)
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Cercetari privind aspecte de poluare a solurilor si influenta acestora asupra
dezvoltarii vegetatiei
Nyéki Krisztina Zita, Ujvarosi Daniel
Liceul Teoretic „Ady Endre”, Oradea, Bihor

PARTEA INTRODUCTIVĂ
Studiul nostru se bazeaza pe studierea a trei tipuri de sol din județul Bihor. Cele trei tipuri
de sol sunt: aluviosol de campie recoltat din localitatea Cauaceu, un sol nisipos-argilos luat din
Dealurile Oradei, mai exact Dealul Ciuperca, și un sol compact argilos poluat recoltat din fosta zonă
industrială a Oradei (din incinta fostei fabrici Înfrățirea). Probele au fost supuse unor teste
organoleptice și in laboratorul școlar de biologie au fost determinate proprietățile fizice și chimice
ale tipurilor de sol și am investigat anumite caracteristici pentru aceste probe de sol in special pentru
germinarea semințelor de orz. În acest scop, folosind trei tipuri de sol și semințe de orz pentru
germinație au fost realizate trei serii de monstre. Prima serie a fost udata cu apă curata, naturala,
iar al doilea cu ape poluatr cu detergenti, iar a treia serie a fost expusa la poluarea cu ulei, s-a
urmarit impactul contaminării solului asupra dezvoltării plantelor.
II.

PARTEA TEORETICA

1. Solul
Prin definitie solul este partea superioară, afânată, a litosferei, care se află într-o continuă evoluție
sub influența factorilor pedogenetici, reprezentând stratul superficial al Pământului în care se
dezvoltă viața vegetală. Știința care studiază geneza, evoluția, structura și distribuția solurilor se
numește pedologie. Se stie ca pedogeneza este influentatade mai mulți factori, cum ar fi: relieful,
panta, tipul de rocă, clima, flora, fauna, apa, activitățile antropice. etc.
1.2.Orizonturile și componentele solului
Solul este alcatuit dintr-o parte solida (pietriș, nisip, loess și argilă), resturi de plante si
animale moarte, apa si aer. Cantitatea de mucegai acumulat in sol (materiale organice de culoare
închisă) determină culoarea precum și fertilitatea lui. Profilul de sol denumit și profil pedogenetic
este constituit dintr-o succesiune de orizonturi pedogenetice de la suprafața terenului până la roca
de solificare. Solul apare structurat în straturi paralele numite orizonturi. Aceste straturi s-au format
în decursul procesului de formare al solului și sunt denumite orizonturi pedogenetice. Principalii
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indicatori sunt: orizontul pedogenetic, grosimea orizontului, textura, culoarea, prezența scheletului,
structura, umiditatea, plasticitatea, neoformațiuni, tipul de humus și volumul edafic util.
Profilele pedogenetice se deosebesc între ele prin gradul de dezvoltare al profilului estimat
după numărul de orizonturi, intensitatea de bioacumulare; după gradul de diferențiere; după gradul
de individualizare apreciat.
In cele ce urmeaza vom prezenta pe scurt principalele caracteristici ale fiecariu orizont:
Orizontul A – se gaseste la suprafata, aici au loc procesele de transformare a resturilor vegetale si
animale in substanta organica de baza si anume humusul. Acesta este o substanta de culoare neagra
care da gradul de fertilitate al solului.
Orizontul E – un orizont intermediar, unde se produce procesul de eluviere, adica de transport de
catre apele de infiltratie a unor substante chimice necesare vietii, catre orizonturile urmatoare, de
fapt are loc o saracire a solului in humus.
Orizontul B – este orizontul unde are loc acumularea (proces de iluviere), totala sau partiala a
substantelor solubile, dizolvate si transportate de apele de infiltratie.
Orizontul C – este format din particule de roca alteratefizico-chimic, o parte din stratul de alterare
rezultat in urma proceselor de dezagregare si alterare chimica sub influenta agentilor externi, in
lipsa stratului protector de vegetatie. In acest strat identificam si acumulari de carbonati de calciu.
Orizontul R – este stratul de roca nealterata,compacta.

Fig. 1: Profilele pedogenetice
(Sursa: http://www.chimiamediului.ro/wp-content/poze/soilh1.jpg)
2.3. Tipuri majore de sol din judetul Bihor
Etajarea condiţiilorfizico–geografice a impus un înveliş de sol foarte variat şi complex. Pe
acest teritoriu întâlnim următoarele categorii de soluri:
-solurile etajului montan apar în cele mai înalte părţi ale judetului. Cele mai răspândite tipuri
sunt: cambisoluri(districambosol), spodosolurişiumbrisoluri în diferite grade de podzolire.
- solurile etajului de dealuri acoperă regiunile colinare, prezentând următoarele etaje:
-solul montan brun acid, solurile montane brune de pădure, solurile brune de pădure. Principalele
însuşiri ale acestora ar fi acumularea de humus forestier de tip mull, grosimea redusă a profilului şi
prezenţa rocilor scheletice.
- solurile de câmpie apar în zonele mai joase, dar ferite de o umiditate excesivă. Aici are loc
o spălare mai profundă a sărurilor solubile, de aici rezultând un profil puternic dezvoltat şi în plus
un orizont intermediar lipsit de carbonaţi. Caracteristic condiţiilor din silvostepă şi stepă sunt
cernisolurile (cernoziomuri, cernoziomul levigat, faeoziomuri).
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Fig. 2. Harta solurilor din Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar (Sursa: Ambruș, A. L., 2010, Calitatea
elementelor de mediu în Bihor, regiunea Bihar Euro și influența lor asupra sănătății populației,
Metropolis Press, p 152 Oradea, ISBN)
Solurile intrazonale şi cele azonale apar ca nişte petice în interiorul unei zone de sol. În acest
sens semnalăm prezenţa: hidrosolurilor, erodosolurilor, regosolurilor, pelisolurilor, aluviosolurilor,
a solurilor halomorfe, rendzinelor, solurile halomorfe- soloneţurile apar mai ales în Câmpia Salontei,
Lăcoviştile apar în Câmpia Nirului şi în Câmpia Salontei, Solurile de luncă cuprind aluviunile şi
aluviosolurile care s-au format în cadul luncilor din bazinele Tisei, Ierului, Barcăului, Crişului Repede
şiCrişului Negru(fig.3). etc.
1.4.Poluarea solului
Mai mulţi factori periclitează calitatea solurilor, cum ar fi: deflaţia, excesul de apă,
acidifierea, sărăturarea şi poluarea solului. Legat de evolutia calităţii solurilor, putem spune că odata
cu extinderea spaţiilor locuibile, a dezvoltării industriale şi apariţia parcurilor industriale vor fi
afectate din ce în ce mai multe teritorii şi implicit soluri. În ultimul timp o mulţime de normative se
referă la menţinerea calităţii solurilor, la diminuarea folosirii excesive a îngrăşămintelor chimice, la
folosirea îngrăşămintelor naturale, precum şi la practicarea unei agriculturi ecologice etc..
Unul dintre elementele de bază ale ecosistemului este solul. Din păcate stilul de viață accelerat,
producția și consumul societatii ating niveluri ridicate care determina din ce in ce mai multe deșeuri,
care nu sunt tratate în mod responsabil si ajung agenti poluatori de mediu. Așa că am încărcat sau
deteriorat solul în mai multe moduri:
- în principal prin deșeuri solide sau lichide ex.:petrol si diferite uleiuri, fac cele mai mari daune
solului
- prin produse chimice: cu pesticide, insecticide si ingrasamintefungicide, detergenții, perturband
echilibrul ecologic al solului
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- diverse metale (plumb, cadmiu, mercur, zinc), provenite din industria metalurgică
- despăduririle distrug calitatea solului inca de la rădăcinile plantelor, care stfel nu se mai conectează
la sol astfel încât aparalunecarile de teren
- diferite uleiuri utilizate in gospodarii si apoi depozitarea necorespunzătoare a acestora
- prin metoda irigarii necorespunzatoare își pierd fertilitatea până la câțiva ani etc
1.5. Germinația plantelor și creșterea plantulelor
Unul dintre scopurile prezentelor cercetări a fost de a evidenția influența structurii și
compoziției solurilor asupra germinaţiei seminţelor, precum și de a studia efectele poluării asupra
dezvoltării şi creşterii plantulelor rezultate din embrionii acestora.
Embrionul este partea cea mai importantă a seminţei, deoarece conţine deja toate părţile care vor
da naştere noii plante. Embrionul se compune din: rădăcinuța, tulpinuța, mugurașul și
cotiledoanele. Plantele al căror embrion au două cotiledoane se numesc Dicotiledonate (de ex.
fasole), în timp ce plantele al căror embrion au un singur cotiledon se numesc Monocotiledonate
(de ex. grâul).

Fig.3.: Etapele germinatiei: germinatia hipogee si cea epigee(sursa:
https://www.slideshare.net/BioKorinna/cresterea-si-dezvoltarea-plantelor)
În timpul germinatiei au loc procese importante ce se petrec succesiv. Seminţele puse în sol
se îmbibă cu apă, deci ele se umflă și se intesifică atât consulmul de oxigen al seminței, cât și
procesele metabolice. Tegumentul seminţei crapă din interior şi lasă să iasă rădăcinuţa care va
crește vertical, în jos. La Dicotiledonate în procesul germinației cotiledoanele sunt scoase la
suprafața solului. Când muguraşul embrionului formează primele frunze adevărate cotiledoanele
devin inutile şi cad. La cele mai multe plante Monocotiledonate cotiledoanele rămân în sol.
În experimentele privind germinația am utilizat semințe de orz. Orzul face parte din clasa
Monocotiledonate și se numără printre cele mai importante plante luate în cultură.
Procesul de germinatie este influentataatat de factori externi (lumina, temperatura,
cantitatea de oxigen, de apa, precum si caracteristicile calitative ale apei si solului).
1.6.Orzul
In opinia noastra orzul a fost planta aleasa pentru cercetare, deoarece are o perioada de
germinatie scurta, si o evolutie de crestere relativ rapida, precum aceasta planta poate adapta
aproape la orice tip de sol. Hordeum vulgare L. (Orzul) este o specie de plante cerealiere aparținând
genului Hordeum care face parte din familia Poaceae. Planta atinge înălțimea de 0,7 - 1,2 m. Fructul
este un spic cu mustăți lungi. Sunt variante diferite de spic de orz cu numărul de grăunțe pe spic
variind, de la varianta orzului de vară la cea de iarnă.
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Orzul este o cultură cerealieră cu utilizări multiple: ca furaj, la fabricarea berii, în alimentație
s.a. Timp îndelungat a fost una din culturile principale împreună cu grâul şi meiul. În ultimele decenii
importanța orzului s-a redus, iar suprafața cultivată s-a restrâns de 3-4 ori. Regiunea de origine a
orzului este Orientul Apropiat, ca și zona balcanică de est. Mărturiile istorice cele mai vechi despre
orz datează din anii 10 500 î.Hr. De prin anii 5.000 (î.Hr.) se cultivă orzul și în Europa centrală.
II. MATERIALE SI METODE
2.1. Analiza senzorială și de laborator a probelor de sol
Aceste teste, care vor fi prezentate, au fost realizate dupalucrarea Dr. Koltai Gábor, Tóth
Lajos: Egyszerű talajvizsgálatok in Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó
Budapest, 1999, evidentiate in tabelul de mai jos

Sursa: http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/geologie/Cunoasterea-si-cercetareasolu49.php
a. În analiza senzorială am punctat culoarea probei, mirosul, prezenta de apă naturală și depozite
de deșeuri în apropierea zonei de unde s-au prelevat probe etc..
b. Tipul probelor de sol a fost determinată pe baza așa-numitului test de plasticitate si modelare.
c. examinarea structurii solului s-arealizeazatatat cu ochiul liber cat si cu un microscop stereoscopic,
pe baza dimensiunii particulelor după cum urmează: am luat 50 ml de sol zdrobit uscat, care a fost
împrăștiat pe o hârtie milimetrică și examinat prin lupă. Dupa lucrarea Dr. Koltai Gábor, Tóth Lajos,
1999, solul are o structura sfărâmicioasă când apar secțiuni de 2.5 mm și părțile libere ale solului nu
sunt legate. In sol sunt aglomerari de particule, în cazul în care apar părți de diametru cuprinse intre
1-10 cm si care sunt legate intre ele. Nestructurat în cazul în care nu sunt observate părți separate.
d. La examinarea capacității de reținere a apei din sol am folosit mici tampoane de vată plasate întro pâlnie de sticlă gradate: la 50 g de sol am adaugat 50 ml de apă. După cinci minute de așteptare
s-a măsurat cât de mult se scurge, se infiltreaza prin sol in cilindrul gradat. Această valoare se scade
din 50 ml și am primit, cantitatea de apă infiltrata, retinuta în sol.
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e. La determinarea conținutului de var sau calciu a solurilor, s-a folosit un vas Petri unde am adaugat
la fiecare 50 g tip de sol cate 10 picături de soluție de HCI 10% si am urmarit cu atentie formarea de
bule, ceea ce indică eliberarea gazului de dioxid de carbon.
CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O
f. testarea efectului eroziunii eoliene: o bucata de sol de 220 g, plasat pe o tavă intr-un un unghi de
20⁰ la care am atasat o foaie de hârtie alba care sa retina solul suflat. Apoi am dat drumul la un
uscător de păr cca 20 de secunde, pentru fiecare monstra iar ulterior au fost măsurate, cantarite
probele de sol erodate și analizate diferențele dintre probe.
g. In cadrul analizei privind proprietățile chimice ale tipurilor de sol, am apelat la setul de teste
rapide tip Hanna HI 3896. Astfel am putut determina pH-ul, prezenta de fosfor și azot.
Este foarte importanta prezenta unor anumite elemente, cum ar fi azot (N), fosfor (P) și potasiul (K),
deoarece in astfel de soluri culturile sunt cele mai abundente. Acesta este motivul pentru care
acestea sunt numite elemente macro, deoarce promovează dezvoltarea puternică a sistemului
radicular, în timp ce N stimulează dezvoltarea tulpinii și frunzișului.
2.2. Procesul de germinare
Germinația este un proces fiziologic de trecere a unui germen de la viața latentă la viața
activă și care duce la nașterea unei plante sau a unui organ vegetal.
În interiorul seminței se află embrionul, din care va lua naștere noua plantă. Sămânța
înmagazinează hrana pentru a ajuta planta să crească. Ea se desprinde de planta-părinte când este
uscată. Astfel sămânța este protejată de mucegai și devine mai ușoară. O sămânță ușoară poate fi
dusă de vânt pe distanțe mari, pentru a ajunge pe un sol în care să aibă condiții de creștere. Odată
ajunsă pe sol, ea absoarbe apă, se umflă și se deschide pentru ca noua plantă să poată crește. Acest
proces se numește germinație.
a. Mod de preparare al semințele: Am selectat pentru germinare seminte sănătoase de orz, boabele
sparte, fisurate le-am aruncat.
b. Înmuierea semințelor: semințele sunt plasate într-un borcan și se toarnă apă suficientă pentru ca
aceasta să le acopere la un nivel de două ori mai mare ca semințele. Îmbibarea a durat 12 ore, timp
in care semințele s-au umflat.
c. Semințele umflate au fost plasate pe coli de hârtie umeda precum in ghivece de plastic, care au
fost umplute cu cele trei tipuri de sol. In fiecare s-au semantat cate 20 de seminte de orz.
d. Locul de germinare: vasele de germinare au fost plasate in aceasi locatie, bine ventilate, cu
temperatura camerei de 21C-23C.
e. Udarea, ingrijirea semințelor: semințele sunt udate o dată sau de două ori pe zi. Semintele de tip
control, plasate pe hartie uda au fost udate cu apă de la robinet, precum si cu diferite compoziții:
ape uleioase si ape cu continut de detergent, ca sa putem urmari efectele poluarii asupra evolutiei
lor.
f. Monitorizarea germinarii: in cursul germinarii semintele si tipurile de sol au fost urmarite cu
atentie, si in fiecare zi s-a completat o foaie de urmarire pentru fiecare proba in parte, ca sa se poata
compara ulterior. Observațiile au fost realizate timp de 15 zile, iar în această perioadă de dezvoltare,
diferențe evidente au avut loc între probe, cum ar fi seminte germinate, putrezite, mucegaite,
diferite lungimi ale radacinilor etc.

III. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA REZULTATELOR
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3.1. Examinarea senzorială și determinarea proprietăților fizice și chimice ale probelor de sol
3.1.1. Analiza probelor de sol recoltate de pe dealul Ciuperca
Primul tip de sol nisipos-argilos a fost recoltat din arealul Dealurile Oradei, Dealul Ciuperca
care a fost amenajat în 2016. În timpul lucrărilor, copacii au fost defrisati de pe deal, precum si
vegetatia autohtona in totalitate, ulterior s-a acoperit dealul cu un strat de sol nisipos, adus din zone
de lunca, peste care s-au amenajat promenade, turnuri de observatie, poteci, cafenea, centru de
informare turistică, arteziene etc.. În luna noiembrie al aceluiași an s-a produs o alunecare majora
de teren in urma unor mici perioade de lapovita.
a. În analiza senzorială a probelor de sol, am constatat că proba nu avea nici un miros, nu am
identificat nici urme de poluare în vecinătatea zonelor de prelevare.
b. Pe baza așa-numitul test de modelare, solul s-a incadrat in categoria solurilor nisipoase-argiloase.
c. În timpul examinării structurii solului cu lupă si cu stereo microscop am constatat că structura
fiind nestructurata, insa am descoperit particule minuscule discrete in compozitia solului.
d. Dupa examinarea capacității de reținere a apei a 50 g probe de sol a rezultat ca a retinut 31 ml
apă din 50 ml.
e. La determinarea conținutului de var prin efervescența, am vazut bulele prezente ceea ce
sugerează că acest eșantion conținea cea mai mare cantitate de var, dintre cele trei tipuri de sol
studiate.
f. La examinarea efectelor eroziunii eoliene am gasit 8,6 g pământ depus pe hârtie.
g. Analiza chimica:
- proba de sol are un pH de 8,5 prin urmaree bazic
- sunt prezente urme de azot in cantitati mici
- fosfor prezent numai în cantități infime.
- potasiu prezent numai în cantități infime.
3.1.2. Rezultatele testelor asupra probelor de sol colectate de lannga fosta fabrica
„Infratirea”
Al doilea eșantion de sol a fost colectat de pe teritoriul fostei fabrici „Înfrățirea“ deoarece
am vrut sa vedem ce efect are un sol mai poluat asupra dezvoltarii plantelor. Istoria uzinei Înfrăţirea
din Oradea a început în 1949, când ministrul industriei de atunci a comasat sub acest nume mai
multe întreprinderi mici din oraş. În doar câţiva ani fabrica de maşinişi unelte avea să prospere şi să
ajungă la aproape cinci mii de angajaţi. Lucrurile s-au schimbat imediat după Revoluţie, când statul
a încercat de două ori să privatizeze uzina din Oradea, dar fără succes. Recent, un nou centru
comercial s-a construit în locul fostei fabrici.
a. În analiza senzorială a probelor de sol, am constatat că are culoarea maro deschis iar miros
caracteristic nu a fost depistat. Nu am gasit nici urme de poluare in locul de prelevare a probelor,
doar excavatoare in plin proces de reamenajare a teritoriului.
b. In urma determinariifizico-senzoriale a tipului de sol (pe baza modelarii) am ajuns la concluzia ca
tipurile de sol suntcu graunte, unsuros argilose.
c. În timpul examinării structurii solului din eșantion a fost examinat cu o lupă și stereomicroscop
dupa care s-au constatat mai multe particule graunte bulgaroase.
d. Capacitatea solului de absorbtie a apei a fost doar 12 ml din 50 ml de apa la 50 g de probe de sol.
e. Nu s-a u observat urme de var sau calcar pentru acest tip de sol.
f. Am investigat efectele eroziunii eoliene, a rezultat doar 1 g în 20 de secunde, raportat la 50g de
sol.
g. Analiza compoziției chimice a probelor de sol ne-a furnizat următoarele rezultate:
- pH 6 prin urmare,sol ușor acid
- lipsa de azot
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- fosfor prezent în cantități mici.
- potasiu prezent numai în cantități infime.
3.1.3. Analiza probelor de sol din Cauaceu
A treia monstra de sol am colectat din localitatea Cauaceu, unde localnicii se ocupa cu
agricultura, iar pamantul este lucrat an de an in mare parte cu aceleasi culturi, fara sa fie lasat sa se
regenereze.
a. Conform analizei senzoriale a culorii eșantionului a rezultat maro inchisspre negru si prima oara
a fost observat un miros special. Singura sursă de apă din apropiere era ofântâna la 10 metri
distanță. Nu au fost gasite in apropiere nici gropi de gunoi.
b. Pe baza studiul modelarii am concis ca e un sol aluvial de luncă.
c. În timpul examinării structurii solului cu lupă si cu stereo microscop am constatat că structura
fiind nestructurata insa am descoperit particule minuscule discrete care sau contopit bulgării mai
mari in compozitia solului.
d. Capacitatea de absorbtie a apei la 50g de sol, s-a constata ca a reusit sa absoarbe 28 ml din 50
ml.
e. Prin efervescența s-a observat un pic de var in compozitie,
f. Si in acest caz, am examinat efectul eroziv al vântului, iar dupa20 de secunde s-au deplasat 3 g de
sol fin.
g. Compoziția chimică de sol a furnizat următoarele rezultate:
- proba de sol are pH 5-6, sol acid
- este prezent în cantități mari în azot
- fosfor prezent numai în cantități infime
- potasiu prezent în cantități mici.
3.1.4. Evaluarea probelor privind proprietățilede fizico-chimice ale solurilor
Sunt optime pentru cultivare acele soluri care au pH-ul între 6,5 - 7,5 și prin urmare, trebuie
să fie cat mai aproape de neutru. De asemenea este foarte important ca solul sa aiba o
permeabilitate optimă a apei, atat pentru dezvoltarea sanatoasa a plantelor, cat si pentru aerisirea
radacinilor si pentru a asigura evapotranspiratia. Prezența unor macronutrienți in sol (N, P, K) este
esențială, dar ele trebuie să fie prezente la aceași proporție (îngrășămintele complexe, aceste
substanțe au o concentrație de 15% - 15% -15%). Valoarea pH mai mare de 7,5 inhibă creșterea
plantelor pe termen lung. Niveluri de pH 8.5 găsit pentru eșantionulrecoltat de pe Dealul Ciuperca
sugerează că acest sol a fost fertilizat în ultimul an, probabil pentru a asigura buna dezvoltare a
cuverturii vegetale prospat instalate in aceasta zona.
Caracterul acid al probei de sol din Cauaceu se explica prin faptul ca in zona localnicii folosesc
îngrășământ natural de origine animaliera. Acest lucru este confirmat de proba de N, care a fost
detectată in mari cantități.
Solurile prelevate de langa fosta fabrica „Infratirea“ au valori de pH mai mic decât optim
(acid). Testele au fost efectuate cu N, P, K rezultatele sunt la limita normalitatii, dar acest lucru nu
înseamnă că proba nu conține compuși nocivi care inhibă creșterea plantelor sau poluează mediul.
Cea mai bună permeabilitate de apă o au probele de sol colectate din Dealul Ciuperca iar cea mai
slaba permeabilitate a avut eșantionul de langa fabrica „Înfrățirea“. Permeabilitatea slabă a apei
poate indica faptul că mai demult s-a creat intentionat un strat izolator care a împiedicat compusii
de metale grele din apa sa se infiltreze in sol sau in panza freatica, evitand astfel orice poluare
industrială in mijlocul orasului. Solul de pe Dealul Ciuperca cu permeabilitate mare, ajutat de factorii
de mediu permite producerea si altor alunecari de teren, deoarece apa ajunge usor la stratul de
argila, insa vegetatia care ar stopa fenomenul de alunecare deocamdata lipseste cu desavarsire.
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Efectul eroziv provocat de vânt, deflatie a fost cel mai ridicata la solul recoltat de pe dealul
Ciuperca, iar cel mai redus la cel de langa fosta fabrica Infratirea. In urma acestei analize rezulta si
concluzia ca nu a fost cea mai reusita idee o defrisare, la care se adauga acoperirea dealului cu soluri
nisipo-argiloase pe un substrat puternic rezultand supraincarcarea Dealului Ciuperca.
3.2. Examinarea germinarii semințelor de orz în funcție de tipurile de sol
Pentru a ilustra efectul poluării asupra plantelor au fost colectate probe de sol în trei serii de
germinare. Germinarea tuturor semințelor in serii de cate 20 și monitorizarea dezvoltarii lor timp
de 10-15 zile. Fiecare serie de germinare a fost udata cu alt lichid:
- prima serie udata cu apă curată -in trei eșantioane („vase“) au fost plantate semințe in toate cele
trei tipuri de sol si udate cu apa curata (apă de la robinet).
- a doua serie a fost udata cu apă care continea detergent - trei eșantioane(„vase“) in care au fost
plantate la fel 20 de semințe de orz. Soluția de irigare folosită, constant timp de 10-15 zile continea
450 ml de apă cu 50 ml de soluție de detergent
- a treia serie a fost udata cu apă uleioasă - trei eșantioane („vase“) In care au fost plantate semințe
în toate cele trei tipuri de sol și au fost udate cu apă uleioasă. Soluția folosită pentru udare continea
475 ml de apă cu 25 ml de ulei.
Pe o coala de hartie udata cu aceleasi solutii de irigare folosite mai sus, s-a germinat un esantion
control pentru a putea vedea fazele germinarii (ce nu era posibil pentru plantele germinate in sol).
Rezumatul variantelor de germinare Tabelul 2
Nr. Crt.
13.
14.
15.
16.

Perioada de
urmarire a
germinarii
04.10-04.18
04.10-04.18
04.10-04.18
04.10-04.18

17. 04.10-04.18
18. 04.10-04.18
19. 04.10-04.18
20. 04.10-04.18
21. 04.10-04.18
22. 04.10-04.18

23. 04.10-04.18

Mediul de
germinare

Nr.
seminte

Solutia folosita pt.
udat

Hartie uda
Hartie uda
Hartie uda
sol aluvial de
luncă- Cauaceu
sol aluvial de
luncă- Cauaceu
sol aluvial de
luncă- Cauaceu
sol nisipos-argilosdl. Ciuperca
sol nisipos-argilosdl. Ciuperca
sol nisipos-argilosdl. Ciuperca
soluri graunte,
unsuros argilosede langa fabrica
„Înfrățirea“
soluri graunte,
unsuros argilosede langa fabrica
„Înfrățirea“

20
20
20
20

Apa de robinet
Apa cu detergent
Apa cu ulei
Apa de robinet

Procentajul
germinarii in a
1o-a zi%
85
0
0
20

20

Apa cu detergent

0

20

Apa cu ulei

0

20

Apa de robinet

75

20

Apa cu detergent

35

20

Apa cu ulei

40

20

Apa de robinet

0

20

Apa cu detergent

0
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24. 04.10-04.18

soluri graunte,
unsuros argilosede langa fabrica
„Înfrățirea“

20

Apa cu ulei

0

3.2.1. Germinarea semințelor de orz
Dezvoltarea semințelor germinate pe hârtie:
a. La cele irigate cu apă de la robinet, s-a observat că 17 seminte au prins rădăcini, frumos germinate
și frunzele lor au ajuns pînă la 1 -10 cm lungime. Rata de germinare a fost de 85%.
Semințe, care au fost maro sau negerminate, s-a constatat ca sunt incapabile de germinare.
b. La utilizarea apei cu detergent semințele nu au mai germinat pentru ca soluția de detergent a
inhibat drastic germinarea semințelor.
c. La utilizarea apei contaminate cu ulei, uleiul formează un strat în jurul miezurilor și astfel nucleele
nu pot respira și de a absorbi nutrienti, astfel nici ele nu au mai germinat.
Situatia in solul de la Dealul Ciuperca:
a. semințele irigate cuapa pură au avut o rata de germinatie de 75%. Din semințe au crescut răsaduri
de lungimi cuprinse intre 12 - 18 cm.
Apa curata este esențială pentru promovarea și dezvoltarea semințelor, 15 semințe au avut
aproximativ același ritm de dezvoltare și la finalul observației, răsadurile au fost mai mari decât cele
care au germinat pe hârtie.
b. din semințele irigate cu apa poluata cu detergent au germinat doar 7 răsaduri de orz și lungimea
rasadurilor a fost între 0,9 - 9,6 cm.
c. din semințele irigate cu apa contaminata cu ulei 8 semințele de orz au germinat și lungimea
rasadurilor a fost între 1,2 cm - 9,6 cm. Rezultatele indică si faptul că apa cu ulei sau detergent
intarzie evolutia orzului.
Dezvoltarea germenilor de orzin solulde la fosta fabrica „Înfrățirea“:
In acest tip de sol, nici o samanta, indiferent de tipul de agent de irigatie folosit, nu a
germinat. Din 20 de seminte, in decurs de 10 zile nici o samanta nu a dat vreun semn de viata. S-a
constatat ca pe langa nocivitatea solutiilor de irigare folosite, un puternic rol inhibitor il are solul
poluat.
Dezvoltarea orzului in solul recoltat in Cauaceu:
a. Rata de germinare este 85%, lungimea răsadurilor este de 1,2 cm - 9,0 cm la apa curata.
b. cand se utilizează apa cu detergent s-a constatat o inhibare drastica in germinarea semințelor.
c. in cazul cand apa a fost contaminată cu ulei, s-au constatat 0 semințe germinate.
IV. CONCLUZII
1. Semintele germineaza cel mai bine în solul care a fost luat de pe dealul Ciuperca, în ciuda poluării
cauzate de noi. Deoarece calitatea solului și a îngrășămintelor modern utilizate, i-au crescut
fertilitatea.
2. Datorită cuverturii de sol utilizat pentru a acoperi dealul Ciuperca dupa defrisare, aceasta
cuvertura cu permeabilitate și eroziunea excesivă situat pe sol argilosa reusit sa declanseze o
alunecare de teren.
3. In solul din Cauaceu nu s- au dezvoltat asa de bine ca si in solul de pe dealul Ciuperca, indicând
prezenta unor contaminari minore (îngrășăminte pe bază de nitrați sau de gunoi de grajd).
4. Probele de sol ce au fost colectate de pe locul fostei fabrici „Înfrățirea“s-au dovedit a fi cele mai
poluate, deoarece nici o samanta nu a putut germina. Aceasta situatie este posibila, fie datorita
stratului izolator depus intentionat la constructia fabricii, pentru prevenirea infiltratiilor de metale
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grele in panza freatica, fie datorita lucrarilor recente de escavare s-au adus la suprafata soluri iluviale
argiloase.
5. Fiecare serie udata cu detergentsau cu ulei a distrus complet viabilitatea semințelor.
6. Structura și compoziția solului are un rol decisiv în dezvoltarea plantelor și a indicilor de fertilitate
agricole. Solurile contaminate au întotdeauna indicatori de fertilitate inferioare fata de solurile de
bună calitate.
7. Prezența poluantilor în sol afectează plantele in dezvoltarea acestora, deasemenea , consumul
plantelor crescute in medii poluatea pot duce la imbolnavirea consumatorilor. Conservarea solurilor
în starea initiala este un element de interes comun ale omenirii, deoarece acestea joacă un rol-cheie
în probleme de producție alimentară și durabilitate. De aceea, trebuie să ne amintim că pedosfera
este un bun împrumutat de la nepoții noștri.
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ANEXA 1 – Evolutia orzului pe suport de hartie udata
Cea mai
Cea mai
Cea mai lunga
Rata
Nr. semintelor germinate
Nr.
Cea mai lunga
Nr. Semintelor
scurta
scurta frunza
frunza
germinarii (%)
Data Semintelor
radacina
mucegaite Are radacina? Are frunza
radacina
primara
primara
la finalul
negerminate
(mm)
(buc)
primara? (buc)
(mm)
(mm)
(mm)
cercetarii
Solutia folosita pentru irigare: apa de robinet
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

5

0

5

15

9

5

1

15

4

0

16

16

11

11

3

25

3

1

18

17

13

14

3

60

3

1

10

100

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

18
17
15
60
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de detergent

85%

0%

Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de ulei
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0
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0%

ANEXA 2 – Evolutia orzului in solul recoltat de la Cauaceau
Nr. semintelor germinate
Cea mai
Cea mai lunga
Rata
Nr.
Cea mai scurta Cea mai lunga
Nr. Semintelor Are radacina? Are frunza
scurta frunza
frunza
germinarii (%)
Data Semintelor
radacina
radacina
mucegaite
primara
primara
la finalul
(buc)
primara?
negerminate
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
cercetarii
(buc)
Solutia folosita pentru irigare: apa de robinet
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

18

0

2

2

Nu se vede

4

5

18

0

2

2

Nu se vede

10

15

17

0

3

3

Nu se vede

10

35

16

0

12

90

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

20

0

0

0

Nu se vede

0

0

4
4
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de detergent

0
0
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de ulei
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20%

0%

0%

ANEXA 3 – Evolutia orzului in solul recoltat de la Dealul Ciuperca
Nr. semintelor germinate
Cea mai
Cea mai lunga
Rata
Nr.
Cea mai scurta Cea mai lunga
Nr. Semintelor
scurta
frunza
frunza
germinarii
(%)
Are
Are frunza
Data Semintelor
radacina
radacina
mucegaite
primara
primara
la finalul
radacina?
primara?
negerminate
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
cercetarii
(buc)
buc)
Solutia folosita pentru irigare: apa de robinet
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

6

0

Nu se vede

14

Nu se vede

25

70

5

0

Nu se vede

15

Nu se vede

60

120

5

0

Nu se vede

15

Nu se vede

110

175

5

0

125

181

17

0

Nu se vede

3

Nu se vede

1

10

14

0

Nu se vede

6

Nu se vede

10

43

13

0

Nu se vede

7

Nu se vede

5

80

13

0

Nu se vede

7

Nu se vede

9

96

Nu se vede
15
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de detergent

20%

35%

Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de ulei
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

18

0

Nu se vede

2

Nu se vede

1

10

14

0

Nu se vede

6

Nu se vede

9

43

12

0

Nu se vede

8

Nu se vede

11

80

12

0

Nu se vede

8

Nu se vede

12

99
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40%

ANEXA 4 – Evolutia orzului in solul colectat de la fosta fabrica ”Infrăţirea”
Nr. semintelor germinate
Cea mai
Cea mai lunga
Rata
Nr.
Cea mai scurta Cea mai lunga
Nr. Semintelor Are radacina? Are frunza
scurta frunza
frunza
germinarii (%)
Data Semintelor
radacina
radacina
mucegaite
primara
primara
la finalul
(buc)
primara?
negerminate
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
cercetarii
(buc)
Solutia folosita pentru irigare: apa de robinet
apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

apr.12
apr.14
apr.17
apr.18

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

0

0

Nu se vede

0

Nu se vede

0

0

Nu se vede
0
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de detergent

Nu se vede
0
Nu se vede
Solutia folosita pentru irigare: apa cu amestec de ulei
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0%

0%

0%

ANEXA 5 Rezultatele sumare ale procesul de germinatie

Nr.crt.

Perioada
cercetarii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18
04.10. – 04.18

8.

04.10. – 04.18

9.

04.10. – 04.18

10.

04.10. – 04.18

11.

04.10. – 04.18

12.

04.10. – 04.18

Mediul de
germinatie
hartie
hartie
hartie
Sol de la Cauceau
Sol de la Cauceau
Sol de la Cauceau
Sol de la Dl.
Ciuperca
Sol de la Dl.
Ciuperca
Sol de la Dl.
Ciuperca
Sol de la fosta
Infratirea
Sol de la fosta
Infratirea
Sol de la fosta
Infratirea

Nr.
Semintelor
initale
20
20
20
20
20
20
20

apa de la robinet
apa cuamestec de detergent
apa cuamestec de ulei
apa de la robinet
apa cuamestec de detergent
apa cuamestec de ulei
apa de la robinet

20

apa cuamestec de detergent

20

apa cuamestec de ulei

20

apa de la robinet

20

apa cuamestec de detergent

20

apa cuamestec de ulei
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Solutia folosita pt. irigare

ANEXA 6 - ANALIZA SOLURILOR

Analiza capacitatii solului de absorbtiea apei

Studiul de sedimentare-depunere a solurilor

Soluri de la „Înfrățirea”

Soluri de la dl. Ciuperca
Soluri de la Cauaceu
Analiza steromicroscopica a solurilor
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EFECTELE POLUĂRII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
prof. Oprea Gabriela
Colegiul Tehnic „Panait Istrati” Braila
Trebuie făcuta o distincţie netă intre “ocrotirea naturii” si “protecţia mediului înconjurător”,
domenii care de cele mai multe ori se confunda.
Un grup de biologi arata ca “mediul înconjurător (=environment) circumscrise tocmai
ansamblul factorilor ecologici (ambianta) in conjunctura cărora activitatea umana a provocat
modificări profunde, de cele mai multe ori ireversibile. Spre deosebire de acest mediu
<<antropizat>>, care reprezintă complexul ecologic al activitatii umane, ideea de natura sugerează
de la început existenta unei arii ecologice in cadrul căreia activitatea umana inca nu a perturbat
circuitele informaţionale si energetice ale ecosistemelor originale”.
Si metodologic poziţia oamenilor de stiinta si a specialiştilor diferă fata de cele doua domenii.
Ocrotirea naturii ramane “apanajul” biologilor si geografilor.
Cuvinte cheie: mediu,poluare,ecologic.
Atenţia de care se bucura protecţia mediului înconjurător din partea oamenilor de stiintă
este ilustrata si de apariţia unor stiinte de graniţa, cum sunt: ecologia spaţiala, psihologia mediului
înconjurător si altele.
Poluarea înseamnă, in linii mari, impurificarea apei, aerului si solului, cu particule, vapori sau
gaze produse artificial, cu ape uzate, menajere, industriale. Cel mai adesea poluarea este definita ca
introducerea in mediul înconjurător a reziduurilor materiale ale consumului productiv – respective
in procesul de producţie – si cale celui neproductiv direct de către om sau ca urmare a activitatilor
sale si care se acumulează in asemenea proporţii încât depasesc limitele de toleranta si provoacă
deteriorări ale mediului, perturbări ale funcţionarii organismelor, vieţuitoarelor. Esenţa procesului
de poluare este definita adeseori ca pătrunderea in mediul înconjurător a unor substanţe
dăunătoare pentru om si care îl împiedica sa folosească eficient propriul sau mediu de viata.
Termenul “poluare” este de origine latina, provenind din cuvântul “pollue-polluere”, care
înseamnă a murdari, a degrada; cu alte cuvinte, el desemnează o activitate prin care se degradează,
adică se “murdareste” mediul propriu existentei vieţii.
Exista câteva caracteristici generale ale poluării si anume:
 Fiind consecinţa a activitatii umane, poluarea creste datorita creşterii numerice a omenirii,
datorita creşterii necesitaţilor umane in ritm mai accelerat decât al creşterii numerice, datorita
dezvoltării de noi tehnologii;
 După datele existente caracterul creşterii poluării este exponenţial, ca de altfel si al factorilor
care o generează;
 In prezent nu cunoaştem limitele admisibile ale poluării deoarece nu cunoaştem capacitatea
de suport a ecosistemelor si cu atât mai puţin a ecosferei.
Exista o tendinţa generala de subestimare a importantei poluării, a stabilirii masurilor de
control, ca si a limitelor admisibile. Lipsa unor efecte imediate a deversării unor poluanţi si ignorarea
proceselor ecologice care determina amânarea momentului apariţiei acestor efecte, creează
impresia falsa a caracterului inofensiv al factorilor respectivi.
Poluanţii se pot clasifica in doua mari grupe:
 poluanţi primari, poluanţii emişi direct de surse identificate sau identificabile;
 poluanţi secundari, poluanţii produşi in mediu prin interactia intre doi sau mai mulţi poluanţi
primari sau prin reacţia cu constituenţii normali ai mediului cu sau fara activare fotochimica.
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Poluanţii secundari produşi in procesele atmosferice sub acţiunea luminii si a altor factori, sunt
adesea cei mai nocivi.
Poluanţii pot fi:
1) SUBSTANŢE CHIMICE:
a) pesticide;
b) titei;
c) gaze;
d) metale grele;
e) substanţe anorganice si organice;
2) FACTORI FIZICI:
a) temperatura;
b) zgomotele;
c) radiaţiile ionizante, etc.
3) FACTORI BIOLOGICI:
a) germeni patogeni.
1. a) POLUAREA CU PESTICIDE
Pesticidele in agricultura sunt grupate de obicei in următoarele categorii:
 Erbicide – folosite împotriva ierburilor si in general a plantelor spontane care fac concurenta
plantelor cultivate;
 Insecticide – contra insectelor;
 Acaricide – împotriva păianjenilor;
 Antinematode – împotriva viermilor;
 Fungicide – contra bacteriilor si ciupercilor.
pesti rapitori

2,58
0,19

plante acvatice

0,032
2,11

organoclorurate

0,000197
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

concentratie [mg/Kg]

La început aplicarea pesticidelor a stăvilit flagelurilor din agricultura, iar in unele cazuri le-a
eradicat. Dar curând au apărut diferite efecte secundare, complexe care nu au fost prevăzute. Au
fost omoraţi peştii, s-au distrus specii de pasări, insectele eliminate au fost înlocuite cu altele si mai
dăunătoare, sau cele a căror distrugere s-a urmărit au dobândit rapid mijloace de apărare împotriva
substanţelor folosite.
Un aspect alarmant consta din acumulările pesticidelor in lungul lanţurilor trofice, de la baza
lanţului către speciile de vârf. Astfel, in apa Dunării (Cehia si Slovacia) concentraţia de
organoclorurate era de 0,006-0,197 μg/l, in sedimente 0,01-2,11 mg/kg, in plante acvatice 0,0020,032 mg/kg, in peştii fitofagi 0,00-0,19 mg/kg iar in peştii răpitori pana la 2,58 mg/kg (deci de 100010.000 ori mai mare decât in apa).
Si erbicidele au efecte secundare nedorite, ducând la deteriorarea mediului acvatic. Astfel,
plantele moarte in urma tratamentului se descompun pe loc, ducând la scăderea oxigenului din apa,
ceea ce sporeşte mortalitatea animalelor.
In felul acesta apar modificări ale circuitului mai multor elemente, dar in primul rând al
oxigenului si carbonului reducând cantitatea de oxigen eliberat si a doxidului de carbon consumat.
In prezent se acorda o mare atenţie insecticidelor biochimice.
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De asemenea sunt necesare masuri severe de interzicere a utilizării substanţelor celor mai
periculoase (cu toxicitate si remanenta).
Poluarea poate fi diferenţiata in mai multe tipuri:
POLUAREA BIOLOGICA – bacteriologica, virusologica si parazitologica – legata in mod direct de
prezenta omului. Este cel mai vechi tip de poluare cunoscut si este caracteristic zonelor
subdezvoltate sau in curs de dezvoltare.
POLUAREA FIZICA cu precădere cu substanţe redioactive, dar si termica sau determinata de
elemente insolubile plutitoare seu sedimentabile. Este cel mai recent tip de poluare, in general
caracteristic zonelor avansate sau intens dezvoltate.
POLUAREA CHIMICA este reprezentata de pătrunderea in apa a unor substanţe chimice diverse, de
la cele organice uşor degradabile, pana la cele toxice cu persistenta îndelungata, si cu remanenta.
INFLUENTA APEI ASUPRA SANATATII
Apa poate influenta sănătatea populaţiei atât prin cantitate cat mai ales prin calitatea sa.
Lipsa de apa in cantitate suficienta reprezintă unul din factorii care duc la intretinerea unei stări de
insalubritate, cauza răspândirii unui număr mare de afecţiuni digestive (de la gastro-enterite pana
la dizenterie si hepatita epidemica), de boli de piele si ţesut subcutanat (piodemite, furunculoza,
acnee), sau afecţiuni transmise prin vectori (tifos exantematic, febra recurenta). O serie întreaga de
boli netransmisibile sunt considerate ca fiind determinate de compoziţia chimica a apei, citând in
acest sens:
 guşa endemica (lipsa de iod)
 caria dentara (lipsa de fluor)
 fluoroza endemica (exces de fluor)
 afecţiuni cardio-vasculare (influenţate de mineralizarea apei)
 methemoglobinemia infantila (aport mare de nitraţi din apa de băut)
 intoxicaţia cu mercur
 intoxicaţia cu cianuri
EFECTELE POLUĂRII
Toate deversările pot avea ca efect poluarea apelor de suprafaţa cu consecinţe care sa duca
pana la dispariţia calitatii de „mediu de viata” al apei. O astfel de apa nu numai ca nu poate fi folosita
la nimic, dar prezenta ei ca factor ecologic este dăunătoare mediului înconjurător. Orice apa
contaminata reprezintă un pericol pentru populaţia riverana.
Prin legea apelor orice întreprindere care foloseşte apa in procesul de producţie este
prevăzuta in mod obligatoriu, cu o staţie de epurare care se interpune intre ieşirea apelor poluate
din unitate si deversarea lor in râu sau in lac.
Factorii FIZICI care contribuie la procesul de autoepurare sunt: sedimentarea, lumina,
temperatura, mişcarea apelor.
Factorii CHIMICI sunt: OXIGENUL, care determina intensitatea proceselor de descompunere
biochimica si oxidarea substanţelor minerale si BIOXIDUL DE CARBON care liber sau combinat
asigura o stabilitate a concentraţiei ionilor de hidrogen cu posibilitatea de neutralizare a acizilor si
bazelor aduse in apele reziduale.
Factorii BIOLOGICI sunt BACTERIILE care indiferent de modul de nutriţie, de prezenta sau
absenta oxigenului, realizează descompunerea unui număr foarte mare de substanţe chimice
minerale sau organice.
In funcţie de scopul care urmează sa fie folosita apa se poate clasifica in 3 categorii:
1) APA POTABILA care trebuia sa îndeplinească condiţiile:
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sa fie transparenta, incolora, inodora, insipida;
sa aibă temperatura de 7 – 15oC;
sa nu contina bioorganisme;
cantitatea maxima de substanţe dizolvate, coloidale sau in suspensie, sa fie prevăzuta in normele
oficiale.

2) APA INDUSTRIALA trebuie sa corespunda unor condiţii de calitate care diferă in funcţie de
destinaţia ei.
3) APELE REZIDUALE sunt cele care rezulta din procesele industriale sau din activitatile gospodaresti.
DURITATEA apei este o măsura a cantitatii totale de calciu si de magneziu din apa. Apele dure
sunt neplăcute la gust; la fierberea apei sărurile in exces se depun pe vase, cazane, conducte si
împiedica o buna fierbere a legumelor; cu săpunul dau săruri insolubile fiind neeconomice. Apele
moi sunt incriminate de producerea unor afecţiuni cardiovasculare.
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IMPACTUL POLUĂRII CHIMICE A AERULUI ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE
prof. înv.primar Pană Steluța
Sc. Gimn. nr. 113 București
Poluarea urbană a aerului este cunoscută sub numele de smog. În general, smogul este
alcătuit din monoxid de carbon și compuși organici rezultaţi din combustia incompletă a cărbunilor
și a dioxidului de sulf de la impuritățile din combustibili.
Smogul reacționează cu oxigenul, acizii organici și sulfurici, se condensează sub formă de
picături, întreţinând ceața. Oxizii de sulf și azot sunt transformați în acizi, care se combină cu ploaia.
Rezultă o ploaie acidă, care cade peste lacuri, păduri, unde poate duce la moartea florei, faunei,
afectând ecosistemele. Nu în ultimul rând, ploile acide produc îmbolnăvirea oamenilor (dureri de
cap, iritații ale ochilor, nasului, gâtului, provoacă tuse, astm bronșic, pneumonii, bronșite cronice).
Poluanții din atmosferă variază în funcție de natura lor, concentrația și durata acțiunii asupra
organismului uman, provocând consecințe grave. Specialiștii din medicină și ecologie au stabilit o
legătură directă între degradarea mediului și creșterea numărului de persoane care suferă de alergii,
astm bronșic, cancere etc.
Astmul bronșic este o boală inflamatorie cronică, ce afectează căile respiratorii și se
manifestă printr-o “hiperreactivitate bronșică ce conduce la episoade recurente de wheezing,
dispnee, senzație de constrictive toracică și tuse în special noaptea și dimineața devreme”.
Poluanții principali care acționează negativ asupra organismului uman sunt: oxizii de azot
(oxid de azot și bioxid de azot), dioxidul de sulf, ozonul troposferic, monoxidul de carbon,
formaldehida, fenolii, pulberi în suspensie.
Una dintre cele mai mari probleme cauzate de poluarea aerului este încălzirea globală, o
creștere a temperaturii Pământului cauzată de acumularea de gaze atmosferice cum ar fi: dioxidul
de carbon.
Dioxidul de carbon și alte gaze, cunoscute sub numele de gaze de seră, reduc căldura disipată
de Pământ, dar nu blochează radiațiile Soarelui. Din cauza efectului de seră, se așteaptă ca până în
anul 2100, temperatura globală să crească cu 1,4ºC până la 5,8ºC.
Până în anul 2080, circa 3,4 miliarde de oameni vor suferi de pe urma penuriei grave de apă
provocată de topirea gheţarilor, iar 600 de milioane vor suferi de foame de pe urma secetei,
degradării și salinizării solului.
Valurile de căldură, urmare a încălzirii globale, implică riscuri pentru sănătatea populației,
mai ales în zonele urbane unde temperaturile sunt mai ridicate. Vremea caniculară crește riscul de
deces, îndeosebi la persoanele susceptibile la efectele stressului termic.
Stresul termicapare când organismul nu se mai poate adapta termic prin pierdere de căldură.
Copiii și bătrânii au sisteme adaptative de termoreglare deficitare și de aceea, există riscul apariției
unor stări patologice cum ar fi: sincope de căldură, deshidratare puternică. Sincopa de căldură se
manifestă prin: amețeli, dureri de cap, grețuri și senzații de cădere (leșin).
Prin impactul asupra producției de hrană, seceta poate avea efecte devastatoare asupra
sănătății umane. Insuficiența de hrană determină un nivel mai ridicat al mortalității cauzată de o
serie de afecțiuni: pelagră, anemie feriprivă, hipocalcemie, hipomagneziemie, conținut scăzut în
macro și micronutrienți (vitamine, săruri minerale), dar și slăbirea rezistenței organismului la factorii
patogeni.
Pelagra este produsă de lipsa vitaminei B3 (PP niacină) și triptofan (aminoacid esenţial).
Boala se caracterizează prin: ulcerații eritematoase cutanate, diaree, modificări ale mucoaselor,
simptome ale bolilor mentale (demență sau schizofrenie).
Anemia, malnutriția și subnutriția sunt efecte ale consumului inadecvat de hrană.
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Într-un raport publicat de Environmental Health Perspectives and the Naţional Institute of
Enfvronmental Health Sciences, au fost identificate probleme de sănătate, care au apărut la oameni
sau vor apărea, din cauza încălzirii globale:
a. Astm și alte boli respiratorii, alergii (datorate precipitațiilor abundente și frecvente cât și
secetei și prafului rezultat).
b. Cancer pulmonar.
c. Boli cardiovasculare (provocate de stresul termic și aerul poluat).
d. Deficiențe de nutriție, stress, malarie, febră galbenă, boli hidrice, dereglări mentale (tulburări
comportamentale, depresii, izolări, tentative de suicid, devieri nervoase).
e. Schimbări de metabolism.
f. Tensiunea arterială și colesterolul ating cote ridicate, riscul producerii diabetului zaharat și
infarctului miocardic fiind foarte mari.
Studiile cercetătorilor au arătat că există o legătură strânsă între schimbările climatice și
apariția bolilor Alzheimer și Parkinson (pe lângă cauzele genetice și factorii organici).
Expunerea la poluare pe întreaga durată a vieții, accelerează declinul mental, în special în
cazul femeilor, arată un studiu al cercetătorilor americani. Autoarea studiului, Jennifer Weuve,
cercetător la Institutul Rush din Chicago, afirmă că poluarea poate cauza și boli cardiovasculare, fiind
de asemenea posibil ca particulele din aerul poluat să ajungă direct la creier, ceea ce conduce în
timp, la inflamarea și declanșarea potențialelor modificări microscopice care marchează debutul
bolii Alzheimer.
Schimbările climatice pot influența și calitatea alimentelor, apei și aerului. Astfel, riscul
obezității și dereglărilor alimentare este major. Victor Olsavszky, reprezentant al Organizației
Mondiale a Sănătății, declara că: “Încălzirea globală a făcut ca boli dispărute de 30-40 de ani să
revină în Europa, iar boli întâlnite numai la tropice, să apară și în bazinul mediteraneean”.
Astfel de boli, multe din import, sunt: febra Dengue, malaria, febra West Nile (datorate
țânțarilor), leishmanioza din import (muște flebotome), boala Lyme și encefalita (căpușe), febra
hemoragică.
Utilizarea aerului condiționat poate produce fenomenul de condens, acesta favorizând și
întreținând înmulțirea microorganismelor, care ulterior sunt vehiculate prin intermediul sistemului
de ventilație. Astfel, se pot produce: bronșite și pneumonii greu de tratat. Bronșita cronică și astmul
bronșic pot fi acutizate. Cea mai faimoasă afecțiune cauzată de aerul condiționat este pneumonia
cu Legionella (se manifestă cu febră, mialgii, stare generală alterată, inapetență, cefalee).
Organizația Mondială a Sănătății apreciază că procesul de încălzire globală este vinovat de
moartea anuală a 150 de mii de persoane și îmbolnăvirea a altor 5 milioane din cauza valurilor de
căldură sau a diferitelor calamități naturale declanșate de acest proces.
Fumul de țigară, un alt contaminant al aerului, este extrem de periculos atât pentru
persoanele fumătoare, cât și pentru fumătorii pasivi. Fumatul este considerat a fi unul dintre cele
mai nocive obiceiuri pentru sănătate, și ocupă primul loc într-un clasament al deceselor anuale.
Există moduri diferite în care fumul de țigară poate afecta sănătatea oamenilor, atât a
fumătorilor activi, cât și a celor pasivi, în primul rând prin acțiunea nocivă a gudronului. Acesta se
acumulează în plămâni și deteriorează, de-a lungul timpului, căile respiratorii. Acest lucru poate
conduce la dificultăți de respirație, cancer și afecțiuni cardiace.
Monoxidul de carbon din fumul de țigară îngreunează capacitatea plămânilor de a acționa,
deoarece acesta este absorbit în sânge în locul oxigenului. În timp, acest lucru va cauza insuficiență
pulmonară și cardiacă.
Nicotina este principalul factor responsabil pentru dependență. Caracteristicile
farmacologice și componentele care determină dependența de tutun sunt similare cu cele ale
dependenței de heroină și cocaină. Nicotina este un excitant al sistemului nervos central și periferic.
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Nicotina induce voma, produce tahicardie, crește presiunea sanguină și determină creșterea
glucozei în sânge.
Cele mai importante boli asociate cu fumatul activ sau pasiv sunt reprezentate de:
- Bolile cardiovascuare (boli de inimă coronariene, boli vasculare periferice, anevrism aortic
abdominal, hipertensiune arterială).
- Bolile respiratorii (cancer pulmonar, bronhopneumopatie cronică obstructivă).
- Cancerele (leucemie mieloidă acută, cancere ale vezicii urinare, cancer de col uterin, cancer
esofagian, cancer renal, cancer de faringe, laringe, cavitate bucală, stomac).
Fumătorii pasivi au un risc crescut de a suferi de astm, bronșită, cancer pulmonar,
tuberculoză. Copiii care locuiesc împreună cu fumătorii, manifestă frecvent infecții ale urechii,
pneumonii, bronșite.
Fumul de țigară afectează negativ sănătatea fătului, în cazul gravidelor fumătoare sau care
se expun fumului de țigară. Bebelușii vor avea o greutate mai mică la naștere. Cea mai gravă
afecțiune este sindromul morții infantile subite.
În concluzie, observăm că există diferite mijloace de contaminare a aerului care, în mod
direct şi indirect afectează sănătatea oamenilor. De aceea, este obligaţia actualei şi viitoarelor
generaţii de a găsi mijloace potrivite de combatere a poluării aerului.
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ - EDUCAŢIA VIITORULUI
prof. Păunescu Gabriela
Șc. Gimn. ”Petru Dumitriu”, Orșova, Mehedinți
De ce se pune accent pe educaţia ecologică?
Pentru că, în prezent, oamenii folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele
naturale ale Pământului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse de
energie, erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi
producând o ruptură a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe Pământ.
Deoarece cerinţele care decurg din suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine tot mai greu
pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. Şi devine, de asemenea, imposibil să scape de
consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului,
contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea
de vieţi umane. Mulţi experţi sunt îngrijoraţi de faptul că, dacă acest ritm de distrugere continuă,
vom fi martorii distrugerii treptate chiar a sistemelor care sprijină viaţa pe Pământ.
Este necesară o strategie de conştientizare publică, privind educaţia de mediu şi
conştientizarea că este necesară dezvoltarea unei programe şcolare, speciale, privind problemele
de mediu, implicarea copiilor şi a tinerilor în activităţi pe teme ecologice.
Pentru aceasta trebuie desfăşurate activităţi legate de producerea de pliante şi publicaţii,
colaborarea cu programele şi proiectele internaţionale, difuzarea informaţiilor, educaţia de mediu
în şcoli, promovarea ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale, obţinerea de fonduri din diverse
proiecte internaţionale şi donații, relaţii publice, relaţii cu mass-media, buletine informative şi
comunicate de presă, workshop-uri, etc..
Educaţia ecologică este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin
asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de
mediu. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi
angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele Pământului şi de a-şi asuma
răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.
Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia
trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. Opiniile divergente privind starea mediului, consecinţele
degradării acestuia şi rolul educaţiei sunt bune subiecte de discuţie şi dezbatere. Deasemenea
educaţia ecologică n-ar trebui să impună oamenilor un anumit fel de a gândi, ea poate ajuta oamenii
să înveţe cum să gândească – inclusiv cum să rezolve problemele, să ia decizii, să cântărească
opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile personale.
Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare:
- să se protejeze şi unde este necesar să se refacă structura şi funcţionalitatea sistemelor
naturale;
- să se oprească pierderea biodiversităţii;
- să se protejeze solul împotriva eroziunii şi a poluării, etc.
Acţiunile propuse pentru atingerea obiectivelor:
- protejarea celor mai preţioase habitate;
- punerea în practică a diferite planuri pentru a proteja biodiversitatea;
- punerea la punct a unei strategii pentru a proteja mediul marin;
- extinderea programelor regionale şi naţionale care se referă la administrarea pădurilor;
Pe de altă parte, educaţia ecologică sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea
valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi
să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia. Ajută
fiecare persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, iar conflictele dintre acestea
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trebuie abordate pentru a preveni şi rezolva, în final, problemele de mediu. Educaţia de mediu este
şi practică, în sensul învăţării unor lucruri, cum ar fi plantarea unui copac, până la reducerea
consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului.
În mod specific, educaţia ecologică accentuează aceste cinci obiective:
– Conştientizarea:
 înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui;
 le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde
aceste percepţii;
 contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte.
– Cunoaşterea:
 înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi
despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu.
– Atitudinea:
 un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi devotamentul de a participa
la menţinerea calităţii mediului.
– Deprinderi:
 abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor mediului şi să contribuie la
rezolvarea problemelor acestuia.
– Participarea:
 experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în vederea unor acţiuni
pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului.
Educaţia ecologică este un „proces menit să atragă categorii de oameni care să fie conştienţi
şi preocupaţi de problemele mediului înconjurător şi de problemele complementare, oameni care
au cunoştinţele, atitudinea, abilitatea, motivaţia şi capacitatea de a lucra individual şi colectiv pentru
găsirea unor soluţii problemelor actuale dar şi pentru prevenirea apariţiei altora”.
Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii,
care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind
mediul înconjurător. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi,
motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodari eficient resursele Pământului
şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.
Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să
îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor.
Paradoxal, cu cât o societate este mai educată şi mai înstărită cu atât impactul ei negativ
asupra mediului este mai mare, necesităţile de consum sunt mai mari şi poluarea la fel. Ceea ce duce
la concluzia că doar educarea cetăţenilor nu este suficientă pentru realizarea dezvoltării durabile. În
zonele cu educaţie redusă în general economia se reduce la agricultură şi extragerea resurselor. Cu
cât nivelul de educaţie creşte apar industrii din ce in ce mai sofisticate şi gradul de consum este
ridicat, poluarea este mai mare etc.
Toate acestea evidenţiază complexitatea legăturii dintre dezvoltarea durabilă şi educaţie.
A proteja mediul inseamna a rezolva problema combaterii poluarii, indiferent de unde ar
veni aceasta poluare care ameninta in primul rand culturile agricole si implicit sanatatea oamenilor.
În acest context școala este cea căreia îi revine rolul de a educa tânăra generație în spiritul
mediului ambiant, educatorilor le revine deci obligația de a-i învăța pe copii să înțeleagă și să
iubească natura, să-i pătrundă tainele și să o protejeze, să urmarească formarea și dezvoltarea
conștiinței ecologice a copiilor.
Copiii trebuie învățați să ocrotească natura și să o respecte, să iubească Pământul și să
participe direct, în limita posibilităților lor, la anumite activități în cadrul cărora pot să înțeleagă ce
înseamnă să lucreze corect pământul care ne hrănește cu tot ce intră în componența lui (ape,
viețuitoare, plante).
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În cadrul activităților pe care le desfășurăm cu copiii, este necesar să le dezvăluim pericolul
dispariției unor specii de plante și animale, efectele nocive ale vânării unor animale pe cale de
disparitie, cum ar fi capra neagră și alte specii de animale și păsări rare.
De asemenea trebuie să le vorbim despre pericolul în care se află insectele în urma poluării
apelor și aerului, despre cantitățile însemnate de pești care au murit datorită reziduurilor din apă
ajunse aici prin neglijența oamenilor, fiind pusă în pericol chiar viața acestora consumând deseori
pește care a crescut în astfel de ape.
Prin toate activitățile pe care noi le desfășurăm îi facem pe copii să înteleagă că mediul
înconjurător este spațiul vital al unei omeniri care împarte o locuință comună și că protejând
propriul nostru mediu îl protejăm și pe cel al vecinului, iar poluarea nu are granițe, ea este
dăunătoare atât pentru oameni cât și pentru natură.
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PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA ZONELOR UMEDE
prof. Pitig Nicoleta
Colegiul National "Ioan Slavici", Satu Mare
Zonele umede sunt întinderi de baltă, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale,
permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată,
inclusiv întinderile de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m.
Zonele umede împădurite deşi au un rol important în stocarea carbonului, fiind astfel un aliat
în faţa schimbărilor climatice,sunt de multe ori sub ameninţare datorită dezvoltării economice,
(drenaj şi conversie). Starea zonelor umede împădurite este dată de starea de sănătate a pădurilor,
astfel pierderea pădurilor şi degradarea lor duce în timp la degradarea şi pierdearea zonelor umede.
Efectele pe care le pot genera zonele umede, în cazul menținerii acestora în stare bună și
efectele negative ale unui management necorespunzător al zonelor umede:
● Efecte pozitive
 asigurarea hranei
 asigurarea apei curate
 asigurarea produselor
 fitofarmaceutice
 biodiversitate ridicată
● Efecte negative
 incendierea turbăriilor
 inundaţii
 poluarea apelor
 reducerea biodiversităţii
Zonele umede continentaleîndeplinesco funcţie vitală: filtreazăşi epurează apa dulce
transformând-o în apă potabilă - acest rol al zonelor umede este cu atât mai important cu cât mai
mult de un miliard de oameni nu au acces la apă curată, adică 1 din 5 oameni ai ţărilor în curs de
dezvoltare.
1.Zonele umede asigură apa curată
Zonele umede continentale captează sedimentele, nutrienţii şi poluanţii, iar lacurile şi
heleşteele pot reţine cantităţi mari de nutrienţi, mai ales fosfor şi azot, care sunt asociaţi apelor
poluate provenite din sectorul agricol; prin captarea acestor elemente este împiedicată eutrofizarea
apelor subterane şi de suprafaţă. În plus, unele specii vegetale caracteristice zonelor umede au
capacitatea de a îndepărta metalele grele şi alte substanţe toxice.
Însă zonele umede pot să-şi indeplinească funcţia de epurare numai dacă sunt menţinute în
stare bună printr-un management durabil care asigură conservarea surselor de apă potabilă precum
şi toate beneficiile care decurg din aceste ecosisteme.
În numeroase cazuri, salubrizarea inadecvată, deversarea necontrolată a deşeurilor
industriale, precum şi poluarea apelor cu produse utilizate în sectorul agricol (fertilizatori,
pesticide,...) depăşesc cu mult capacitatea de curăţare şi autoepurare a zonelor umede.
2. Zonele umede ‐ sursă de hrană
O alimentaţie adecvată şi de calitate este o condiţie primară pentru sănătatea oamenilor, iar
zonele umede joacă un rol important în această privinţă oferindu-ne o gamă largă de produse
alimentare sălbatice sau cultivate: peşte, scoici, unele mamifere, plante (orez, alge, fructe, etc)
reptile, amfibieni, insecte, melci şi multe altele.
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Peştele destinat consumului provine atât din pescuitul de captură (62%), cât şi din
acvacultură (38%), doua activităţi care sunt direct influenţate de sănătatea zonelor umede
continentale sau costiere.
Acvacultura, sectorul cu cea mai mare creştere în industria alimentară, necesită un
management durabil datorită potenţialelor efecte secundare:poluarea, distrugerea de habitate,
introducerea accidentală de specii non-indigene, etc.
Orezăriile sunt și habitate pentru numeroase alte specii de viețuitoare, folosite ca sursă de
alimentație de către comunitățile locale: amfibieni, reptile, moluște, creveți, plante acvatice (alge) –
toate fiind asociate aceluiași ecosistem de zonă umedă.
Poluarea, extragerea excesivă de apă, condiţiile de igienă precare, supraexploatarea şi nu în
ultimul rând distrugerea acestor ecosisteme sunt fenomene care compromit şi chiar reduc la minim
capacitate zonelor umede de a produce hrană pentru consumul populației.
3.Zonele umede sursă de produse fitofarmaceutice
De mii de ani,oamenii au utilizat în tratarea diferitelor boli, o serie de plante şi animale din
zonele umede.
Lipitoarea neagră, de exemplu, a fost folosită de secole în medicina umană, şi este folosită şi
în prezent pentru tratarea abceselor, articulaţiilor dureroase, glaucom şi miastenie şi pentru boli ale
venelor şi diferite tromboze;
Plantele (50 – 70 mii specii de plante superioare) respectiv frunzele, florile, rădăcinile lor etc.
sau extracte din acestea sunt utilizate în cele trei forme principale de medicină : medicina
tradiţională, medicina alternativă (incluzând de exemplu homeopatia şi ayuverda) şi medicina
modernă alopată.
4. Zonele umede și poluarea
Relaţia între sănătatea populaţiei şi salubritatea apei potabile este o condiţie esenţială;
dezvoltarea intensivă a agriculturii şi industriei,exploatarea şi alterarea mediului de către om au
afectat sănătatea zonelor umede care îşi pierd capacitatea de a furniza, în cantităţi suficiente, apa
potabilă de care depindem.
Sunt doar câţiva ani de când omul a devenit conştient de relaţia fundamentală între
sănătatea ecosistemelor din zonele umede, durabilitatea aprovizionării cu apă potabilă şi sănătatea
umană.
De aceea este necesarsă se elaboreze noi strategii de gestionare a mediului care să
contribuie la păstrarea simultană a sănătăţii zonelor umede şi sănătatea oamenilor. O strategie
promiţătoare constă în utilizarea valorii de morbiditate a bolilor legate de apă ca bioindicatori
pentru a defini şi a identifica măsurile prioritare în materie de restaurare a zonelor umede.
5. Zonele umede și inundațiile
Problema inundaţiilor de orice fel – riverane și costiere, cauzate de topirea bruscă a zăpezilor
saude către precipitaţii abundente a devenit tot mai amplă.
Printre numeroasele efecte directe și indirecte ale inundațiilor asupra sănătății figureză
pierderea de vieți omenești, afecțiuni fizice sau psihice (depresia sau anxietatea) și în scurt timp lipsa
apei salubre și distrugerea rețelei de canalizare. Acestea determină la rândul lor alte probleme de
sănătate: diaree, holeră sau alte afecțiuni cauzate de apă. În unele țări, inundațiile au oferit de
asemenea condiții favorabile pentru înmulțirea tânțarilor, vectori ai malariei.
Dacă ne este dificil să prevenim inundaţiile de mare amploare, putem cel puţin să profităm
de serviciile de protecţie contra inundaţiilor pe care zonele umede ni le furnizează gratuit. Zonele
umede încetinesc şi reţin apele de inundaţii, dar asta numai dacă nu construim în luncile inundabile
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naturale şi dacă reflectăm mai întâi la toate implicaţiile pe care le pot avea lucrările antropice,
precum sunt regularizările cursurilor de apă şi drenarea mlaştinilor, asupra zonelor umede.
6. Zonele umede și bolile aferente
Asanarea mlaştinilor este un exemplu bine cunoscut de modificare antropică a zonelor
umede, destinate să amelioreze condiţiile sanitare, lucrări care au contribuit efectiv la eradicarea
malariei în majoritatea Europei.
Totuşi, aceasta nu mai este considerată ca o opţiune pentru gestionarea viabilă, deoarece
poate genera efecte contrare celor estimate, prin intervenţia unor mecanisme ecologice naturale pe
care abia începem să le înţelegem.
In multe regiuni ale lumii, bolile legate de zonele umede reprezintă o ameninţare pentru
sănătatea umană; cele cu incidenţă mai mare sunt malaria, deoarece ţânţarii care o provoacă se
reproduc în perimetrul zonelor umede, si afecţiunile diareice, deoarece dezvoltarea lor este
favorizată de apele uzate.
Trebuie însă să ţinem seama şi de bolile provocate de lipsa apei sau de distrugerea zonelor
umede; dacă lupta contra malariei a fost cauza distrugerii zonelor umede, această practică a
determinat ulterior pierderea unor servicii importante furnizate de către ecosistemele naturale (apa
potabilă, resursele de hrană, etc.).
Prezenţa comunităţilor umane în imediata apropiere a zonelor umede degradate măreşte
riscul de reapariţie a epidemiiilor infecţioase precum gripa aviară.
7. Incendierea turbăriilor
Incendierea controlată a turbăriilor sa demonstrat a fi o metodă utilă pentru o gestionare
eficientă în numeroase regiuni a lumii, fără efecte negative majore. Cu toate acestea incendierea
intensivă şi necontrolată poate avea incidenţe grave asupra sănătăţii.
O dată ce turbăriile au fost profund modificate prin incendiere şi despădurire, acestea devin
extrem de vulnerabile datorită unor autoaprinderi repetate.
În general subestimată, valoarea serviciilor furnizate de către turbăriile naturale poate depăşi
valoarea celor transformate în vederea creării de terenuri cultivate (orezării sau cultura palmierului
de ulei).
Pe termen lung, incendierea turbăriilor şi activităţile de drenaj au determinat creşteri masive
a emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la schimbările climatice.
8. Disponibilitatea resurselor de apă
În câteva decenii, creşterea demografică, industrializarea şi expansiunea terenurilor irigate
au determinat o creştere spectaculoasă a cererii de apă. Pricipalele surse directe de apă dulce
regenerabilă de care dispun comunităţile umane sunt zonele umede, precum şi panza freatică de
mică adâncime. Bineînţeles, apa care alimentează zonele umede şi pânza freatică provine în mare
parte din alte ecosisiteme: montane şi mai ales forestiere.
La scară mondială resursele de apă sunt departe de a se epuiza, însă sunt repartizate inegal,
iar în numeroase ţării resursele de apă nu fac obiectul unei utilizări durabile.
Factorii care provoacă pierderea şi degradarea zonelor umede:
 Pierderea habitatului natural – zonele umede sunt revendicate pentru agricultură şi pentru
dezvoltarea urbană şi industrială.
 Exploatarea excesivă a apei dulci – în special pentru irigaţii în agricultură dar şi pentru
nevoile de apă în gospodării şi industrie;
 Speciile invazive - introduse atât accidendal cât şi deliberat, speciile “străine” afectează
abundenţa şi supravieţuirea speciilor indigene.
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 Poluarea - cu pesticide şi fertilizanţi din agricultură care ajung în râuri, datorită deşeurilor
industriale toxice care sunt evacuate în canale şi datorită deşeurilor menajere tratate parţial
sau netratate.
 Supraexploatarea – datorită recoltărilor nesustenabile de peşte, de crustacee şi algee
marine, cherestea din zonele umede etc. care au redus capacitatea ecosistemului de a
menţine în funcţie zonele umede.
 Schimbările climatice - în mare măsură datorate emisiilor de bioxid de carbon şi a altor gaze
cu efect de seră rezultate din activităţileumane precum şi din schimbarea categoriei de
folosinţă a terenurilor.
Măsuri pentru protejarea zonelor umede
 Menținerea sănătății zonelor umede intacte și curate.
 Intensificarea eforturilor de diminuare a acelor cauze care duc la pierderea și degradarea
zonelor umede (pierderea habitelor, poluarea, extracția excesivă a apei, speciile invazive,
supraexploatarea, etc);
 Continuarea identificării speciilor și ecosistemelor vulnerabile, planificarea și implementarea
planurilor de acțiune pentru refacerea speciilor și ecositemului;
 Menținerea pe cât este posibil a ofertei de servicii și a beneficiilor oferite de ecosistemele
zonelor umede prin adaptarea palnurilor de management la condițiile impuse de schimbările
climatice;
 Continuarea refacerii zonelor umede degradate, pentru că zonele umede mai sănătoase sunt
mult mai stabile decât cele degradate.
Protejarea zonelor umede determină întărirea stabilităţii ecosistemelor zonelor umede la
schimbare şi presiuni, atât induse de natură cât şi de om.
Trebuie să conştientizăm efectele unui comportament iresponsabil faţă de zonele umede,
pădure şi mediul înconjurător şi astfel vor lua atitudine atunci când vom sesiza un astfel de
comportament .
BIBLIOGRAFIE
1. Gospodărirea apelor - Băloiu, V., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.
2. Economia apelor - Creţu, Ghe., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
3. Alimentări cu apă - Pâslăraşu, N., Editura Tehnică, Bucureşti, 1970.
4. Hidrologie urbană - Stănescu, V., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
5. Alimentări cu apă - Trofin, P, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

268

AGRICULTURA INTENSIVĂ ŞI AGRICULTURA ECOLOGICĂ
prof. Pop Daniela Florica
Colegiul Tehnic „Tranilvania” Baia Mare, Maramures
Agricultura este știința, arta sau practica care se ocupă cu procesul producerii de hrană
vegetală și animală, fibre, respectiv diverse materiale utile prin cultivarea sistematică a anumitor
plante și creșterea animalelor.
Agricultura este una dintre cele mai vechi ocupaţii ale omenirii care a favorizat apariţia
primelor oraşe.
În trecut, o condiţie necesară pentru dezvoltarea unui oraş era existenţa unui surplus agricol.
Pentru a realiza acest lucru, oamenii îşi extindeau terenurile agricole, păşunile în defavoarea
pădurilor. Având în vedere rolul pădurilor în menţinerea echilibrului ecosistemului putem afirma că
dezvoltarea agriculturii prin extindere a reprezentat primul pas în poluarea mediului înconjurător.
O dată cu dezvoltarea agriculturii intensive prin folosirea de îngrăşăminte, pesticide, aceasta
a devenit o activitate tot mai poluantă. Din această cauza se militează la revenirea agriculturii
tradiționale, ecologice, durabile.
Datorită agriculturii intensive, folosirea de pesticide, îngraşăminte chimice, solul este
principalul afectat. Majoritatea solurilor își pierd din elementele nutritive și materia organică în
proporție mai mare decât are loc procesul de completare a acestora, ceea ce în final duce la
epuizarea lor.
Dereglările solului pot fi:
 fizice - fenomenul de compactare si stricare a structurii generate de lucrări necorespunzătoare;
 chimice - generate de poluarea solului cu metale grele, pesticide, îngrășăminte, modificarea pHului soluției solului;
 biologice - generate de poluarea solului cu germeni de boli transmisibile plantelor și animalelor;
 radioactive - solurile captează foarte ușor poluările radioactive pe care le transmit plantelor și
animalelor pentru timp îndelungat.
Agricultura intensivă practicată pe scară largă în toate ţările lumii, presupune administrarea
de îngrăşăminte chimice în scopul măririi productivităţii plantelor de cultură. Cele mai importante
şi mai utilizate sunt îngrăşămintele pe bază de azot (azotaţii de amoniu, de calciu şi de potasiu), de
sulf (sulfatul de amoniu şi superfosfatul) şi de potasiu. Efectul poluant este determinat în principal
de cantităţile excesive utilizate, cu mult peste cele necesare utilizate repetat de-a lungul anilor.
Efectele poluante sunt date de:
 impuritățile, reziduurile din procesul de fabricație;
 dezechilibrele anumitor cicluri biogeochimice, care conduc la degradarea solurilor;
 contaminarea apelor freatice;
 lipsa purificării și curațirii îngrașămintelor industriale din motive de costuri de producție; acestea
conţin metale și metaloizi toxici (arsenic, cadmiu, crom, cupru, plumb, zinc) cu risc
pentru contaminarea solurilor, apoi a alimentelor;
Folosirea abuzivă a îngrăşămintelor chimice are următoarele efecte negative:
 modifică circuitul biogeochimic al azotului şi fosforului;
 inhibă sau blochează reciclarea substanţelor organice şi a humusului;
 produce poluarea apelor subterane şi de suprafaţă şi prin aceasta induce scăderea biodiversității
ecosistemelor acvatice şi productivitatea lor biologică.
Fiind toxice pentru buruieni, boli şi dăunători, pesticidele reprezintă un risc de nocivitate pentru
om, animale domestice, vânat şi păsări. În acest scop se apelează la diverse procedee, cum sunt:
- încorporarea în sol de cărbune activ;
- administrarea în sol de adjuvanți, produse care reţin sau degradează pesticidele;
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- cultivarea de plante ( porumb, sorg ) care au capacitatea de a depolua solul de atrazin prin
absorbţie organică în sol în cantităţi mari;
- combaterea integrală a bolilor și dăunătorilor ca măsură de prevenire a poluării solului cu pesticide.
Datorită riscurilor mari se recomandă utilizarea pesticidelor care respectă următoarele
reguli:
 să se utilizeze produsele cele mai putin toxice;
 să se evite introducerea în ecosistem a pesticidelor greu degradabile biologic, a celor cu
rezidualitate ridicată;
 să se evite folosirea produselor ușor levigabile, care ajung mai repede în apa freatică;
 nu se mai acceptă produse care prin persistența lor pătrund ușor în lanțul trofic plante - animale
– om
O cale sigură pentru a realiza acest deziderat o constituie introducerea protecției integrate
(managementul integrat), care se bazează pe:
- îmbinarea metodelor: agrotehnice, fizice, biologice, chimice;
- aplicarea măsurilor de combatere numai când se justifică economic.
Dăunătorii patogeni și buruienile produc pierderi de recoltă numai atunci când au o anumită
densitate. De aceea se recomandă utilizarea pragului economic de dăunare înainte de a folosi
pesticidele pentru a stabili exact care este cantitatea de pesticide necesară.
Poluarea cu pesticide şi reziduuri ale acestora
Pesticidele sunt dispersate voit în mediul natural pentru a distruge anumiţi paraziţi ai omului,
animalelor domestice sau ai culturilor agricole. Pesticidele moderne sunt în cea mai mare parte
substanţe organice de sinteză. Ele sunt destinate pentru distrugerea insectelor dăunătoare, a
ciupercilor fitofage, a buruienilor din culturi.
Contaminarea solurilor şi a vegetaţiei cu pesticide are importante consecinţe asupra speciilor şi
biocenozelor.
Poluareasolului cu reziduuri zootehnice
Dejecţiile animale aplicate excesiv ca îngrăşământ afectează proprietăţile solurilor. Acestea
pot conţine NaCl, biostimulatori, uree, medicamente, agenţi patogeni, care produc poluarea chimică
şi biologică a solurilor, scad permeabilitatea şi pot difuza până la pânzele de ape freatice,
transformându-le în focare de substanţe chimice, viruşi, etc.
Nămolurile separate din apele uzate provenite din zootehnie conţin substanţe organice. Se
pot aplica în agricultură numai dacă conţinuturile de metale grele şi nemetale sunt sub limitele
admise de standarde. În cazul aplicării dejecţiilor în cantităţi mai mari, conţinuturile în săruri solubile
din sol devin excesive şi pot împiedica creşterea plantelor sau pot fi levigate în apele freatice.
În concluzie agricultura intensivă care utilizează cantităţi mari de pesticide, de îngraşăminte
afectează mediul. Exploatarea nerațională a terenurilor are efecte precum degradarea solului și
pierderea unor suprafețe din circuitul agricol. Din această cauză se promovează întoarcerea la
agricultura tradițională, dar mecanizată.
Agricultura ecologică:
o este un sistem de producție care susține sănătatea solului, a ecosistemelor și a oamenilor,
o reface și menține fertilitatea solurilor,
o asigură protecția resurselor de apă și a întregii vieți acvatice,
o stimulează activitatea microorganismelor, a florei și a faunei utile,
o reface și protejează peisajului natural
o promovează valorile materiale și spirituale tradiționale,
o produce alimente sănătoase, fără chimicale.
Este nevoie de certificare ecologică:
- pentru a putea comercializa un produs cu marca “produs ecologic”,

270

- pentru a asigura cumpărătorul că produsul respectiv provine dintr-un sistem de agricultură
ecologică,
- pentru a ajuta consumatorii să diferențieze un produs ecologic de unul convențional,
- pentru a fi recunoscut internațional ca produs ecologic,
- pentru a putea exporta în orice țară un produs agroalimentar cu marca “produs ecologic”.
Agricultura ecologică urmăreşte păstrarea nealterată a mediului prin folosirea
îngrăşămintelor organice şi a celor minerale mai puţin solubile, a composturilor, a îngrăşămintelor
verzi, a preparatelor vegetale. Folosirea pesticidelor este interzisă, fiind permise doar produsele ce
nu dăunează plantelor, bazate pe săruri minerale simple sau extracte de plante. Agricultorii care
practică agricultura ecologică sunt expuşi mai puţin riscului contaminării cu pesticide.
Rotaţia culturilor practicată în fermele ecologice menţine durabilitatea solului, determină un număr
mai mic de probleme cauzate de boli, dăunători şi buruieni.
Produsele ecologice se caracterizează printr-un conţinut mai ridicat în substanţă uscată,
respectiv în aminoacizi, vitamine, săruri minerale. Produsele agroalimentare ecologice sunt lipsite
de metale grele.
Exista posibilitatea ca unele produse ecologice, ca urmare a neutilizării de produse chimice
de combatere a bolilor şi dăunătorilor, a regulatorilor de creştere şi a altor substanţe chimice, să
aibă un aspect comercial deficitar (ex. fructe mai mici, cu pete pe ele etc.), dar acest aspect negativ
este pe deplin compensat de valoarea nutritivă şi biologică a acestor produse.
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Voluntariatul și activitățile extrașcolare în pregătirea voluntarilor
prof. Popescu Anca Mihaela
Școala Gimnazială „Basarab I”, Arges
În Legea voluntariatului din 2014, voluntariatul este definit ca participarea voluntarului
persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii,
organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie,
individual sau în grup.
Dacă la nivel internațional, voluntariatul are vechime, constituind chiar un stil de viață, în
țara noastră se vorbește despre voluntariat de mai puțin de două decenii, chiar dicționarul explicativ
al limbii române având lacune în definirea noțiunii. Astfel, lucrarea consideră voluntariatul ca fiind
durată a serviciului militar pe care îl face cineva ca voluntar.
Nu se știe exact momentul apariției voluntariatului. Sursele datează începutul acestei
activități, în secolul XIX, când s-au format primele asociații caritabile pentru a-i ajuta pe cei în nevoie.
Dar exemple de activități caritabile au existat cu mult înainte. Pentru că bogații nu erau obligați săi ajute pe cei săraci, în Marea Britanie, în perioada dinastiei Tudor, proprietarii de teren plăteau o
taxă prin care se finanța desfășurarea de acțiuni de întrajutorare a celor săraci. Se consideră, însă,
că acest concept de voluntariat a luat naștere după Primul Razboi Mondial, ca un răspuns la ororile
războiului și ca o alternativă la serviciul militar obligatoriu. Părintele spiritual al voluntariatului este
considerat a fi istoricul și sociologul german Eugen Rosenstock-Huessy. El a propus crearea unui
„Serviciu Voluntar pentru Pace”.
În România, activitatea de voluntariat a început să se dezvolte, după revoluție, când
organizații internaționale de renume Peace Corps și Voluntary Service Overseas și-au extins
activitatea și în țara noastră.Ulterior, organizații precum World Vision, Habitat for Humanity, și-au
creat filiale în România. Dar voluntariatul a început să prindă cu adevărat contur atunci când
organizațiile au început să dezvolte centre locale, implicând comunitatea în desfășurarea
activităților de voluntariat.
Începând cu anul 2000, în România se aniversează Ziua Internaţională a Voluntarilor pe 5
Decembrie. Anul 2011 a fost declarat Anul European al Voluntariatului.
De ce voluntariat?
Voluntarii sunt persoane inimoase, ce doresc să se implice în comunitate, să sprijine pe cei
în nevoie, să ajute dezvoltarea unor proiecte, la care, de multe ori, autoritățile uită să pună umărul.
Voluntariatul este, în general, apanajul tinerilor, dar există și voluntari trecuți de o anumită vârstă,
care funcționează, în diferite domenii. Aceștia desfășoară activități de mediu, activități de
amenajare a spațiilor publice, de renovare a locuințelor, activități în căminele pentru bătrâni sau se
deplasează ca pompieri voluntari, la locul incendiilor. Nu de puține ori, în caz de dezastre, s-a
intervenit cu ajutorul voluntarilor pentru a salva persoane și bunuri.
Acești oameni sunt un exemplu în comunitățile în care acționează.
Voluntariatul aduce nu numai beneficii comunității, dar este important pentru dezvoltarea
personală. Astfel, când faci voluntariat, ai ocazia să:
 Cunoști persoane ce cred în aceleași idei, care doresc să ajute. Acestea îți pot deveni
prieteni.
 Te responsabilizezi. Înveți să-ți gestionezi timpul, să fii organizat, să lucrezi în echipă,
să comunici și să îi asculți pe ceilalți. În felul acesta îți formezi abilități și competențe
utile în meseria pe care o practici sau pe care o vei practica.
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Lupți pentru o idee, faci bine celor mai puțin norocoși, ceea ce îți va da sentimentul
apartenenței la comunitate. Vei căpăta încredere în tine, vei fi mai puternic și mai
sănătos, deoarece sentimentul de utilitate va reduce stresul.
Descoperi lumea din jur, deconectându-te de la propriile probleme. De asemenea,
vei învăța cum să te protejezi de necazuri (de exemplu dacă vei ajuta victime ale
traficului de persoane).
Corectezi probleme ale societății.

De ce nu, ai putea schimba în bine, lumea!
Când poți începe ?
Oricând atunci când ești pregătit și dorești să ajuți. Poți fi voluntar, încă de pe băncile școlii. Cadrele
didactice au un rol esențial în formarea gustului pentru implicare, în modelarea voluntarului adult.
Pornind de la acțiuni cu rol educativ precum cele de ecologizare în curtea școlii, parcuri, colectare
selectivă a deșeurilor, plantare de flori, arbori, de informare a comunității și până la organizarea
unor spectacole caritabile, toate au rolul de a modela abilități, de a genera comportamente la copiii
care vor ajunge să prindă gustul voluntariatului. Iar toate aceste activități vor fi utile și la
completarea CV-ului candidatului la burse școlare, mai ales pentru a studia peste hotare.
Ce poți face?
Cadrele didactice pot organiza cu elevii, acțiuni, pe diferite domenii:
A. Voluntariat pentru mediu
1. Curățenie în comunitate, în parcuri, în zona școlii;
2. Confecționarea / Instalarea unor recipiente speciale pentru colectare selectivă;
3. Plantarea de flori, arbori, în grădina școlii, în jardinierele din clasă, în parcuri sau pe
terenuri ce aparțin Ocolului Silvic;
4. Realizarea de pliante, fluturași cu conținut tematic pentru informarea și educarea
comunității cu privire la comportamentul responsabil pentru mediu;
5. Jocuri tematice unde elevii de vârstă mai mare îi pot învăța pe cei mici despre mediul
înconjurător;
6. Organizarea unor competiții în cadrul cărora vor fi promovate comportamente sănătoase:
mișcare, mers pe jos, mersul cu bicicleta, economisirea resurselor naturale etc.
7. Întâlniri cu reprezentanții autorității locale, cu diferite asociații pentru a le comunica idei de
protecție a mediului;
8. B. Activități de mentorat:
1. Sprijin acordat la lecții, elevilor cu probleme la învățătură;
2. Desfășurarea unor activități practice pentru înțelegerea conținuturilor: vizite la muzeu,
vizionarea unor expoziții etc.
3. Organizarea unei biblioteci prin colectarea cărților de la donatori;
4. Organizarea unor proiecte în cadrul cărora, cei mici să învețe prin joc;
5. Supravegherea lecțiilor copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate, la muncă;
6. Sprijin acordat copiilor care au dificultăți de a se acomoda la nivel de clasă, școală, prin
organizarea de activități de timp liber, în cadrul cărora vor avea ocazia să socializeze;
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7. Pregătirea materiei cu elevii în vederea obținerii de rezultate bune la examene.
C. Voluntariat în cartier:
1. Îngrijirea spațiilor verzi și a locurilor de joacă;
2. Ajutorarea persoanelor vârstnice care se deplasează cu greutate ex: mici cumpărături, sprijin
acordat la traversarea străzii, copiii pot ține companie bătrânilor în cadrul unui program: ex.
Nepoți pentru bunici;
3. Sprijin acordat autorităților pentru marcarea trecerilor de pietoni sau la vopsirea panourilor
de afișaj;
4. Informarea autorităților locale cu privire la problemele locuitorilor din cartier;
5. Instalarea panourilor, indicatoarelor în vederea informării / educării cetățenilor;
D. Voluntariat pentru oamenii sărmani:
1. Derularea unor campanii de colectare / donare de haine, jucării, rechizite, alimente;
2. Organizarea spectacolelor cu strângere de fonduri pentru sprijinirea acestor persoane.
E. Voluntariat pentru animale:
1. Desfășurarea unor campanii care să conducă la adoptarea animalelor fără stapân;
2. Donarea de mâncare pentru hrănirea animalelor din adăposturi;
3. Organizarea unor programe cu rol educativ care să conducă la schimbarea atitudinii față de
animalele fără stăpân, astfel ca acestea să nu mai fie lovite sau omorâte.
Activități de voluntariat cu elevii Școlii Gimnaziale Basarab I, Curtea de Argeș:














Plantare de flori, arbori, acțiuni de ecologizare (unele dintre acestea în cadrul unor
proiecte naționale precum Let s Do It, Romania!) ;
Îngrijirea puieților în pepiniera Dobroț, în parteneriat cu Ocolul Silvic Curtea de Argeș;
Colectare selectivă, în școală, a deșeurilor reciclabile: DEEE, plastic, hîrtie, aluminiu –
activitate permanentă;
Informarea comunității și responsabilizarea acesteia: afișe și desene ce au fost lipite
pe panourile de afișaj din municipiu, cu privire la curățenie, debarasare de deșeuri,
colectare selectivă;
Concursuri și drumeții pentru promovarea conceptului de viață sănătoasă;
Campanii cu donare de rechizite, jucării, haine, alimente pentru sprijinirea celor
defavorizați;
Silly Shades – confecționarea de ochelari haioși într-un proiect cu strângere de
fonduri pentru copiii cu autism;
Spectacole oferite beneficiarilor Centrului de Zi Sf. Justinian din Curtea de Argeș cu
ocazia sărbătorilor, Zilei Vârstnicilor și zilei de 8 martie;
Expoziții caritabile, cu vânzare, banii fiind donați beneficiarilor de la Centrul de zi
Marina;
Întâlniri cu veteranii de război cu donare de alimente;
Instalarea de hrănitoare pentru păsări, pe timp de iarnă;
Instalarea unor cuiburi artificiale în parcul școlii;
Lipirea siluetelor de păsări răpitoare, pe geamurile claselor, pentru a preveni lovirea
păsărilor, de sticlă.
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Voluntariat pentru mediu

Implicare socială
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Sprijin pentru veteranii de război

Campanie de colectare a deșeurilor, în comunitate
Rezultate obținute în urma desfășurării activităților extrașcolare, de voluntariat:
 Creșterea vizibilității școlii, în comunitate;
 Sute de elevi implicați de-a lungul anilor, în acțiuni;
 Creșterea nivelului de atractivitate exercitat de unitatea noastră de învățământ;
 Îmbunătățirea rezultatelor școlare;
 Formarea de abilități, modelarea comportamentului;
 Îmbunătățirea comunicării;
 Lărgirea orizontului de cunoaștere;
 Dezvoltarea dorinței de a participa și pe viitor la acțiuni similare;
 Petrecerea timpului liber în mod constructiv;
 Legarea de prietenii, socializarea;
 Întărirea relațiilor interinstituționale;
 Exemplu de bune practici în comunitate.
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Drepturile voluntarului
a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea
acestuia;
b) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul
de activitate;
c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.
Obligațiile voluntarului
a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;
b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului –
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi
gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale
şi discriminarea;
c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi
respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;
d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de
voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după
încetarea acestuia;
e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care
este implicat.
Voluntariatul înseamnă altruism, punerea în joc a resurselor intelectuale, de energie, a
creativității și experienței pe diferite domenii. Voluntariatul în școală este una dintre pietrele de
temelie pentru dezvoltarea armonioasă a adultului de mâine. Este totodată modalitatea prin care
elevii își pot ocupa în mod constructiv și creativ timpul liber, ceea ce îi ține departe de probleme și
de anturaje nefaste.
Surse de informații:
https://ec.europa.eu/epale/ro/node/15717
http://www.eliberare.com/2016/11/6-motive-sa-devii-voluntar/
http://www.imparte.ro/Voluntariat/Articole-voluntariat/5-activitati-de-voluntariat-pentru-tineri275.html
https://legestart.ro/care-sunt-drepturile-si-obligatiile-partilor-contractul-de-voluntariat/
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S.O.S. – Răpa cu păpuși
prof. Precup Cecilia
Șc. Gimn. ”Avram Iancu” Bistrița, Bistrița-Năsăud
”Într-o bună dimineaţă,
Mergând alert să pescuieşti,
Nu poţi să nu observi o râpă:
Păpușile de la Domnești!

Ajuns la LACUL lu' Crăciun,
Unde sar crapii câte zece,
Când soarele-i abia mijit,
Eu vin dar alţii dau să plece.

Peste şosea, calea ferată
Peste-un pârâu de stă să sece,
Se vede-o altă panoramă:
A holdelor ce dau să plece.

Degeaba populase lacul
Crăciun, bine intenţionat.
Dar crapilor puţin le pasă
Mai prinzi totuşi, câte-un caras!

Să fie grâu sau mă înşel?
Culoarea tare mă fentează,
Dar dacă mai focalizez:
Pământ, ce nu se mai lucrează!

Ce-a mai rămas după ieşirea,
La lacul populat cu peşti?
Câţiva caraşi şi-o amintire:
Păpușile de la Domnești”

Primul pas:DOCUMENTAREA
"Râpa cu păpuşi"de la Domneşti a fost descoperită, în urmă cu câteva decenii, de
cercetătorul Dr. Ioan Chintăuan de la Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cel care i-a dat, de altfel, şi
numele. Iniţial, a vrut să denumească zona "Soldaţii", fiindcă toate pietrele erau aliniate, parcă gata
de luptă, dar apoi s-a gândit că formele luate de pietre aduc mai mult cu nişte păpuşi ruseşti, aşa că
a denumit-o "Râpa cu păpuşi".
Spre deosebire de alte zone, unde astfel de pietre sunt risipite, la Domneşti, toate sunt
concentrate în acelaşi loc, la 150 de metri de sat şi la mai puţin de 15 kilometri de Bistriţa, pe malul
drept al râului Şieu. Rezervația are o suprafață de 2 ha.
Ce sunt păpuşile de piatră? Aglomerări de nisip cimentat cu carbonat de calciu, de formă
sferică, eliptică, turtită sau neregulată, în termeni ştiinţifici concreţiuni grezoase.
La Râpa cu păpuși, întâlnim o succesiuni alcătuită din nisipuri compacte, cenușii-gălbui, cu
concrețiuni grezoase, intercalații de argile marnoase, marme, gresii dure cu mecanoglife și gresii
concreționare.
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Unele concrețiuni au aspect de ciuperci, altele de păpuși, capete de animale și oameni. La
baza aflorimentului, lung de cca. 50 m și înalt de cca. 20 m se află concrețiuni căzute din strat.
Gresiile concreționare au forme foarte clar reliefate și deosebit de interesante. Grosimea
succesiunii, predominant nisipoasă, depășește 50 m, intercalațiile marnoase, cenușii-gălbui și cele
marno-argiloase, au grosimi cuprinse între 0,05 și 0,50 m. Concrețiunile trebuie ocrotite datorită
frumuseții lor, dar și datorită rolului lor științific (studiul genezei sedimentelor, evoluția
fenomenelor). Concrețiuni de forme diferite, denumite de localnici: Soldații, Ciupercile, Femeia de
piatră etc. amintesc de sculpturile antice sau creațiile lui Brâncuși.
Cele mai interesante au fost aduse la Muzeul Județean Bistrița-Năsăud, ele putând fi
admirate chiar la intrarea în instituție:

Pasul doi: SONDAJUL
Am pornit să aflăm ce știu bistrițenii despre această zonă. Aproape nimeni nu o remarcase,
au trecut de multe ori prin zonă dar.......nimic deosebit: o râpă ca oricare, plină de bolovani!

Pasul trei: SĂ SALVĂM PĂPUȘILE!
Am cerut ajutor celor din mass media! Antonio a trimis
un articol : S.O.S. – Râpa cu păpuși! prin care am informat
comunitatea despre ce reprezintă acestă frumusețe creată de natură și
unică în felul ei.
Alo, Domnul Primar H. Petruț? Ne-a răspuns! Ne-a informat că:
"Se va putea face un gard împrejmuitor, nu unul de plasă, unul
verde, în concordanţă cu zona. Se vor amenaja trasee de vizitare.
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E în proiect şi construcţia unei cabane în care să poată fi găsite pliante
cu informaţii despre zonă.”
De la președintele Asociației Gal Ruralis (d-nul Cristian Țetcu) am aflat că:
”Sunt persoane care au distrus prin rupere, spargere şi dislocare o porţiune din aria centrală
şi au încercat extragerea din perimetrul rezervaţiei protejate a resurselor naturale (nisipul) şi a
diferitelor părţi componente din blocurile căzute pe sol pe parcursul timpului. În acest context vom
continua acţiunile de informare şi sensibilizare a populaţiei locale şi vom intensifica controalele şi
monitorizarea în zonă. Având susţinerea administraţiei şi organelor de poliţie locale este doar o
problemă de timp până când aceste persoane vor răspunde pentru faptele lor, însă ceilalţi localnici
au datoria de a-şi proteja “femeile de piatră” şi “soldaţii” rămaşi, frumoasele “păpuşi” de la
Domneşti”
Pasul patru: SPERANȚA
“Râpa cu păpuşi” de la Domneşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, va fi transformată în zonă turistică,
printr-o investiţie de peste un milion de euro, în baza unui proiect depus de autorităţile locale din
comuna Mărişelu, pe raza căreia se află aria protejată.Proiectul de conservare a ariei protejate va
asigura o mai bună protecţie a zonei şi o va consacra ca obiectiv turistic.
Suntem în Martie, 2018și nu s-a modificat nimic.......timpul și oamenii inconștienți de
valoarea acestei rezervații distrug pe zi ce trece frumusețile naturii.

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org
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ÎMPREUNA PENTRU A DEVENI O ECO-ŞCOALĂ
prof. Purcărea-Ciulacu Valeria
Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti
Omul trebuie să respecte şi să ocrotească mediul în care trăieşte, deoarece acesta îi oferă
toate condiţiile de care are nevoie pentru a trăi. Protecţia mediului se referă la: prevenirea
deteriorării mediului, acţiuni de de poluare şi reconstrucţie ecologică, păstrarea zonelor depoluate.
Copiii noştri trebuie educaţi încă din grădiniţă să fie responsabili faţă de mediu, prin
participarea la diferite activităţi practice creative, înfuncţie de specificul vârstei şi trebuie să ştie că
orice copil poate deveni un prieten al naturii. Mijloacele de realizare a comportamentelor pot fi
informative (povestiri, lecturi, poezii, emisiuni TV) sau formative (activităţi practice în care elevii
sunt puşi în situaţia de a acţiona singuri). Activităţile extracurriculare (plimbările, vizitele, excursiile)
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre mediu, îi ajută pe aceştia să îşi petreacă
timpul într-o manieră relaxantă, dar au şi un effect creative pentru munca desfăşurată în grup,
creând un sentiment de siguranţă şi încredere.
Reforma învăţământului din România acordă o importanţă deosebită educaţiei ecologice şi
protecţiei mediului. În acest context introducerea proiectelor despre mediu este o modalitate de
educaţie ecologică a tinerei generaţii, o premiză pentru dezvoltarea durabilă a societaţii de mâine.
Pe parcursul derulării unor astfel de proiecte tematice, elevii realizeaza plimbări, observări în natură,
jocuri didactice, sunt informaţi despre cum trebuie protejată natura, desfăşoara diferite activităţi
cu caracter ecologic, învăţând astfel, cât de important este pentru om mediul în care trăieşte. Tânăra
generaţie trebuie să înţeleagă de la varste foarte fragede, că omul şi natura sunt noţiuni
inseparabile, că aceasta trebuie respectată şi nu dominată şi că schimbările care au loc în natură nu
se petrec la voia întâmplării, ci sunt supuse unor legi obiective. Prin derularea unor astfel de
proiecte, elevii sunt stimulaţi şi sprijiniţi să acţioneze şi astfel observă cât de important este pentru
noi mediul în care trăim. Educaţia ecologică se desfăşoară pe 4 nivele: nivelul cunoaşterii, nivelul
priceperilor/ deprinderilor ,nivelul sentimentelor si nivelul comportamentului. Are loc astfel o
educaţie prin stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor nostri prin proiecte de
mediu, o premiză a dezvoltării durabile a tinerei generaţii în universal ştiinţelor şi cunoaşterii.
Obiectivele urmărite prin acest tip de educaţie sunt următoarele:
Conştientizare: sprijinirea elevilor pentru atingerea unui nivel de conştiinţă şi atenţie faţă de
mediu, dezvoltarea capacităţii de a observa şi a alege stimuli, prelucrarea, perfecţionarea şi
extinderea percepţiilor noi formate, legate de mediu, folosirea acestor noi calităţi în diferite situaţii.
Cunoştinţe: înţelegerea de către elevi a modului de funcţionare al mediului, apariţia şi
rezolvarea problemelor legate de acesta.
Atitudine: însuşirea unui set de valori creative, de către elevii noştrii, cu privire la mediu,
precum şi stimularea motivaţiei pentru a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească, abilităţi /
priceperi / deprinderi, sprijinirea elevilor pentru a-şi forma abilităţi necesare identificării situaţiilor
cu care se confruntă natura;
Participare: formarea capacităţii elevilor, de a-şi folosi cunoştinţele dobândite în luarea unor
decizii pozitive şi corecte cu privire la mediu.
Admiterea Liceului Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, ȋn Programul Mondial “ECOŞCOALA”a fost o oportunitate pentru noi, toţicei implicaţi, elevi, profesori, părinţi, factori decizionali
locali, de a participa la un Proiect de educaţie ecologică de anvergură mondială.
Organizatorul Internaţional este Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce
reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări. Programul este susţinut de Uniunea Europeană,
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Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură - UNESCO şi Programul Naţiunilor
Unite pentru Mediu.
Organizatorul Naţional esteCentrul Carpato-Danubian de Geoecologie, ȋn parteneriat cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Instituţia Prefectului
Municipiului Bucureşti, alte instituţii locale.
Elevii participanţi au ales să abordeze pe parcursul derulării proiectului următoarele teme:
“CURTEA ŞCOLII” iarelevii au desfăşurat activităţi conduşi de Eco-Codul “Cine NU sădeşteun pom, NU se poate numi OM!”
“BIODIVERSITATEA din CURTEA ŞCOLII”iar elevii şi-au ales un nou Eco-Cod - “NU doar
Natura pentru Noi şi NOI pentru Natură - Haideţi să fim o oază de viaţăşi verdeaţă!”
Rezultatele practice, vizibile şi măsurabile, dupăpatru ani de derulare a Programului ECOŞCOALA sunt:
1. Amenajarea parcului din Curtea Şcolii prin
- Plantare de arbori, arbuşti ornamentali şi flori;
- Amplasare de căsuţe pentru păsărele;
- Determinarea biodiversităţii speciilor de plante;
- Întretinerea parcului dupǎ amenajare şi reamenajare;
- Igienizarea curţii şcolii.
2. Amenajarea spaţiilor verzi din incinta tuturor corpurilor liceului prin:
- Înfrumuseţarea cu ghivece de flori în clase şi pe culoarele liceului;
- Amenajarea unui spaţiu ecologic în fiecare sală de clasa din şcoală;
- Amenajarea „Colţului viu ” din şcoală;
Marcarea “Lunii Plantării Arborilor” s-a realizat anul acesta la liceul nostru ȋn data de 1
aprilie, prin plantarea unui număr de 16 tei, oferiţi de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti,
eveniment la care alături de elevii noştri a participat Prefectul Capitalei, studenţi practicanţi din
cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinte Politice şi Administrative şi reprezentanţi ai CentruluiCarpatoDanubian de Geoecologie.
Prin implementarea programului Eco-Şcoala la nivelul şcolii noastre, s-au
realizaturmătoarele obiective:
- informarea elevilor asupra problemelor de mediu şi eforturile societăţii de a-l proteja şi a-l
conserva pentru generaţiile viitoare;
- implicarea activă a elevilor în activităţile de protejare şi conservare a biodiversităţii
mediului;
- identificarea si conştientizarea de către elevi, cadre didactice, părinţi, autorităţi locale a
problemelor de mediu din şcoală, din proximitatea acesteia şi din orizontul local;
- colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu alte şcoli;
- dezvoltarea respectului pentru natură, prin dezvoltarea respectului faţă de sine;
- dezvoltarea dragostei şi respectului pentru natură, om şi societate, prin dezvoltarea
respectului faţă de sine, faţă de natura mediului ambient, prin reducerea poluării, deşeurilor şi
păstrarea biodiversităţii în ambientul mediului şcolar.
Consideram ca cele mai importante rezultate, sunt cele obtinute pe termen lung, cum ar fi:
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- Conştientizarea elevilor privind lipsa unui spaţiu adecvat, amenajat cu plante şi chiar cu
animale ( acvarii cu peşti, terarii cu broscuţe ţestoase, papagali, canari, hamsteri), în laboratorul de
biologie, ghivece cu flori în sǎlile de clase şi pe holurile şcolii, pentru oxigenarea aerului, recreerea
dar şi educaţia elevilor;
- Implicarea elevilor în stabilirea mǎsurilor concrete ce trebuiesc luate pentru amenajarea şi
reamenajarea unor spaţii verzi în şcoalǎ (în sălile de clasă, pe holuri, în cabinete şi laboratoare, sala
de lecturǎ a bibliotecii, etc) dar si in Curtea Scolii;
- Finalizarea studiilor ecologice prin întocmirea de referate şi proiecte de mediu, care au fost
şi vor fi prezentate la Concursuri Naţionale şi Internaţionale, Sesiuni de Comunicǎri şi Referate,
Simpozioane, Congrese şi Conferinţe, Work-shop-uri, etc.
După doi ani ȋn Programul Mondial ECO-ŞCOALA, toţi participanţii l-au votat ca fiind „CEL MAI
EDUCATIV PROIECT” derulat ȋn unitatea noastră de ȋnvăţămȃnt.
Care estemotivaţia votării programului ca fiind cel mai “EDUCATIV” dintre toate:
- argumente ale elevilor:
Reprezintă “ALTCEVA, .....este SCOALA, ALTFEL...”
Le place metodologia de lucru, care este diferită de cea tradiţională. Au posibilitatea să
depăşească graniţele şcolii, să iasă în orizontul mai apropiat sau mai îndepartat al acesteia, să
realizeze plimbări, observaţii în natură, jocuri didactice. Sunt informaţi despre cum trebuie protejată
natura, desfăşoară diferite activităţi cu caracter ecologic, învăţând astfel, cât de important este
pentru om mediul în care trăieşte. Au posibilitatea să genereze idei, să formeze echipe, să formuleze
soluţii şi să ia hotărȃri. Să monitorizeze şi să evalueze activităţile desfăşurate, să-şi dezvolte
capacităţile de a observa şi a alege stimuli, prelucrarea, perfecţionarea şi extinderea percepţiilor noi
formate, legate de mediu, folosirea acestor noi calităţi în diferite situaţii concrete.
Ideile lor sunt transferate în comunitatea locală, pot reprezenta soluţii pentru viitor. Într-un
cuvȃnt, elevii se simt şi sunt “IMPORTANŢI”!
- argumente ale cadrelor didactice:
Reprezintă un program educaţional prin care elevii conştientizează despre problemele locale de
mediu, despre eforturile comunităţii locale privind protecţia şi conservarea mediului, şi care oferă
soluţii concrete de implicare activă în rezolvarea unora din aceste probleme prin studiu în clasă şi
acţiuni concrete şcolare şi extraşcolare, în cadrul şcolii şi comunităţii.
Programul, prin caracterul său educativ şi interdisciplinar, contribuie la formarea profilului moral
al elevului, la dezvoltarea simţului estetic şi ȋl conştientizează cu privire la rolul protejării naturii şi
acţiunile care trebuie ȋntreprinse pentru o dezvoltare durabilă.
- argumente ale părinţilor:
Prin derularea unor astfel de proiecte, elevii sunt stimulaţi şi sprijiniţi să acţioneze eiinşişi, şi
astfel observă cât de importante sunt ideile si acţiunile lor.
Prin conştientizarea lor privind murdăria în sălile de clasă, lumina care arde în clasă când nu sunt
activităţi, aruncarea la întâmplare resturilor sau deşeurilor menajere, poluarea fonică şi poluarea
aerului din vecinǎtatea şcolii, inevitabil ȋşi vor schimba comportamentul şi acasă.
Li se va cultiva ȋncrederea ȋn sine, ȋn priceperile şi deprinderile lor şi ȋşi vor dezvolta abilităţi
practice noi.
Vor ȋndrăgi plimbările ȋn aer liber, activităţile practice, sportul şi vor prefera natura, ȋn locul
orelor scurse ȋn faţa calculatorului sau televizorului.
Vor alege o viaţă activă, NU sedentară! Vor alege sănătatea, NU obezitatea.
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Îşi vor forma deprinderi şi abilităţi ecologice, caracteristice viitorului cetăţean educat în spirit
ecologic într-o societate de mâine, dezvoltatǎ durabil.
În concluzie, prin derulareaȋnşcoala noastra a programului „ECO-SCOALA”, consider că s-au
îmbunătăţit standardele şcolii noastre, prin formarea unui comportament ecologic al elevilor.
Realizând activităţi atractive pentru elevi, se menţine motivarea acestora pentru învăţătură, se
realizează formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător. Datorită activităţilor cu
caracter de identificare a problemelor de mediu şi protejare a mediului înconjurător, ȋn viitor, elevii
se pot orienta spre o anumită carieră, determinând astfel calitatea asupra angajaţilor care vor lucra
în viitor în domeniul protecţiei mediului.
În urma activităţilor desfăşurate, consider că atât elevii, cât şi cadrele didactice, părinţii – de fapt
– întreaga comunitate –vor avea de beneficiat. Dacă tuturor activităţilor le vom găsi o formă de
organizare atractivă în care elevii să fie realizatorii acţiunii, atunci, cu siguranţă, micii ecologişti de
astăzi vor fi cetăţenii responsabili de mâine ai ţării.

Zona Pilot- Parcul din Curtea Şcolii înainte de admiterea în Programul Mondial “Eco-Şcoala”

Zona Pilot- Parcul din Curtea Şcolii la doi ani după admiterea în Programul Mondial “Eco-Şcoala”
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EDUCAȚIA PENTRU MEDIU ÎN GIMNAZIU
prof. Riscu Ani
Şc. Gimn. „Petru Dumitriu” Orşova, Mehedinti
a. Observaţii asupra reliefului şi a climei
La studiul reliefului, am început prin a delimita mai întâi unităţile şi subunităţile mari de relief
în care se află oraşul nostru. Apoi am făcut analiza amănunţită a reliefului. În acest sens li se va
explica elevilor rolul structurii geologice şi a compoziţiei petrografice în determinarea formelor de
relief, rolul omului în transformarea reliefului (ţinând cont de faptul că oraşul nostru este un oraş
nou, construit pe un alt amplasament, ca urmare a construirii Lacului de acumulare Porţile de Fier
I, acest lac funcţionând ca nivel de bază local al eroziunii), rolul pânzei acvifere şi al reţelei
hidrografice în evoluţia reliefului localităţii, rolul climei şi vegetaţiei, etc.
Pe teren elevii vor putea face observaţii asupra microformelor de relief: alunecări de teren
(destul de frecvente în arealul localităţii), eroziunea exercitată de apele curgătoare, etc.
Studierea reliefului poate fi un bun prilej şi, totodată, premiza înţelegerii unor probleme de
climă locală, cu implicaţii asupra înţelegerii fenomenului de climă în general. Astfel, se va putea
arăta că elementele climatice se schimbă în funcţie de altitudinea reliefului, iar aceasta influenţează
repartiţia vegetaţiei şi a solurilor (etajare biopedoclimatică).
b. Observaţii asupra reţelei hidrografice
În timpul aplicaţiei la izvor, profesorul urmăreşte ca elevii să stabilească următoarele: locul
izvorului în raport cu relieful, transparenţa apei, temperatura ei, precum şi folosirea izvorului,
scoţând în evidenţă faptul că izvorul este locul de unde iau naştere firişoarele de apă provenite din
apa subterană.
Pornind de la izvor şi urmărind apoi cursul apei pe pârâu, se arată elevilor lăţimea şi
adâncimea acestuia – atât de mică la început încât se poate trece peste el sau prin el, neconstituind
o piedică pentru circulaţie. Particularitatea principală este scurgerea apei pe pantă. Se stabileşte
apoi malul drept şi stâng, viteza de curgere a apei în funcţie de pantă, acţiunea de spălare a solului
de către apă, confluenţa a două sau mai multe pâraie şi obârşia.
La râu se observă: lăţimea albiei, viteza de curgere a apei, malurile înalte şi abrupte, acţiunea
de eroziune şi acumulare, observaţii asupra formei şi tipului materialului erodat şi transportat de
apă. La confluenţa se observă modificările răului după primirea afluentului (mai lat, cu apă mai
multă etc). se discută cu elevii despre importanţa economică a râului (ex. amenajări hidrotehnice,
pescuit, transport etc.). Mai poate fi, de asemenea studiată, calitatea apei. Spre exemplu, pe
malurile Cernei pot fi observate resturi menajere prinse de ramurile copacilor, aduse de către râu,
cu ocazia unor viituri, din groapa de gunoi a oraşului Băile Herculane, situat în amonte. O mare parte
din gunoaie au ajuns, cu această ocazie şi în Lacul de acumulare Porţile de Fier I, necesitând lucrări
de strângere a lor şi ecologizare a malurilor lacului.
Lecturile trebuie să întregească cunoştinţele legate de apele curgătoare. Ele se vor alege în
funcţie de elementele râurilor ce nu pot fi studiate local, despre folosirea de către om a apei, etc.
Până la formarea deprinderii de a arăta corect apele curgătoare pe hartă elevii vor fi conduşi
de către profesor prin întrebări: „Arată cursul râului…”, „În ce direcţie curge acesta”, „Arată de unde
izvorăşte râul…şi cum se numesc munţii respectivi”, „Până unde curge acest râu prin munţi?…citeşte
ce localitate se află în apropiere”, „Arată cursul acestui râu printre dealuri…”, „Citeşte pe hartă prin
ce localităţi curge el…”, „Opreşte-te la vărsarea râului…”, „În ce râu se varsă…”, „Citeşte ce localitate
se află în apropiere”.
Studiul reţelei hidrografice se poate încheia cu teme simple de sinteză care pot consta în
întocmirea unui plan topografic asupra reţelei hidrografice cu curs permanent sau temporar şi
izvoarelor. Pentru observaţii se va alege o înălţime din preajma localităţii de unde se poate vedea
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care este aspectul general al reţelei hidrografice. Schimbând cât mai multe locuri de observaţii se
vor înscrie pe harta hidrografică apele curgătoare, permanente sau temporare, se vor face aprecieri
asupra calităţii apei (sălcie, potabilă, minerală).
c. Observaţii asupra vegetaţiei, faunei, solurilor
Activitatea de teren va fi precedată de cea de la clasă unde elevii vor fi îndrumaţi se deprindă
cu recunoaşterea diverselor tipuri de sol, de plante, animale, să poată carta pe teren răspândirea
geografică a solurilor, a faunei şi a florei, să se deprindă a lua eşantioane de sol, să facă ierbare,
insectare, etc. De asemenea vor trebui să înţeleagă interdependenţa dintre relief, climă, ape,
vegetaţie, faună, sol. Vor putea fi observate efectele despăduririlor, ale agriculturii practicate
iraţional. Elevii vor propune soluţii pentru remedierea problemelor apărute (ex. alunecări de teren,
torenţialitate, etc). studierea vegetaţiei şi a faunei poate fi eşalonată pe tot parcursul anului în
funcţie de anotimpuri.
În timpul desfăşurării acţiunii, elevii îşi notează aspectele esenţiale şi unele detalii şi
participă, dirijaţi de profesor, la înţelegerea faptelor, la explicarea fenomenelor şi proceselor
întâlnite pe teren, folosindu-se de cunoştinţele achiziţionate şi propria experienţă. La capătul unei
etape se pot face recapitulări (rememorări) pentru a se fixa problemele principale care trebuie
reţinute.
EDUCAŢIA ELEVILOR ÎN SPIRITUL CUNOAŞTERII ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
Educaţia relativă la mediu îşi propune să conducă pe elev, deci pe viitorul cetăţean, spre
formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii, să-l incite la participare, să devină
conştient de viitor, de faptul că viaţa generaţiilor viitoare, calitatea ei, depind într-o mare măsură şi
de opţiunile sale.
În perspectivă şcolară, elevul trebuie ajutat:
 Să înţeleagă că omul este inseparabil de mediul său şi că efectele negative ale acţiunilor sale
se repercutează asupra lui însuşi;
 Să obţină cunoştinţele de bază necesare soluţionării problemelor de mediu din orizontul
local;
 Să judece responsabilităţile individuale şi colective, să se angajeze în obţinerea cooperării pe
linia rezolvării unor probleme;
 Să dezvolte instrumente de analiză, reflecţie şi acţiune pentru a înţelege, preveni şi corecta
neajunsurile provocate mediului (acţiuni concrete dar şi reflecţie aprofundată asupra
soluţiilor preventive, de perspectivă).
Punctul de plecare în educaţia elevilor privind cunoaşterea şi protecţia mediului înconjurător
trebuie să-l constituie orizontul local.
Obiectivele educative de ordin afectiv, cognitiv şi acţional se ating prin modalităţi specifice.
Pe planul comportamentului se urmăreşte dezvoltarea conştiinţei problemelor, a atitudinilor care
ţin cont de valorile sociale. În domeniul cognitiv se furnizează elevului cunoştinţe care-i permit
accesul la documentare, la înţelegerea aspectelor tehnice, la instrumente de analiză şi de aplicare a
cunoştinţelor.
Eficienţa educaţiei relative la mediu se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung
asupra comportamentului viitorului cetăţean, rămânând însă în vigoare şi obligaţia de a avea o
utilitate imediată (prin aplicaţii practice, prin intervenţia elevului în situaţii concrete).
În urma drumeţiilor şi excursiilor efectuate în orizontul local elevii vor putea trage
următoarele concluzii:
 Conservarea calităţii apei se face prin eliminarea poluanţilor, dar şi prin recuperarea
şi economisirea ei.
 Gunoaiele menajere nu se depozitează la întâmplare, ci în locuri special amenajate.
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Deşeurile pot fi valorificate, realizându-se astfel economii importante de combustibili
şi înlăturându-se poluarea mediului înconjurător.
Pădurea este „plămânul verde” al planetei şi o importantă sursă de materie primă.
Ea trebuie protejată prin împiedicarea tăierilor abuzive de arbori şi prin cultivarea de
noi suprafeţe de pădure.
Pescuitul intensiv duce la reducerea cantităţii de peşte din lacuri şi râuri.
Spaţiul verde trebuie să domine în orice aşezare umană.
Oraşul nostru este situat în arealul Parcului Natural Porţile de Fier unde există specii
de plante şi animale (broasca ţestoasă, vipera cu corn) protejate de lege.
Toate formele de degradare a mediului înconjurător au consecinţe grave asupra
sănătăţii omului, de aceea este importantă redobândirea unui mediu sănătos.

BIBLIOGRAFIE
1. Bărgăoanu P, Mȃndruţ O., Metodica predării geografiei la clasele V-VIII, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1980
2. Dulamă M. E., Didactica geografiei, Editura Clusium, Cluj – Napoca, 1996
3. Ilinca N., Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti, 2000
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O lume mai bună ! Fii ECO !
prof. Roșca Angela, prof. Urda-Cimpean Rodica
Colegiul Tehnic de Comunicații”Augustin Maior”, Cluj-Napoca, Cluj
Fii ECO !" Este expresia pe care toti „iubitorii” de natură o folosesc pentru a crea un mediu
mai sănătos și curat, pentru noi, oamenii.Ne deranjează să mai vedem indiferența unora, față de
mediul înconjurător. Putem avea un mediu curat și sănătos, dar asta depinde numai de noi. Așa că
vă propunem să luați inițiativa și să păstrați mediul curat!
Toate știrile alarmante pe care le auzim despre incalzirea globală, despre acea gaură din stratul de
ozon si despre dispariția zilnică a hectare intregi de păduri nu sunt simple povești. Si nici nu sunt
atat de indepărtate de noi incât să credem ca nu ne vor afecta. E egoist si inuman sa ne trăim viața
ignorand efectele pe care stilul nostru de trai le are asupra mediului inconjurator și, indirect, asupra
generațiilor care se vor naște după noi. Stă in puterea noastră sa ducem o viață sănătoasă. Iată cum:
1.Economisește apa
Conform statisticilor UNESCO, planeta devine tot
mai aridă pe zi ce trece. Cantități enorme de apă
sunt consumate pentru confortul nostru zilnic;





Nu
imbracat

2.Economisește electricitate
 Termoizoleaza-ți casa/ apartamentul;
abuza de caldură doar ca să poți sa stai sumar
prin casă.O temperatură a camerei mai scazută
inseamnă sa economisești atat energie, cât si

bani;
Scoate

din priză aparatele electrice, televizorul sau
calculatorul, in loc sa le lași in stand-by;
 Instaleaza-ți panouri solare pe acoperiș, dacă iți
permiți (sunt o solutie ecologica destul de costisitoare);

3. Protejează natura
 Inlocuiește
sacoșele, pungile si
paharele din plastic cu cele de
hartie.Plasticul nu e biodegradabil si
are nevoie de mai mult de 500 de ani
pentru a se descompune.
 Separă deșeurile de hârtie, plastic si
sticlă, de restul gunoiului menajer.
 Folosește sticle returnabile, care iau o
povară uriașă de pe umerii industriei
de imbuteliere și, implicit, protejează mediul;
 Scrie pe ambele fețe ale colilor, vei consuma mai puțină hârtie;
 Nu arunca la gunoi maculatura din casă și de la birou (ziare, reviste, coli, broșuri etc), ci du-o la
centrele de reciclare.
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4. Protejează atmosfera
Plantează un copac ,un singur
copac ajuns la maturitate poate
furniza suficient oxigen pentru
doi oameni de-a lungul unui an
intreg.
Alege trenul in locul avionului ,
chiar și intr-o calatorie pe
distanță scurtă, de exemplu, de
la Bucuresti la Brașov, avionul
produce mai multe emisii de
dioxid de carbon decât frigiderul tau intr-un an.
5. Protejează plantele si animalele
 Consumă legumele si fructele când e
timpul lor , e plăcut sa ai capșuni iarna,
dar transportul lor din țările cu climă
caldă inseamnă risipă de carburant si o
extravaganță inutilă.
 Alege carnea si laptele organice si ouale
ecologice, direct de la fermă, practicile
țăranilor sunt benefice pentru mediul
inconjurator, deoarece fac economie la
pământ, pădure, energie si transport.
 Păstrează celularul 2-3 ani, in loc să-l
schimbi anual;
Copiii și tinerii sunt favoriți, căci sunt la începutul vieții, iar cum învață acum să construiască,
așa vor clădi lumea. Oamenii maturi nu trebuie înlăturați, căci ei modelează viitorul prin copiii pe
care-i cresc și educă. Mediul lor este mediul tuturor, dacă ne referim la natură, dar poate fi și doar
al lor, când vorbim despre familie. Dacă fiecare dintre noi vom înțelege că atitudinea pe care o avem
față de cei mai apropiați membri ai familiei noastre trebuie să fie una pozitivă, vom înțelege că ne
facem nouă un bine și celor cu care trăim.
De ce să nu depășim un obstacol, indiferent că e mic sau mare, spunând că totul se rezolvă?
De ce să spunem „acest lucru nu se poate” când putem să spunem că avem o problemă la care sigur
vom găsi o soluție? Apoi, vom duce acest bun obicei la serviciu, mai departe, în mijlocul de transport
în comun, la un ghișeu, când stăm la rând și funcționarul se mișcă prea încet, pe stradă, oriunde.
Ne surprindem adesea spunând că lumea s-a înrăit, dar lumea nu devine mai bună de la sine,
ci prin oameni. Dacă oamenii încep să fie buni mai întâi cu ei, printr-o gândire pozitivă, vor deveni
mai buni și cu natura, de aceea să fii „eco” nu înseamnă doar să sortezi deșeurile și să faci economie
de energie sau apă. Să fii ”eco” înseamnă să gândești ”eco”, în armonie cu natura, fie că este umană,
fie că este mediul înconjurător.
BIBLIOGRAFIE:
https://www.femeia.ro/timp-liber/ce-inseamna-sa-fii-eco-in-secolul-21-1780054
https://www.realitatea.net/eco-academia-e-coala-care-te-inva-a-cum-sa-i-construie-ti-o-lumemai-buna
http://www.click.ro/news/national/iti-pasa-ce-aer-respiri-atunci-planteaza-un-copac
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ECO-TEAM pentru ECO-TERRA
prof. Sabău Monica Claudia, prof. inv. primar Smical Monica
Șc. Gimn. Dimitrie Cantemir, Baia Mare, Maramures
„Nu trebuie sa mai vorbim despre Pămant cum că ar avea nevoie să se refacă.
Nu Pămantul are nevoie să se refacă, ci noi.”
Ian McCallum
Colectare selectivă, fracție umedă, fracție uscată, sustenabilitate, dezvoltare durabilă sunt
termeni inaccesibili multora. Pentru elevii Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir Baia Mare, însă,
reprezintă gesturi si fapte usor de realizat, un comportament ecologic firesc.
Proiectul, realizat în colaborare cu SC Drusal Baia Mare și Facultatea de Inginerie din cadrul
Universității Tehnice din Cluj Napoca, este un prilej de aplicare a cunoștințelor teoretice dobandite
la orele de biologie, geografie, chimie, fizică, dirigenție.
Pașii proiectului au fost usor de realizat:
 ECO-TEAM a popularizat proiectul în școală și comunitatea locală, distribuind pliante.
 Invățăm unii de la alții: cofecționăm cutii de colectare selectivă a deșeurilor (adevarate
”opere de artă”), ne intalnim cu colegii mai mici.
 Colectam selectiv deșeurile din școală.
 Colegii ne urmează exemplul!
 Utilizam tomberoanele oferite de SC Drusal pentru deșeuri uscate și deșeuri umede.
 Colectăm si valorificăm deseuri de hartie și carton.
 Realizăm acțiuni de igienizare in curtea școlii și in cartier.
Demonstram astfel că suntem verigi importante în construirea unei societăți durabile. Luăm
decizii pentru reducerea impactului negativ asupra mediului. Pentru a trăi într-un oraș civilizat,
european, trebuie să participam activ la menținerea curațeniei și la reducerea cantitații de deșeuri.
Suntem conștienți de importanța colaborării pentru ca suntem părți dintr-o inteligență
colectivă-inteligența ecologică. (Daniel Goleman).
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RECICLAREA DEȘEURILOR - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
prof. Săplăcan Silvia
Liceul Tehnologic “Ștefan Pascu” Apahida, Cluj
RECICLAREA este procesul de descompunere și reutilizare a materialelor care altfel ar fi aruncate la
gunoi și pierdute definitiv. Reciclarea nu numai că aduce beneficii mediului, dar are și un efect pozitiv
asupra economiei.
Principalele sectoare de activitate unde reciclarea joacă un rol important:
1. Beneficiile reciclării pentru mediu
Prin reciclare se poate stopa creșterea depozitelor de deșeuri care
nu numai că poluează masiv mediu dar creează și o imagine dezolantă
a orașelor, distrugând sănătatea celor care locuiesc în preajma
celebrelor „gropi de gunoi”. Reciclând, poluanți eliberați în apă și aer
se diminuează considerabil, contribuind la stoparea factorilor care
deteriorează sănătatea populației.





prin reciclare se reduc emisiile de gaze cu efect de seră din
atmosferă,
prin reciclare economisim pe termen lung cheltuielile comunității cu energia: ca să întelegeți
mai bine, gândiți-vă că un singur bec poate fi alimentat timp de patru ore cu energia
economisită de la o singură sticlă reciclată!
prin reciclare se conservă resursele naturale ale Pământului.
2. Beneficiile reciclării pentru economie
Studiile demonstrează că reciclarea privită
ca un obicei normal poate genera locuri de muncă
atât în cadrul firmelor care se ocupă cu colectarea
deșeurilor, a celor care se ocupă cu reciclarea lor
sau, de ce nu, in cadrul celor care se ocupă cu
consultanța de mediu.

Reciclarea facilitează creșterea veniturilor
unei categorii de membri ai comunității, prin
valorificarea materialelor colectate la diverse
unități de colectare, iar pentru fiecare loc de muncă creat în industria de gestionare a deșeurilor,
reciclarea creează alte patru.
Strategii in domeniul reciclării
Strategia în domeniul reciclării vizează următoarele obiective principale:
1. Prevenirea formării deşeurilor prin promovarea tehnologiilor curate şi a produselor
ecologice
 Valorificarea deşeurilor prin optimizarea sistemelor de colectare şi triere selectivă
 Eliminarea finală a deşeurilor care nu şi-au găsit o soluţie de valorificare
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Reciclarea se poate realiza prin două tipuri de acţiuni: reutilizare și valorificare

AVANTAJELE RECICLĂRII:
- conservarea resurselor naturale
- reducerea spaţiului de depozitare
- protejarea mediului
Problemele fundamentale în reciclarea materialelor:

identificarea materialelor reciclabile;

identificarea oportunităţilor de reutilizare şi reciclare;
 identificarea pieţelor de desfacere pentru materialele valorificabile.
În zilele noastre există o varietate largă de materiale pe care le putem recicla, de la reciclarea
deșeurilor de ambalaje, la cele de sticlă, carton sau metal, însă cele mai des întâlnite situații sunt
următoarele:
Reciclarea metalelor
Metalele sunt un material atât de versatil încât se reciclează
foarte ușor; prin reciclarea metalelor se reduce cu 70% consumul de
energie față de producerea unui element complet nou.
 folia de aluminiu poate fi reciclată foarte ușor prin topire sau
pur și simplu prin îmbogățirea foliei reciclate cu aluminiu
metalic
 cutiile de aluminiu – într-o societate în care consumul de
diverse băuturi carbogazoase conservate în cutii de aluminiu
a crescut, reciclarea este o modalitatea prin care s-ar putea
economisi cantități mari de energie.
 oțelul și tabla rezultată de la conserve
Reciclarea hârtiei și cartonului
 cartonul ondulat – reprezintă cea mai mare parte a cartonului pe care il regăsim in viața de
zi cu zi a oamenilor. Peste 70% din cutiile de carton au fost transformate in rumeguș, așchii
de lemn sau alte produse din hârtie. Alte produse de carton reciclate sunt folosite pentru a
face cutii de cereale, hârtie, etc.
 reviste și ziare – deși trăim în era tehnologiei mai există oameni care nu ar renunța pentru
nimic în lume la plăcerea de a răsfoi un ziar sau o revistă, iar acestea generează cantități mari
de deșeuri. Studiile arată că o tonă de hârtie reciclată poate economisi suficientă energie
pentru alimentarea unei gospodării timp de cinci luni!
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Reciclarea sticlei
Sticlele și borcanele nu sunt la fel de versatile precum hârtia sau produsele metalice atunci când
vine vorba de reciclare dar pot fi și ele excelent valorificate și reciclate. Diferitele tipuri de reciclare
a sticlei se referă de obicei la culoarea sticlei sau a borcanului.
 sticla clară – cea care constituie cea mai mare parte a pieței de sticlă, puțin peste 60%
 sticla colorată – unul dintre motivele pentru care sticla poate fi greu de reciclat este din
cauza faptului că culorile nu pot fi îndepărtate. De exemplu, sticla de culoarea
chihlimbarului reprezintă un procent de 31% din piață deoarece poate fi refolosită numai
în alte produse din sticlă de culoarea chihlimbarului atunci cand este reciclată. In general,
articolele sensibile la lumina soarelui sunt stocate în sticle și borcane din sticlă de culoare
brună sau verde.
„Olimpiada Deșeurilor” – campanie pentru colectarea selectivă a deșeurilor
Începând cu anul școlar 2015-2016, Liceul Tehnologic “Stefan Pascu” Apahida din județul
Cluj a fost implicat în campania „Olimpiada Deșeurilor“ pentru colectarea selectivă a deșeurilor de
baterii portabile (DBA) și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Olimpiada
Deșeurilor s-a desfășurat în opt județe din țară - Argeș, Bacău, Botoșani, Cluj, Constanța, Covasna,
Mureș și Vâlcea - unde CCR România a organizat acțiuni de colectare şi reciclare DEEE-uri și DBA-uri
în 225 de unități de învățământ și 1.367 de clase.
Obiectivul principal al campaniei a fost conștientizarea privind importanța colectării DEEEurilor și DBA-urilor, atât în rândul elevilor, cât și al cadrelor didactice. În paralel, s-a realizat și o
campanie intensă de informare și educare prin distribuirea de materiale informative (flyere şi afișe),
dar și prin intermediul cursurilor extrașcolare despre importanța colectării și reciclării corecte a
deșeurilor de acest tip.
Scopul campaniei:
Gestionarea corectă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, bateriile şi
acumulatorilor uzaţi pentru formarea comportamentului durabil.
Obiectivele:
 implementarea campaniei pentru susţinerea colectării selective ca metodă de reducere
a deşeurilor (DEEE, baterii şi acumulatori uzaţi),
 informarea populaţiei şcolare şi a comunității asupra faptului că adunarea selectivă a
deşeurilor (DEEE, baterii şi acumulatori uzaţi) îmbunătăţeşte calitatea mediului şi implicit
sănătatea lor,
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familiarizarea populaţiei şcolare şi a comunității cu marea varietate de DEEE ce se poate
recicla, cunoaşterea materialelor ce se pot recicla şi cele care nu se pot recicla,
sensibilizarea şi motivarea populaţiei pentru protejarea mediului înconjurător.

Rezultate obținute:
 colectarea selectivă susţinută şi promovată ca metodă alternativă de reducere a
deşeurilor prin implementarea campaniei,
 calitatea mediului îmbunătăţită prin exemple de bune practici, colectarea, reciclarea şi
diminuarea cantitativă a deşeurilor,
 elevi informaţi şi familiarizaţi cu marea varietate a deşeurilor ce se pot recicla,
 paşii de colectare şi reciclare cunoscuţi,
 campanie de informare, sensibilizare, colectare şi reciclare implementată,
 comportament durabil format.
Pentru a încuraja elevii să colecteze selectiv, s-au desfășurat diferite activități despre
importanța colectării și reciclării deșeurilor, activități desfășurate pe niveluri de invațamânt și pe
clase de elevi. Fiecare clasă participantă la campanie, care a reușit să colecteze cantitatea minimă
de 50 kilograme a primit în ziua preluării deşeurilor, o diplomă de participare și premii instant.
În județul Cluj au fost desemnate și premiate cu Locul I școlile și clasele care au colectat cele
mai mari cantități de DEEE-uri și DBA. Locul I pentru colectarea celor mai mari cantități de DEEE-uri
a revenit școlii noastre, Liceul Tehnologic „Ștefan Pascu“ Apahida - clasa pregătitoare C cu 426 kg.
Recompensa pentru obținerea locului I a fost participarea elevilor clasei caștigătoare intr-o excursie
de două zile in munții Apuseni. Elevii au împărtășit câteva impresii:
„Excursia a fost o experiență frumoasă alături de colegi și de doamna învățătoare. Le mulțumim
pentru premiul acordat și așteptăm alte provocări.“
„Baterii = bucurie = distracție. Mulțumim frumos pentru excursie!“
Scopul acestei campanii a fost gestionarea corectă a deşeurilor dar și promovarea ideii că
protecţia mediului înconjurător este o datorie de conştiinţă pentru fiecare dintre noi. De asemenea
un obiectiv important al acestei campanii a fost să pregătim în special copiii să devină agenți activi
în această luptă continuă a protejării mediului înconjurător. Să-i îndrumăm pe drumul dezvoltării
durabile, un drum sigur pentru un mediu sănătos și o viață sănătoasă.
Bibliografie:
1. Mihaela Beu, Costa Stanislav – Eco Management, Editura Universităţii Tehnice, Cluj- Napoca,
2006
2. Silvia Corina Turean - Gestionarea deseurilor- auxiliar didactic, Cluj-Napoca, 2012
3. http://www.ecologic.rec.ro/articol/read/reciclare-recuperare/14506/

294

Învață să protejezi natura
Teleptean Adelina, clasa a X a
prof. Tisăliță Cristian Radu
Liceul Tehnologic "Marmatia", Sighetu Marmatiei, Maramures
Natura este locul unde se întoarce omul să-și ia energia de care are nevoie . Dacă noi nu
protejăm natura, apa, aerul, plantele, nu vom mai putea să respirăm aerul curat, nu vom mai putea
simți și admira parfumul florilor sau să admirăm culoriile pe care natura n-i le oferă .
Cum să ne protejăm natura?
În primul rând ar trebui să nu mai fie tăiați copacii . Acest lucru se va realiza doar dacă
oamenii vor fi conștienți de importanța aerului pe care îl respirăm .

Aruncatul gunoaielor la voia întâmplării este un alt lucru rău pe care oamenii îl fac naturii.
Mâncarea, sticlele de plastic, micuții de țigară, toate aceste trebuie strânse și aruncate la gunoi .
Să avem grijă de animale și să le protejăm, sunt multe specii pe cale de dispariție, iar dacă
noi nu avem grijă de ele și nu le protejăm, vor dispărea .
Oamenii trebuie să planteze mult mai mulți copaci pentrucă ei ne dau oxigen și un aer curat.
Natura ne dăruiește cu bucurie și simplitate din plin, mereu toate bunurile sale. De aceea noi trebuie
să o protejăm și și să o salvăm . Este important să iubim natura, să o ocrotim și chiar să contribuim
la frumusețea ei .
Mediul înconjurător ne asigură condițiile necesare vieții. Oamenii nu pot să supraviețuiască
fară natură, pe când natura poate exista și fără prezența oamenilor.
Aruncă ambalajele doar în spațiile amenajate pentru acest lucru! Învață să selecteze
deșeurile înainte de a le arunca .
Reciclează ambalajele care au pe ele semnul reciclare! Explică acest lucru și celor din jurul
tău!
Nu da foc ambalajele din plastic sau din cauciuc .
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Protejează pădurea, pământul verde al planetei! Ea este un habitat pentru multe viețuitoare!
Pădurea oferă omului remediu medicale.

Bibliografie
www.mmediu.ro
www.slidehare.net .
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Reflecții despre viitorul și sănătatea Terrei
prof. Tudor Felicia
Liceul Teoretic “Horia Hulubei”, Măgurele, Ilfov
“Totul a ieşit bun din mâinile naturii pentru a degenera în mâinile omului”
J.J. Rousseau.
Epoca actuală aduce note de real dramatism în tot ce ţine de viaţa oamenilor şi de viaţa
naturii.
Protecția naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale societății
contemporane și comportă trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului, acţiuni de
depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri reparatorii şi păstrarea sau
întreţinerea yonelor depoluate.
Examinând relaţiile om natură s-a ajuns la concluzia că omul este la ora actuală cel mai mare
duşman al naturii care-l hraneşte şi-l ocroteşte. Acest lucru îl face prin :
- exploatarea neraţională, de foarte multe ori excesivă, a resurselor naturale, si aceasta
datorită empirismului, ignorării legilor de organizare şi funcţionare a ecosistemului
- utilizarea şi introducerea în circuit a unor substanţe toxice sau a unor deşeuri greu reciclabile
sau nereciclabile pe cale naturală
- crearea de ecosisteme artificiale prin obţinerea cantităţilor necesare de diverse produse şi
aceasta fără a cunoaşte limitele optime sau maxime ale acestei dezvoltări
Restabilirea echilibrului normal om-ecosferă este posibilă prin utilizarea raţională a
resurselor ecosferei şi ocrotirii naturii, deci în fond ocrotirea naturii, pe plan local, regional sau
global. Ambele căi necesită cunoaşterea legilor ecologice, măsuri organizatorice fundamentate
ştiinţific, educaţie ecologică a întregii populaţii pentru dezvoltarea unei conştiinţe ecologice.
Aşadar, ocrotirea naturii apare ca o funcţie a societăţii umane, ca o problemă practică de cea
mai mare însemnatate.
Foarte des se organizează simpozioane la nivel naţional, internaţional pe tema protejării
biosferei, dar se constată că aproape nici unul dintre principiile stabilite, şi dezbătute acolo nu se
respectă şi nu se aplică.
Pentru menţinerea şi ocrotirea mediului înconjurător trebuie avute în vedere câteva
obiective majore :
a) o planificare raţională, o alegere corectă şi o gestiune de calitate a resurselor oferite de
natura înconjuratoare;
b) protecţia şi conservarea a tot ceea ce este pe cale de dispariţie în colecţii, plantaţii,
rezervaţii;
c) cunoaşterea capacităţii productive a ecostimelor şi a speciilor şi luarea de măsuri pentru
a evita ca utilizarea să nu depăşească aceste capacităţi.
Desigur că în realizarea acestor obiective se ridică numeroase dificultăţi. Una dintre ele
constă în mentalitatea greşită după care ocrotirea naturii reprezintă o activitate mai mult
sentimentală decât practică şi că ea se află chiar în contradicţie cu necesităţile dezvoltării.
Trebuie subliniat că ocrotirea naturii în ansamblu nu înseamnă neutilizarea ei, ci folosirea
ratională a resurselor oferite de ea.
O altă dificultate este lipsa informaţiei de bază privind starea resurselor, capacitatea lor de
regenerare. Această dificultate ar putea fi depăşită doar prin dezvoltarea cercetărilor care să
determine exact capacitatea de suport a ecosistemelor şi potenţialul lor productiv. Numai aşa vom
putea şti ce şi cât poate produce un ecosistem, ce şi cât putem extrage din el fără a deteriora
rezervele, sau cum să-l amenajăm pentru ca eventual să producă mai mult.
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Dacă omul doreşte cu tot dinadinsul să supravieţuiască pe Terra şi nu într-o viaţă străină
aspiraţiilor lui, trebuie să înţeleagă că are nevoie nu numai de hrană îndestulătoare şi de produse
ale industriei, ci şi de un mediu sănătos, de aer respirabil, de apă potabilă, de soluri stabile, de
siguranţă împotriva factorilor naturali agresivi de peisaje încântătoare precum şi de diversitatea
lumii vegetale şi animale de care este legată toată evoluţia lui. Acum este timpul pentru o
schimbare. „Implicare”, acest cuvânt ce presupune o legătură puternică, ce descrie dorința de a
participa, de a nu sta și a privi o cauză cum piere, este forța ce poate pune în mișcare transformarea
noastră.
Doar implicându-ne cu toții – de la cei mai mici la cei mari, de la doritori la sceptici, putem
schimba destinația vieților noastre.
Partea bună este că noi, oamenii, acționăm prin exemplu – o persoană care se implică o va
atrage pe următoarea; toate acestea până când ne vom fi redresat și vom fi uitat cât de aproape am
fost de un drum fără întoarcere.
Este așa de dificil odată ales un drum să te mai întorci…lucrurile devin neclare, nu mai există
stânga sau dreapta, bine sau rău, doar înainte cu toată viteza și apoi te vei izbi de ceva foarte tare și anume adevărul, adevăr ce poate fi atât de nemilos precum dispariția pădurii tropicale sau
poluarea oceanelor și dispariția unor specii. Schimbarea drumului nu poate fi bruscă, de aceea
trebuie să încetinim pe cât posibil mișcarea virtuală pentru a vedea peisajul, influența noastră
asupra unei planete.
Nu este nimic în neregulă în a visa, dar pentru a ne îndeplini visurile, cel mai important lucru
ce trebuie făcut este să ne trezim.
Natura, sursa de viață, de amintiri, fundalul poveștilor noastre, are nevoie de noi precum și
noi avem nevoie de ea. Este evident că în ultimele decenii amprenta lăsată de noi își va face simțită
prezența, iar responsabilitatea ștergerii ei îi va reveni generației următoare. Datoria noastră, a
prezentului către viitor, este să notăm greșelile pentru ca acestea să nu mai fie repetate și să
minimalizăm pe cât putem de mult pagubele începând de acum.
Trebuie să salvăm planeta pentru a evita ziua în care ne vom uita pe geam și nu vom mai
vedea verdele naturii și albastrul cerului de umbra speciei umane, pentru a nu ne afla pe „green
mile”, drumul condamnaților.
REDUCE! REFOLOSEȘTE! RECICLEAZĂ! Este regula de aur atunci când vine vorba de protecția
mediului înconjurător!
Bibliografie :
* Protecția mediului, Grădinaru, I., Ed. Economică, București, 2000
* Educația ecologică și voluntariatul în protecția mediului, Fundația pentru Cultură și Educație
Ecologistă Ecotop, Ed. Treira, Oradea, 2003
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CUM PROTEJĂM MEDIUL?
prof. Țolea Nicoleta
Clubul Copiilor Câmpulung, Arges
Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi
transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra
vieţii.
Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile
omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor
ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut
mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru
ecologic.
Perfecţionarea şi modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri
ştiinţifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe cele energetice. Ca
urmare a industrializării şi creşterii producţiei de bunuri au sporit mult materialele ce afectează
mediul ambiant.
Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit de
complexe, se regăsesc în aer, apă şi în sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a prezenţei
dioxidului de sulf din aer, datorită dezvoltării proceselor termice şi a utilizării unor combustibili
inferiori; sunt evacuate în atmosferă importante cantităţi de oxizi de azot, de carbon, negru de fum,
săruri şi oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte dăunătoare asupra
vegetaţiei, în general, şi direct sau indirect asupra omului.
La acest sfârşit de secol şi început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările care
au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea fie şi
treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un
semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe
Terra.
“Mediul natural”, adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele curgătoare, solul şi subsolul şi
formele de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le susţin este imaginea cea mai comună pe
care omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător.
O pădure, o baltă sau un lac, de exemplu, formează fiecare în parte un “ecosistem” care se
intercondiţionează reciproc şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit echilibru.
Totalitatea factorilor naturali, determină condiţiile de viaţă pentru regnurile vegetale, animale şi
pentru exponentul său raţional – omul, reprezentând mediul natural. În mediul natural distingem
componente fizice naturale – elemente abiotice: aer, apă, substrat geologic, relief, sol.
Componentele biotice reprezintă viaţa, organismele ce le dezvoltă pe fundalul sportului
ecologic. Ele apar sub forma vegetaţiei şi animalelor depinzând atât de factori tereştri, cât şi cosmici
(radiaţia solară de exemplu) ceea ce ne ajută să înţelegem implicaţiile care pot urma unor modificări
fie terestre, fie cosmice, sau ambele în acelaş timp.
Mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională care include nu numai mediul
natural, dar şi activitatea şi creaţiile omului, acesta ocupând o dublă poziţie: de “component” al
mediului şi de “consumator”, de beneficiar al mediului.
Conceptul actual de “mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să cunoască,
să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor.Prin
“resurse naturale” se înţelege: totalitatea elementelor naturale ale mediului înconjurător ce pot fi
folosite în activitatea umană:
 resurse neregenerabile – minerale şi combustibili fosili;
 resurse regenerabile – apă, aer, sol, floră, faună sălbatică;
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resurse permanente – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor.

În întreaga activitate a mediului înconjurător se urmăreşte nu numai folosirea raţională a
tuturor aceste resurse, ci şi corelarea activităţii de sistematizare a teritoriului şi localităţilor cu
măsuri de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de producţie căt mai puţin
poluante şi echiparea instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport generatoare de poluanţi
cu dispozitive şi instalaţii care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător,
recuperarea şi valorificarea optimă a substanţelor reziduale utilizabile.
Astfel noţiunea de “mediu înconjurător” cuprinde de fapt, toate activităţile umane în relaţia
om-natură, în cadrul planetei Terra.
Când se vorbeşte de progres sau de sărăcie, se vorbeşte de fapt, în termenii cei mai globali, de
mediul înconjurător care caracterizează planeta noastră la un moment dat, căci între toate acestea
şi poluarea, degradarea apei şi a aerului, ameninţarea păturii de ozon, deşertificarea, deşeurile
toxice şi radioactive şi multe altele, există o strânsă interdependenţă.
În toate civilizaţiile care s-au dezvoltat până în secolul al XVII-lea, de natură predominant
agricolă, ”pământul era baza economiei, vieţii, culturii, structurii familiei şi politicii”, viaţa era
organizată în jurul satului, economia era descentralizată, astfel că fiecare comunitate producea
aproape tot ce îi era necesar. Energia chieltuită corespundea în esenţă lucrului forţei musculare,
umană sau animală, rezervelor de energie solară înmagazinată în păduri, utilizării forţei hidraulice a
râurilor sau mareelor, forţei eoliene.
Natura reuşea până la urmă să refacă pădurile tăiate, vântul care unfla velele, râurile care
puneau în mişcare roţile, deci sursele de energie utilizate de civilizaţiile agricole erau regenerabile.
Odată cu sporirea populaţiei globului, ce a decurs paralel cu perfecţionarea organizării sociale
şi, în special odată cu dezvoltarea industriei, a transporturilor mecanizate din ultimele două secole,
încercarea omului de a domina în lupta aspră cu natura, de a-i smulge lacom bogăţiile ascunse,
începe să aibă tot mai mult succes. Peste un miliard şi jumătate din populaţia actuală a Terrei
aparţine civilizaţiei industriale.
Industrialismul a fost mai mult decât coşuri de fabrică şi linii de asamblare. A fost un sistem
social multilateral şi bogat care a influenţat fiecare aspect al vieţii omeneşti. Creşterea economică,
enorm accelerată, se bazează în majoritate nu pe surse regenerabile de energie, ci pe energia
cheltuită prin folosirea combustibililor fosili, neregenerabili: cărbuni, ţiţei, gaze naturale.
Alvin Toffler observă cu sarcasm: “Pentru prima dată o civilizaţie consumă din capitalul naturii,
în loc să trăiască din dobânzile pe care le dădea acest capital!”.
Problema rezidurilor activităţilor umane a luat proporţii îngrijorătoare, prin acumularea lor
provocând alterarea calităţii factorilor de mediu. Aceste alterări sunt cauza unor dezechilibre în
faună şi floră şi ăn sănătatea şi bunul mers al colectivităţii umane din zonele supraaglomerate.
Prin accelerarea ritmurilor de dezvoltare, bazată pe consumarea resurselor neregenerabile de
energie, s-a ajuns, în unele ţări industrializate, la un grad de bunăstare ridicat, constatându-se
practic că apare, cu iminenţă, ameninţarea consecinţelor acţiunii umane asupra mediului, poluarea
lui la nivel global.
Deteriorarea mediului ambiant este cauzată de: existenţa prea multor automobile, avioane cu
reacţie şi nave de mare tonaj, a prea multor fabrici care funcţionează după tehnlogii vechi, poluante,
mari consumatoare de materii prime, apă şi energie, fenomene care sunt determinante, în ultima
instanţă, de necesităţi crescânde ale unei populaţii aflate în stare de explozie demografică şi
îndeosebi de existenţa marilor aglomerări urbane.
Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane şi reprezintă rezultatul
interferenţelor unor elemente naturale – sol, aer, apa, climă, biosferă – cu elemente create prin
activitatea umană. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi
posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii.
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Orice activitate umană şi implicit existenţa individului este de neconceput în afara mediului.
De aceea, calitatea în ansamblu a acestuia, precum şi a fiecărei componente a sa în parte, îşi pun
amprenta asupra nivelului existenţei şi evoluţiei indivizilor.
Ansamblul de relaţii şi raporturi de schimburi ce se stabilesc între om şi natură, precum şi
interdependenţa lor influentează echilibrul ecologic, determină condiţiile de viaţă şi implicit
condiţiile de muncă pentru om, precum şi perspectivele dezvoltării societaţii în ansamblu. Aceste
raporturi vizează atât conţinutul activităţii cât şi crearea condiţiilor de existenţă umană.
În concluzie, se poate afirma că mediul trebuie adaptat şi organizat pentru a răspunde nevoilor
indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natură a unor resurse şi prelucrarea lor pentru a deservi
populaţia (pentru a satisface doleanţele acestora). Această dependenţă cunoaşte un mare grad de
reciprocitate, datorită faptului că nevoile umane se adaptează într-o măsură mai mare sau mai mică
mediului.
Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate
supravieţuirii şi progresului – reprezintă o problema de interes major şi certă actualitate pentru
evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului, diminuarea efectelor negative
ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia.
Poluarea şi diminuarea drastică a depozitelor de materii regenerabile în cantităţi şi ritmuri ce
depăşesc posibilităţile de refacere a acestora pe cale naturală au produs dezechilibre serioase
ecosistemului planetar.
Protecţia mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu dezbătută la nivel mondial,
fapt ce a dat naştere numeroaselor dispute între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Acest
lucru a impus înfiinţarea unor organizaţii internaţionale ce au ca principale obiective adoptarea unor
soluţii de diminuare a poluării şi creşterea nivelului calităţii mediului în ansamblu.
Cercetările amănunţite legate de calitatea mediului, de diminuarea surselor de poluare s-au
concretizat prin intermediul unui ansamblu de acţiuni şi măsuri care prevăd:
 cunoaşterea temeinică a mediului, a interacţiunii dintre sistemul economic şi sistemele
naturale; consecintele acestor interactiuni; resursele naturale trebuiesc utilizate raţional si cu
maxim de economicitate
 prevenirea şi combaterea degradării mediului provocată de om, dar şi datorate unor cauze
naturale
 armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii în ansamblu sau a agenţilor
economici privind utilizarea factorilor de mediu
Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul
de deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective.
În ceea ce privesc modalităţile de protejare trebuie soluţionate trei categorii de probleme:
 crearea unui sistem legislativ şi institutuţional adecvat şi eficient care să garanteze respectarea
legilor în vigoare.
 evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de suportare a
acestora.
 elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan naţional şi internaţional referitor la
protejarea mediului.
În ceea ce priveşte evaluarea costurilor şi stabilirea modului în care aceste sunt suportate se
poate susţine că protejarea mediului este costisitoare şi nu pot fi întotdeauna identificaţi factorii
poluării. Datorită acestei situaţii costurile de protejare a mediului se împart între societăţile
comerciale potenţiale poluatoare şi stat. Fondurile alocate protejării mediului diferă de la o ţară la
alta în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecareia.
Pentru elaborarea unor programe pentru protejarea mediului, trebuie identificaţi toţi factorii
de mediu şi zonele în care pot apărea probleme de poluare a acestora. Un astfel de program
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presupune identificarea zonelor, evaluarea costurilor necesare şi stabilirea responsabilităţilor
pentru derularea proiectelor.
Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De asemenea, se
accelerează dezvoltarea industrială, schimburile, circulaţia mărfurilor, spaţiul ocupat, parcurs şi
utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce mai vast. Această evoluţie îşi pune amprenta în
mod nefavorabil asupra mediului şi a componentelor sale.
Un alt factor care dăunează mediului este modernizarea transporturilor, accesibilitatea lejeră
în spaţiile verzi. Comportamentul individului poluează mediul într-o măsură mai mare sau mai mică,
fie sub forma activităţii cotidiene, fie a consumurilor turistice.
Prin dezvoltarea activităţii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporţii
diferite. Dintre aceste elemente cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna,
monumentele, parcurile si rezervaţiile, precum şi biosfera.
În consecinţă, conservarea funcţiilor igienico-sanitare, recreativă şi estetică ale elementelor
componente ale mediului natural constituie garanţia unei dezvoltări continue a societăţii umane.
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Poluarea și efectele poluării apelor naturale
prof. Uscătescu Maria - Ramona
Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, Tîrgu Jiu, Gorj
Apa este un element fundamental şi indispensabil organismului uman şi vieții pe Pământ.
Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă, fiind un factor determinant în
menținerea echilibrului ecologic. Apa este una din substanțele cele mai răspândite pe planeta
Pământ (7/10 din suprafata totală a globului) formând unul din învelişurile acesteia, hidrosfera.
În ultimii ani, poluarea afectează toate formele apei în natură. Există căi de pătrundere a
unor substanţe poluante în apa atmosferică, apa scursă la suprafaţa solului, apa mărilor şi oceanelor
şi apa subterană. Calitatea apei a început din ce în ce mai mult să se degradeze, ca urmare a
modificărilor de ordin fizic, chimic şi bacteriologic.
Nivelul poluării apelor a crescut mult în ultimele decenii, în special în acele regiuni de pe glob
în care populaţia şi industria s-au dezvoltat puternic şi rapid, fără luarea unor măsuri pentru
protecţia calităţii apelor. Primejdia impurificării apelor a devenit evidentă tocmai în aceste regiuni,
întrucât dezvoltarea economică a redus şi creşterea intensă a cerinţelor de apă curată.
Sursele de poluare ale apelor naturale sunt multiple. Poluanţii solizi, lichizi sau gazoşi, ajung
în apele naturale direct sau, în cele mai multe cazuri, prin intermediul apelor uzate.
Din punct de vedere al provenienţei, sursele de poluare pot fi:
- artificiale - rezultate ca urmare a evacuării unor ape uzate în receptori;
- naturale - consecinţa poluării apelor datorită unor procese naturale.
Pentru cele două mari categorii de receptori de ape uzate - apele de suprafaţă (fluvii, râuri,
lacuri, mări), şi apele subterane (straturi acvifere, izvoare), sursele de poluare sunt în general
aceleaşi.
Cele mai importante surse de poluare sunt:
 Apele uzate menajere, care rezultă din utilizarea apei în locuinţe, instituţii publice,
băi, spălătorii, spitale, şcoli, hoteluri, unităţi comerciale şi de alimentaţie publică.
Peste 80% din totalul apelor utilizate în scopuri casnice se evacuează poluate. Apa
este un excelent agent de spălare pus la dispoziţie de natură. Ploile antrenează
gunoaiele, uleiurile, benzina de pe străzi, fumul şi praful din aer, de pe clădiri şi de pe
plante. Rezultatul curăţeniei făcute este poluarea apei. Impurităţile acestor ape sunt
de provenienţă biologică (microorganisme şi paraziţi), substanţe organice (produse
petroliere), substanţe minerale (rezultate din operaţii casnice sau edilitare) .
 Apele uzate industriale, rezultă din diverse procese de fabricaţie şi constituie cea mai
masivă şi nocivă categorie de poluare. Caracteristica esenţială a apelor uzate
industriale o constituie varietatea nelimitată de poluanţi şi nocivitatea lor deosebită.
Astfel, unele conţin germeni patogeni, precum cele din industria alimentară, altele,
substanţe în suspensie, ca cele provenite de la staţiile de flotaţie, iar cele mai multe
substanţe chimice potenţial toxice. Numărul substanţelor chimice poluante este
foarte mare, cele mai frecvente fiind metalele grele, acizii minerali şi organici,
substanţe azotate, coloranţi, fenoli şi detergenţi. Unele pot fi degradabile, dar cele
mai multe au o persistenţă îndelungată. Industriile cele mai poluante sunt: chimică,
metalurgică, minieră, alimentară şi forestieră. Apele uzate industriale provin de la
industrii de orice natură (alimentară, metalurgică, minieră şi chimică).
 Apele uzate agrozootehnice, care rezultă din utilizarea apei în scopuri agricole
(irigaţii), alimentarea animalelor şi salubrizarea crescătoriilor de animale. În
compoziţia acestor ape intră dejecţiile animalelor, produşi de eroziune a solului,
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îngrăşăminte naturale sau sintetice, substanţe chimice folosite împotriva
dăunătorilor agricoli, biostimulatori, agenţi infecţioşi specifici animalelor.
Sursele de poluare neorganizate sunt prezentate de apele meteorice, (ploaie sau zăpadă),
reziduuri solide de tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare (topirea inului sau a cânepei). Ele
au un caracter intermitent, de obicei debite reduse şi o compoziţie diversă, producând o poluare
difuză, dificil de stabilit şi mai ales de stăpânit. În compoziţia lor intră, în general, suspensiile
organice sau minerale, germenii patogeni, paraziţii antrenaţi de pe sol şi unele substanţe toxice.
O diversitate mare de poluanţi, proveniţi din aceste surse, ajung permanent în apele
naturale.
Astfel,după provenienţă şi caracterele comune, se disting categorii de poluanţi ca: substanţe
organice (hidrocarburi, detergenţi, pesticide), substanţe anorganice (metale grele, azot, fosfor),
suspensii (fibre de lemnşi celuloză, păr, deşeuri de carne, steril de la exploatări miniere sau din
cariere), substanţe radioactive (din atmosferă, în urma exploziilor nucleare, de la reactoarele
uzinelor nuclearo-electrice, din laboratoarele de cercetări cu izotopi radioactivi), produse petroliere
(de la foraj-extracţie, din rafinării, din uzinele petrochimice, de la transportul naval, auto şi prin
conducte), ape fierbinţi (din industrie sau centrale termoelectrice), microorganisme patogene (din
spitale, crescătorii de animale, ştranduri şi locuinţe).
După natura lor, poluanţii de provenienţă artificială pot fi: poluanţi fizici (substanţe
radioactive şi apele termale), poluanţi chimici (plumb, mercur, azot, fosfor, hidrocarburi, detergenţi
şi pesticide), şi poluanţi biologici (microorganismele).
După modificările pe care le produc apei, poluanţii pot fi:
a). Poluanţi care modifică proprietăţile chimice şi/sau biologice ale apei:
- compuşi toxici anorganici (plumb, mercur, cupru, zinc, crom şi cianuri);
- compuşi organici greu sau nedegradabili (pesticide, detergenţi);
- săruri organice provenite din mine sau exploatări petroliere;
- substanţe fertilizatoare (azot şi fosfor);
- microorganisme (bacterii, viruşi şi paraziţi);
b). Poluanţi care modifică proprietăţile fizice sau organoleptice ale apei: uleiurile, coloranţii,
substanţe degradabile care consumă oxigenul din apă şi substanţe solide cum ar fi suspensiile.
Proprietăţile organoleptice ale apei sunt acele caracteristici care pot fi detectate cu ajutorul
organelor de simţ.
Odată ajunşi în apă, poluaţii de orice fel, produc modificări importante.
Substanţele organice de origine naturală (vegetală) consumă oxigenul din apă atât pentru
dezvoltare, cât şi după moarte. Lipsa oxigenului din apă are ca efect oprirea proceselor aerobe
printre care şi autoepurarea.
Fenolul este pentru peşti un toxicnervos, el imprimă gust şi miros neplăcut cărnii peştilor.
Detergenţii se plasează la suprafaţa apei sub formă de spumă şi împiedică autoepurarea apei
şi folosirea ei pentru irigaţii.
Pesticidele pot constitui cauza unor boli grave (cancer), tulburări neurologice,afecţiuni ale
glandelor endocrine.
Substanţele anorganice pot provoca creşterea durităţii, iar apele cu duritate mare produc
depuneri şi micşorează capacitatea de transfer a căldurii.
Clorurile, peste anumite limite, fac apa improprie pentru alimentare şi pentru irigaţii.
Metalele grele au acţiuni toxice asupra organismelor acvatice, inhibând în acelaşi timp şi
procesele de autoepurare. Metalele grele produc intoxicaţii grave ale organismului uman.
O intoxicaţie cu plumb duce la anemie, insomnie, iritabilitate, greaţă, gust metalic (absorbţia
plumbului din apă este mai mică decât a celui prezent în apă). Intoxicaţia cu mercur are ca
manifestări dureri de cap, ameţeli, insomnie, oboseală, tulburări de memorie (absorbţia mercurului
din apă este relativ mică).
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Mercurul se acumulează în organism mai ales în rinichi şi ficat.
Intoxicaţia cu cadmiu se manifestă prin afecţiuni ale rinichilor, ficatului, cordului (absorbţia
cadmiului din apă este mică).
Intoxicaţia cu arsen are ca efect asupra organismului: cefalee, ameţeli, oboseală, dureri
abdominale, reacţii cutanate. Arseniul reţinut de organism se concentrează în piele, ficat, rinichi,
plămâni şi splina.
Sărurile de azot şi fosfor produc dezvoltarea rapidă a algelor la suprafaţa apei.
Suspensiile organice, cât şi cele anorganice se depun, formând bancuri care împiedică
navigaţia, consumă oxigenul din apă.
Dacă substanţele în suspensie sunt numai de natură organică ele conduc la formarea de gaze
rău mirositoare.
Produsele petroliere. Datorită nemiscibilităţii ţiţeiului cu apa, cea mai mare parte a lui se
ridică la suprafaţă şi formează o peliculă uleioasă împiedicând difuzia şi accesul aerului atmosferic
în mediul acvatic şi blocând aproape total asimilaţia clorofiliană şi respiraţia organismelor.
Produsele petroliere dau apei gust şi miros neplăcut, se depun pe diferite instalaţii,
obturându-le, uneori chiar blocându-le, colmatează filtrele pentru tratarea apei, sunt toxice pentru
flora şi fauna acvatică, fac inutilizabilă apa pentru alimentarea instalaţiilor de răcire, împiedică
folosirea apei pentru irigaţii şi agrement.
Apele calde împiedică dezvoltarea normală a peştilor, pentru că apa caldă stă deasupra,
peştele se retrage la fund, zonă în care nu se produce dezvoltarea lui normală. Odată cu mărirea
temperaturii, concentraţia de oxigen devine mai mică şi viaţa organismelor este pusă în pericol.
Microorganismele sunt puternic vătămătoare, produc infectarea apei, făcând-o inutilizabilă.
Încă din antichitate, apa a fost considerată ca una din cele mai importante căi de transmitere
a unor boli zise “molipsitoare”.
Bolile infecţioase transmise prin apă se pot împărţi în: boli microbiene (febră tifoidă,
dezinterie şi holeră), boli virotice (poliomielita şi hepatită epidemică) şi boli parazitare.
Combaterea poluării apelor se realizează prin măsuri ce urmăresc, în primul rând, prevenirea
poluării apelor. Pentru multe ramuri industriale, pentru zootehnie şi diverse activităţi sociale,
modalitatea cea mai eficientă de combatere şi limitare a poluării este epurarea apelor uzate înainte
de evacuare. Prin această operaţie, apele uzate sunt supuse unor tratamente succesive, prin care
conţinutul de poluanţi este diminuat, astfel încât, în urma diluării cu apele râurilor în care ajung să
înregistreze concentraţii cât mai mici.
Conştientizarea crizei în ceea ce priveşte rezervele de apă, a condus la elaborarea unor
strategii de gospodărire durabilă; Directiva Cadru pentru Apa (DCA) 2000/60/ECa Parlamentului si
Consiliului European, stabileşte cadrul pentru politica comunitară în domeniul apei, o abordare
nouă în domeniul gospodăririi apelor. Această directivă presupune gestionarea cantitativă si
calitativă a apelor, având ca scop atingerea “stării bune” a apelor, definind apa ca pe un patrimoniu
ce trebuie protejat, tratat si conservat ca atare.
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Reciclăm, respirăm
prof. Varga Carmen
Scoala Gimnaziala "Octavian Goga", Baia Mare
Deşi trăim în era tehnologizată, când avem telefoane, maşini, case inteligente, problema
ecologizării rămâne una de maxim interes. Omul modern şi-a dat seama că fără natură, nimic nu e
posibil. Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile
omenirii. In prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor
ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producția de bunuri a crescut
mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru
ecologic. “Mediul natural”, adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele curgătoare, solul şi subsolul
şi formele de viață pe care aceste ecosisteme le creează şi le susțin este imaginea cea mai comună
pe care omul obişnuit şi-o face atunci cand vorbeşte despre mediul înconjurător. Mediul
înconjurator apare ca o realitate pluridimensională care include nu numai mediul natural, dar şi
activitatea şi creatiile omului, acesta ocupând o dublă poziție: de “component” al mediului şi de
“consumator”, de beneficiar al mediului. Conceptul actual de “mediu înconjurator” are un caracter
dinamic, care caută să cunoască, să analizeze şi să urmarească funcționarea sistemelor protejate în
toată complexitatea lor.
Prin “resurse naturale” se întelege totalitatea elementelor naturale ale mediului
înconjurator ce pot fi folosite în activitatea umana:
 resurse neregenerabile – minerale şi combustibili fosili;
 resurse regenerabile – apă, aer, sol, flora, fauna sălbatică;
 resurse permanente – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor.
Este necesar a reduce nevoile locuitorilor în conformitate cu normele ecologice. Să nu
aruncăm deşeuri în Natură, căci că acestea se întorc în formă de poluare şi boli. Fiecare om trebuie
să crească câţiva copaci. Omul trebuie să renunţe la utilizarea zilnică a maşinii, să nu folosească
benzina cu plumb, să nu spele maşina în apele naturale, să nu scurgă ulei de deşeuri şi să nu arunce
zdrenţe în mediul înconjurător.
Este necesar să renunţăm la îngrăşăminte chimică în creşterea culturilor într-o gospodărie,
să folosim doaragricultura ecologică, surse de energie ecologic curate, eco-tehnologii, medicina
alternativă, etc, şi să nu ardem frunze căzute. Ecologizarea modul de gîndire a oamenilor, care
poate fi obţinută doar prin un sistem deeducaţieecologic, este necesară pentru utilizarea raţională
a resurselor în activitatea lor. În baza utilizării unui sistem de ecologizare coerent trebuie să fie ideea
de ecologizare globală, dar şi locală, creare a unul loc de aşezare care va fi sănătos şi iubit de
locuitori, realizare a echilibrului ecologic între oraş şi Natură. Oamenii trebuie să asigure o existenţă
stabilă a zonelor de natură în oraş şi în jurul lui, care sunt conectate prin coridoare şi zone verzi.
Romania nu este o țară prea „verde”. La noi, e „cool” sa conduci maşina, nu să mergi pe bicicletă. E
„cool” să ştii unde sunt mall-urile, nicidecum centrele de reciclare a hârtiei, plasticului, aparaturiilor
vechi etc E „cool” să arunci chiştocul de țigară pe stradă şi să nu te opreşti din mers când hârtia pe
care intenționai s-o arunci în coş a căzut pe lângă el. E „cool” să-ți faci cabana din lemn la munte, nu
sa plantezi copaci prin parcuri. In România doar 3% din gunoi este selectat şi dus în centrele de
reciclare, față de media de 60% a Europei. Dar oare câți ştiu că e nevoie de peste 500 de ani pentru
ca o sacoşă din plastic să se descompună? Nu e mai uşor să uitilizăm una din hârtie? Sau că reciclând
maculatura din casă, şcoli şi de la birou putem salva un copac de la tăiere, care furnizează necesarul
de oxigen pentru doi oameni, în decursul unui an? Sau că simplul gest de a închide robinetul în acele
cateva minute când te speli pe dinți înseamnă enorm pentru resursele de apa ale planetei? Pare
atât de simplu, însă practica ne arată că ignorăm mereu şi mereu aceste “mici” lucruri care pot face
în timp o mare diferență.
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Concret, putem face câte schimbări minore, astfel:
Economisim apa:
 închidem robinetul când ne spălăm pe dinți sau la duş, când ne şamponăm pe cap etc;
 Nu pornim maşina de spălat vase doar pentru 2 farfurii şi 4 tacâmuri;
 Inlocuim băile în cadă cu duşuri.
Conform statisticilorUNESCO, planeta devine tot mai aridă pe zi ce trece. Cantități enorme de
apă sunt consumate pentru confortul nostru zilnic. Dacă ne uitam la cifre, e aproape o minune că
mai există apa pe planetă: o singura ceaşcă cu cafea necesită consumul a 140 l de apă, un kg de
carne de vită – 1.600 l de apă, o foaie A4 – 10 l de apă, 1 litru de lapte – 1.000 l de apă.
Economim electricitate:
Când vine vorba despre electricitate, nevoia de-a o economisi e chiar mai mare decât în cazul apei.
Gestionarea inadecvată a căldurii în casă duce nu numai la risipirea energiei, ci şi abanilor. De aceea:
 Termoizolează-ți casa/ apartamentul;
 Nu abuzăm de caldură doar ca sa putem sa stam sumar îmbracata prin casă. O temperatura a
camerei mai scazuta înseamnă să economisim atât energie, cât şi bani;
 Scoatem din priză aparatele electrice, ca televizorul sau calculatorul, în loc să le lăsăm în standby;
 Instalăm panouri solare pe acoperiş, dacă ne permitem (sunt o soluție ecologică destul de
costisitoare).
Protejeazăm natura:
 Inlocuim sacoşele, pungile şi paharele din plastic cu cele de hârtie. Plasticul nu e biodegradabil şi
are nevoie de foarte mulți ani pentru a se descompune;
 Luăm exemplu de la englezi —> separăm deşeurile de hârtie, plastic şi sticlă, de restul gunoiului
menajer;
 Luăm exemplu de la germani —> folosim sticle returnabile, care iau o povară uriaşă de pe umerii
industriei de îmbuteliere şi, implicit, protejează mediul;
 Scrim pe ambele fete ale colilor —> vom consuma mai putină hârtie;
 Nu aruncăm la gunoi maculatura din casă şi de la birou (ziare,reviste, coli, brosuri etc), ci o ducem
la centrele de reciclare.
Protejăm atmosfera:
* Plantăm un copac —> un singur copac ajuns la maturitate poate furniza suficient oxigen pentru
doi oameni de-a lungul unui an întreg;
* Alegem trenul în locul avionului —> chiar şi într-o călătorie pe distanță scurta, de exemplu, de la
Bucuresti la Braşov, avionul produce mai multe emisii de dioxid de carbon decât frigiderul nostru
într-un an.
Protejeazăm plantele şi animalele
 Consumăm legumele şi fructele când e timpul lor —> e plăcut să ai capşune iarna, dar transportul
lor din țările cu clima caldă înseamnă risipă de carburant şi o extravaganță inutilă;
 Alegem carnea şi laptele organice şi ouăle ecologice, direct de la fermă —> practicile țăranilor
sunt benefice pentru mediul înconjurător, deoarece fac economie la pământ, pădure, energie şi
transport;
 Consumăm unturi şi uleiuri vegetale sau de origine animală de la noi din țară, nu ulei de palmier,
astfel salvam pădurile africane;
 Păstrăm telefonul mobilul 2-3 ani, în loc să-l schimămi anual —> vom ajuta la salvarea gorilelor
care traiesc în pădurile din Congo. „Cum adică?” Telefoanele mobile conțin coltan, un minereu
care, la rândul lui, conține tantal, ce se gaseste doar în padurile din Congo, patria gorilelor.
Pe lângă toate acestea, reciclarea este o soluție la îndemâna oricui. Reciclarea este una din
cele mai simple metode de a proteja planeta depoluare. Reciclare înseamna colectarea separată a
deseurilor (sticlă, plastic, hârtie), curațirea şi prelucrarea în bunuri utilizabile similare sau diferite.
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Deseurile sunt părti din materii prime sau din materialele care rămân în urma folosirii lor şi care nu
mai pot fi utilizate.
Recuperarea şi reutilizarea resurselor reciclabile reprezintă mijloace de soluționare a
contradicției dintre cerințele procesului de creştere economică şi caracterul restrictiv al resurselor.
Reciclarea este un concept al secolului XX şi a apărut ca una din posibilitățile de a limita risipa şi de
a utiliza mai eficient resursele. A devenit din ce în ce mai clar că industrializarea şi creşterea
susținută a populației au condus la consumarea unor cantități de resurse din ce în ce mai mari. Multe
tari au abordat deja problema recuperării şi recirculării resurselor refolosibile şi au trecut la o
coordonare unitara a acestei activități. S-au intensificat actiunile de reglementare a activitatilor de
recuperare, cele pentru stabilirea formelor organizatorice de colectare, precum şi eforturile de
cercetare pentru găsirea celor mai eficiente căi de recuperare şi valorificare a materialelor
refolosibile.
In domeniul reciclării se impun următoarele strategii:
1. Prevenirea formării deşeurilor;
2. Valorificarea deşeurilor prin optimizarea sistemelor de colectare;
3. Eliminarea finală adeşeurilorcare nu şi-au găsit o valorificare.
Efectele reciclarii sunt următoarele:
- reducerea cantității de energie şi de materii prime necesare fabricării de noi produse;
- redă circuitului economic importante cantități de materie primă;
- reduce cantitățile depozitate la rampele de gunoaie sau la incineratoare;
- reduce riscurile asupra sănătății noastre şi a mediului, cauzate de deversarea improprie a unor
deşeuri periculoase;
- reduce poluarea aerului şi a apei.
Avantajele reciclării
Reciclarea eliminăpoluareaşi conservă resursele naturale.Cel mai mare beneficiu de mediu
al reciclării este legat nu de depozitarea reziduurilor, ci de conservarea energiei şi a resurselor
naturale şi prevenirea poluării prin utilizarea, în procesul de fabricație, a materialelor rezultate din
reciclare şi mai puțin a celor primare. Materialele recuperate au fost deja purificate şi prelucrate
anterior, astfel încat utilizarea lor în procesul de fabricatie presupune o activitate mai curată şi un
consum mai mic de energie. Analize detaliate au evidentiat faptul că aceste beneficii de mediu ale
reciclării sunt cu mult mai eficiente decât orice alte acțiuni de protejare a mediului.
Reciclarea conserva energia. Mult mai putină energie este necesară pentru a transforma
materialele reciclate în produse noi, comparativ cu a incepe productia cu materiale primare,
brute.Reciclarea elimină costurile depozitării reziduurilor sau a incinerării lor. Costurile reciclării
sunt parțial amortizate prin evitarea cheltuielilor de depozitare sau incinerare şi prin vinderea
materialelor rezultate. Prețurile de depozitare variază foarte mult în funcție de zona şi piața
materialelor reciclate este într-o creştere explozivă.Programele de reciclare proiectate adecvat şi
implementate complet pot fi deplin competitive cu depozitarea sau incinerarea reziduurilor. In
prezent sunt disponibile numeroase tehnici de eficientizare a reciclării, unele din ele fiind în curs de
testare şi implementare.Reciclarea creează noi locuri de muncă şi creşte competitivitatea industriei
manufacturiere. Reciclarea oferă industriei manufacturiere resurse mai ieftine, dar şi avantaje
economice pe termen lung. Efectele reciclării asupra dezvoltării industriale sunt semnificative.
Se încearcă şi în şcoli, prin diverse activități, atât în cadrul unor anumite ore, cât şi în proiecte
extracurriculare în care şcoala se implică an de an, să învățăm elevii să recicleze. Anul acesta, Scoala
Gimnazială “Octavian Goga”, Baia Mare, este implicat într-un amplu proiect prin care am reuşit să
strângem, cu ajutorul elevilor, saci întregi de hârtie, sticle, cutii de conserve, baterii, electrocasnice
uzate, pe care le-am dus la reciclare. Părinții şi elevii au fost inițial instruiți ce să aducă şi în ce
condiții, de exemplu sticlele să fie curate, spălate, nu uleioase etc. In mod poate neaşteptat, aceştia
au răspuns pozitiv şi s-au mobilizat exempler. Elevii au fost duşi şi la centre ce reciclare unde au
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văzut concret cum decurge acest proces. Invățăți de mici, avem speranța unei planete mai curate şi
a unei mai bune conservări a ei.
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Influenţa poluării aerului asupra sănătăţii
prof. Zah Bianca
Șc. Gimn. “Lucian Blaga” Fărcașa, Maramures
Mediul joacă un rol elementar în bunăstarea psihică, mintală şi socială a oamenilor. De mulţi
ani, poluarea aerului reprezintă o problemă pentru ţările industrializate, devenind una dintre
ameninţările cele mai periculoase pentru sănătate.
Acţiunea mediului poluant asupra organismului este foarte variată şi complexă; ea poate
merge de la simple incomodităţi în activitatea omului, aşa zisul disconfort, până la perturbări
puternice ale stării de sănătate.
Acţiunea aerului poluant asupra organismului şi sănătăţii este în funcţie de oserie de factori,
care în mare, pot fi împărţiţi în factori care ţin de poluanţi şi factori careţin de organismul uman.
Factorii care ţin de poluanţi sunt reprezentaţi de: natura poluanţilor, concentraţia în care se
găseştepoluantul, timpul de acţiune, numărul .
Factori care ţin de organismul uman sunt reprezentaţi de: vârsta persoanelor expuse, sexul
persoanelor expuse, starea de sănătate, activitatea fizică intensă .
Poluarea aerului se poate defini prin prezenţa în aerul atmosferic a unei substanţe străine
de compoziţia sa normală sau variaţia importantă a proporţiilor componenţilor săi, care pot avea
efecte nocive şi pot induce direct sau indirect modificări asupra sănătăţii populaţiei.
Bolile influenţate de poluarea aerului şi care au fost urmărite începând cu anul 1995, au fost:
laringita şi traheita acută, faringita şi amigdalita acută, bronşita şi bronşiolita acută, rinofaringita şi
faringita acută, emfizem, astmul, bronşiectazia şi alte boli pulmonare determinate de agenţi externi.
Influenţa directă a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei constă în modificările ce apar
în organismul persoanelor expuse, ca urmare a contactului lor cu diferiţi poluanţi atmosferici. De
cele mai multe ori, acţiunea directă a poluării aerului este rezultanta interacţiunii mai multor
poluanţi prezenţi concomitent în atmosferă şi numai arareori acţiunea unui singur poluant.
Chiar dacă sursele de poluare a aerului pot fi atât naturale cât şi artificiale, asupra celor
artificiale se poate interveni mai uşor, prin identificarea lor, monitorizarea şi luarea unor măsuri
legislative, administrative şi sociale astfel încât să putem diminua impactul negativ asupra sănătăţii
populaţiei.

În funcţie de acţiunea lor asupra organismului poluanţii atmosferici pot fi clasificaţi în:
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1. Poluanţi iritanţi – au efecte iritante asupra mucoasei oculare şi asupra aparatului respirator. Cei
mai răspândiţi poluanţi din această categorie sunt: pulberile, oxizii sulfului, oxizii azotului,
substanţele oxidante.
a. Pulberi (sedimentabile sau in suspensie) ce acţionează la nivelul căilor respiratorii care, desi
prezintă mecanisme de protecţie faţă de efectele nocive ale poluanţilor (mucus, epitelii ciliate, etc),
pot fi afectate de inflamaţii, rinite, faringite, laringite, bronşite sau alveolite. Dacă acţiunea
poluantului este de lungă durată pot apărea afecţiuni cronice ca bronhopneumopatia cronică
nespecifică.
b. Oxizii sulfului, ce apar in aer prin arderea combustibililor fosili sau din diferite procese industriale,
au un grad mare de solubilitate, produc iritaţii ale căilor respiratorii ce se traduc prin salivaţie,
expectoraţie, spasme si dificultăţi in respiraţie, care permanentizate duc la apariţia bronşitei
cronice.
c. Oxizii azotului, rezultati la fel ca cei ai sulfului, produc la nivelul căilor respiratorii blocarea
mişcărilor cililor epiteliilor bronşice si traheale. La nivel sangvin, se combină cu hemoglobina
rezultand methemoglobina care impiedică transportul gazelor respiratorii (oxigenului) catre
ţesuturi.
d. Substanţele oxidante (ozonide) generate prin acţiunea radiaţiilor ultraviolete asupra unor produşi
de ardere ai hidrocarburilor, au efect iritant pentru căile respiratorii, ceea ce facilitează
suprainfecţiile cu germeni oportunişti.
2. Poluanţii fibrozanţi – cei mai răspândiţi fiind dioxidul de siliciu, azbestul şi oxizii de fier. Sunt
întâlniţi, mai ales în mediul industrial, unde determină fibroze, scleroze pulmonare, afecţiuni care
au fost considerate multă vreme boli profesionale.

3.Poluanţi alergizanţi, mai ales organici ca: polenul, puful, părul, dar şi anorganici. Aceştia pot fi
încadraţi în pulberi şi gaze. Pulberile alergizante cuprind:
a. Pulberile minerale precum cuarţul şi silicaţii, sunt alergici, putând provoca pneumoconioze pe un
fond de sensibilizare a organismului.
b. Pulberile organice sunt considerate ca principalii factori alergizanţi din atmosfera poluată. Aici
sunt încadraţi pulberile vegetale ca cele de ceai, cacao, turnesol, muştar, cafea etc. dar şi unele
ciuperci ca: Aspergilus, Penicilinium, Cladosporium, etc. Aceşti alergeni provoacă un număr mare de
alergii respiratorii şi cutanate, mai ales la copii. De asemenea, polenul unor flori, arbori sau graminee
este binecunoscut în declanşarea sezonieră a unor crize de astm.
4. Poluanţii cancerigeni– deşi e dificil de apreciat rolul poluanţilor ca factori care determină apariţia
cancerului, se constată o creştere a frecvenţei cancerului îndeosebi în mediul urban. Dintre poluanţii
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cancerigeni mai răspândiţi în atmosferă amintim: hidrocarburile policiclice aromatice, insecticide
organoclorurate, azbest, etc.
În cazul poluanţilor atmosferici primul afectat este sistemul respirator, iar populaţia cea mai
vulnerabilă face parte din categoria populaţiei infantile şi apoi a grupei de vârstă mai mare de 65 de
ani.
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