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Le 9 Mai – La Fête de l’Europe
prof. Diana Baban
Școala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare
Arborele, încă de la începutul timpurilor, a fost purtătorul simbolurilor umanității, de
exemplu, puterea și longevitatea pentru stejar, pacea, pentru măslin.Fiecărui copac, oamenii i-au
asociat anumite valori, dar pentru toți, el reprezintă viața. Se spune „copacul vieții” acesta
semnificând legătura dinte Pământ și cer.
În data de 9 Mai sărbătorim Europa, în care popoarele din care este formată întemeiază,
după atâtea conflicte de-a lungul secolelor, o promisiune a păcii, a prosperității și fraternității. În
cest sens, plantarea unui copac de către tinerele generații europene capătă o semnificație
simbolică, deoarece este un gest purtător de speranțăpentru un viitor comun.
A trăi împreună, înseamnă să impărtășești aceleași gesturi și aceleași obiective, acesta este
motivul pentru care am dorit să ne menifestăm simbolic sparanța în idealul european împărțind cu
alți tineri de pe continent acest eveniment intitulat „Trees for Europe”.
Obiectivele proiectului vizează sensibilizarea elevilor cu noțiunea de cetățean european,
respectiv cu noțiunea de ecologie și dezvoltare durabilă.
Fiecare scoală parteneră în proiect a stabilit o acțiune de plantare a unui copac în data de 9 Mai
2019, în cadrul Zilei Europei, alături de realizarea unui afiș sau a unui clip video de prezentare. De
asemenea, fiecare unitate de învățământ a propus un mesaj dedicat evenimentului, citit de levi
într-o limbă europeană.
La proiectul ”Trees for Europe” au luat parte un număr de 205 scoli inscrise in proiect, la nivel
european, conform listei unităților participante, din care 59 de membri în proiectul etwinning.
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Legenda lăcrimioarei
prof. Baban Iuliana Georgeta
prof. Dumitrașcu Doina
Colegiul Tehnic “Transilvania”, Baia Mare
Multe flori lucesc în lume,
Multe flori mirositoare!
Dar ca voi, mici lăcrimioare,
N-are în lume nici o floare
Miros dulce, dulce nume! ( Vasile Alecsandri)
Lăcrimioarele sunt plante ce se remarcă prin parfumul si
delicatețea florilor. Planta este originară din Europa și Asia și crește
in mod natural în pădurile de foioase și câmpii. Lăcrimioarelor li se
mai spune și mărgăritare, aluzie la frumusețea florilor. Lăcrimioara
(Covallaria majalis) este o plantă mică (20-30 cm) cu frunze mari,
ovale și ascuțite la vârf. Tulpina florală se termină cu un racem ce
poartă 6-20 de flori albe. Tulpina este înaltă de 15–25 cm, încadrată de două frunze mari, eliptice,
cu nervatură arcuată. La capătul tulpinii se află o inflorescență simplă. Florile sunt albe, cu
peduncul scurt, intens și plăcut mirositoare. Fructele sunt bace sferice, de un roșu aprins. Planta
inflorește primăvara, între aprilie și mai. Lăcrimioara este o planta toxică. Poate fi întâlnită în
pădurile de foioase, tufărișuri, lunci, regiunile deluroase și de câmpie din Europa, nordul Asiei și
America de Nord. Planta preferă umbra parțială sau totală.
Gingașele lăcrimioare cu parfumul lor îmbietor, delicate, drăgălase și deosebit de frumoase
sunt simbolul reînnoirii, al purității și al sentimentelor curate. În jurul lăcrimioarei plutesc
numeroase superstiții, mituri și legende, fie creștine, fie de natura păgână.
O legendă creștină spune că lăcrimioarele au izvorât din lacrimile vărsate de Fecioara Maria
lângă crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. De la aceasta legendă provine si denumirea
populară a lăcrimioarelor de “lacrimile Fecioarei Maria”.
Conform mitologiei romane, mărgăritarele sau lăcrimioarele sunt de fapt izvorâte din
picăturile de transpirație ale zeitei Diana, zeița vânătoarei, care au căzut pe pământ în timp ce
aceasta fugea.
Într-o alta legendă se spune că privighetorile nu încep să cânte până când parfumul
lăcrimioarelor, inflorite in luna mai, nu înmiresmează văzduhul.
O legendă slavonă veche ne povestește că Volhova, fiica împaratului apelor, era
îndrăgostită de neinfricatul Sadco. Într-o zi ea a văzut în stralucirea lunii două siluete, în care l-a
recunoscut pe Sadco, care o imbratișa pe Liubava, o fată de pe pământ. Rănită în sentimentele ei,
fata impăratului și-a intors privirea și a plecat din acel loc. Însă, din ochii ei albaștri, de o frumusețe
fermecătoare, au inceput să curgă lacrimi curate și numai luna a văzut cum aceste lacrimi curate sau transformat în flori gingașe, împodobite cu mărgăritare fermecate. De atunci, lăcrimioara este
considerată simbolul dragostei curate.
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Într-o legendă franceză, viteazul și bravul luptător Sfântul Leonard, un prieten apropiat al
regelui Clovis, iși dorea să își petreacă restul vieții în comuniune cu Dumnezeu. Astfel, Sfântul
Leonard s-a retras ca pustnic într-o pădure. Pentru a putea însă locui în acest loc retras, Sfântul
Leonard a trebuit să dea o luptă sângeroasă cu un dragon care încerca să îl determine să renunțe
la viața de pustnic. În urma bătăliei se povestește că pământul pădurii a fost acoperit de plante
otrăvitoare în locurile în care a curs sângele dragonului și de lăcrimioare, în locurile în care s-a
scurs sânge din rănile Sfântului Leonard. Și în ziua de azi, aceste păduri din Franța, în care apar an
de an lăcrimioarele, sunt cunoscute sub numele de pădurile Sfântului Leonard.
O altă legendă spune că trăiau odinioară, în mijlocul unui castel din basme, doi copii de
rege: un băiat și o fată. La naștere, cei doi copii au primit de la zâna lor cea bună cele mai
minunate daruri: frumusețe, înțelepciune, cumințenie. Cei doi copii au crescut împreună și iși
petreceau majoritatea timpului impreună, jucându-se in grădinile pline de flori ale palatului. Din
nefericire însă, cand copiii au ajuns la vârsta de 10 ani, o boală nemiloasă a cuprins ținutul in care
locuiau și întregul lor regat a fost cuprins de jale. Printre cei atinși de boală s-a numarat și fata
regelui, care a murit. Băiatul regelui, care ținea foarte mult la sora lui, a început atunci să plângă și
nu s-a mai putut opri. Atunci, lacrimile sale s-au transformat în niște flori albe, micuțe, care s-au
așternut peste toate văile și grădinile unde se jucau până atunci cei doi prinți. Florile născute din
lacrimile sale au primit numele de lăcrimioare.

Bibliografie:
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83cr%C4%83mioar%C4%83
2. http://decostyle.mayra.ro/flori/strat-de-flori/lacrimioare
3. http://www.universdecopil.ro/legenda-lacrimioarei.html
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Plantează un copac
prof .dr. Baghiu Veronica Cornelia
Liceul Tehnologic “Constantin Dobrescu”, Curtea de Argeș
,,Dacă te gândeşti la ziua care va urma - ia-ţi ceva de mâncare!
Dacă te gândeşti la anul care va urma - plantează un copac!
Dacă te gândeşti la secolul care va urma - fă educaţie copiilor!”
Natura trebuie protejată şi îngrijită. Dacă iubim curăţenia şi o întreţinem, totul în jurul
nostru va fi curat, vom respira aer de calitate, nepoluat, iar lumina soarelui va fi blândă. Cea mai
mare bogăţie a oamenilor este formată din: apă limpede, aer curat, pământ brun, plante şi
animale sănătoase. Toate acestea contribuie la o viaţă sănătoasă şi armonioasă pentru oameni.

De aceea trebuie să-i învăţăm şi pe alţii cum pot proteja şi ocroti natura, să devină de mici
buni ecologişti, păstrând pământul curat. De când a existat omul pe pământ, natura la ocrotit,
fiindu-i prietenă Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, atunci
înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură. Pentru a fi prietenul
naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind
frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine!
Omul, în crezul lui că poate „învinge” natura, a adus planeta noastră într-o stare în care
spaţiile împădurite se reduc, suprafeţele acoperite cu deşeuri se întind, solurile agricole se
degradează, stratul de ozon este mai subţire, numeroase specii de plante şi animale au dispărut,
efectul de seră se accentuează şi observă, că exista o proporţionalitate inversă între nivelul de
industrializare, urbanizare si starea mediului înconjurător. Este un gest care leagă necesitatea
responsabilizării tinerilor în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător şi o atitudine civică
pozitivă de obiectivele pe termen lung ale educaţiei în general, conform proverbului chinezesc
care spune: „Dacă te gândeşti la ziua care va urma - ia-ţi ceva de mâncare!

Dacă te gândeşti la anul care va urma - plantează un copac! Dacă te gândeşti la secolul care
va urma - fă educaţie copiilor!”
Aceştia sunt de părere că parcurile, spaţii destinate jocului, odihnei, relaxării active, trebuie
să reflecte grija pe care locuitorii oraşului o au pentru cultivarea unui mediu curat şi frumos, iar
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această grijă trebuie sădită timpuriu în minţile copiilor noştri. Elevi de gimnaziu, liceeni şi studenţi
vor participa luni atât la igienizarea parcului, cât şi la plantările de pomişori, aşteptând ca
municipalitatea să răspundă la oferta deja exprimată de cele trei instituţii educaţionale, de a
prelua în custodie parcul, pentru a-l îngriji cu mai multă responsabilitate.
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.
Viaţa nefiind separată de mediul înconjurător, întreaga educaţie a elevilor va fi orientată
către protecţia mediului înconjurător. Educaţia pentru mediului înconjurător oferă elevilor
posibilitatea să-şi exprime ideile personale dar şi o atitudine personală legată de responsabilitatea
pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc. Nu este suficient să informam elevii despre
faptul că mediul este poluat ci ei trebuie să fie capabili să analizeze, să sintetizeze şi să
generalizeze informaţiile dar să descopere şi cauzele care au determinat aceste lucruri. Este
necesar să înţeleagă că problemele mediului nu se rezolvă prin soluţii tehnice, să vină în contact
direct cu natura, să se apropie de copaci, pietre, plante, animale.

Educaţia ecologică a elevilor este insuficientă dacă li se dau mari cantităţi de informaţii,
entuziasmul, în aceste cazuri , scade.
Este foarte important ca discuţiile să pornească de la premise pozitive şi să ofere soluţii.
Accentuarea catastrofelor ecologice şi deteriorarea ireversibilă a mediului ambiant pot crea o
atmosferă tensionată, o stare depresivă şi frustrantă elevilor. Pentru a cunoaşte mult mai bine
problemele mediului se pot realiza jocuri de rol, activităţi practice, desene, excursii, tabere,
activităţi în aer liber, se pot întocmi hărţi, etc. Educaţia ecologică a copiilor începe foarte devreme
şi trebuie să continue de-a lungul întregului ciclu de învăţământ. Elevii trebuie să conştientizeze
faptul că natura nu este proprietate cuiva ci este şi trebuie să fie în egală măsură a celor care trăim
dar şi a generaţiilor viitoare.
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Este foarte important ca elevii să înţeleagă că odată cu dezvoltarea tehnologiei moderne,
„natura este urmărită de un mare pericol Poluarea”şi este foarte important să stabilească măsurile
care se impun în astfel de situaţii. Pentru a cunoaşte cât mai bine aceste lucruri am pornit de la
exemple concrete din activitatea pe care o desfăşoară zilnic. Alergatul prin casă, pe holuri,
aruncarea hârtiilor la coşul de gunoi şi nu la coşul colector aşa cum ar trebui, aruncarea
ambalajelor şi a resturilor alimentare în coş şi nu alături, realizarea unui mediu ambiant în sala de
clasă, îngrijirea florilor din ghivece, păstrarea igienei corporale, aerisirea sălii de clasă au dat
naştere unor discuţii aprinse şi deosebit de constructive. Conduşi cu multă grijă în astfel de
discuţii, elevii au tras concluzii deosebit de interesante.

Trebuie să avem grijă de mediul în care trăim deoarece avem grijă de sănătatea noastră.
Discuţiile au fost lărgite asupra spaţiului de joacă, curtea şcolii şi împrejurimile acesteia. Am
realizat activităţi practice atât în sala de clasă cât şi în curtea şi grădina şcolii: pregătirea straturilor
pentru plantarea florilor sau semănarea seminţelor, plivitul, adunarea hârtiilor din curtea şcolii şi
din împrejurimi, observarea comportamentului altor persoane şi stabilirea aspectelor pozitive şi
negative observate.

Activităţile elevilor au fost bine monitorizate şi evaluate, fiecare copil având câte o
responsabilitate. Educaţia ecologică nu s-a oprit aici. Elevii au adunat materiale fie din cărţile citite
de ei fie din alte surse mass-media şi îndrumaţi cu grijă le-au expus într-o sesiune de comunicări.
Temele dezbătute au avut ca obiectiv mediul înconjurător, acţiuni pozitive şi negative ale
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oamenilor. O contribuţie deosebită în educarea elevilor a avut-o şi programul pregătit pentru ziua
mediului.
Bibliografie:
1. Anca Neagu, Terra – planeta vie, Casa Editorială Regina, Iaşi, 2002;
2. Joiţa Elena, Didactica aplicată în învăţământul primar, Editura Gheorghe Alexandru, 1994;
3. Mohan Gheorghe, Ardelean A., Ecologie şi Protecţia mediului, Editura Scaiu, Bucureşti,
1993;
4. Pârâială V., D. Pârâială, C. Filoti, Ştiinţe ale naturii pentru elevi, cadre didactice şi părinţi,
Editura Euristica, Iaşi, 2002;
5. Zenovia Gheorghincă, Elevul – participant activ la cunoaşterea şi ocrotirea mediului
înconjurător
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Să cunoaştem şi să protejăm lacul Meledic!
prof. Barbu Octavia
Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu”, Buzău
În anul şcolar 2017 -2018 la Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău s-a desfăşurat
proiectul educativ „SĂ CUNOAŞTEM ŞI SĂ PROTEJĂM LACUL MELEDIC!”
ARGUMENT
Ecoturismul înseamnă o atitudine responsabilă faţă de valorile naturale şi culturale ale unei
zone, atât din partea vizitatorilor cât şi din partea celor care organizează şi desfăşoară activităţi
economice. Dincolo de atitudine, ecoturismul reprezintă o modalitate efectivă de a conserva
natura în general, peisajul şi în special acele areale fragile sau cu o valoare deosebită. Protecţia şi
conservarea acestei resurse reprezintă nu doar o necesitate pentru dezvoltarea prezentă şi
viitoare a zonei ci şi o activitate ce necesită resurse financiare şi umane, înţelegere şi suport public.
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.
Viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, propunându-ne 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.
Din acest motiv am considerat necesară derularea acestui proiect în vederea dezvoltării
spiritului ecologic şi a abilităţilor antreprenoriale. 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 ecologice demne de un cetăţean european.
SCOPUL PROIECTULUI:
Dezvoltarea ecoturismului în zonă, în relaţie directă cu conservarea naturii, cu conservarea
culturii autentice şi cu implicarea comunităţilor locale în toate etapele acestui proces.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător,
precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Conştientizarea şi sensibilizarea elevilor faţă de problemele mediului;
 Cunoaşterea habitatelor naturale, protecţia şi conservarea ariilor naturale din judeţul
Buzău;
 Cunoaştere şi aplicarea normelor de comportare specifice asigurării echilibrului naturii şi
adoptarea unei atitudini de prietenie şi respect faţă de aceasta;
 Promovarea valorilor ecologice;
 Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii, pericolul poluării şi efectele ei;
 Promovarea schimbului de experienţă, în scopul creşterii eficienţei activităţilor şi
implicarea elevilor ca factor activ;
 Formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea
calităţii mediului înconjurător şi a unor deprinderi de conservare anaturii;
 Participarea conştientă la acţiuni de păstrare şi îmbunătăţire a calităţii mediului
înconjurător (de ecologizare).
GRUP ŢINTĂ: ECHIPA VERDE - elevii şiprofesorii Liceului Agricol”Dr. C. Angelescu” Buzău;
COLABORATORI: reprezentanţii comunităţii locale.
RESURSE
Materiale: afişe, postere, diplome, aparate de fotografiat, panouri, pliante, CD-uri,
calculator, saci din plastic, mănuşi din plastic, materiale şi unelte necesare activităţilor.
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Financiare: din fonduriproprii;
ACTIVITĂŢILE PROPUSE:
1. Realizarea unui studiu care să conţină date despre aşezarea geografică a Lacului
Meledic, cercetarea biotopului şi a biocenozei zonei.
2. Identificarea surselor de poluare şi degradare a lacului.
3. Studierea calităţii apei lacului.
4. Popularizarea problemelor identificate.
5. Prezentarea rezultatelor pentru conştientizarea membrilor comunităţii asupra riscurilor
poluării pe termen scurt, mediu şi lung.
6. Educaţie estetică şi ecologică.
7. Monitorizarea şi ecologizarea zonei Lacului Meledic.
Aşezarea geografică a Lacului Meledic
Lacul Meledic este situat pe platoul Meledic ce se întinde pe o suprafaţă de aproximativ
136 ha, având o înălţime medie de 600 m, localizat pe raza comunei Mânzăleşti.
Lacul Meledic este unic în lume, are apa dulce, în ciuda faptului că este aşezat pe un masiv
de sare. Adâncimea lacului atinge 20 m. În subteranul acestuia se află peştera Meledic, cea mai
lungă peşteră de sare din lume. În apropiere, se gasesc izvoare de ape minerale cunoscute încă
de la începutul secolului al XIX-lea.
Zona, din punct de vedere geografic, este încadrată în arealul Subcarpaților de Curbură. În
drumul nostru spre Meledic, Pârâul Slănic ne însoţeşte clipă de clipă, de parcă ar vrea să se
asigure că vom ajunge la destinaţie. Întregul altar de sare al Meledicului se desfăşoară între râul
Slănic (Sud), pârâul Jgheab (Est), pârâul Meledic (Nord) şi pârâul Sărat (Vest). Platoul Meledic
este constituit din argile şi gresii de cuvertură, pe un masiv de sare, înconjurată de formaţiuni de
gresii şi de şisturi argiloase.
Frumuseţea zonei l-a cucerit şi pe Alexandru Vlahuţă, care a rămas fermecat de minunile
de la Medelic, fapt ce l-a determinat să aloce un întreg capitol, intitulat La Meledic, în lucrarea
“Romania pitorească”.
Chiar însă şi Regina Elisabeta, atrasă de frumuseţea peisajului şi de varietatea faunei şi
florei, ar fi dorit iniţial să ridice Castelul Peleş pe aceste meleaguri.
CONTINUITATE:
- monitorizarea continuă a activităţilor locale cu impact asupra mediului prin completarea
periodică a jurnalului de proiect;
- desfăşurarea de activităţi de ecoturim care arputea fi dezvoltate cu succes în zonă:
drumeţii tematice, turism cu atelaje (sănii trase de cai, căruţe trase de cai), observarea
păsărilor, observarea animalelor sălbatice, tururi pentru fotografie în natură, cicloturism,
drumeţie de iarnă.
- acces la informaţiile despre zonă, oportunitatea de a afla noi informaţii despre valorile
naturale ale zonei, istoriasa, tradiţii, obiceiuri, etc;
- actualizarea continuă a bazei de date cu imagini foto despre starea ecosistemului;
- reînnoirea fluturaşilor cu bune practici;
- asigurarea de material didactic (informaţii suplimentare, imagini pe suport electronic şi
imprimate etc.) din baza proprie de date, pentru lecţiile de educaţie ecologică;
Bibliografie
1. Geografia turismului - metode de analiză în turism, Gheorghilaş Aurel, Editura Universitară,
2011
2. www.turismbuzau.ro/ghid-atractii-obiective-turistice-platoul-meledic-buzau.html
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Să învățăm despre mediul înconjurător prin intermediul proiectelor eTwinning și
Erasmus+
prof. Boje Lidia Monica
Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Baia Mare
“Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele,
cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-I 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 – VIAŢA.” (C. Mihăiescu)
Elevii noștri participă, încă din clasele primare, la ore de Științe ale naturii, Biologie,
Geografie sau Educație pentru sănătate, care sunt bazate pe ecologie. Ei își însușesc astfel un mod
corect de a proteja mediul. Însă, pentru ca toate aceste informații să fie învățate cu plăcere, este
nevoie și de activități extrașcolare și extracurriculare atractive și distractive. Acest lucru se poate
realiza prin implicarea elevilor în proiecte de tip eTwinning și Erasmus+.
Proiectele eTwinning le oferă posibilitatea de a afla mai multe lucruri despre unele țări
europene, cultură, tradiții și obiceiuri, mediul înconjurător, prin colaborarea online cu alți elevi din
Europa.
În acest sens, în ultimii ani am oferit posibilitatea elevilor mei să învețe mai multe despre
protejarea mediului, reciclare, ecologizare, prin proiecte eTwinning ca: Online Fun Club for English,
2019; The ABC of Wonders – knowing our heritage, 2018 – 2020 (proiect Erasmus+ și eTwinning);
Fashion revolution, 2017 – 2018; Think ECO, be GREEN!, 2017 – 2018; Natural Mysteries, 2016 –
2017; Step Without Footprint, 2016 – 2017; Native Plants, 2015 – 2016, etc.
Împlicându-se în activitățile acestor proiecte, alături de colegii lor europeni și lucrând în
echipe internaționale, ei și-au îmbogățit cunoștințele învățând lucruri noi despre: flora și fauna
diferitelor țări europene, modul corect de utilizare a resurselor naturale și impactul acțiunilor lor
asupra mediului, nu numai la nivel local, regional sau național, dar și la nivel mondial, rezervații
naturale protejate de lege, zile internaționale dedicate naturii, protejării mediului înconjurător și
ecologizării.
În cadrul acestor proiecte elevii au analizat probleme de mediu precum: lipsa resurselor
naturale, volumul mare de deșeuri, poluarea solului, a apei și a aerului, lipsa suprafețelor de teren
pentru depozitarea deșeurilor, necesitatea de a reduce consumul de energie etc. De asemenea, au
fost încurajați să caute soluții posibile de rezolvare a acestor probleme, alături de colegii europeni.
S-au bucurat să vadă și rodul muncii lor, atunci când au realizat articole vestimentare și
accesorii din materiale naturale și reciclabile sau din haine uzate, fotografii cu plante protejate de
lege, făcute în urma unor excursii tematice prin țară și creare de ierbare, prezentări, postere,
videoclipuri, reviste digitale și desene tematice pe care le-am împărtășit online cu colegiieuropeni.
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În cazul proiectelor Erasmus+, pe lângă experiența online, elevii au posibilitatea să intre în
contact direct cu colegii europeni, să viziteze locurile despre care au citit sau au făcut cercetări în
cadrul proiectelor eTwinning.
În acest sens, începând cu anul 2018, școala noastră, în calitate de coordonator european,
este implicată în proiectul Erasmus+ AC 229 și eTwinning „The ABC of Wonders – knowing our
heritage” (2018-1-RO01-KA229-049468), care se desfășoarăpedurata a 24 de luni.
Partenerii noştri în acest proiect sunt: Varvakeio Model Gymnasium (Lower Secondary
School) din Psychiko, Atena - Grecia, Seyitaliler Atatürk Ortaokulu din Kokaeli/Kandıra - Turcia, ICS
Pestalozzi-Cavour din Palermo - Italia, Rimaskóli din Reykjavík - Islanda, EscolaBásica e Secundária
Dr. Ângelo Augusto da Silva din Funchal/Madeira - Portugalia.
Prin intermediul activităților planificate pentru acest proiect dorim să oferim elevilor
posibilitatea de a învata mai multe lucruri despre istoria, cultura și mediul înconjurator al țărilor
partenere.
În cadrul acestui proiect, la secțiunea mediu, elevii vor face cercetări și vizite de studiu la
diferite rezervații naturale aparținând patrimoniului natural al fiecărei țări partenere și
patrimoniului natural/cultural UNESCO. Ei vor putea afla mai multe informații, vor face poze și vor
vizita: pădurile primare și bătrâne de fag din Carpați și din alte regiuni ale Europei (zona
Maramureș, România), înscrise în partimoniul UNESCO din anul 2017, pădurea de lauri (dafini)
"Laurisilva" de pe insula Madeira, înscrisă în anul 1999 pe lista patrimoniului cultural și natural
mondial UNESCO, Surtsey, o insulă vulcanică, aflată la aproximativ 32 km de coasta de sud a
Islandei, aparținând partimoniului natural UNESCO din 2008, parcul national Þingvellir
(Thingvellir), Islanda, aflat în patrimonial cultural UNESCO din 2004 și alte rezervații naturale sau
culturale protejate de lege.
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Ca produse finale ale proiectului dorim să realizăm lecții interactive, e-books despre cultura
intangibilă a țărilor partenere – dieta mediteraneană, cântece și dansuri tradiționale, rezervații
naturale, jocuri interactive, videoclipuri și prezentări, toate materialele fiind postate pe site-ul
proiectului, pe TwinSpace, gratuit la dispoziția tuturor profesorilor și elevilor.
Așadar, aceste experiențe plăcute, care se pot obține atât prin proiecte eTwinning cât și
Erasmus+, sunt de un real folos elevilor noștri și profesorilor, fiind foarte eficiente în procesul
instructiv-educativ. Ele reprezintă un mod mai atractiv și distractiv de a ne ajuta elevii să se
apropie de mediul înconjurător, să îl respecte și să îl protejeze.
Bibliografie:
1. https://live.etwinning.net/projects/project/167343
2. https://live.etwinning.net/projects/project/144693
3. https://live.etwinning.net/projects/project/127168
4. https://live.etwinning.net/projects/project/143801
5. https://live.etwinning.net/projects/project/144603
6. https://live.etwinning.net/projects/project/161808
7. http://scoalagogabm.ro/erasmus.html
8. http://scoalagogabm.ro/etwinning.html
9. https://whc.unesco.org/en/about/
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Importanța acțiunilor de reciclare în protecția și conservarea mediului înconjurător
prof. înv. primar Butean Monica-Cristina
Școala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare
„Natura nu există numai pentru a fi contemplată, ci și pentru a fi înțeleasă.”
De-a lungul timpului, multe elemente ale mediului înconjurător au suferit schimbări
cauzate de intervenția omului, astfel încât diferă mult față de condițiile inițiale. Orice modificare
suferită de un element natural declanșează o reactie în lanț - influențează mediul în ansamblul
său.
Elementul principal legat de protecția mediului înconjurător îl reprezintă păstrarea calității
acestuia. Protecția naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale
societății contemporane. Educația ecologică și cultura civică joacă un rol deosebit de important în
viața comunității la toate nivelurile și sub toate formele.
Trăim într-o societate cu o creștere continuă a populației, a nevoilor de consum, a
tehnologiei, fără să ținem seama de acele resurse naturale care sunt nevoi ale oamenilor în viața
de zi cu zi și care sunt, din păcate, limitate.
Mediul înconjurător reprezintă o prioritate, dar există și oameni care, abuzând de el, fără să
țină cont de rostul și importanța lui, acționează negativ, degradându-l. Toate aceste acțiuni, mai
mult sau mai puțin involuntare, duc la consecințe dramatice.
PROTECȚIA și COMBATEREA sunt două cuvinte-cheie atunci când vorbim despre mediul
înconjurător. Pentru a reduce degradarea acestuia trebuie să se țină cont de o mulțime de măsuri
de prevenire-combatere: păstrarea curățeniei atât în spațiile verzi, cât și în zonele locuite,
amplasarea coșurilor de gunoi și educarea mentalității colective în scopul utilizării acestora,
colectarea selectivă a deșeurilor, publicarea de panouri-afișe cu mesaje ecologice, construirea
stațiilor de epurare a apei și reciclare a deșeurilor.
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.
Sunt celebre spusele lui Albert Schweitzer: (câştigător al premiului Nobel pentru pace –
filozof, teologist şi misionar pentru drepturile omului şi protejare a mediului, în Africa) “Omul şi-a
pierdut capacitatea de a prevedea şi de a anticipa. Va sfârşi prin a distruge planeta”. În aceste
condiții este primordială o campanie de mediatizare a riscurilor degradării mediului: poluarea apei,
poluarea aerului, distrugerea pădurilor – pădurea fiind aurul verde al Pământului și care
dintotdeauna a reprezentat o sursă nelimitată de viață atât pentru oameni, cât și pentru floră și
faună - știut fiind faptul că pădurea furnizează cea mai mare cantitate de oxigen. Ea reprezintă un
sistem ecologic complex, contribuind la reducerea poluării și care are o influență benefică asupra
mediului. Același lucru se poate spune și despre apă, o sursă vitală în existența omului și a naturii
și care poate deveni cu ușurință o problemă majoră din cauza poluării cu deșeuri și reziduuri,
afectând flora și fauna acvatică.
Reciclarea deșeurilor a devenit o problemă de maximă importanță pentru salubritatea
generală a Terrei.
Sub forme diferite hârtia ocupă aproximativ 20% din totalul gunoiului menajer pe care îl
producem. Datorită indiferenței, suntem înconjurați de aceste deșeuri. Le observăm aruncate cu
neglijență pe jos, ne indignăm când le ocolim.
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Hârtia a fost inventată în anul 105, de către demnitarul chinez Tsai Lun. El amesteca
bumbacul, cânepa și apa, presa amestecul și îl usca. În Europa hârtia a ajuns mult mai târziu, în
jurul anului 1100, iar prima fabrică de hârtie a fost deschisă în Spania, în anul 1150.
Dacă acum o mie de ani hârtia reprezenta un adevărat lux, în zilele noastre o utilizăm zilnic,
uitând ce presupune fabricarea ei. Hârtia este cel mai des întâlnit deșeu în aproape toate sferele
de activitate. Industria hârtiei reprezintă un sfert din consumul industrial de lemn, acesta
provenind atât din pădurile naturale, cât și din plantațiile comerciale. Încă se mai găsesc suprafețe
mari de păduri naturale neatinse în multe locuri ale lumii, dar sunt amenințate de tăieri și defrișări.
Peste tot unde pădurile naturale sunt tăiate, ecosistemele sunt sever afectate, iar când
pădurile tropicale sunt doborâte, daunele sunt ireversibile. Ecosistemele acestor păduri nu pot
face față expunerii bruște la condițiile de mediu, așa cum se întâmplă atunci când nu mai există
copaci, animalele dispar și ele, câteodată pentru totdeauna.
Industria hârtiei afirmă adesea că plantează mai mulți copaci decât taie. Acest lucru poate
fi adevărat în multe cazuri, însă acolo unde sunt plantate conifere ce cresc rapid, unde odată
creștea o pădure vârstnică, o specie introdusă înlocuiește o pădure încărcată de diversitate și
viețuitoare. Acest lucru poate dăuna ecologiei locale, crescând aciditatea solului, distrugând specii
acvatice și amenințând existența altor specii native, cum ar fi păsările, mamiferele, plantele și chiar
alți copaci. Un alt aspect important este acela că, în timp ce copacii tineri – cei plantați – absorb
carbonul mai repede, cei bătrâni stochează cantități vaste, contribuind la reducerea gazelor cu
efect de seră din atmosferă. Mai mult, atunci când un copac este tăiat, acesta va elibera o mare
parte din carbonul stocat înapoi în atmosferă.
Anual, produsele din hârtie contribuie cu cel puțin 35% la consumul de lemn din plantațiile
comerciale. Procesul de fabricare a hârtiei utilizează o mare cantitate de apă, care, la un moment
dat, se va întoarce în mediu. În multe cazuri, apa se întoarce direct în râuri sau în mare și astfel
toxinele rezultate din acest proces intră în natură și în lanțul alimentar. Reziduurile de lemn,
chimicalelel folosite pentru descompunerea fibrelor și agenții de înălbire sunt toți poluanți care
trebuie tratați înainte de a fi deversați.
Hârtia trebuie să fie curată pentru a putea fi reciclată. Acest lucru înseamnă că, dacă am
vărsat mâncare sau băutură pe ea, nu mai poate fi trimisă spre a fi reciclată. În schimb, pentru că
este produsă din fibre vegetale, hârtia poate fi descompusă. Șervețelele murdare, farfuriile și
paharele din hârtie, cutiile de pizza, ziarele vechi pot fi puse într-un recipient și tratate cu compost.
În timp se descompun și pot fi folosite ca îngrășământ în grădină.
O tonă de hârtie reciclată:
•

Echivalează cu reciclarea unui ziar și a două coli albe pe zi, timp de un an

•

Echivalează cu 20 de copaci netăiați, 3800 kWh energie electrică, 32 000 litri de apă
economisiți și 27 kg de substanțe poluante neeliberate în atmosferă

•

Eliberează aproximativ 2,5 m3 din spațiul destinat depozitării deșeurilor. Pentru a
produce 700 de pungi din hârtie este nevoie de un copac de 30 de ani.

Reciclarea unui kg de hârtie ajută la evitarea emiterii a 900 g dioxid de carbon și metan. În
hârtia reciclată 50% - 70% din conținutul de fibră provine din hârtie veche – refolosibilă. Reciclând
numai jumătate din hârtia folosită astăzi în lume, se poate acoperi aproximativ 75% din necesarul
de hârtie nouă.
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De ce să reciclăm hârtie?
 Reducem defrișarea pădurilor, astfel vor fi mai puține: alunecări de teren, schimbări
climatice, distrugeri ale habitatului și a biodiversității, distrugerea spațiilor de
recreere
 Scade importul de lemn pentru producția de celuloză
 Se reduce consumul de apă cu 60%
 Scade consumul de energie cu până la 40 %
 Se reduce poluarea aerului cu până la 70%
 Se diminuează poluarea apelor cu până la 35%
 Scad cantitățile depozitate la rampele de gunoi.
Ce rămâne de făcut? (concluzii)
Încet, dificil, dar inevitabil se naște conștiința ideii că mediul încojurător ca problemă
globală trebuie să fie abordată la nivel planetar şi, sperăm, rezolvată. Acest lucru nu se poate
realiza fără eforturi comune din partea ţărilor dezvoltate. Există un consens astăzi, fragil încă, că
fără asistenţa ţărilor dezvoltate, lumea celor mai puţin favorizaţi nu va putea proteja mediul
înconjurător, ci îi va exacerba deteriorarea. Ca o expresie concretă a acestei conştientizări, 25 de
ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, au căzut de acord în noiembrie 1990, să creeze un
instrument de asistenţă în materie denumit: “The Global Environment Facility” (GEF). Cu un capital
subscris de 1,5 miliarde de dolari, GEF îşi concentreză eforturile asupra a 4 domenii şi anume:
protecţia păturii de ozon; limitarea emisiilor de poluanţi (efect de seră); protejarea biodiversităţii
(fondului genetic); protejarea apelor internaţionale.
În prezent, şi, desigur, 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 viaţă uman. Poate, cândva, fiecare element şi parametru al mediului se
va integra “într-o lume a echilibrului si armoniei”.

17

Proiectul educațional „Să ocrotim păsările!”
prof. Călin Carmen Dana
Școala Gimnazială "Avram Iancu", Baia Mare
Ecologia îi ajută pe elevi să se familiarizeze cu problemele mediului, să-şi formeze un
comportament responsabil, să iubească şi să ocrotească natura. Scopul educaţiei pentru mediu
este acela de de a oferi elevilor posibilitatea de a înţelege relaţiile existente între diferitele specii
din natură şi de a forma elevilor o atitudine responsabilă faţă de mediul în care trăiesc.
Calendarul naturii ne oferă nenumărate prilejuri de sărbătoare: 22martie- Ziua Mondială a
Apei, 1 aprilie-Ziua Păsărilor, 22 aprilie- Ziua Pământului, 5 iunie, Ziua Mediului, momente în care
prin activitatile derulate în şcoală sau înafara ei, atragem atenţia cu privire la importanţa protejării
mediului. Activităţile de ecologizare pecum ,,Let' s do it România!”, colectarea selectivă a
deşeurilor, confecţionarea de produse din materiale reciclabile şi plantarea de răsaduri de flori în
spaţiul verde din curtea şcolii reprezintă motive de bucurie pentru elevi, îmbinând distracţia cu
munca în echipă.
Una dintre activitățile interdisciplinare, îndrăgite de elevi este Ziua Păsărilor, sărbătorită la
data de 1 aprilie. În continuare voi prezenta proiectul activității desfășurate în școala noastru cu
ocazia marcării acestui eveniment.
Ideea proiectului: Constatând că generaţiile actuale de elevi se îndepărtează tot mai mult de
natură, ne propunem să derulăm câteva acţiuni prin care să creăm contextul necesar formării unor
atitudini ecologice, care să îi determine să respecte natura şi să o ocrotească.
Scop:Informarea şi educarea interactivă şi interdisciplinară a elevilor cu privire la protecţia
mediului îngeneral şi a păsărilor în special
Obiective generale:
1.Descoperirea importanţei păsărilor din perspectivă interdisciplinară
2.Dezvoltarea interesului faţă de păsări şi a responsabilizarea elevilor în ceea ce priveşte ocrotirea
acestora
3.Dobândirea abordării estetice a păsărilor
4.Formarea comportamentului ecologic
Obiective specifice:
Să descopere importanţa păsărilor în lumea vie
Să recunoască diferite păsări
Să elaboreze măsuri de protecţie a păsărilor
Să interpreteze cântece având ca sursă de inspiraţie păsările
Să realizeze afişe cu tema “ Ocrotiţi păsările !”
Grup ţintă: 50 de elevi din clasele a-V-a A și B ai Şcolii Gimnaziale “Avram Iancu “ din Baia Mare
Resurse
Umane:
- 50 de elevi care dovedesc interes faţă de problemele de protecţia mediului înconjurător;
- 4 cadre didactice interesate de promovarea educaţiei ecologice în rândul copiilor, bibliotecarul
şcolii;
Materiale:
- fondul documentar al C.D.I., volume şi materiale video , fişe, planşe pentru activităţile de
documentare, calculatoare conectate la internet, videoproiector
- consumabile (hârtie xerox, hârtie colorată, lipici, markere, foarfece, etc)
- spaţii expoziţionale, - păsări împăiate
Data şi locul desfăşurării :
1.04-5.04 2019, sala de clasă şi C.D.I.-ul şcolii
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Activitatea 1
Titlul activităţii: Să vorbim despre păsări!
Data/Perioada de desfăşurare: 1.04 2019
Locul desfăşurării: CDI
Participanţi: elevi, cadre didactice
Descrierea activităţii:
Activitatea are ca scop prezentarea păsărilor din perspectivă ştiinţifică precum şi
informarea elevilor privind importanţa protecţiei păsărilor.
Vor avea loc următoarele activităţi:
- un scurt istoric al Zilei Mondiale a Păsărilor, urmată de o discuţie pe tema importanţei
păsărilor pentru mediu- prof. Calin Carmen
- prezentarea power- point „Păsările din oraşul Baia Mare”- elevii
- discuţii
Responsabili: prof. Calin Carmen Diana
Activitatea 2
Titlul activităţii: Păsările in muzică și literatură
Data/Perioada de desfăşurare: 2.04 2019
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: elevi, cadre didactice
Descrierea activităţii: Activitatea are ca scop dobândirea abordării estetice a păsărilor. În zilele
premergătoare activităţii s-au format grupele de studiu. Elevii, îndrumați de către doamna prof. de
muzică au învățat cântece despre păsări și au căutat diferite poezii. Activităţi: moment literarartistic: recitare poezii și interpretare cântece, prezentare cărţi despre păsări- d-na bibliotecar
Responsabili: prof. Andreicuț Alina
Activitatea 3
Titlul activităţii: Să ocrotim păsările!
Data/Perioada de desfăşurare: 5 martie 2019
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: elevi, cadre didactice
Descrierea activităţii:
Activitatea are ca scop conştientizarea elevilor privind importanţa protecţiei păsărilor.
În zilele premergătoare activităţii s-au format grupele de studiu. Elevii au efectuat activităţi de
cercetare în C.D.I.-ul şcolii , şi au adunat informaţiile necesare.
Vor avea loc următoarele activităţi : prezentare de afișe realizate de către elevi, hrănirea păsărilor
din parcul școlii, montare cuiburi pentru păsări, expoziţie de lucrări realizate de către elevi
Responsabili: prof. Calin Carmen Diana și prof. Pop Ioan Marian
Evaluare: Aplicare chestionar: “Ziua Mondială a Păsărilor”
Produse finale: Referate ale elevilor, fotografii, afişe realizate de elevi, prez. Ppt., expoziţia cu
lucrările elevilor
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Chestionar
Ziua Mondială a Păsărilor
1.La ce dată se sărbătoreşte Ziua Mondială a a Păsărilor ?
...................................................................................................
2.Ce păsări aţi întâlnit în oraşul nostru ?
………………………………………………………………………………………………………
4.Precizaţi titlul unei opere literare în care apare motivul păsării ?
…………………………………………………………………
3. Ce importanţă prezintă păsările pentru mediu ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. Cum putem proteja păsările?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Activităţile ecologice ne ajută să înţelegem mai bine natura, să ne apropiem de ea, să o
respectăm şi protejăm. Planeta Pământ este casa noastră, locul unde găsim tot ceea ce este
necesar pentru a supravieţui. Terra este în mâinile noastre deci suntem datori să o protejăm!
Bibliografie:
1. Barna A., Pop I., Moldovan A., Predarea biologiei în învăţământul gimnazial, E.D.P.,R.A.,
Bucureşti, 1998
2. Bontaş Ioan, Tratat de pedagogie, Editura ALL , Bucureşti, 2007
3. Mohan Gh., Ardelean Aurelia, Enciclopedie de biologie, Editura ALL, Bucureşti, 2007
4. Marea Enciclopedie a animalelor-ghid ilustrat complet
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Haiku-uri bilingv ilustrate
prof. Calotă P. Rodica
Colegiul National "Tudor Vladimirescu", Târgu Jiu
râs de copil –
toţi norii amestecaţi
cu flori de cireş
le rire du bébé –
les nuages mélangés
avec les fleurs du cerisier
Rodica P. Calotă

vreme închisă –
florile galbene ţin
locul soarelui
le temps nuageux –
les renoncules des bois
remplacent le soleil
Calotă Rodica, prof. de Français,
C.N.T.V.

mici flori albastre –
n-ai cum să nu observi
cerul fărâmat
petites fleurs bleues –
on ne peut plus ignorer
le ciel brisé
Trifu-Urzică Alexandru, IXE , C.N.T.V.
prof. coord. Calotă P.
Rodica
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o buburuză –
mugurii ajutaţi
să explodeze
une coccinelle –
les bourgeons appuyés
à éclore plus vite
Iriza Stefania, XI-e E, C.N.T.V.,
prof. coord. Rodica P. Calotă

fluture în zbor –
mierea căutată şi
în cana de ceai
papillon en vol –
le miel recherché
dans la tasse au thé
Vasile Maria, VIII-e C, C.N.T.V.
prof. coord. Calotă Rodica

de primăvară –
rondul de flori încheiat
cu trei năsturei
travaux de printemps –
les plates-bandes fleuries fermées
aux trois cressons d’eau
Aggarwal Ananda-Maria, XI-e E,
C.N.T.V.
prof. coord. Rodica P. Calotă
abia plantată –
primula iluminând
toată grădina
à peine plantée –
la primevère illumine
le jardin entier
Mihai Mirela-Elisabeta, XI-e E, C.N.T.V.
prof. coord. Calotă P. Rodica
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Promovarea turismului ecologic în Delta Dunării
prof. Cernat Monica-Cristina
Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”,Iași
Ca una dintre cele mai tinere ramuri ale economiei naţionale, industria turismului naţional
manifestă unele tendinţe pozitive, oferind noi avantaje pentru antreprenoriatul din domeniu şi din
sectorul terţiar. Varietatea resurselor turistice naturale şi cultural-istorice disponibile constituie o
motivaţie sigură în eforturile întreprinde privind dezvoltarea activităţilor ecoturistice.
Cele mai atractive activităţi pentru diversificarea ofertei turistice în Delta Dunării sunt
expediţiile de aventură, pescuitul şi vânătoarea, urmate de studierea florei şi faunei terestre,
fotografierea şi ciclismul, plimbările cu ambarcaţiuni pe apă, activităţi ecvestre, studierea faunei în
mediul acvatic. Alte activităţi sunt organizarea unor mese tradiţionale ecologice şi culesul
fructelor.
De asemenea se fac remarcate printre deficienţe, lipsa informării privind turismul ecologic
şi facilităţile reduse pentru accesul în zonele turistice. Mediul înconjurător degradat constituie un
imediment care, nemijlocit, contribuie la reducerea desfăşurării activităţii turistice în Delta Dunării.
De fapt, afacerile în domeniul turismului implică şi alte lacune, precum lipsa unei imagini a zonei
naturale ca destinaţie pentru o vacanţă ecoturistică şi depoluarea satelor, problemă economicosocială primordială în dezvoltarea ţării.
Politicile promovate nu pot garanta singure succesul scontat. Turismul este o industrie care
se bazează foarte mult pe notorietatea produsului turistic. Promovarea în turism constă într-un
ansamblu de demersuri de comunicare ce vizează transmiterea permanentă, pe diverse căi, a unor
mesaje destinate informării atât a clienților potențiali, cât și a operatorilor de turism asupra
caracteristicilor produselor și serviciilor turistice oferite spre comercializare, cu scopul de a
consolida o imagine pzitivă și de a cultiva o atitudine favorabilă față de acestea și firmă, respectiv
de a determina, în mentalitatea și obiceiurile de cumpărare ale turiștilor, modificări convenabile
întreprinderilor ofertante (emițătoare sau beneficiară mesajelor).
Activitățile promoționale în turism necesită investiții importante din cauza întinderii geografice
mari a piețelor turistice, manifestării unei concurențe internaționale acerbe și caracterului
intangibil al produsului turistic.
Din această ultimă perspectivă, se poate afirma că natura intangibilă a serviciilor turistice
conduce la creșterea importanței strategiei promoționale, elementul principal al acesteia constând
în investirea (asocierea) cu atribute tangibile a serviciilor, prin legarea lor de anumite beneficii
specifice. Astfel, mijloacele de comunicație trebuie să sugereze rapiditatea și eficiența serviciiilor
prestate de unitățile de turism, gradul ridicat de confort asigurat de acestea, imaginile utilizate
redând aspectul exterior și interior al unor structuri de cazare, restaurante și centre de agrement
moderne.
Publicitatea în turism comunică deopotrivă prin imaginea fizică și prin mesaj. Aproape că
nu se poate concepe să faci reclamă unui produs turistic fără să prezinți imagini care să surprindă
și să sintetizeze elemente simbolice, sugestive ale destinației, ale produsului turistic. Aici este cazul
să sublieniem că publicitatea în favoarea unui voiaj sau unei destinații trebuie să pună accentul pe
elemente unice, originale, autentice ale acesteia, turiștii acceptând să călătorească numai în
condițiile în care sunt convinși că pot trăi experiențe noi (cu tot ceea ce cuprinde acestea: imagini
inedite, contacte umane deosebite, cunoașterea unor valori de civilizație etc.), diferite de ceea
ceea ce găsesc în zona de reședință. Ținta publicității unui produs sau unei destinații turistice este
constituită atât din turiștii potențiali, cât și din persoanele sau instituțiile cu rol de perscriptori,
lideri de opinie sau intermediari.
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Agenţiile de turism sunt dispuse să investească în diverse proiecte ce ţin de crearea şi
promovarea ofertelor pentru turismul ecologic în Delta Dunării. Drept argument la răspunsul
negativ al celorlalţi poate fi considerată insuficienţa mijloacelor financiare, survenită de
rentabilitatea scăzută a afacerior în domeniul turismului pentru multe agenţii din România.
Posibilităţile limitate de creditare şi parteneriat financiar din partea statului şi a băncilor
comerciale reprezintă o barieră fundamentală privind investiţiile în domeniul ecoturismului în
etapa actuală.
Aşteptările călătorilor în ariile naturale, printre care şi Delta Dunării, sunt: terenuri verzi
amenajate, spaţii special dotate pentru agrementul ecoturistic specific, obiective ecologice
accesibile şi trasee captivante spre acestea, precum şi cazarea confortabilă şi o alimentaţie
naturistă.
Strategia de extindere a produsului turistic din Delta Dunării poate fi implementată în
limita stabilită de indicatorul „pragului de toleranţă” al deltei, pentru a minimaliza impactul
negativ asupra biodiversităţii şi culturii comunităţii-gazdă.
Înnoirea produsului turistic s-ar putea realiza în mod ciclic, în concordanţă cu aspectele de
uzură şi cu doleanţele consumatorilor, observate şi determinate pe parcursul prestaţiei
perioadelor de planificare strategică (minim cinci ani).
Preţurile la gama variată de servicii pot fi stabilite în conformitate cu politicile de
reglementare a fluxului de vizitatori în aria protejată Delta Dunării. La stabilirea preţurilor, trebuie
luaţi în considerare factorii ce vor determina competitivitatea produsului pe plan naţional şi
internaţional: preţurile ofertelor ecoturistice în ţările concurente din Sud-Estul Europei, preţurile
ofertei turistice din destinaţiile naţionale concurente, diferenţierea tarifelor în funcţie de gradul de
confort al unităţilor de cazare, alimentaţie şi al mijloacelor de transport.
Pentru menţinerea mediului natural şi ecologic la standardele prevăzute prin cadrul legal
naţional şi internaţional, este important să atragem segmentul de turiști cu putere de cumpărare
medie şi înaltă. Strategia preţului ridicat nu poate fi implementată în faza de lansare şi promovare
a produsului turistic prietenos cu mediul, pe măsura ce turistul trebuie să beneficieze de
oportunitatea de a cunoaşte „farmecul destinaţiei”. În plus, destinaţia necesită realizarea unui flux
intens de turişti pentru a garanta recuperarea investiţiilor şi acumularea de fonduri pentru
valorificarea resurselor turistice disponibile. În cazul rezervării prealabile, preţurile înalte se pot
practica pentru garantarea turiştilor privind disponibilitatea locurilor. Datorită caracterului
sezonier al produsului turistic, pot fi implementate strategii de diferenţiere a preţului.
Strategia diferenţierii preţului poate fi realizată şi în funcţie de segmentul de turişti –
formatori ai cererii. Astfel, copiii, studenţii şi vizitatorii de o zi sunt încurajaţi să călătorească pe
trasee excursioniste, inclusiv în grupuri mai mari de 20 de persoane sub îndrumarea unui ghidinstructor, la preţuri accesibile, aplicându-se tarife modeste.
Stimularea vânzărilor prin politica de preţ poate fi realizată prin acordarea de beneficii şi de
facilităţi pe trasee tematice, popasuri turistice, servicii adiţionale la preţuri accesibile.
Comercializarea produsului turistic din Delta Dunării trebuie să aibă la bază o segmentare
clară a pieţei de consum cu interes sporit faţă de valorile naturii. Propun o divizare a pieţei de
consum eturistic cu 7 „segmente de consum”, fundamentate pe motivele de călătorie şi pe
potenţialul rezervaţiei de a asigura durabilitatea în afaceri. În funcţie de criteriul de segmentare
propus, din categoria strategiilor de comercializare şi distribuţie, poate fi implementată strategia
de specializare/adaptare pe clientelă.
Totodată pentru fiecare categorie identificată, se impun câteva game specifice de servicii
pentru a putea fi mai uşor percepute şi comercializate. Segmentele de consumatori trebuie
stimulate spre consum în scopul echilibrării cererii, realizându-se, astfel, una din principiile
necesităţii ale rezervaţiilor naturale : distribuirea în timp şi spaţiu a fluxurilor de vizitatori pentru
diminuarea impactului antropogen asupra naturii. Pentru fiecare grup de vizitatori potenţiali
24

trebuie să se stabilească modul de informare şi de organizare a excursiilor în cadrul destinaţiei
ecoturistice.
Promovarea activă a produsului turistic, din cadrul rezervaţiei Delta Dunării este necesară
pentru stimularea consumului printr-o informare corectă şi eficientă. Pentru aceasta se pot folosi
atât publicitatea în mass-media cât şi acţiunile de Public Relation. Aceste măsuri vor conţine
mesaje clare, însoţite de explicaţii priind valoarea turismului pentru refacerea sănătăţii, precum şi
genuri de activitate ce pot fi desfăţurate în cadrul destinaţiei ecoturistice.
Specificul mixului de marketing turistic presupune şi implementarea unor strategii privind
gestiuniea eficientă a personalului în prestaţie, pentru a realiza „răspunsul eficient
consumatorului” în preferinţele sale de consum.
Una din contribuţiile practico-ştiinţifice ale acestui capitol constă în identificarea
problemelor de dezvoltare a turismului, precum:
- infrastructura turistică slab dezvoltată şi motivaţiile reduse pentru investitorii străini;
- lipsa facilităţilor legale pentru iniţierea afacerilor turistice;
- insuficienţa instruirii profesionale a prestatorilor de servicii turistice şi rurale;
- imperfecţiunea sistemului informaţional privind potenţialul de dezvoltare a turismului;
- colaborarea ineficientă a ONG-urilor, structurilor private, rezervaţiilor naturale şi comunităţilor
locale;
- lipsa unor programe speciale pentru promovarea potenţialului turistic din Delta Dunării;
- lipsa unor programe-suport, precum şi a unor investiţii în susţinerea rezervaţiei naturale Delta
Dunării;
- devalorizarea mediului antropic şi cultural prin proximitatea destinaţiilor turistice;
- lipsa unor norme destinate ghidării activităţilor de turism;
- lipsa interesului din partea populaţiei-gazdă, precum şi a autorităţilor locale privind iniţierea unor
afaceri în domeniu;
- conştiinţa redusă privind valorificarea cadrului natural şi eficientizarea consumului de resurse
naturale, care pot constitui valori importante în organizarea activităţii turistice ş.a.
În scopul realizării obiectivelor privind promovarea turismului în Delta Dunării, se propun
următoarele direcţii strategice:
1. Actualizarea şi completarea sistemului informaţional existent privind disponibilitatea resurselor
naţionale ale Deltei Dunării pe un site specializat prin:
- crearea unui link
- antrenarea specialiştilor la studierea şi analiza potenţialului natural pentru colectarea informaţiei
necesare;
- elaborarea unor sarcini la nivel de stat pentru administraţiile publice locale în vederea acumulării
şi transmiterii informaţiilor necesare privind disponibilitatea şi localizarea resurselor naturale ce
pot contribui la lansarea unor destinații turistice;
- stimularea tineretului pentru culegerea şi cunoaşterea legendelor, tradiţiilor etc. prin iniţierea
unor programe la nivel de şcoală şi liceu, cu scopul conştientizării importanţei valorilor naţionale
pentru dezvoltarea turismului ca domeniu de activitate economică şi socială în plan strategic.
2. Dezvoltarea sistemelor electronice de distribuţie prin crearea liniilor electronice pentru
comunicare şi informare. Sistemele electronice de distribuţie trebuie să permită accesul la
rezervarea serviciilor ecoturistice şi la achiziţia biletelor de călătorie, ceea ce va produce
următoarele efecte:
- minimalizarea cheltuielilor de timp pentru distribuţia informaţiilor;
- identificarea noilor segmente de consumatori turistici;
- menţinerea şi creşterea volumului vânzărilor;
- apariţia unor posibilităţi de a reacţiona prompt şi flexibil atât la cerere cât şi la schimbările de
comportament al consumatorilor.
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3. Intensificarea eforturilor de marketing pentru informare şi publicitate privind activitatea de
turism. Publicitatea trebuie creată şi derulată având la bază aşa obiective, precum:
- crearea imaginii Deltei Dunării ca destinaţie turistică de înaltă atractivitate;
- promovarea turismului responsabil ca formă de turism durabil, cu contribuţii în dezvoltarea
economică şi socială a ţării;
- atragerea de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în cadrul ariilor naturale;
- atingerea unui grad de popularitate a destinaţiilor turistice la nivel naţional şi internaţional,
precum şi menţinerea acestuia în plan strategic;
- raţionalizarea bugetului prin repartiţia echilibrată a cheltuielilor de publicitate prin intermediul
mass-media.
Mesajele publicitare pentru promovarea pachetelor turistice complexe trebuie să se
bazeze pe trei argumente-cheie pentru a influenţa decizia de cumpărare a consumatorilor: preţ,
conţinut şi imaginea de marcă. Individualizarea şi personificarea ariilor naturale ca destinaţii
turistice trebuie să fie realizate prin atribuirea imaginii de marcă a acestora.
1. Participarea la diverse expoziţii, burse, târguri, festivaluri, conferinţe, forumuri de profil. Pentru
realizarea obiectivelor ce ţin de dezvoltarea şi promovarea turismului în Delta Dunării, este
necesară organizarea unei expoziţii specializate, cu participarea atât a ţărilor cu o experienţă
bogată în domeniu, cât şi a celor aflate în etapa de iniţiere a activităţii de turism. Acest fapt va
permite preluarea experienţelor internaţionale în amenajarea ariilor naturale protejate, crearea
parcurilor naţionale şi promovarea acestora ca destinaţii turistice.
2. Poziţionarea produsului turistic pe segmente de consumatori. În acest scop, este necesară
diversificarea resurselor peisagistice pentru odihna şi recreere. Amenajarea destinaţiilor pentru
diversificarea ofertelor trebuie realizată în baza studiului şi a consultanţei de specialitate atât la
nivel naţional, cât şi internaţional.
3. Colaborarea şi realizarea parteneriatului în formarea şi executarea bugetelor de promovare
instituţională a activităţilor de turism. Bugetele campaniilor de publicitate, destinate promovării
destinaţiilor turistice, trebuie elaborate şi realizate în comun acord cu toţi „actorii” pieţei turistice
– beneficiari în urma comercializării produselor respective.
4. Simplificarea formalităţilor, reducerea taxelor şi a barierelor de intrare în ţară, fapt care va
genera intensificarea circulaţiei turistice şi va stimula consumul în cadrul destinaţiei turistice.
Implementarea strategiilor de marketing turistic, cu suportul cunoştinţelor experienţei
internaţionale în dezvoltarea şi promovarea turismului, poate să aducă rezultate durabile într-un
termen foarte scurt, ceea ce este necesar pentru crearea imaginii Deltei Dunării, ca destinaţie în
turismul internaţional, cu potenţial pentru practicarea formei turismului verde.
Bibliografie
1. Adriana Dinu, Geografia turismului, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006.
2. Muntele, I., Iațu, C., Geografia turismului. Concepte, metode și forme de manifestare
spațio-temporală, Iași, Sedcom Libris, 2003.
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Noi nu avem decât un singur Pământ!
prof. dr. Chioran Viorica
prof. Chifa Ştefan
Şcoala Gimnazialã nr.4, Poienile de sub Munte
Argument
PĂMÂNTUL este planeta care găzduieşte VIAŢA şi o poartă în zborul lui intergalactic.
Când spunem “Pământ” spunem “ACASĂ” şi acest lucru ne obligă să îl preţuim
şi să îl protejăm, în limita posibilităţilor noastre, de orice pericol care l-ar putea
ameninţa de oriunde.
Lucrarea noastră pune în evidenţă doar câteva din aceste pericole şi lansează
un mic semnal de alarmă pentru necesitatea de a proteja bunul nostru cel mai
de preţ, care este VIAŢA şi planeta Pãmânt, care este Leagănul Vieţii.
Pământul este în pericol pentru că noi oamenii nu îl preţuim aşa cum se cuvine.
Zilnic,prin poluarea pe care o producem, atragem catastrofe naturale şi
dezechilibre climatice cu urmãri deosebit de grave. Nu putem rămâne
indiferenţi sau să privim pasivi cum se degradează Natura şi calitatea vieţii pe Pământ ci trebuie să
acţionăm fiecare pentru diminuarea poluării de orice fel.
A) Unele pericole care ameninţă sănătatea Pământului şi calitatea Vieţii pe Pământ
a) Schimbări ale climei pe Pământ
Meteorologii prevăd că iernile friguroase ar putea să dispară complet, până
în 2080, locul lor fiind luat de veri călduroase şi lungi, însoţite de secete şi
inundaţii. Acum iernile cu temperaturi foarte scăzute afectează traficul
rutier, aerian şi maritim producând mari pagube. La fel produc pagube mari
şi iernile cu zăpezi neobişnuit de abundente: localităţi izolate, poduri, case şi
maşini avariate, lipsa proviziilor şi a drumurilor de acces. Prin defrişarea pădurilor în mod
necontrolat, abuziv şi haoticse poate favoriza apariţia unor inundaţii catastrofale, adică acoperirea
temporară cu apă a unor localităţi, drumuri, căi ferate, terenuri agricole. Deseori acestea sunt
însoţite cu pierderea de vieţi omeneşti.
b) Erupţiile solare, încălzirea globală şi efectul de seră
Viaţa a apărut pe Pământ datorită Soarelui. Acest astru a stat ca simbol al Divinităţii începând cu
cele mai vechi religii şi tot el va fi cel care va sfârşi viaţa pe Pământ. El este responsabil pentru
modificările climatice. Erupţiile solare, acele explozii uriaşe de energie care apar câteodată la
suprafaţa Soarelui, au luat în ultimii ani o amploare fără precedent iar undele electromagnetice
perturbă comunicaţiile prin satelit şi unele aparate electronice şi produc valuri de căldură.
Încălzirea globală este fenomenul de creştere a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în
imediata apropiere a solului, precum şi a oceanelor. Cauza principală a încălzirii globale este
creşterea concentraţiei de CO2 în atmosferă. Această creştere se datorează dezvoltării industriale
şi a defrişărilor masive de pădure şi provoacă efectul de seră şi epuizarea stratului de ozon.
Încălzirea globală a influenţat distribuţia faunei la nivel planetar. Efectul de seră este cauzat de
cantităţile mari de dioxid de carbon şi alte gaze poluante care dau posibilitate razelor ultraviolete
să treacă foarte uşor, ajungând la suprafaţa solului, transformându-se în energie termică, însă nu
permit căldurii să scape, precum geamurile de sticlă dintr-o seră şi astfel creşte temperatura.
c) Găurile din stratul de ozon
Rolul stratului de ozon este acela de a proteja Pãmântul de razele ultraviolete ale Soarelui. Dacă
tot ozonul ar fi în formă pură atunci ar exista un strat doar de 3 mm în jurul Pământului. Subţierea
stratului de ozon pune în pericol existenţa omenirii ca atare.
27

Folosirea hidrocarburilor fluorinate în flacoane cu aerosoli, frigidere, detergenţi şi polistiroli, au
făcut ca aceste gaze să ajungă în aer în cantităţi mai mari decât cele care ar putea fi suportate de
atmosferă. Pe măsură ce se ridică, se descompun şi distrug stratul de ozon.
d) Topirea gheţarilor.
Gheţarii din opt regiuni glaciare se află la cel mai scăzut nivel în privinţa suprafeţei şi a masei, din
ultimii 5.000 de ani.Creşterea temperaturii mediului (incălzirea globală) va conduce la topirea
calotelor glaciare, la ridicarea nivelului mărilor şi oceanelor, la producerea unor inundaţii extinse la
nivelul ţãrmurilor (inundarea oraşlor) , invazii de insecte, foamete şi furtuni violente.
e) Pericolul unui tsunami.
Fenomenul numit tsunami este în general urmarea unui seism: apa deplasată brusc de mişcările
crustei, poate produce valuri cu o înălţime de 30 m.Ele sunt foarte periculoase pentru populaţia
din regiunile de pe coastele oceanelor. Oamenii de ştiinţă încearcă să prevadă producerea lor,
pentru a le limita consecinţele.
f) Poluarea produsă de locuitorii planetei (asupra apei, aerului, solului)
prin răspândirea necontrolatã a deşeurilor menajere, a celor care nu sunt biodegradabile (plastic,
metale, sticlă, polietilenă, textile). Aceste deşeuri murdăresc, sufocă şi urâţesc mediul în care trăim
g) Incendiile - accidentale sau cele provocate
sunt alte pericole grave pentru vieţuitoarele planetei Pământ. Incendiile sunt distructive şi se
datorează în principiu neglijenţei oamenilor.Trebuie să încetăm a mai spune că „nu este vina mea
pentru tot răul care se întâmplă în lume”! Este vina fiecăruia dintre noi, deoarece trăim într-o
cumplită ignoranţă faţă de educaţie pentru protejarea naturii. Mişcările ecologice nu găsesc mereu
cheia problemelor.Cheia spre o lume a siguranţei şi a abundenţei depinde de noi, de încurajarea
valorilor morale, care pun semnul egal între om şi natură. Nu putem schimba mult într-o zi! Insă,
putem schimba câte puţin, puţin şi bine! Putem da dovadă de grijă şi compasiune, pentru oamenii
de azi, pentru copiii de mâine.
B) Activităţi organizate cu elevii pentru colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor
Fizica este una din ştiinţele naturii. Laboratorul fizicii este întreaga natură. O sarcină de ordin
moral ce revine profesorului de fizică este aceea de a-şi educa elevii să preţuiască, să iubească şi să
ocrotească NATURA. Poate face aceasta prin lecţii dar şi prin activităţi extracurriculare.
Natura = Educaţie pentru a vedea "imaginea de ansamblu"
Natura = Educaţie pentru a înţelege ce se întâmplă pe Pământ
Natura = Educaţie pentru a oferi instrumentele ce protejează generaţia următoare.
Educaţia pentru protecţia mediului poate urma câteva direcţii prioritare:
- cultivarea la elevi a unei atitudini pozitive, de respect pentru mediul în care trăim.
- responsabilizarea elevilor pentu colectarea selectivă, valorificarea şi reciclarea deşeurilor.
- stimularea creativităţii, dezvoltarea simţului artistic şi practic al elevilor prin ateliere de creaţie.
- înţelegerea necesitãţii economisirii apei şi determinarea unui comportament responsabil,
ecologic privind consumul de apă.
- cunoaşterea unor măsuri concrete de protecţie şi conservare a resurselor naturale (bogăţii, floră,
faună, combustibili).
Ateliere de creaţie şi educaţie ecologică au fost organizate în cadrul Concursului “Let’s be eco” la
Școala Gimnazială nr.2, Structura Luhei, din Poienile de sub Munte, jud. Maramureş coord. de
proiect prof. dr. Chioran Viorica şi prof. Chifa Ștefan.
Folosirea materialelor reciclabile s-a efectuat în patru cazuri:
a) Refolosirea materialelor textile (lâna).
b) Confecţionarea de materiale didactice.
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c) Promovarea prin artă a educaţiei pentru un mediu curat, frumos şi sănătos.
d) Folosirea PET-urilor pentru amenajarea clasei
a). Refolosirea materialelor textile (lâna, melană, fibre)

În perioada iernilor lungi de la munte, mai ales femeile din mediul rural, încă mai desfăşoară
activităţi de reciclare a materialelor textile. Elevii învaţă acasă cum pot recicla articolele de
îmbrăcăminte din lână uzate prin împletirea unor ciorapi, mănuşi, veste, din firele redeşirate şi
refolosite sub formă de ghem (de lână sau fibre). Din confecţiile uzate se pot ţese preşuri,
covoraşe (dupã ce au fost tãiate în fâşii şi apoi strânse ghem). Se păstrează în acest fel,
meşteşuguri casnice vechi şi se foloseşte războiul de ţesut. Nu se mai aruncă pe malul râului
gunoaie care să conţină aceste materiale textile şi se protejează mediul înconjurător de poluare.
b). Confecţionarea de materiale didactice.

În cadrul atelierelor de creaţie şi educaţie ecologică se confecţionează materiale didactice
artizanale din deşeuri refolosibile astfel:
- pahare de plastic: omul de zăpadă, dispozitive pentru studiul forţelor, studierea unor fenomene
fizice cu lichide (capilaritate, efectul de lentilă al apei).
- pet-uri (de la suc, apă, bere) se folosesc pentru studiul presiunii hidrostatice, pentru suport la
cretă şi la burete, mască pentru ghivece sau chiar ghivece pentru flori. Deoarece articolele din
material plastic (pungi, farfurii, tacâmuri, pahare, dopuri, recipiente de la produse lactate) nu sunt
biodegradabile, colectarea lor selectivă şi depozitarea în containere face ca mediul înconjurător să
poată „respira” şi să fie curat şi frumos.
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- CD-urile uzate – se folosesc la confecţionarea Discului lui Newton pentru compunerea culorilor, a
pendulului lui Maxwell pentru studiul oscilaţiilor.
- „paiele” care însoţesc cutiile de lapte sunt folosite modelarea undei mecanice. a ADN-ului
- dopuri din plastic se folosesc pentru a confecţiona scripeţi, pendule, perdeaua din dopuri şi paie.
- linguriţe din plastic –pentru experienţe de fizică şi pentru a confecţiona vaza pentru flori.
- hârtie şi cartoane – pentru desene, colaje, pentru a confecţiona cuburi (metoda cubului).
- deşeuri menajere (de la legume, fructe şi de la vegetale din grădină) sunt făcute compost.
c) Promovarea prin artă a educaţiei pentru un mediu curat, frumos şi sănătos.

Nu avem decât un singur Pământ !
Sănătatea Pământului este şi sănătatea noastră.Orice ar fi, în consecinţă depinde de noi oamenii
cum vom şti în viitor să ocrotim sănătatea Planetei Albastre care ne poartă în zbor printre
constelaţii şi ne oferă: LUMINĂ şi CULOARE!
Bibliografie
1. Revista“Steaua Nordului” nr.1, Liceul Tehnologic Repedea, nr.1, anul apariţiei 2013 -2014
2. Revista “Poieniţa Muntelui” Şcoala Gimnazialã nr.4.(Luhei”), loc. Poienile de sub Munte,
Maramureş nr.1/ 20017 şi nr.2/ 2018, ISSN 2559 - 1800
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ȘCOALA DIN PĂDURE - Proiect ecologic
prof. înv. primar Chira Carmen
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Alba Iulia
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,
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,
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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 viaţăsănătoasă,
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 unuipunct 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, membriiaicomunităţii.
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 urmări 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 - Luna Pădurii
22 martie – Ziua Mondială a Apei
4 aprilie – Ziua Păsărilor
22 aprilie – Ziua Pământului
5 iunie – Ziua Mediului
Bibliografie:
1. Neculai E. Despina, Modalități de realizare a educației ecologice în învățământul preșcolar,
București, Editura Vladimed, 2013
2. Marcela Meraru, Scrisoarea Pământului către copii - Educație ecologică, București, Editura
Emia, 2012
3. Alexandra Vidu, Lucia Maria Predeteanu, Ecologie-suport didactic pentru clasele III-IV,
București, Editura Erc Press, 2014
4. Timiraș Daniela, Educația ecologică la ciclul primar, București, Editura Vladimed, 2013
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Pădurea – izvor de viaţă
prof. înv. primar Chirilă Ramona-Mariana
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa
Motto: Pădurea, eterna şedinţă a copacilor. (Valeriu Butulescu)
Argument
Peste nimbul poveştilor şi legendelor, pădurea s-ar putea defini ca o frântură din sferă vie,
numită biosferă, un mediu de viaţă foarte complicat, unde anumite plante şi animale se adună şi
vieţuiesc împreună, luptându-se şi sprijinindu-se între ele, astfel încât să înfăptuiască un echilibru.
Astăzi, când aerul este poluat tot mai mult, pădurile joacă rolul unor imense filtre care
purifică aerul oraşelor moderne. De aceea, copiii trebuie să cunoască de mici, importanţa plantării
copacilor în spaţiile verzi ale oşaelor, în jurul locuinţelor şi pe marginea şoselelor intens circulate.
Ce copil nu a fost măcar o data într-o pădure şi nu a fost fermecat de misterele ei?
Pădurea este mediul natural de viaţă în care o mulţime de vieţuitoare îşi găsesc culcuşul la
adăpostul arborilor sau vin atrase de aroma fructelor de pădure, iar alături de freamătul aripilor
păsărilor, în padure poti auzi şi paşii mărunţi sau greoi ai animalelor mai mari: mamiferele.
Natura, prin caracterul său viu şi dinamic, trezeşte interesul copiilor, iar sub îndrumarea
învăţătoarei, activităţile desfăşurate îi înarmează pe copii cu informaţii diverse, lărgindu-le
capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relaţiile dintre fenomene, le răspunde dorinţei acestora
de investigare, răspunde curiozităţii lor caracteristice şi specifice vârstei.
Copiii trebuie să crească sănătoşi şi fericiţi într-o ţară frumoasă cu păduri minunate, iar
vieţuitoarele care locuiesc în ele au nevoie de ajutorul tuturor.
Scopul
Promovarea protecţiei mediului în rândul comunităţii şcolare şi a comunităţii locale;
Formarea unui comportament ecocivic în rândul comunităţii de elevi şi adulţii ai comunităţii locale;
Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea şi investigarea ecosistemului pădurii şi formarea unui
comportament responsabil al copiilor faţă de aceasta; Stimularea interesului elevilor pentru
cunoaşterea, îngrijirea şi ocrotirea pădurii în vederea formării unei atitudini responsabile faţă de
mediul înconjurător.
În derularea proiectului copiii au fost antrenaţi să caute, să descopere, să cerceteze, să
observe, să compare, să constate, să exerseze, să aplice, să acţioneze potrivit regulilor stabilite, iar
ca finalitate a proiectului, să transmită şi să transfere în situaţii practice concrete, cunoştinţe
dobândite în cadrul acestor activităţi.
Obiective
• Identificarea caracteristicilor pădurii în fiecare anotimp şi redarea lor prin mijloace diverse;
• Aprofundarea cunoştinţelor privitoare la pădure şi copaci, la vieţuitoarele care trăiesc în
pădure;
• Antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor;
• Stimularea copiilor în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ,
prin care să contribuie la păstrarea sănătaţii lor şi a unui mediu natural curat;
• Dezvoltarea unor atitudini/comportamente favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi
natură, dintre om şi animale;
• Dezvoltarea capacităţilor de investigare , cercetare, asimilare şi utilizare a cunoştinţelor;
• Dezvoltarea învăţării prin cooperare şi însuşirea de responsabilităţi şi sarcini specifice în
realizarea unui proiect comun;
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•
•
•
•

Acordarea şansei şcolarilor de-a fi parteneri în luarea deciziilor referitoare la tot ce se
desfăşoară în cadrul proiectului;
Extinderea activităţii şcolare în zone din afara şcolii;
Implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali ai comunităţii în realizarea unor sarcini
de lucru în cadrul proiectului;
Dezvoltarea capacităţii de gândire critică şi aplicativă.

Etapa

I
Etapa de
documentare

II
Etapa de lucru
în pădure

III
Etapa de
evaluare

Ob.

Activităţi
- Constituirea comitetului de mediu –grupul de elevi;
- Formarea şi organizarea echipei de proiect;
- Alegerea unui comitet de monitorizare a proiectului;
- Stabilirea responsabilităţilor ;
- Stabilirea activităţilor ce se vor desfăşura pe parcursul
anului şcolar 2017-2018
- Popularizarea proiectului la nivel de şcoală, familie,
comunitatea locală.
Desfăşurarea activităţilor propuse:
 Lecţie de Limba şi literatura română – ,,Am fost şi eu în
pădure!”- povestirea unor întâmplări petrecute în pădure
Lecţie de cunoaşterea mediului - ,,Să protejăm pădurea!”
Lecţie de educaţie plastică - ,,Pădurea, aşa cum o ştiu eu!”
 Lecţie de abilitaţi practice - „Ce putem face cu materiale găsite
în pădure?
Lecţie de matematică – ,,În pădure ne jucăm/ Matematicănvăţăm”
Lecţie de educaţie muzicală - ,,În pădure, pe cărare”
- realizarea unui pliant LeAF;
- realizarea unei expoziţii cu lucrări ale elevilor;
- realizarea unui album cu fotografii realizate în pădure;
- realizarea şi prezentarea unor portofolii;
- realizarea raportului final.
Genericul
activităţii

1,5,9,10

,,Am fost şi eu în
pădure!”

1,2,3,4,6

,,Să protejăm
pădurea!”

1,4,5

,,Pădurea, aşa
cum o ştiu eu!”

Conţinuturi

Perioada

decembrie
2018

martie-mai
2019

iunie 2019

Perioada

- redactarea unor texte scurte despre lumea pădurii;
- alcătuirea unor ghicitori despre vieţuitoarele din
septembrie
pădure:
2018
-realizarea unor jocuri de rol.
- recunoaşterea arborilor care alcătuiesc pădurea din
parcul din vecinătatea ”Grădinii Zoologice”;
- recunoaşterea vieţuitoarelor din pădure;
octombrie
-descrierea animalelor şi plantelor care trăiesc în
2018
pădure
- realizarea unor acţiuni de ecologizare la nivelul
pădurii din parc;
- realizarea unor lucrări plastice după natură, în
martie
acuarelă, carioca sau creioane colorate;
2019
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1,5,6,8

4,5,7
1,5

„Ce putem face
cu materiale
găsite în pădure?
,,În pădure ne
jucăm /
Matematicănvăţăm”
,,În pădure, pe
cărare”

- realizarea unor lucrări , folosind ca materie primă
materialele din natură;
- compunerea şi rezolvarea unor probleme folosind
ca date elemente din natură;
- interpretarea unor cântecele care ilustrează
bucuria de a fi în mijlocul pădurii;
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aprilie
2019
mai 2019
iunie 2019

Proiect educațional „FII ECO”

„Dragi copii, ştiu că vă pasă
Doar Pământul ne e casă
Casă mândră, primitoare
Cu ferestrele spre soare.
Ţelul nostru este sfânt:
S-avem grijă de Pământ!
Ca să fie un loc frumos
Şi curat şi preţios.”

prof. înv. primar Chirilă Violeta
Colegiul Național de Informatică "Carmen Sylva", Petroșani

ARGUMENT
Pornind de la premisa că ecologia constituie una dintre condiţiile supravieţuirii speciei
umane, educaţia ecologică reprezintă calea de a ajunge, prin cunoaştere, la înţelegerea şi
respectarea naturii, a mediului din care facem parte.
Educaţia pentru protecţia mediului a devenit o nouă dimensiune a curriculumului, cu
scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă feţă de mediu, de a-i face pe copii să
conştientizeze pericolele degradării accentuate a mediului.
Fără apă, fără aer, fără pădure, fără alimente, viaţa noastră și viața Pământului ar fi
imposibilă. Din această cauză trebuie să conştientizăm că întreţinerea, protejarea, curăţirea,
îngrijirea acestora este treaba noastră cea mai importantă. Acțiunea de protecție a mediului în
comunitate nu este ușoară. Schimbarea mentalității oamenilor este greoaie, iar fără educația
fiecărui individ în acest sens, începând de la vârste timpurii, orice demers la scară socială de
ocrotire a mediului, Pământului este supus eșecului.
SCOPUL PROIECTULUI
Scopul principal al educaţiei privind mediul înconjurător este acela de a oferi fiecărui
individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă, faţă de mediul în care
trăieşte, de a înţelege efectele unui comportament necorespunzător asupra mediului şi, deci, a
atitudinii de protejare a mediului.
Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de investigare şi cunoaştere a mediului înconjurător.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
a)Privind copiii implicaţi în proiect:
• Familiarizarea copiilor cu aspecte ale poluării mediului înconjurător;
• Corelarea activităţilor didactice cu cea de protecție a mediului;
• Formarea unei atitudini de respect şi adoptarea unui comportament eco-civic faţă de
natură;
• Adoptarea unui comportament dezaprobator faţă de cei care încalcă normele de protecţie
a naturii;
• Realizarea unei expoziţii cu lucrări de creaţie plastică pe teme ecologice.
b)Privind cadrele didactice:
• Crearea climatului afectiv-moral, corespunzător desfăşurării în bune condiţii a activităţilor
de pregătire şi susţinere a proiectului;
• Valorificarea potenţialului ecologic din comunitate.
• Încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional care să favorizeze
educaţia ecologică a copiilor;
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c)Privind părinţii şi ceilalţi parteneri educaţionali:
• Conştientizarea părinţilor şi a comunităţilor locale de importanţa implicării în educarea
ecologică a copiilor;
• Creşterea implicării părinţilor şi a celorlalţi factori educaţionali în activităţile din școală.
GRUP ŢINTĂ
- școlarii claselor implicate în proiect;
- cadre didactice, părinţi.
STRATEGII DE REALIZARE
Forme: activităţi comune între școlarii claselor implicate în proiect.
METODE ŞI PROCEDEE
- activităţi de informare, activităţi practice, munca în echipe, portofoliul, desen, chestionare,
drumeţii, excursii, concursuri, jocuri didactice şi sportive.
EVALUAREA PROIECTULUI
• Întâlniri ale organizatorilor şi partenerilor
• Expoziţii
• Portofolii
• Excursii
• Popularizarea activităţilor desfăşurate
• Realizarea unor albume/CD-uri din timpul activităţilor.
DISEMINAREA PROIECTULUI
- publicarea parteneriatului la simpozioane; mediatizarea online și mass media.
REZULTATE AŞTEPTATE
- elevii îşi formează o concepţie corectă de protecţie a mediului înconjurător;
- se iniţiază în diferite metode de investigare a mediului;
- iau atitudine în anumite situaţii negative şi-şi afirmă punctele de vedere ;
- devin mai receptivi la normele de comportare în şi faţă de natură.
PLANIFICAREA ACȚIUNILOR:
NR.CR
TEMATICA
1.

Proiectul “FII ECO”

2.

„Să păstrăm Pământul curat!”

3.

“Și eu protejez mediul înconjurător!”

4.
5.
6.
7.
8.

Ziua Mondială a Apelor
“Apa, izvorul vieții”
Ziua Mondială a Pământului
“Spune nu poluării Terrei!”
“Un mediu curat”
Ziua Mondială a Mediului
“Împreună pentru Planeta Albastră!”
“Suntem salvatorii planetei”

CONȚINUT
Întocmirea materialelor documentare de
informare în rândul părinților și al comunității
locale.
Vizionare PPT
Acțiune de colectare selectivă a deșeurilor din
natură.
Vizită la Stația de tratare a apei Jieț
Concurs de desene
Drumeție în zona Sălătruc
Parada costumelor eco.
Evaluarea proiectului
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OMUL ȘI MEDIUL
prof. Chirvăsuță Loredana Janina
Școala Gimnazială Nr. 1, Toflea
Începând cu cea de-a doua jumătatea a secolului XX, populația globului a început să
conștientizeze faptul că ne îndreptăm spre o gravă criză ecologică. Au început să fie efectuate
diverse studii care au adus în atenția oamenilor consecințele apariției găurii din stratul de ozon, ale
efectului de seră sau urmările dispariției pădurilor. Astfel, problematica mediului a căpătat o
dimensiune planetară.
Termenul de ”mediu” a fost folosit inițial în limba engleză ("environment"), dar și în limba
franceză ("enivonnement"), reprezentând ansamblul de elemente naturale sau antropice existente
în jurul omului. Câteodată este uzitată noțiunea de ”ambient”, care are, însă, preponderent un
sens socio-cultural si psihologic. Avându-se în vedere că omul ocupă o poziție central în mediul
său, despre mediu nu se poate vorbi decât făcându-se referire la om. Totalitatea elementelor
componente ale mediului (naturale și artificiale, energii și evenimente) se găsesc într-o permanent
legătură, această interacțiune asigurând menținerea echilibrului ecologic al planetei și
determinând condițiile de viață, muncă, nevoi spirituale.
Mediul înconjurător cuprinde:
• mediul natural, alcătuit din componente primare (apa, aerul, roca şi solul, relieful şi
subsolul), reprezentând zone unde există un echilibru natural, iar componentele sunt puțin
afectate de acțiunea omului (ex. o pădure tropicală, regiunea arctică, taigaua siberiană,
lacurile glaciare, etc.);
• mediul antropizat cuprinzând spațiul influențat sau modificat parțial de om: terenurile
agricole, traseele turistice, lacurile antropice, etc. Bivalenţa activităţii umane se manifestă
în două direcţii antagoniste: distrugerea unor elemente ale mediului natural, dar și crearea
unui mediu nou, numit și mediu social;
• mediul antropic este reprezentat de sistemele create prin schimbarea aproape totală a
mediului natural, sisteme necesare vieții omului modern: asezările umane,parcurile de
distractii, statiunile turistice.
Degradarea mediului înconjurător este o problemă de actualitate, de multe ori ocolită sau
ignorată. Chiar dacă nu ne place să recunoaştem cu toţii ”ajutăm” la degradarea mediului
înconjurător, acest proces complex de alterare a calităţii mediului care ia naștere datorită utilizării
neraţionale a resurselor, aglomerării urbane și poluării.
Poluarea (cuvânt de origine latină-polluero-ere-a murdări, a pângări) poate fi efectul unor
fenomene naturale, dar mai ales al activității umane. Ființele vii produc deșeuri, reprezentate de
multe ori prin poluanți având acțiune de intoxicare, cu atât mai gravă, cu cât concentrația
poluantului este mai mare. Poluarea este o piedică în calea dezvoltării societății, un semnal de
alarmă care atenționează asupra faptului că resursele naturale nu pot fi exploatate irațional, că
unele bogății naturale sunt pe cale să se epuizeze.
Omul a înțeles că progresul societății umane s-a transformat treptat într-un instrument de
distrugere, cu efecte inverse asupra sa și asupra naturii. Efectul de seră, distrugerea stratului de
ozon și poluarea mediului ambiant au devenit probleme prioritare ale ecologiștilor.
Bibliografie:
1. Ecologie și protecția mediului, Mohan, Gh.; Ardelean, A., 1993, Ed. Scaiul, București, pag.
291-293
2. Protecția mediului înconjurător, Negulescu, M.; Ianculescu, S.; Vaicum, L.; Bonciu, G.;
Pătru, C.; Pătru, O., 1995, Ed. Tehnică, București, pag. 185
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„PĂDUREA, ENERGIA VERDE”

-Exemple de bune practici -Programul internaţional LeAFprof. Chiticaru Viorica
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Bacău
Motto:
“Frumos e muntele ce-naltă spre ceruri fruntea lui semeaţă,
Frumos e câmpul ce se-ntinde ca şi o mare de verdeaţă,
Frumoasă, marea liniştită sau cu talazul răzvrătit,
Insă nimica cu pădurea nu poate fi asemuit.”
“Pădurea ” de Alexandru Macedonski
Argument :
Pădurea este una din principalele bogătii ale tării noastre, având un rol important în viata
societătii. Pădurile acoperă aproximativ 31 % din suprafaţa Pământului fiind o parte integrantă a
dezvoltării durabile la nivel mondial. Mai mult de 1,6 miliarde de oameni depind de păduri pentru
mijloacele de subzistenţă, iar 300 de milioane de oameni trăiesc în aceste ecosisteme.
Unul dintre cele mai importante „depozite” de diversitate biologică de pe uscat, pădurile
găzduiesc mai mult de două treimi din speciile terestre cunoscute, precum şi cele mai multe specii
ameninţate de pe planetă. Din suprafaţa totală a pădurilor, Europa şi America de Sud deţin
aproximativ 25% în timp ce numai 5% se găsesc în Oceania. Absorbind 2,4 miliarde de tone de
carbon într-un singur an, pădurile au rolul de a încetini procesul de încălzire globală.
Din păcate pădurile fac obiectul uneia dintre alegerile majore pe care trebuie să le facă
oamenii, şi anume dacă se poate găsi un echilibru între dorinţa de a exploata resursele şi terenul
pădurilor şi rolurile importante pe care acestea le joacă în sistemul planetar de menţinere a vieţii.
Aerul pe care-l respirăm, hrana oamenilor, dar mai ales a animalelor, medicamentele de care avem
nevoie pentru a supravieţui, diversitatea vieţii pe Pământ, clima care ne influenţează prezentul şi
viitorul, reducerea frecvenţei şi a amplorii inundaţiilor – toate acestea, şi nu numai, depind în mare
măsură de păduri.
Scopul proiectului este de a urmări pe parcursul derulării , ca elevii , părinţii şi cadrele
didactice, să coştientizeze importanta conservării pădurilor pentru menţinerea vietii pe pământ ,
să înţeleagă faptul că dragostea şi grija faţă de natură trebuie să constituie componente esenţiale
ale comportamentului uman.
Pentru aceasta , natura trebuie înţeleasă, cunoscută, protejată pentru viitorul tuturor.
Obiectivul principal al proiectului:
Formarea şi promovarea unor atitudini şi comportamente pozitive a elevilor faţă de pădure, prin
dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere, concomitent cu formarea unor deprinderi de
îngrijire , ocrotire si conservare a bogatiilor pădurilor pe care aceasta ni le oferă cu generozitate.
Obiective specifice:
* Elevi:
• cunoaşterea importanţei pădurii în menţinerea vieţii pe pământ
• dezvoltarea dragostei pentru natură prin plantarea puietilor de arbori şi arbuşti;
• cunoaşterea importanţei pădurii în menţinerea vieţii pe pământ
• dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare şi investigare a mediului;
• dezvoltarea motivaţiei şi formarea deprinderii de a ocroti pădurea şi spaţiile verzi;
• deprinderea elevilor cu problemele mediului înconjurător;
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cunoaşterea şi înţelegerea mesajului ecologic;
exprimarea artistică într-un mod neconvenţional, ca mijloc de comunicare interumană şi
dialog social.
* Cadre didactice:
• să dezvolte noi capacităţi de comunicare cu elevii într-un mediu natural;
• să experimenteze noi metode de predare şi evaluare a cunoştinţelor inafara clasei;
• sa abordeze educatia ecologica atat interdisciplinar cat si transdisciplinar
•
•

Grup ţintă: elevii clasei a IXa B (25 elevi)
Resurse materiale: lucrări plastice, fotografii ,panouri, materiale din natură, xerox, imprimantă,
lipici, imagini, desene, CD-uri, videoproiector, aparat foto, mape pentru portofolii, panouri, fişe de
lucru,afişe publicitare ,pliante etc.
* Locul de desfăşurare: parcul municipal Cancicov-Bacău
*Parteneri: A.P.M Bacău
Etapele proiectului:
1)Etapa de lucru în clasă:
Constituirea comitetului de mediu (grupul de elevi participanţi la proiect); Identificarea titlului
proiectului și a siglei; Încheierea protocoalelor de colaborare; Stabilirea calendarului
activităţilor;Stabilirea locului de desfăşurare al activităților.
2) Etapa de lucru în pădure: Realizarea activităţilor în natură;
3) Evaluarea proiectului:
Monitorizarea activităţilor:
Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate;
Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăşească liber părerile şi impresiile personale aupra
temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului si frecvenţa la activităţilor proiectului;
schimburi de păreri, impresii;
Finalităţile proiectului:
- albume foto, creaţii literare, expoziţie de colaje şi costume din materiale refolosibile;
- realizarea Gazetei LeAF; expoziție de creatie plastica şi fotografie în holul şcolii cu lucrări
realizate de elevi pe parcursul proiectului;
Calendarul de activități:
1. Pregătirea proiectului - Etapa de lucru în clasă
Activități specifice:-Stabilirea grupul de elevi participanţi- 25 elevi ai clasei IXB; Întocmirea
documentelor;Stabilirea responsabilităţilor;Stabilirea calendarului propriu de activităţi.
2. Derularea activităților - Etapa de lucru în natură
Activități specifice:
A) Dezbatere cu tema „Padurile din România” - realizarea de către elevi ale unor filmulete, ppt,
etc., pe teme ecologice, referitoare la necesitatea protectiei naturii, conştientizarea importanţei
padurilor pentru viaţă pe Terra.
B) „Ecosistemul de pădure din Parcul Cancicov” - realizarea lectiei de biologie in natura, in parcul
Cancicov unde elevii vor putea observa si recunoaste diferitele specii de arbori, arbusti ,etc,
(fotografierea acţiunilor desfăşurate si completarea Gazetei LeAF )
C) Sărbătorirea unor evenimente din calendarul ecologic – Ziua Mediului – 5 iunie, prin diferite
activități: (ecologizare, colectare de hârtie și cartoane,realizarea de eseuri despre pădure,
realizarea broșurilor, filmelor și prezentărilor ppt.); Organizarea unei expoziții de creatie plastica şi
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fotografie la Gazeta LeAF ,cu lucrări realizate de elevi pe parcursul proiectului; ecologizarea
spațiului verde din curtea școlii;
3. Evaluarea proiectului
Etapa de valorificare şi evaluare a proiectului se va realiza atat pe teren dar şi în sala de
clasă, prin diferite produse si activitati: colaje, desene, realizarea mapelor cu materiale din natură
- mapele pentru ierbar, precum şi realizarea şi prezentarea unor portofolii.
Se vor intocmi portofolii cu ilustrarea actiunilor desfasurate pe parcursul proiectului,
expozitii cu lucrarile elevilor, postere, etc, care se pot constitui intr-o baza materiala pentru
viitoare activitati. Se vor elabora chestionare in vederea monitorizarii evolutiei proiectului si a
identificarii schimbarilor survenite in comportamemtul Eco al elevilor precum si al transferului
experientei si deprinderilor ecologice , in viata de zi cu zi.
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Deteriorarea mediului, accidentul şi prejudiciul ecologic
prof. Cioranu Elena Dorina
prof. Turiac Evelina
Colegiul Economic “Ion Ghica”, Brăila
Activităţile umane influenţează mediul şi resursele naturale. Protecţia mediului şi
respectarea regulilor ecologiei devin preocupări esenţiale pentru om, întrucât echilibrul natural al
biosferei condiţionează chiar existenţa sa. Echilibrul biologic, biodiversitatea, conştientizarea
rolului pe care îl au speciile florei şi faunei în menţinerea echilibrului natural sunt indispensabile
pentru supravieţuirea umanităţii.
Art.80 lit. d din Legea nr. 137/1995 statuează că „Protecţia mediului constituie o obligaţie a
tuturor persoanelor fizice şi juridice în care scop suportă costul pentru repararea prejudiciului şi
înlătură urmările produse de acestea, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului”.
Legea menţionează principiul “poluatorul plăteşte 1", reparaţia prejudiciului şi restabilirea
condiţiilor anterioare producerii acestuia şi stabileşte că "încălcarea prevederilor prezentei legi
atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz."
„Statul recunoaşte tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos garantând dreptul la
despăgubire pentru prejudiciul suferit 2”
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 defineşte accidentul ecologic 3: un
eveniment produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate
periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie,
rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se deteriorează
ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice.
Deteriorarea mediului este definită ca fiind alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi
structurale ale componentelor naturale şi antropice ale mediului, reducerea diversităţii sau
productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea mediului natural cu
efecte asupra calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului,
supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea
necorespunzătoare a teritoriului.
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 asigură o protecţie sporită a victimei prejudiciilor
ecologice, prin absolvirea ei de sarcina probei culpei făptuitorului şi creşterea posibilităţii de
reparare a pagubei, prin răspunderea solidară, în cazul pluralităţii autorilor prejudiciului.
Legea defineşte prejudiciul ca reprezentând efectul cuantificabil în cost al daunelor aduse
sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat de poluanţi, de activităţi dăunătoare,
accidente ecologice sau fenomene naturale periculoase.
Răspunderea obiectivă, independentă de culpă este întemeiată pe ideea de risc, în sensul
că activitatea care creează pentru altul un risc, face pe autorul său responsabil pentru prejudiciul
pe care îl poate cauza. Ca atare, victima va trebui să dovedească existenţa prejudiciului şi a
raportului de cauzalitate între faptă şi pagubă, eliminându-se pentru cel păgubit, obstacolul probei
culpei, deosebit de dificilă în materie ecologică, datorită investigaţiilor pe care le presupune
descoperirea şi identificarea sursei precise a daunelor.
Răspunderea juridică apare ca un mijloc la care se recurge în ultimă instanţă, fiind acordată
prioritate celorlalte tehnici şi instrumente, cu precădere, celor de natură economică şi fiscală 4.
1

Art.3 lit. d, Legea nr. 137/1995 modificată şi republicată
Art.5 lit. e, Legea nr. 137/1995 modificată şi republicată
3
art. 2 pct.1
4
A. Marica, Consideraţii privind răspunderea civilă în dreptul mediului, Revista de Ştiinţe Juridice
2
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Răspunderea civilă apare mai mult ca o reparare şi mai puţin ca o răspundere în sens clasic,
răspunderea fiind atrasă chiar şi atunci când activitatea poluatorului se exercită conform regulilor
administrative stabilite, în condiţiile în care autorizaţiile administrative sunt emise sub rezerva
drepturilor terţilor 5.
Prejudiciul ecologic reprezintă prejudiciul cauzat naturii sălbatice, neapropriabile ori
intereselor colectivităţii, prin intermediul mediului receptor, aer, apă, sol, independent de lezarea
directă a unui interes uman 6.
În domeniul mediului, reparaţia în natură nu este posibilă, în principiu, nefiind restabilită o
situaţie anterioară, obligaţia cu privire la plata unor sume de bani acoperind doar uneori
integralitatea cheltuielilor pentru refacerea echilibrului ecologic sau a factorilor de mediu lezaţi.
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2. Ilinca, A., Dreptul mediului. Note de curs, Craiova,Ed. Sitech, 2016
3. Marica, A., Consideraţii privind răspunderea civilă în dreptul mediului, Revista de Ştiinţe
Juridice
4. Teodoroiu, S.M., Răspunderea civilă pentru dauna ecologică, Ed. Lumina Lex, 2003
5. Marinescu, D., Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, 2003
6. Negruţ, V., Dreptul mediului, Curs, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2016
7. Truşcă Trandafir, A., Marinescu, D. , Dreptul mediului, Ed.ProUniversitaria, Bucureşti, 2009
8. Codul civil
9. Codul penal
10. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare, republicată
11. Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive, modificată şi completată
12. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase
13. Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, modificată şi
completată
14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind regimul juridic al gestionării
deşeurilor industriale reciclabile
16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, modificată şi
completată. Ordonanţa Guvernului nr 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
17. Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de protecţie a plantelor pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor
în agricultură şi silvicultură, modificată şi completată
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S.M. Teodoroiu , Răspunderea civilă pentru dauna ecologică, Ed. Lumina Lex, 2003, p. 83
M. Duţu, op. cit., p. 58
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Salvează mediul și fii eco!
elev: Chirănuș Cornici Andreea, clasa a XI-a B
Profesor coordonator: Coman Nicolaie
Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea", Focșani
Dezvoltarea ecologiei ca știință.
La sfârșitul anilor ’60 lumea a început să devină sensibilă la problemele legate de ecologie
și conservarea naturii, în principal datorită degradării accelerate a calității mediului înconjurător.
Sporirea interesului pentru ecologie a avut efecte importante și asupra învățământului. Dacă până
atunci ecologia era considerată ca o subdiviziune a
biologiei, ea s-a impus treptat ca o disciplină de sine
stătătoare.
Ecologia include studiul unor fenomene şi
procese fizice, chimice, biologice, economice şi sociale şi
formează o punte de legătură între științele naturii,
ştiinţele sociale şi cele economice. În anii ‘60 şi ’70
ecologia, dar în special latura militantă a acesteia,
ecologismul, s-a impus prin protestele sale, prin refuzul
de a accepta dezvoltarea economică necontrolată, cu
impact negativ asupra mediului înconjurător. În ultimele
decenii ecologia a evoluat spre conceptul de coevoluţie
între natură şi societatea umană. Astfel, activităţilor
umane nu li se mai opune acel ‘NU’ categoric care nu
permite dialogul, ci sunt elaborate concepte şi soluţii pentru a ieşi din criza de mari proporţii cu
care ne confruntăm.
Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în
produse utile noi.
Este necesară reciclarea:
• pentru că fiecare dintre noi este responsabil pentru deşeurile pe care le produce;
• pentru că ea înseamnă respect pentru lege şi pentru noi înşine;
• pentru că fiecare om are dreptul să respire aer curat, să se plimbe prin parcuri şi păduri curate;
• pentru că deşeurile capătă valoare atunci când sunt reciclate corect;
• pentru că deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot avea în componenţa lor
substanţe periculoase care, eliberate în aer, apă sau sol au efecte dăunătoare, pe termen lung,
asupra hranei noastre, a apei pe care o bem sau a aerului pe care îl respirăm.
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Ştiaţi că…
Sticla
• poate fi reciclată la nesfârşit fără să-şi piardă din calităţi?
• prin reciclarea unei tone de sticlă se economisesc 1,2 tone de materii prime?
• reciclarea unei tone de ambalaj din sticlă permite economisirea a 660 kg de nisip, consumul de
energie al unui locuitor timp de o lună, consumul menajer de apă al unui locuitor pe o perioadă de
patru zile?
• se pot colecta selectiv sticlele de băuturi şi recipientele de produse alimentare, dar nu şi
geamurile, oglinzile, ghivecele, becurile şi paharele?
Plasticul
• descompunerea naturală a plasticului în mediul înconjurător necesită peste 500 de ani din cauza
materialelor care îl alcătuiesc?
• cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 şi 800 kg de petrol brut?
• reciclarea plasticului reduce consumul de apă şi reduce generarea de CO2 de 2,5 ori?
• din deşeurile de ambalaje din plastic se obţin: fibre pentru covoare, material de umplutură
pentru jucăriile din pluş, materiale izolatoare pentru saci de dormit?
• se pot recicla recipientele pentru băuturi, cele pentru produse lactate, ale produselor cosmetice
şi detergenţilor, caserolele de plastic şi polistiren şi pungile de plastic?
• nu se colectează selectiv capacele recipientelor care nu sunt din plastic, ghivecele de plastic,
produsele mixte (combinaţii de plastic şi metal) ?
Hârtia
• la tipărirea unui cotidian de mare tiraj se folosesc 3.000 m3 de lemn, adică 1.500 de arbori cu o
vârstă de 50 de ani?
• fiecare tonă de hârtie reciclată poate salva 17 copaci?
• o tonă de deşeuri de hârtie salvează cinci arbori cu o vechime de 80-100 de ani, sau aproximativ
5 m3 de masă lemnoasă necesară fabricării unei cantităţi echivalente de celuloză?
• se pot recicla ambalajele de hârtie şi carton, cutiile de carton pentru băuturi?
• nu se colectează selectiv hârtia cerată şi produsele mixte (hârtie combinată cu metal)?
Metalul
• aluminiul este 100% reciclabil?
• în fiecare secundă se reciclează 630 de cutii de oţel?
• un televizor poate funcţiona trei ore în continuu cu energia economisită prin reciclarea unei cutii
de aluminiu?
• metalul se aruncă în aceeaşi pubelă cu plasticul?
• se reciclează dozele de băuturi şi recipientele de conserve?
Beneficiile colectării selective a deşeurilor:
• reducerea cantităţii de resurse exploatate din mediu;
• reducerea costurilor de fabricaţie a diferitelor produse, deoarece se pot recupera substanţe
valoroase din fiecare deşeu;
• reducerea cantităţilor de deşeuri ce ajung în gropile de gunoi;
• reducerea cantităţilor de materiale nebiogradabile.
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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, creează disconfort
sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. Rezultă că cea mai mare
responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind consecinţa activităţii mai
ales social – economice a acestuia.
Formele poluării sunt: chimică, termică, sonoră, electromagnetică, radioactivă, estetică.
În ultimii ani numărul de persoane cu diverse boli de plămâni, cancer, malformaţii s-a înmulţit
alarmant. Cauza este aerul pe care-l respirăm, apa pe care o bem, solul pe care călcăm, alimentele
pe care le consumăm.
Încălzirea globală este fenomenul de creştere a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în
imediata apropiere a solului, precum şi a oceanelor şi este unul dintre fenomenele cele mai
îngrijorătoare şi cele mai mediatizate.
În anul 2010 s-a atins recordul de căldură
planetară.
Încălzirea globală a dat deja naştere unor
efecte în lumea reală care au început să se
vadă clar: topirea gheţarilor, inundaţiile,
furtunile, dispariţia a mii de specii de
plante şi animale, diferite boli care se
înmulţesc alarmant.
Deci, poluarea planetei se agravează pe zi
ce trece şi se pare că populaţia nu acordă
interes acestui proces nociv.
Pădurea – plămânul verde al Pământului
Pădurea este o componentă de bază a mediului terestru cu o structură complexă şi are o mare
importanţă ecologică, pe lângă importanţa economică şi socială .
Pădurea reprezintă 1/3 din suprafaţa uscatului. Datorită procesului de fotosinteză, pădurea
îmbogăţeşte atmosfera cu oxigen, contribuind la menţinerea vieţii; arborii reţin bioxidul de
carbon, un gaz toxic care încălzeşte atmosfera, şi elimină oxigenul. Astfel, pădurea produce
aproximativ 2/3 din oxigenul pe care noi îl respirăm, motiv pentru care mai este denumită şi
plămânul verde al Pământului.
Pe lângă faptul că pădurile produc oxigen, ele sunt foarte bune filtre naturale, deoarece
coroanele copacilor reţin ca un filtru particulele de praf şi cenuşă. Pădurile conservă calitatea
solului, stabilizează clima, oferă omului şi animalelor refugiu, oferă şi hrană, precum fructele de
pădure şi ciupercile comestibile şi, nu în ultimul rând, sunt considerate şi “farmacia” Planetei”, prin
diversitatea de plante şi de animale care oferă o sursă de medicamente de origine vegetală şi
animală
Să ţinem cont de faptul că din cauza tăierilor necontrolate a pădurilor de către oameni, a
pădurilor distruse în urma unor calamităţi, existe mari suprafeţe de pădure care au fost distruse.
Efectele despăduririlor sunt grave: eroziunea solului şi scăderea fertilităţii acestuia, creşterea
cantităţii de bioxid de carbon şi reducerea cantităţii de oxigen, creşterea frecvenţei şi
intensificarea vânturilor, creşterea numărului de inundaţii şi alunecări de teren, dispariţia multor
specii de plante şi animale care populează pădurile, şi multe alte consecinţe negative.
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Pământul, planeta noastră, s-a născut în urmă cu 4,6 miliarde de ani? Pe vremea aceea,
însă nu avea aspectul de azi: rocile, apa şi aerul s-au format încetul cu încetul şi apoi a
apărut viaţa pe Pământ.
În urmă cu 4,6 miliarde de ani 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 sau aglomerat şi au format cele 9 planete ale Sistemului Solar, printre care şi
Pământul.
Pământul a evoluat mult de la formarea sa. Istoria sa a fost marcată de evenimente
importante, cum ar fi: formarea oceanelor, apariţia vieţii, apariţia sau dispariţia unor
animale şi plante. De la geneză şi până în prezent Pământul a cunoscut o serie de schimbări
majore în ceea priveşte aspectul mediului înconjurător.
Mediul înconjurător este ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa,
solul şi subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice şi anorganice, precum
şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate
anterior, inclusiv, valorile materiale şi spirituale?
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?
Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile,
aruncând nepăsător pe sol, în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice omul a stricat
echilibrul natural existent în mediul înconjurător, punându-şi în pericol sănătatea?
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Utilizarea rațională a apei pentru irigarea culturilor agricole
prof. ing. Comiati Gabriela Simona
Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”, Seini
Conform statisticilor ONU, populația Globului crește anual cu 80 de milioane de persoane.
Acest lucru implică o creștere de 64 de miliarde de metri cubi a necesarului de apă pentru consum
anual. 70% din consumul global de apă merge în agricultură, pentru irigarea culturilor (Figura 1),
acestea asigurând 40% din hrana populației. Apa asigură transportul spre frunze a mineralelor
absorbite de rădăcină. În continuare, apa asigură desfășurarea procesului de fotosinteză și
transportul materiei organice către diverse țesuturi, fructe și semințe.
În agricultura modernă (fie că este vorba de legume în solar, în câmp, pomi fructiferi, viță
de vie sau cereale), controlul apei este crucial, în condițiile în care se doresc recolte demne de a
susține o populație ce se află într-un ritm alert de creștere.

Figura 1 – Sursa: Internet
Irigarea prin picurare este din ce în ce mai utilizată în horticultură și chiar agricultură cultura mare, în ultima perioadă. Udarea prin picurare este o metodă relativ nouă care constăîn
distribuirea apei pe teren în mod lent, sub formă de picături. Apa distribuită nu umezește decât o
parte din sol, rămânând intervalul dintre rânduri neumezit.
În prezent, irigarea prin picurare s-a răspândit exponențial și în continuare se află într-o
continuă dezvoltare. Dacă până nu demult, irigarea prin picurare era privită ca o soluție pentru
culturile anuale de legume sau chiar cereale, astăzi nu se mai concep livezi intesive sau super
intesive de pomi fructiferi care să nu fie dotate cu instalații de irigare prin picurare. De asemenea,
în viticultură se pune tot mai mult problema irigării prin picurare a viței de vie.
La acest sistem de irigare, apa este distribuită la fiecare plantă cu ajutorul microtuburilor
capilare. Se folosește o instalație, alcătuită dintr-o rețea de conducte din material plastic
prevazute cu dispozitive de picurare, amplasate la distanțe stabilite în funcție de distanțele dintre
plante.
În ferma didactică a Liceului Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” Seini, Maramureș, unde elevii își
desfășoară orele de instruire practică, se cultivă legume în seră, solarii și în câmp: tomate, ardei, vinete,
castraveți, fasole verde etc. Aceste plante sunt mari consumatoare de apă și în acest sens s-a optat
pentru folosirea irigării prin picurare la udarea culturilor.
Pe lângă faptul că acest sistem reduce aproape spre minim efortul fizic al elevilor la udarea
culturilor, asigură și folosirea rațională a apei, deoarece seceta din ultimii ani a redus cantitatea de apă
din fântâna de alimentare a fermei.
Sistemul de irigare prin picurare asigură apa pentru 2 sere, 6 solarii și la unele culturi din câmp
fiind este compus din:
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Sursa de apă –sursă locală proprie (fântână) din care apa este scoasă cu ajutorul unei pompe întrun bazin de stocare sub presiune. Datorită consumului mare de apă pentru sere și solarii, aceasta
este o sursă de apă ieftină și naturală;
Sistemul de filtrare – apa trebuie obligatoriu filtrată pentru a nu înfunda tuburile de picurare.
Utilizăm filtru pentru apă montat pe rampa de distribuție a apei;
Rampa de distribuție a apei – distribuie apa de la conducta principală spre conductele de
distribuție spre fiecare solar, fiind prevăzută cu robineți de distribuție;
Conducta distribuitoare – reprezentată de țeava de polietilenă cu diametru de 40 mm;
Liniile de picurare – sunt tip bandă și se amplasate la o distanță de 50–60 cm una de alta, cu
picurătorii amplasați din 20 în 20 cm și cu un debit pe picurător de 1 l/oră/picurător. Banda de
irigare se montează la suprafața solului, cu liniile colorate orientate în sus.

Printre avantajele sistemului de irigare prin picurare se numără următoarele:
 Apa poate fi dozată în funcție de cultură și de etapa de dezvoltare, reducându-se pierderile
de apă;
 Fiecare plantă în parte va primi cantitatea optimă de apă, necesară la un anumit moment
pe durata ei de dezvoltare;
 Consumul de apă este redus cu 20 - 40% deoarece apa este absorbită în sol înainte de a se
evapora în aer;
 Alimentarea cu apă se face numai pe zona rândurilor de plante, iar spațiul dintre rânduri
rămâne uscat;
 Plantele sunt udate numai în zona rădăcinii, direct pe sol, ceea ce înseamnă că este redusă
apariția buruienilor între plante;
 Solul este udat direct, fără umezirea plantelor, împiedicând astfel apariția și înmulțirea
bolilor și a dăunătorilor. Sunt evitate sau micșorate unele tratamente chimice, ceea ce
împiedică poluarea recoltei;
 Manopera pentru executarea lucrărilor de instalare a sistemului de irigare prin picurare
este mult mai redusă față de celelalte modalități de irigare;
 Permite distribuire cantităților de îngrășăminte care sunt administrate în funcție de
necesarul plantei în diferitele faze de creștere;
 Instalația de udare prin picurare nu necesită personal calificat pentru exploatare
Este singura metodă de udare care permite automatizarea completă, deoarece debitul și
presiunea apei pot fi reglate cu precizie. În plus, declanșarea udării poate fi făcută în baza
informațiilor înregistrate de senzori privind umiditatea solului, temperatura și umiditatea aerului.
Dezavantajele irigării prin picurare sunt următoarele:
 Costul inițial pentru instalarea unui astfel de sistem de irigare este destul de ridicat.
 Radiațiile solare pot afecta materialele din care sunt realizate conductele de irigare,
scurtând astfel viața acestora. Producătorii se adaptează și de aceea apar noi materiale cu
o rezistență crescută față de radiații.
 Înfundarea – dacă apa nu este filtrată corespunzător, duzele foarte fine ale sistemului de
irigare prin picurare pot să se înfunde.
 Sistemul de irigare prin picurare generează cheltuieli în plus după recoltare. Aceste
cheltuieli se referă la strângerea conductelor sau benzilor de picurare, transportul și
depozitarea acestora.
 Pierderi de apă sau de plante dacă sistemul de irigare prin picurare nu este instalat cu
atenție și există scăpări de apă sau duze înfundate.
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Noile provocări, ce apar din cauza resurselor limitate de apă, nu ne permit să mai irosim cu
dărnicie acest element vital, care devine din ce în ce mai valoros. Dacă nu se vor aplica în
continuare măsuri inovatoare de utilizare a apei, este posibil ca APA să devină noul petrol.

Irigarea prin picurare - Fotografii din ferma școlii
Bibliografie:
1. Biolan si col., Irigarea culturilor agricole, Editura A.G.I.R., Bucuresti, 2016
2. Gh. Pricop și col., Irigarea culturilor, manual, Editura Tehnică Agricolă, București, 1992;
3. Internet
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Ziua Europei
prof. Diana Baban
prof. Simona Cosma
Școala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare
An de an, Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare marchează Ziua Europei în cadrul unor
activități propuse la nivelul claselor. În acest an, școala noastră a devenit partener în cadrul
Proiectului derulat la nivel european Trees for Europe, ediția a III-a. În data de 9 Mai sărbătorim
Europa, în care popoarele din care este formată întemeiază, după atâtea conflicte de-a lungul
secolelor, o promisiune a păcii, a prosperitîții și fraternității. În cest sens, plantarea unui copac de
către tinerele generații europene capătă o semnificație simbolică, deoarece este un gest purtător
de speranțăpentru un viitor comun.
A trăi împreună, înseamnă să impărtășești aceleași gesturi și aceleași obiective, acesta este
motivul pentru care am dorit să ne menifestăm simbolic sparanța în idealul european împărțind cu
alți tineri de pe continent acest eveniment intitulat „Trees for Europe”. Arborele, încă de la
începutul timpurilor, a fost purtătorul simbolurilor umanității, de exemplu, puterea și longevitatea
pentru stejar, pacea, pentru măslin.Fiecărui copac, oamenii i-au asociat anumite valori, dar pentru
toți, el reprezintă viața. Se spune „copacul vieții” acesta semnificând
legătura dintre Pământ și cer.
Obiectivele proiectului vizează sensibilizarea elevilor cu noțiunea de
cetățean european, respectiv cu noțiunea de ecologie și dezvoltare durabilă.
Fiecare scoală parteneră în proiect a stabilit o acțiune de plantare a unui
copac în data de 9 Mai 2019, în cadrul Zilei Europei, alături de realizarea unui
afiș sau a unui clip video de prezentare. De asemenea, fiecare unitate de
învățământ a propus un mesaj dedicat evenimentului, citit de levi într-o
limbă europeană.
La proiectul ”Trees for Europe” au luat parte un număr de 205 scoli
inscrise in proiect, la nivel european, conform listei unităților participante,
din care 59 de membri în proiectul etwinning.
Remarcăm seriozitatea și implicarea elevilor în activitățile proiectului,
și, mai ales, zâmbetul lor, la finalul activității de plantare. Gândurile zboară
spre următorul proiect... Deja alegem specii de arbori și flori pentru
plantare. Și ne imaginăm cum îi vom admira, peste ani, venind la școală.
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Aspecte ale evaluării în lecţiile de ecologie și protecția mediului
prof. Costina Carmen
Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu”, Vulcan

Evaluarea este alături de instruire-învăţare o componentă importantă a procesului de
învăţământ deoarece ajută la reglarea din mers a metodologiei folosite. Evaluarea este punctul
final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea şi executarea
programului de realizare a scopurilor; măsurarea rezultatelor aplicării programului. Aceasta poate
fi concretizată în două secvenţe:
1. stabilirea scopurilor şi obiectivelor, organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru
realizarea obiectivelor, evaluarea rezultatelor procesului desfăşurat;
2. adoptarea deciziilor de ameliorare a activităţii în secvenţa următoare.
Evaluarea rezultatelor activităţii instructiv-educative este un act necesar aflat în strânsă
legătură cu luarea deciziilor privind perfecţionarea metodologiei deoarece, cu cât profesorul va
dispune de posibilităţi mai bune de informare continuă în timpul şi la locul potrivit în cursul
desfăşurării activităţii asupra comportamentelor elevilor săi, cu atât îşi va da seama fără întârziere
de eficacitatea şi eficienţa sau ineficienţa activităţii sale. Altfel spus, esenţa evaluării este
cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate pentru ca pe baza informaţiilor obţinute să se poată
ameliora din timp. A. Stoica şi I. Neacşu consideră că scopul evaluării constă în :prevenirea
rămânerilor în urmă la învăţătură, constatarea din timp a rămânerilor în urmă şi stabilirea
măsurilor pentru diminuarea lor pe baza cauzelor depistate, determinarea progresului fiecărui
elev.
În activitatea şcolară evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii, dintre care pot fi menţionate
următoarele:
1.Funcţia diagnostică ce constă în cunoaşterea elevilor, depistarea aspectelor nereuşite în
activitatea elevilor (lacune, greşeli) pentru a putea fi diminuate, stabilirea elementelor reuşite care
au asigurat succesul elevilor şi se realizează prin teste de cunoştinţe de tip diagnostic.
2.Funcţia prognostică (de predicţie) care evidenţiază performanţele viitoare ale elevilor precum şi
alegerea rutei profesionale şi se realizează prin teste de aptitudini sau teste pedagogice care
verifică anumite capacităţi solicitate de activitatea viitoare;
3.Funcţia de selecţie. Aceasta permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor şi se realizează prin teste
de tip normativ.
Operaţiile principale ale evaluării sunt: măsurarea fenomenelor pe care le vizează evaluarea
(folosirea unor procedee prin care se realizează o corespondenţă între două mulţimi, folosindu-se
o unitate de măsură); interpretarea şi aprecierea rezultatelor (emiterea unei judecăţi de valoare
asupra rezultatelor măsurătorii, acordându-i o semnificaţie pe baza unei scări de valori sau a unui
criteriu); adoptarea deciziilor (concluzii desprinse din interpretarea şi aprecierea rezultatelor). Una
din problemele importante se referă la întrebarea „Când se face evaluarea ?”. Evaluarea se face la
începutul activităţii, pe parcursul procesului de instruire –învăţare şi la sfârşitul acestuia. În acest
sens principalele forme şi tipuri de evaluare sunt:
a. Evaluarea iniţială (predictivă, de plasament) :
- este menită să stabilească nivelul de cunoştinţe esenţiale din perioadele anterioare care se
consideră în „ancore” ale activităţii viitoare a profesorului;
- se realizează de obicei prin probe scrise la începutul unui program de instruire (început de an
şcolar, semestru, capitol);
- testul se întocmeşte de profesor pornind de la o listă cuprinzând elementele esenţiale de
conţinut din materia parcursă pe baza căreia se elaborează itemii corespunzători şi modalităţile de
răspuns;
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- după aplicarea testului şi corectarea lui se face un inventar de greşeli tipice, confuzii, lacune, pe
baza căreia profesorul îşi va proiecta activitatea de instruire diferenţiată la clasă şi/sau
suplimentar;
b. Evaluarea continuă (formativă, de progres sau pe parcurs) :
- se realizează după parcurgerea unei secvenţe de instruire (lecţie, capitol) în următoarele
modalităţi : probe pentru evaluarea atingerii unui anumit obiectiv operaţional, după parcurgerea
unei secvenţe de instruire; probe de scurtă durată (10 minute) aplicate la sfârşitul unei ore
(itemi/obiectivele lecţiei; probe de scurtă durată (10 minute) aplicate la începutul orei viitoare
(itemii/obiectivele lecţiei anterioare); cu durată mai mare la sfârşit de capitol şi exercită funcţia de
diagnoză fiind un fel de barometru pentru profesor şi pentru elevi, realizând un feed-back
permanent care indică unde se situează rezultatele obţinute faţă de cele proiectate;
- permite profesorului să adopte măsuri de recuperare/ameliorare, fiind un mijloc de prevenire a
insuccesului (monitorizează progresul şcolar);
- evaluarea formativă presupune cunoaşterea de către elevi a rezultatelor obţinute şi a gradului de
îndeplinire a obiectivelor.
c. Evaluarea cumulativă (sumativă, globală, finală):
- se realizează în mod obişnuit prin teze semestriale şi prin lucrări scrise anuale, dar şi prin
convorbiri (colocvii), lucrări practice, teste, examene de capacitate şi bacalaureat;
- nu permite ameliorarea procesului de instruire-învăţare decât pentru seriile următoare,
rezultatele fiind apreciate în raport cu obiectivele generale ale disciplinei;
- este complexă pentru că trebuie să furnizeze informaţii relevante cu privire la cunoştinţele
esenţiale şi la modul de aplicare a acestora în contexte noi şi în practică (certifică nivelul de
cunoştinţe şi capacităţi);
- exercită funcţia de constatare a rezultatelor elevilor şi de apreciere a reuşitei elevilor în raport
unii cu alţii;
- se realizează prin teste standardizate;
Pentru realizarea unei examinări şi notări cât mai obiective este necesară respectarea
următoarelor norme generale : stabilirea notei în funcţie de cerinţele programei şi de sarcinile
speciale ale obiectului de învăţământ, volumul şi calitatea cunoştinţelor, temeinicia lor,
capacitatea aplicării în practică, posibilitatea exprimării lor în formă adecvată; principialitate în
notare; folosirea integrală a scării de notare; valorificarea funcţiei notei : de control, de selecţie,
educativă şi socială; perspectiva în notare (să ţină seama de posibilităţile unor elevi de a-şi înlătura
lipsurile provocate de motive trecătoare); ritmicitatea examinărilor; unitatea, consecvenţa şi
continuitatea în aplicarea sistemului de notare.
Principalele metode de verificare a rezultatelor şcolare sunt : observarea curentă, evaluarea orală,
evaluarea prin probe scrise, evaluarea prin probe practice.
Observarea curentă a comportamentului elevilor la ore permite cunoaşterea interesului
manifestat de elevi pentru studiu, sesizarea modului în care elevii participă la activităţi, observarea
gradului de îndeplinire a îndatoririlor şcolare, cunoaşterea modului de exprimare.
Această metodă are avantajul că permite dialogul profesor-elev, ceea ce-i dă posibilitatea
profesorului să aprecieze cum gândeşte elevul, i se poate cere elevului argumentarea răspunsului
formulat, profesorul îl poate ajuta pe elev cu întrebări suplimentare pentru a-şi elabora răspunsul.
Are însă şi dezavantajul că necesită un timp lung de evaluare şi nu pot fi formulate pentru toţi
elevii întrebări cu acelaşi grad de dificultate.
Evaluarea orală permite verificarea unui număr mare de elevi în acelaşi timp, se asigură acelaşi
grad de dificultate a subiectelor pentru toţi elevii, ceea ce permite compararea rezultatelor. Elevii
emotivi îşi pot expune cunoştinţele fără a fi stresaţi.
Dintre tehnicile de evaluare orală menţionăm : tehnici reproductive (se solicită numai capacitatea
de memorare şi de aceea se foloseşte mai rar); tehnici de tip conversaţie; tehnici bazate pe
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rezolvarea de exerciţii şi probleme; tehnici ce presupun o perioadă de pregătire a răspunsului
(examen de bacalaureat); tehnica prezentării orale a unei teme alese dintr-un set anunţat anterior
de profesor; tehnici de tip interviu şi discuţie; tehnica întrebărilor şi răspunsurilor.
Metoda prezintă dezavantajul că profesorul nu poate solicita unele lămuriri şi nici nu poate
corecta răspunsurile incomplete sau conţinând erori, nu se poate completa răspunsul unui elev
prin întrebări suplimentare adresate de profesor, iar la unele teste elevii pot alege un răspuns
corect la întâmplare. Evaluarea prin probe scrise se poate realiza prin forme ca : extemporalul
(verificarea cunoştinţelor din lecţia anterioară); lucrarea scrisă la sfârşit de capitol; lucrări scrise
semestriale; lucrări scrise cu subiect unic (instrument de evaluare externă); testul docimologic (are
caracter criterial , când este folosit pentru evaluare formativă sau de calificare şi caracter
normativ când este utilizat în scop de selecţie). Evaluarea prin probe practice permite profesorului
să constate care este nivelul deprinderilor practice, abilităţilor de realizare a activităţilor
experimentale în cadrul procesului de instruire-învăţare pornind de la anumite criterii, norme
şi/sau cerinţe pedagogice pe care elevii trebuie să le cunoască încă de la începutul activităţii.
Evaluarea prin probe practice se realizează de câteva ori pe semestru şi se bazează pe următoarele
elemente : formularea problemei şi emiterea unor ipoteze (soluţii) practice de efectuare a
experimentului incluzând alegerea substanţelor şi ustensilelor necesare; efectuarea activităţii
experimentale observate atent de profesor; întocmirea referatului lucrării.
În cadrul procesului de evaluare testul reprezintă un instrument de măsurare a
cunoştinţelor, deprinderilor, aptitudinilor, prin intermediul căruia obţinem informaţiile necesare
fundamentării ştiinţifice a unor decizii. Principalele obiective ale utilizării testelor sunt : prognoza,
diagnoza şi cercetarea. În cadrul prognozei se urmăreşte sesizarea diferenţelor care există între
performanţele mai multor elevi sau performanţele unui elev şi cele standard (etalon).
Diagnosticarea se opreşte asupra cauzelor care au determinat situaţia cretă, mai ales când
aceasta nu este în concordanţă cu ceea ce se aşteaptă.Testele utilizate în şcoală sunt teste
docimologice (de cunoştinţe), care pot fi globale (pentru întreaga materie) sau parţiale (pentru o
lecţie, capitol, extemporal, teză etc.).
În elaborarea testelor docimologice se parcurg următoarele etape: lista obiectivelor în
ordinea importanţei lor: stabilirea numărului de itemi şi formularea lor în concordanţă cu
obiectivele, având grijă ca răspunsul unuia să nu sugereze răspuns alteia; elaborarea modalităţilor
de răspuns (se scriu la început şi cuprind indicaţii cu privire la modul de rezolvare a testului);
redactarea formularului de răspuns; aplicarea experimentală a testului pe un eşantion alcătuit din
elevi cu nivele de cunoştinţe diferit, urmată de eventuale corecţii; stabilirea scorului (cotei)
testului; stabilirea timpului acordat în raport cu natura problemei, dificultatea întrebărilor şi
numărul aplicaţiilor.
În aplicarea testului trebuie să se ţină seama de respectarea unor condiţii precum: copiile
testelor şi formularele de răspuns să fie identice; iluminatul să fie corespunzător; temperatura
adecvată; linişte; elevii să fie câte unul în bancă; să se asigure o bună supraveghere.
Verificarea rezultatelor începe prin corectare, care constă în atribuirea de puncte sau de
fracţiuni în funcţie de corectitudinea şi complexitatea fiecărui răspuns. Se face apoi totalul
punctelor şi se trece la transformarea lor în note. Valorificarea notelor se face prin analiză
colectivă a greşelilor tipice şi perfecţionarea activităţii celor doi factori ai procesului instructiveducativ.
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Pentru mâine – gândește verde
Elev: Vălean Ionela
Profesor coordonator: Deac Maria
Liceul Teoretic Sanitar, Bistrița
Analiză asupra suprafețelor de spațiu verde din orașul Bistrița:
Zone relativ bogate în vegetație:
- Bulevardul Independenței
- Colegiul Național Liviu Rebreanu
- Colegiul Național Andrei Mureșanu (doar vecinătatea cu Bulevardul Republicii)
- Liceul Teoretic Sanitar
Zone foarte bogate in vegetație:
- Bulevardul Republicii
- Parcul Municipal
Zone sărace în vegetație:
- Str. 1 Decembrie
- Str. Toamnei (nici un arbore)
- Zona Consiliului Județean
- Infoel
- Școala „Ștefan cel Mare"
- Școala Generală Nr. 1
- Școala generală „Lucian Blaga”
S-a constat și din statisticile D. S. P. că în perioadele călduroase, lunile iulie, august, cazurile
de leșin, deshidratare, hipertensiune arterială au valori crescute. De asemenea diferențele de
temperatură, în această perioadă, pe zonele amintite, putem constata și singuri, că sunt
semnificative.
Observăm așadar, pe propria piele, efectele negative ale insuficientelor spații verzi atât
asupra sănătății omului cât și asupra ecosistemului urban și așa deja alterat. În ecosistemul natural
(păduri) materiile se autoreglează prin funcțiile lor, ele se recirculă, avem parte de o varietate de
specii atât în cazul faunei cât și al florei. În ecosistemul urban circuitul biochimic este alterat.
Materiile nu se recirculă, pot sa apară chiar pericole. În covorul vegetal, diversitatea plantelor se
reduce de obicei la cele ornamentale, iar fauna este și ea redusă.
Un alt efect negativ al influenței spațiilor verzi este cel referitor la calitatea aerului. În
perioada sezonului cald, daca urcăm pe dealurile ce înconjoară orașul (ex. Valea Budacului)
observăm, cu ochiul liber o pâclă precum o ceață ce se așază pe oraș, poluarea produsă de gazul
de eșapament, căldura ridicată a vastelor zone cu strat artificial (asfalt, pasaj, beton)
Soluțiile pe care le propunem
Avantaje
Creșterea suprafețelor de spații verzi, mai ales în Îmbunătățirea calității aerului
zonele amintite anterior cu precădere în
proximitatea școlilor
Reconstrucția, restaurarea spațiilor artificiale in Dezvoltarea cunoștințelor în vederea
interiorul curții școlilor
dezvoltării gustului pentru natură, un
ambient estetic, funcțional și pe
perioada vacanțelor școlare.
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Pe marile bulevarde amintite plantarea de
aliniamente de arbori ornamentali adaptați la mediul
urban (cu un proces de fotosinteză accelerat, pentru
ca să „spele” aerul) cu precădere arbori nativi;
plasarea unor spații de șezut la umbra
arborilor
Un control mai susținut al autorităților competente
în ceea ce privește emisiile de gaze
Alocarea de fonduri destinate special aplicațiilor
practice în cadrul educației pentru natură, încă din
învățământul preșcolar, primar până la liceu
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Zonă liniștită desocializare,
promenadă, de jogging, etc

de

Respectarea normelor europene
Dezvoltarea, la elevi a sentimentului
că sunt prieteni ai naturii și natura
este partenerul nostru; nu putem unul
fără altul, de asemenea elevii
îndrumați de cadrele didactice își pot
forma, de mici, competențe specifice,
abilități practice privind
respectarea,
protejare
mediului
înconjurător.

Stocarea electrochimică a energiei
prof . Dima Ionel
Școala Gimnazială Nr. 24, Timișoara
Reacțiile redox presupun existența concomitentă a două procese: oxidarea care reprezintă
procesul de cedare de electroni și reducerea care reprezintă procesul de acceptare de electroni,
electronii rezultați din oxidare fiind utilizați în procesul de reducere. Pila Daniell a fost inventată în
anul 1836 și a avut o construcție relativ simplă: un vas compartimentat în două semicelule,
separate prin intermediul unei membrane semipermeabile, care permite contactul dintre soluțiile
din cele două semicelule, dar nu și amestecarea lor. În prima semicelulă se introduce o plăcuță de
zinc, într – o soluție de sulfat de zinc, iar în cea de a doua semicelulă se întroduce o plăcuță de
cupru într – o soluție de sulfat de cupru. Dacă se realizează un montaj electric între cele două
plăcuțe, se va constata că are loc trecerea curentului electric de 1 volt.

Figura 1: Pila Daniell
Pila Daniell reprezintă un exemplu clasic de transformare a energiei chimice în energie
electrică. Funcționarea pilei este determinată de caracterul electropozitiv mai pronunțat al zincului
comparativ cu cuprul. Funcționarea Pilei Daniell are la bază următoarea reacție chimică, reacție în
care zincul se oxidează, iar cuprul se reduce:
𝑍𝑛 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐶𝑢 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4

O variantă asemănătoare este reprezentată de bateria din lămâie, în care se folosesc o
plăcuță de zinc, una de cupru, care se înfig într – o lămâie, energia furnizată de la 3 astfel de
elemente având capacitatea de a determina funcționarea unui led.
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Figura 2: Bateria din lămâie
O altă variantă o reprezintă bateria cu cartofi. Un astfel de element furnizează energia
necesară pentru funcționarea unui led, timp de 40 de zile.

Figura 3: Bateria cu cartofi
Funcționarea acestor baterii este în acord cu seria activității metalelor, metalele aflate la
începutul seriei având caracter electropozitiv mai pronunțat.
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Figura 4: Seria activității metalelor
Folosirea diferitelor surse biologice, ca electrolit, pentru realizarea proceselor de oxidare a
zincului și reducere a cuprului și ca atare pentru producerea curentului electric, nu poate fi decât
benefică. Realizarea acestor tipuri de baterii nu necesită echipamente sofisticate, reactivi speciali,
personal calificat. Materialele necesare: fire cu cleme, cartofi sau lămâie, cuie de zinc, cuie de
cupru sunt ușor accesibile și pot fi realizate de elevi. Este stimulată astfel și creativitatea elevilor,
care pot folosi și alte surse biologice și se realizează și o veritabilă educație ecologică, variantele
acestea de producere a energiei nefiind implicate în vreo formă de poluare.
Bibliografie:
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Dezvoltarea abilităților de evitare a poluării mediului
prof . Dima Lucia
Școala Gimnazială Nr. 24, Timișoara
Evitarea poluării mediului înconjurător pare un obiectiv greu de atins, fiind cunoscut faptul
că dezvoltarea societății, a industriei este dublată de poluare. Industria chimică, industria
metalurgică, transporturile, agricultura, toate, într-o măsură mai mare sau mai mică poluează
mediul înconjurător. Politica statelor lumii se bazează pe limitarea poluării, prin crearea unui
climat legislativ care să încurajeze promovarea soluțiilor tehnice de evitare a poluării. Spre
exemplu, pentru creșterea cifrei octanice a benzinelor se folosea tetraetilplumbul, lucru la care s-a
renuțat în prezent, acum fiind folosită așa numita „benzină fără plumb”.
Absorbția plumbului în organismul uman reprezintă un risc major pentru sănătate:
diminuează performanțele intelectuale, crește tensiunea arterială și crește incidența bolilor
cardio-vasculare, crește incidența diabetului. Legislația în vigoare limitează cantitatea de plumb
din alimentele consumate într – o zi la 300𝜇g, deși specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru
sănătate chiar și pentru această doză. Valoarea normală a plumbului în sânge este de 0,03 mg Pb%
situația devenind critică la o concentrație de 0,08 mg Pb%. Plumbul inhibă sinteza hemului,
determinând anemie. Saturnismul este o intoxicație cronică cu plumb, boală caracterizată prin
apatie, iritabilitate, anorexie, grață, diaree, mialgii.
Sticlele din plastic sunt formate din polimerul denumit polietilentereftalat.

Figura 1: Structurapolietilenteraftalatului ( 𝐶10 𝐻8 𝑂4)

Prima sticlă de plastic a fost creată în 1947. Plasticul reprezintă în prezent 90% din gunoiul
care plutește la suprafața apei pceanelor, numai 9% din plasticul folosit, fiind reciclat. Un procent
de 12% din plasticul folosit este incinerat, produșii rezultați din această ardere fiind deosebit de
toxici. Sticlele din plastic reprezintă 14% din toate deșeurile pe bază de plastic. În prezent, în
întreaga lume, sunt cumpărate peste un milion de sticle de plastic în fiecare minut și se manifestă
o tentință de creștere a numărului.
Şcoala reprezintă instituţia care se implică în lărgirea orizontului spiritual, asigurând
dezvoltarea personalităţii tinerilor. Ca atare, școala trebuie să se implice și în lupta împotriva
poluării mediului, în diferitele ei variante. Elevii trebuie să se familiarizeze cu diferitele tipuri de
poluare, cu consecințele pentru sănătate, să manifeste responsabilitate în păstrarea unui mediu
cât mai curat (aer, apă, sol) și să acționeze ca atare. Se urmărește implicarea activă a elevilor în
viața comunității ca și elaboratea unor strategii de reciclare.
De remarcatcă se pune problema poluării apei cu: nitraţi, nitriţi, amoniu, pesticide, toţi
compuşi cu toxicitate ridicată. În apa subterană crește însă concentrația de arsen, element asociat
cu unele anomalii cardiovasculare, ciroză, cancer renal, cancer de piele. Arsenul își manifestă
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toxicitatea prin inhibarea unor sisteme enzimatice, prin blocarea grupărilor tiol, existente și în
insulină, hormont cu rol hipoglicemiant. Blocarea insulinei are ca efect creșterea concentrației de
glucoză în sânge și apariția diabetului.
Un alt tip de poluare o reprezintă poluarea radioactivă. Uraniul este folosit drept
combustibil în reactoarele nucleare, asigurând astfel producerea de energie electrică la
randamente ridicate. Cele mai mari riscuri de contaminare a mediului le prezintă operațiunea de
tratare a combustibilului nuclear uzat, testele realizate determinând o creștere de până la trei ori a
concentrației de radionuclizi, motiv pentru care în 1965 au fost interzise experiențele cu arme
nucleare. Radiațiile pot induce mutații, aberații cromozomiale, malformații, cancer de plămâni.
Uraniul este folosit ca pigment în sticlă și ceramică, deoarece adăugat în cantități mici ( 0,15 % 0,30 % ) conferă sticlei nuanțe de la negru la roșu. Industria chimică folosește catalizatori pe bază
de uraniu, în procesul de sinteză a amoniacului din elemente, în procesul de conversie a țițeiului în
gaze combustibile, în procesul de obținere a acrilonitrilului.O altă variantă o reprezintă utilizarea
uraniului în procesul de purificare a gazelor de eșapament, variantă considerată optimă deoarece
uraniul nu se combină cu plumbul din benzină și este rezistent la acțiunea sulfului. Gazele de
eșapament ale motoarelor Diesel conțin: benzen (cancerigen), toluen (halucinogen), xilen,
hidrocarburi baromatice policiclice (determină cataracta, cancer) , monoxid de carbon( care
blochează hemoglobina ).
Polistirenul este o hidrocarbură rezultată prin polimerizarea monomerului aromatic,
denumit stiren. Polistirenul a fost izolat în 1845 și a început să fie produs în 1930. La noi în țară,
producerea polistirenului a început în 1963, la Borzești. Polistirenul ocupă locul al treilea în
domeniul producției mondiale de materiale plastice (după policlorura de vinil și polietilenă).
Producția anuală de stiren, în întreaga lume este în creștere de la an la an cu cel puțin 5%, în top
fiind America de Nord.
Spumele de polistiren sunt foarte bune izolatoare termice şi de aceea sunt folosite în
principal pentru izolarea termică a clădirilor. Polistirenul expandat are pe lângă calitatea de
izolator termic și pe aceea de izolator acustic. Polistirenul este o substanță care se găsește în stare
solidă la temperatura camerei și poate fi transparent sau poate avea culori diferite. Deoarece are
foarte bune calități de amortizare, polistirenul poate fi folosit pentru ambalaje pentru produse
alimentare, pentru produse electrocasnice, dar și pentru produse de uz industrial.
Folosirea intensă a polistirenului, ca şi faptul că timpul de biodegradare al acestuia este
foarte lung, fac ca polistirenul să devină un poluant abundent. Polistirenul nu este solubil în apă și
ca atare apa nu poate fi contaminată cu acest produs chimic. Pentru a limita impactul asupra
mediului, este necesară o măsură legislativă privind colectarea selectivă a deșeurilor din polistiren.
O altă măsură se poate referi la limitarea producției de polistiren sau la reciclarea polistirenului
deja existent.
Dezvoltarea societății este bazată pe cunoștiințe și atunci apare evidentă importanța
științei pentru dezvoltarea unui stat. Epoca contemporană este caracterizată de o dezvoltare
accelerată, cu caracter multidisciplinar și presupune o aplicare rapidă a cunoștințelor științifice. În
momentul de față, agricultura se folosește de cuceririle științifice din biotehnologii, situate la
granița dintre biochimie și tehnologie, fără de care o agricultură modernă nu poate fi concepută.
Biotehnologiile pot oferi căi alternative de protejare a mediului.
Chimia, ca știință poate oferi soluții alternative de utilizare a energiei, o abordare nouă,
interesantă, găsirea unor legături noi între adevăruri științifice demult descoperite și care aparent
nu ar avea nici o legătură. Revenind la polistiren, cercetarea solubilității acestuia a dus la concluzia
că polistirenul este solubil în unii solvenți organici: benzen, hexan, ciclohexan, tetralină, dioxan,
diclormetan, cloroform. Apare deci o nouă variantă de lucru în lupta cu acest poluant: solubilizarea
deșeurilor de polistiren în solvenții organici mai sus amintiți, urmată de recuperarea polistirenului
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și reciclarea acestuia. Trebuie avut în vedere însă și solvenții organici utilizați și impactul lor asupra
mediului.
Se vorbește tot mai mult despre combustibili care nu poluează, de tipul hidrogenului,
obținut fie prin electroliza apei, sau prin reacții dintre acizi și metale. Pentru ca să aibă loc o
veritabilă protejare a mediului, este necesară investirea în cercetare care să găsească soluții
pentru problemele ridicate, urmată apoi de asigurarea transferuluitehnologic.
Bibliografie:
1. Neniţescu, C. D.,Chimie organică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980
2. https://www.scientia.ro/stiinta-la-minut/chimie/5007-de-ce-sa-nu-tinem-vin-in-sticle-deplastic.html
3. http://lme.is.edu.ro/MAST/pet.php
4. www.ziare.com › Business › Mediu › plastic
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Importanţa protejării mediului
prof. Dobra Mădălina
Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Rm. Vâlcea
Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Totuşi, interacţiunile
dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Aceasta face ca
utilizarea principiului precauţiei să fie extrem de utilă. Cele mai cunoscut impact asupra sănătăţii
se referă la poluarea aerului înconjurător, la calitatea proastă a apei şi la igienă insuficientă. Se
cunosc mult mai puţine despre impactul substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii.
Zgomotul reprezintă o problemă emergentă de sănătate şi de mediu. Schimbările climatice,
diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversităţii şi degradarea solului pot afecta, de
asemenea, sănătatea umană.
În Europa, preocupările majore privind sănătatea în legătură cu mediul sunt legate de
poluarea aerului în interior şi în exterior, calitatea inferioară a apei, igiena precară şi produsele
chimice periculoase.
Dincolo de acțiuni propuse și susținute de guverne și organizații la scară internațională,
fiecare locuitor al planetei poate face câteva lucruri simple prin care să contribuie la combaterea
încălzirii globale. Lucruri simple, dar care contează. Scopul lor, mai ales dacă sunt susținute de tot
mai mulți oameni, este de a reduce consumul de combustibil clasic (petrol, gaz, cărbune), care,
prin utilizare, contribuie la creșterea gradului de dioxid de carbon din atmosferă. Folosirea
inteligentă a energiei contribuie la scăderea acestui nivel de gaze. Fiecare poate contribui la
salvarea naturii, asigurând condiţii de viaţă locuitorilor de mâine ai Terrei.
Elevii trebuie să conştientizeze importanţa protejării mediului. Stă în puterea lor să ajute,
respectând câteva reguli de aur:
1. Reduceți, reutilizați, reciclați!
Ei ştiu că trebuie să aleagă produse reutilizabile în loc de cele dispensabile, ambalaje minimaliste,
să recicleze hârtie, plastic, sticlă, reviste și ziare, precum și doze de aluminiu. Prin reciclarea a
numai jumătate din ceea ce folosesc într-o gospodărie, reduc poluarea cu dioxid de carbon.
2. Folosiți cumpătat încălzirea și aerul condiționat!
Confortul personal este important, dar excesul nu se justifică. Soluțiile inteligente de izolare a
casei îi pot ajuta să economisească energie atât iarna, cât și vara, prin reducerea nevoilor de
încălzire sau a costurilor pentru aerul condiționat.
3. Alegeți becurile economice!
Un bec fluorescent are viață mai lungă decât unul clasic și folosește doar două treimi din energia
necesară acestuia, plus că dau cu 70% mai puțină căldură în încăpere. Un studiu arată că, dacă
fiecare familie ar folosi măcar un bec fluorescent în locul unuia clasic, acest fapt ar reduce cu 40 de
miliarde de kilograme emisia de gaze de seră (ca și comparație, ar echivala cu scoaterea din
circulație a 7,5 milioane de mașini).
4. Conduceți înțelept și mai puțin!
Cu cât folosesc mai rar mașina, cu atât se reduce emisia de gaze, plus că nu mai consumă benzină.
Așa că, dacă nu e vorba de o distanță lungă, trebuie să meargă pe jos, cu bicicleta sau cu
mijloacele de transport în comun.
5. Cumpărați produse eficiente energetic!
Pentru produsele necesare casei, există din ce în ce mai multe variante eficiente energetic,
indiferent că e vorba de un bec sau un robot de bucătărie. Trebuie să evite tot ce înseamnă plastic
în exces sau orice ce nu poate fi reciclat.
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6. Folosiți mai puțină apă caldă!
În loc de apă fierbinte pentru duș sau baie,trebuie încercată o variantă cu ceva grade mai în jos.
Capetele de duș cu jet moderat ajută și ele la reducerea consumului de apă. Mai nou, hainele pot
fi spălate și cu apă rece sau doar ușor încălzită la mașina de spălat.
7. Stingeți lumina!
Când pleacă din casă, trebuie să închidă becurile și să scoată din priză aparatura electronică.
Când sunt acasă, lumina va fi folosită doar acolo unde au nevoie, nu în toată casa .
8. Plantați un copac!
Oriunde: în grădină, în curtea blocului, în afara orașului, oriunde se poate, trebuie plantat un
copac. Sau mai mulți. Se vor dezvolta în timp, dar vor contribui, la un moment dat, la absorbția
dioxidului de carbon din atmosferă, chiar dacă într-o mică măsură. Însă un copac face mult pentru
ecosistemul de care aparțin.
9. Încercați energiile alternative!
Dacă au posibilitatea să folosească energii alternative, nu trebuie să ezite. Deși programele din
România nu sunt atât de avansate ca în alte țări în privința susținerii materiale a celor care trec pe
energii alternative, totuși, investiția se va recupera în timp și astfel vor contribui la protejarea
mediului.
10. Învățați și încurajați și pe alții!
Familia, prietenii, oricine poate fi ajutat să înțeleagă importanța utilizării inteligente a resurselor.
Orice gest contează!
În ceea ce priveşte regula 8, elevii şcolii noastre au pus-o în practică, participând la un
proiect naţional Plantăm fapte bune în România!, iar 9500 de puieţi au fost răsădiţi în localitatea
Feţeni. În ciuda terenului dificil, voluntarii au plantat cu drag şi spor. Acesta a fost doar un pas spre
schimbare. Ar fi bine ca acţiunile ecologice – fie că e vorba de salubrizarea unui izvor, fie că e
vorba de plantarea unor copaci – să se desfăşoare ca o sărbătoare, astfel încât elevii să simtă că au
contribuit şi ei cu ceva la protecţia mediului înconjurător, iar atunci când vor creşte mari să-şi
îndrume copiii să le urmeze exemplul.
În timpul anilor de şcoală, pe lângă materiile de studiu, elevul 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 natură.
Bibliografie:
1. “Ecologie. Filozofia naturală a vieţii” Duţu Mircea, Editura Economică, Bucureşti 1999
2. “Mediul înconjurător. Poluare şi protecţie” Vişan Sanda, Steliana Creţu, Cristina Alpopi,
Editura Economică, Bucureşti 1998
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APA - izvorul vieţii

Motto:

prof. înv. primar Doroga Marcela
Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia
„Dacă vrei să cunoști sensul ascuns al apei, bea-o, savurând-o pe îndelete”, proverb Zen

Argument
„Ca să gospodărim grijuliu şi cu prisosinţă apa, fără de care viaţa este imposibilă, trebuie să
cunoaştem cât mai multe despre ea, iar cunoştinţele care le acumulăm cu vârsta să le facem
norme de viaţă.”
Ca şi aerul pe care îl respirăm, apa se găseşte pretutindeni pe planeta noastră: pe pământ,
sub pământ, în aer, în corpul vieţuitoarelor. Apa constituie o minune a planetei noastre. Unde este
apă apare şi viaţa. Apa poate exista fără viaţă, dar viaţa fără apă este imposibilă, ea rămânând
astfel un bun universal. O apă curată asigură sănătatea generaţiilor viitoare, care au şansa să se
implice activ în conservarea resurselor oferite de natură.Apa reprezintă pentru om esența vieții,
precum aerul și solul.Tot apa reprezintă pentru planetă miracolul existenței, fără de care creația ar
fi incompletă și suferindă.Să dăm, împreună cu copiii noștri, Pământului un strop de răcoare
spirituală și curățenie, să-i dăruim dragoste și viață prin ape limpezi și prin ceea ce suntem, să-i
redăm în acest mod culoarea! Să-i oferim o lacrimă de bucurie pentru o existență pură, o lacrimă
de viață pentru noi…și pentru el, Pământul, Planeta Albastră!
În fiecare an la 22 martie se celebrează Ziua Mondială a Apei (World Water Day).
Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat perioada 2005-2015 drept Deceniu Internaţional „Apa
pentru viaţă” în scopul ridicării nivelului cunoştinţelor, fapt ce va condiţiona acţiuni reale, iar în
2010, a decretat că accesul la apă potabilă este un drept uman. Ziua Mondială a Apei este
sărbătorită în întreaga lume din anul 1992, anul 2019 având ca slogan „Leave No One Behind/Nu
lăsa pe nimeni în urmă”.
Scopul acestei sărbători este să promoveze conştientizarea gradului în care dezvoltarea
resurselor de apă contribuie la productivitatea economică şi la bunăstarea socială. Apa este
componentul cel mai dinamic al mediului natural şi prezintă, prin sine, cea mai importantă resursă
naturală.
Petrecem această zi, vorbind cu copiii despre apă și despre importanța ei pentru om,
provocându-i la concursuri de cunoștințe generale cu premii, desene pe această temă sau
povestindu-le diverse întâmplări ca exemple de bună practică ale oamenilor în ce privește
protejarea apei.
Începem aventura noastră plecând de la unul dintre elementele ce compun mediul,
apa,pornind de la următoarele întrebări:
• Ce este apa ?
- Realizăm împreună cercetări asupra descoperirii conceptului de „apă”. Utilizând materiale
didactice diverse, atlase mari și colorate, instrumente variate de lucru, internetul etc., activitatea
noastră de cunoaștere va deveni una foarte atractivă și interesantă pentru cei mici. Aceștia se vor
simți asemeni micilor cercetători în domeniu, iar ideea unei vizite la una din instituțiile care se
ocupă de acest subiect va fi cea mai bună și eficientă metodă de informare a copiilor cu privire la
însușirea și înțelegerea conceptului „apă”.
• Ce poluează apa?
- Este necesar să ne preocupăm de faptul că cei mici au înțeles suficient de bine sensul cuvântului
„poluare” înaintea abordării subiectului de poluare a apei. Este cunoscut faptul că și în această
etapă a discutării temei propuse cea mai eficientă metodă este observarea directă. Apelăm la mici
excursii pe malul Ampoiului în locuri în care copiii pot avea atât exemple de bună practică, dar și
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exemple negative. Porțiuni de apă pe care reziduri provenite de la petreceri sau evenimente ale
oamenilor plutesc spre marea tragedie a mediului, gunoaie împrăștiate pe ambele maluri, ori
păsări și pești morți plutind reprezintă imagini crunte din care cei mici nu au altceva de învățat
decât un simplu mesaj:Aşa Nu! Explicații asupra acestor fenomene, pe înțelesul lor, le putem oferi
pentru spijinirea ideii de necesitate urgentă a curățării apelor, a mediului în ansamblu, pentru ca
noi să ne putem bucura de o natură sănătoasă! Putem începe chiar acolo, la fața locului, o acțiune
de ecologizare împreună cu copiii.
• Cum protejăm apa?
- Măsuri de prevenire a poluării apelor pot fi prezentate celor mici sub forma informației transmise
în sala de clasă, pe baza unui suport didactic modern și atractiv (imagini în ppt, atlase, cântece,
jocuri etc.), dar mai ales prin activități practice de ecologizare a mediului înconjurător. De la acțiuni
restrânse de igienizare a curții liceului ori a unei porțiuni mici de pe malul râului, la acțiuni cu
caracter mai larg, implicând și copii din școlile cu care avem parteneriate, prin participarea în grup
la curățarea malului râului din localitate. Acest tip de activități sunt foarte educative pentru copii,
dar și atractive și relaxante totodată.
Copiilor le-a fost prezentată „Povestea picăturii de apă”, pe care au urmărit-o cu mare
plăcere.Responsabilizarea noastră este de a forma copiilor o educație ecologică model prin
activitățile derulate, dar și ca oameni iubitori de natură, de frumos și de sănătate.
Scopul proiectului: informarea şi implicarea elevilor, în domeniul gestionării resurselor de apă şi
conştientizarea importanţei schimbării comportamentului în vederea utilizării raţionale a apei; își
propune să atragă atenția asupra faptului că societatea modernă în care trăim este datoare să se
inspire din natură pentru a face față numeroaselor provocări, dintre care cele mai serioase privesc
calitatea și cantitatea resurselor de apă;despre rolul apei în viaţa oamenilor şi a planetei,apă ca
element natural şi conştientizarea importanţei acesteia şi a necesităţii preţuirii şi protejării ei;
Obiective:
- conştientizarea asupra drepturilor şi obligaţiilor privind folosirea resurselor de apă;
- conştientizarea asupra necesităţii economisirii şi protejării resurselor de apă;
- implicarea elevilor în activităţi de documentare, de observare, de culegere de date;
- dezvoltarea competenţei şi abilităţii elevilor de a se exprima şi de a se pune în valoare
lucrând într-o echipă;
- stimularea creativităţii elevilor;
Resurse:
- materiale: reviste/enciclopedii, imagini, pahare de unică folosință, pipete, colorant albastru, fişe,
prezentări PowerPoint, laptop, videoproiector, coli, post-it-uri, planşe, hârtie colorată, aparat foto;
- procedurale: brainstorming-ul, observarea, explicaţia, demonstrația, experimentul, învăţarea
prin descoperire, problematizarea, ciorchinele, jocul didactic;
Activităţidesfăşurate:
- Vizionarea unor materiale realizate în Power Point „Apa, izvor de sănătate şi bucurie
pentru omenire şi Pământ”;informații, imagini, ilustrații din reviste/enciclopedii/ziare,
internet, fotografii, texte desene/colaje etc.;
- Dezbatere pe tema „Apa şi importanţa apei”; importanţa apei în viaţa plantelor, a
animalelor, a omului; proprietățile apei;identificare principale surse de apă, utilizări ale
apei, surse de poluare, cauze care duc la poluarea apei;
- Rebus/aritmogrif/ghicitori „Magia apei”;apa element vital;
- Puzzle „Repartiţia apei pe Terra”; Cum se mișcă apa pe suprafața pământului?;
- Expoziţie de desene „Apa, un dar nepreţuit”;
- „Apă curată pentru o lume sănătoasă”; importanţa calităţii apei asupra calităţii vieţii;
efectele poluării apei asupra sănătăţii;realizare de postere, desene, colaje, creaţii plastice
libere privind atitudinea faţă de apă;
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Evaluare:
- elevii s-au dovedit receptivi la informaţiile primite referitoare la importanţa apei şi a
economisirii şi protejării resurselor de apă;
- fotografii, prezentări Power Point, afişe, desene etc.;
- diseminarea proiectului se va realiza în revista/site-ul şcolii;
Atitudini şi valori:
- receptivitate la informațiile primite, dovedind curiozitate și interes față de activitățile
desfășurate;
- motivarea de a contribui ei înşişi la protejarea mediului înconjurător în comunitate şi la
salvarea planetei;
- -atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător;
Valorificarea activităţii:
- Promovarea unei atitudini conştiente şi responsabile faţă de mediu, atitudini centrate pe
promovarea unui mediu natural propice vieţii, legate de importanţa apei în viaţa oamenilor, de
necesitatea economisirii şi a protecţiei resurselor de apă.
Toate aceste activități menționate mai sus au scopul principal de a aduce în atenția celor
mici, de la cea mai fragedă vârstă, rolul major pe care un mediu curat și sănătos îl are pentru
dezvoltarea lor armonioasă. Iar un mediu curat îl creăm prin protejarea elementelor care îl
compun pe acesta: apa, aerul, solul, plantele și animalele și nu în ultimul rând, omul.
Apa e mai scumpă decât aurul! Corpul omenesc este alcătuit mai mult de trei sferturi din
apă. Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, cantitatea de apă din organism scade. Cei mai mulţi
oameni în vârstă sunt slabi. O vorbă din popor spune despre aceştia că „se usucă” sau că sunt
„uscaţi”.
Copile, Zâna apelor te roagă “Respectă, prețuiește natura, apa ca pe o sursă prețioasă. Nu
polua apele, păstrează-le curățenia pentru generațiile viitoare!”. Păstraţi şi protejaţi apa, că este
începutul la toate! Apa este esenţa vieţii pe Terra!
Bibliografie:
1. Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, Ghid metodic pentru cadrele didactice din
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Protejarea naturii prin prevenirea încălzirii globale
prof. Baic Camelia
prof. Dragomir Simona
Liceul Tehnologic “Unirea”, Ștei
Încălzirea globală este încălzirea aproape imperceptibilă a planetei, cauzată, probabil de
activităţile umane. Noi nu percepem creşterile mici de temperatură, dar efectele acestora pot fi
dezastruoase.
Efectele încălzirii globale includ lipsa apei şi seceta, inundaţii catastrofale, uragane şi
incendii. Există şi schimbări perceptibile în modul în care reacţionează flora şi fauna. Dar oricât de
evidente ar fi aceste semne, cauzele încălzirii globale şi măsurile de stopare a acesteia încă nu sunt
pe deplin cunoscute.
În mod obişnuit, se presupune că un amestec de gaze produse de om şi de natură – printre
care vapori de apă, dioxid de carbon, oxid de azot, oxid de sulf şi metan – captează energia
calorică ce duce la încălzirea atmosferei. Gazele acumulate în atmosferă poartă denumirea de gaze
de seră şi efectul pe care-l au asupra planetei este numit efect de seră. O mare parte din energia
solară este absorbită de Terra, iar restul este reflectat, în mod normal, înapoi în spaţiu. Gazele de
seră stopează reflexia de energie, astfel că suprafaţa planetei începe să se încălzească. Încălzirea
globală este o consecinţă a tuturor acestor procese.
Lanţurile muntoase de pe glob, zăpada şi vegetaţia care le acoperă joacă un rol important
în regularizarea atmosferei şi a temperaturii terestre. Cirosfera- sau regiunile înzăpezite ale
planetei- reflectă căldura de pe suprafaţa Pământului înapoi în spaţiu. Acest fenomen este efectul
albedo. Odată cu distrugerea tot mai multor jungle apare o retragere a inelului verde al junglelor
situate în jurul Ecuatorului, către un cerc lipsit de vegetaţie care, după cum consideră unii, se
adaugă efectului albedo. Intensificarea acestui efect albedo contribuie la încălzirea globală.
Efectele încălzirii globale
 asupra ecosistemelor
Încălzirea globală poate provoca şi topirea calotelor; într-adevar o fisură ce a apărut în
stratul de gheaţă din vestul Antarcticii pare să fi fost cauzată de încălzirea globală. Efectul topirii
calotelor de gheaţă poate duce la ridicarea nivelului mărilor, punând în pericol milioane de oameni
care trăiesc în regiunile de coastă şi estuarele situate la înălţimi foarte mici. Se estimează că nivelul
mărilor creşte cu 6 cm în fiecare deceniu. Dacă încălzirea nu va fi stopată, locuri ca
Rotterdam(Olanda), Londra(Anglia), New Orleans( SUA) şi Veneţia(Italia) vor fi acoperite de apă.
Există şi teoria care susţine că atunci când apa de mare este încălzită, aceasta se dilată, astfel că şi
creşterea în volum va duce la creşterea nivelului mărilor şi că va avea un efect chiar mai
semnificativ decât topirea gheţurilor.
O dată cu încălzirea climatului, ecosistemele terestre devin mai uscate şi mai expuse
incendiilor.
Omul –care a contribuit mult la încălzirea globală prin distrugerea habitatelor verzi în
favoarea extinderii urbane, industrializare, agricultură expansivă şi o creştere constantă a
consumului de energie- este cel care plateşte acum preţul încălzirii globale. Recoltele din unele
zone , înainte foarte fertile, au scăzut din cauza lipsei de apă – şi viaţa omului pe Pământ depinde
uneori doar de o mână de plante, majoritatea cereale. Mulţi ani s-a spus că culturile cerealiere din
America de Nord s-ar putea transforma în deşerturi. Climatul global s-ar putea da peste cap, astfel
că regiunile infertile (ca deşerturile ) ar putea deveni fertile, pe seama zonelor care azi sunt fertile.
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Într-un climat în schimbare incidenţa uraganelor creşte iar efectele acestora au fost deja simţite.
Inundaţiile sunt o altă trăsătură a încălzirii globale, cauzate de dezlănţuirea apelor care înainte
fuseseră captate sub formă de gheaţă în munţi sau de lacuri glaciare.
Alunecările noroioase din regiunile montane (apărute ca urmare a lipsei vegetaţiei care să
menţină solul) şi inundaţiile sunt astăzi fenomene obişnuite.
 asupra faunei
Micile modificări de temperatură (în creştere sau în scădere) au întotdeauna un efect
important asupra vieţuitoarelor. Flora şi fauna sunt influenţate puternic de climă şi o mică
schimbare a temperaturii are ca efect fie creşterea numărului de specii de insecte, păsări sau
plante, fie, le determină să se retragă spre zone mai reci.
Din cauza uscării solurilor, a temperaturilor mai ridicate şi a eroziunii, suprafeţe odinioară
fertile s-ar putea transforma mai repede în deşerturi.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
În general când se vorbeşte despre gaze de seră şi schimbări climatice,cea mai mare
atenţie este acordată dioxidului de carbon. Cu toate că acesta este de departe cel mai important,
mai există totuşi şi altele. Trăsătura comună a tuturor gazelor de seră este că permit luminii
Soarelui să pătrundă în atmosferă, dar capătă o cantitate din radiaţiile infraroşii care se emit şi,
astfel, incălzeşte aerul.
Controlarea radiaţiei solare
Scopul este simplu: retrimiterea unei părţi din raze înapoi în spaţiu, pentru a scădea
căldura ce ajunge pe Terra venind de la Soare.O metodă ar fi plasarea pe orbită a unor oglinzi
uriaşe, capabile să devieze o parte din radiaţia solară. O altă metodă, care se inspiră din impactul
avut de cenuşa vulcanică asupra temperaturii mondiale: injectarea unor particule minuscule
reflectorizante în atmosferă. Experimente de acest tip sunt programate în statul american Arizona
începând cu toamna anului 2018..Alţi cercetători încearcă să modifice norii: accentuându-le
culoarea albă pentru a reflecta razele solare sau subţiind norii de tip cirrus, care absorb mai multă
căldură decât cantitatea de căldură respinsă.
O problemă majoră a tuturor acestor tehnici: ele nu schimbă cu nimic concentraţiile de CO2
din atmosferă, care, nu doar că determină o creştere a temperaturii, dar acidifică până la niveluri
periculoase oceanele şi modifică regimul pluvial. Experţii avertizează, de asemenea, în legătură cu
posibilitatea apariţiei unui "şoc terminal": o încălzire bruscă, dacă sistemele create nu vor mai
funcţiona.
Fertilizarea oceanului
Plantele oceanice captează CO2-ul, ducându-l pe fundul oceanului atunci când mor.
Expansiunea lor este limitată din cauza lipsei fierului, dar anumite experimente au arătat că
introducerea unei pudre de sulfat de fier în apa mării poate să stimuleze crearea unor colonii noi.
Însă şi în acest caz cercetătorii anticipează efecte secundare adverse. De exemplu, o mortalitate
mare a planctonului ar epuiza oxigenul, generând astfel apariţia unor zone uriaşe lipsite de viaţă.
Recurgerea la mangal
Mangalul, denumit şi "cărbune bio", este produs pe bază de resturi de lemn, reziduuri
forestiere şi coji de nucă. Folosit pentru reabilitarea solurilor, el poate şi să stocheze CO2. Însă nu
este sigur că această tehnică poate fi aplicată pe scară largă şi nici că acest compus este suficient
de stabil.
Dezvoltarea unor "BECCS"
"BECCS" (Bioenergie cu captare şi stocare de carbon) reprezintă o combinaţie între un
proces natural şi înaltele tehnologii.Întâi se plantează porumb, trestie de zahăr şi orice fel de
plante reprezentând biocarburant de a doua generaţie. Crescând, plantele absorb CO2. Apoi se
captează CO2-ul atunci când aceste plante sunt transformate în energie. Aproape toate modelele
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climatice care preconizează o încălzire limitată la 2°C — obiectivul fixat de comunitatea
internaţională — acordă un rol-cheie acestor BECCS. Dar, potrivit unor studii, ar trebui să se
consacre 40% din terenurile arabile acestor biocarburanţi.
Reîmpăduriri masive
Concentraţia de CO2 din atmosferă trebui neapărat să fie redusă considerabil.
Pădurile UE absorb anual aproximativ10,9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră.
UE dorește să folosească această putere pentru combaterea schimbărilor climatice. Noua legislație
urmărește prevenirea emisiilor cauzate de defrișări și obligă fiecare țară din UE să compenseze
schimbările în utilizarea terenurilor, care conduc la emisii de CO2, prin o mai bună gestionare a
pădurilor sau creșterea suprafeței forestiere.
Economia de energie
Una dintre cele mai bune acțiuni pentru reducerea încălzirii globale este reducerea
consumului de energie prin:
• Adoptarea de tehnologii moderne, care nu sunt energointensive. Acest lucru este valabil în
special pentru România, a cărei industrie se bazează pe tehnologii vechi. Consumul specific
de energie primară pe unitatea de venit național este în România de circa două ori mai
mare decât media din Uniunea Europeană.
• Reducerea consumului energetic prin reducerea iluminatului artificial.
• Eficientizarea transportului prin folosirea hidrogenului drept combustibil în locul
hidrocarburilor, prin folosirea biodieselului drept combustibil regenerabil și prin înlocuirea
transportului cu camioanele cu cel pe calea ferată.
Prin reducerea consumului de energie scade sarcina termocentralelor. Proporțional scade
cantitatea de combustibil consumată, deci emisiile de CO2 în atmosferă. Producția de CO2 în
România depășește pe cea a Regatului Unit datorită tehnologiilor ineficiente.
Energiile alternative
În scopul reducerii emisiilor de CO2 se recomandă utilizarea energiilor care nu se bazează
pe tehnologia de ardere, cum sunt energia solară, energie hidraulică șienergia eoliană. Captarea
energiei solare este dificilă, actual recomandările sunt ca ea să fie captată sub formă de biomasă.
Energia hidraulică exploatabilă actual este limitată și nu poate satisface cererea, însă ea joacă un
rol cheie în acoperirea vârfurilor de sarcină. Energia eoliană este disponibilă doar în anumite zone,
iar randamentul captării sale este scăzut.Energia eoliană, o soluție de viitor
Bibliografie :
1. Arborele lumii-Revista de cultura generală
2. http://www.europarl.europa.eu
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„Fii responsabil, recicleazӑ selectiv!”
prof. Drăguș Claudia Ioana
Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”, Șomcuta Mare

Argument
“M-aș simți mult mai optimist relativ la viitorul strӑlucit al omului dacӑ el ar petrece mai puțin timp
pentru a-și dovedi cӑ poate ȋnfrânge natura și mai mult timp pentru a-i degusta dulceața și a
respecta domnia ei”
Elwyn Brooks White
Proiectul rӑspunde la nevoia dezvoltӑrii unor principii ecologice ȋn educația elevilor prin
antrenarea și responsabilizarea lor ȋn activitӑți diferite ȋn școalӑ și ȋn afara ei de protejare a
mediului ȋnconjurӑtor.
Organizațiile care se ocupӑ cu protejarea mediului sunt atât internaționale cât și naționale.
Acestea au realizat un calendar prin care putem sӑrbӑtori natura:
16 septembrie- Ziua Internaționalӑ a Ozonului;
4 octombrie - Ziua Internațioonalӑ a Protecției Animalelor;
6 octombrie - Ziua Mondialӑ a Habitatului;
27 martie - Ziua Internaținalӑ Apei;
1 aprilie - Ziua Internaționalӑ a Pӑsӑrilor;
15 aprilie - Ziua Pӑdurii;
22 aprilie - Ziua Pӑmântului;
5 iunie - Ziua Mondialӑ a Mediului;
8 Iunie - Ziua Mondialӑ a Oceanelor;
Mӑcar ȋn aceste zile fiecare pӑmântean ar trebui sӑ-și aminteascӑ importanța faptului de a
trӑi ȋntr-un mediu curat, oxigenat, nepoluat și totodatӑ cât de esențial este acest lucru ȋn viața sa.
Ȋn fiecare zi aruncӑm lucruri la gunoi pe care le-am putea refolosi sau recicla și acum vine
ȋntrebarea „CE PUTEM FACE NOI?”.
Ȋn primul rând trebuie sӑ stim ce este reciclarea și mai apoi ce se poate recicla.
Dacӑ reciclӑm materiale refolosibile vom reduce consumul resurselor naturale ajutând astfel la
crearea unui mediu mai curat, mai sӑnӑtos.
Trӑim ȋntr-o societate modernӑ iar educația elevilor primitӑ ȋn școalӑ rӑmâne fundația de temelie
ȋn dezvoltarea lui prin ambiție, perseverențӑ și dӑruire.
Dorim ca prin derularea proiectului educațional „Fii responsabil, recicleazӑ selectiv!” sӑ trezim
interesul elevilor de a cunoaște direct efectele negative ale poluӑrii și formarea unei atitudini
responsabile ȋn gestionarea și ocrotirea mediului ȋnconjurӑtor.
Derularea proiectului: 14 ianuarie – 15 iunie 2019
Tipul proiectului: local
Domeniu : civic, educație pentru mediu.
Coordonatori proiect :
Comisia de implementare a colectӑrii selective a deșeurilor
Echipa de proiect:
Grup ţintă: Elevi ai Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” din Șomcuta Mare
Beneficiarii direcți și indirecți
• Beneficiari direcți: elevi din ciclul gimnazial și liceal, cadre didactice și personal
didactic auxiliar;
• Beneficiari indirecți: pӑrinți, comunitatea localӑ
Scop : Stimularea interesului pentru cunoașterea modalitӑților de colectare a deșeurilor prin
activitӑți școlare și extrașcolare.
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Obiective:
a) privind copiii:
- stimularea interesului pentru cunoașterea modalitӑților de colectare a deșeurilor ȋn scopul
protejӑrii mediului;
- antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, care să aibă ca scop
dezvoltarea sentimentului de solidaritate fațӑ de naturӑ;
- promovarea educației ecologice ȋn scopul pӑstrӑrii unui mediu curat;
- formarea unei atitudini pozitive fӑțӑ de mediul ȋnconjurӑtor;
- manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în
diferite situaţii de comunicare;
- dezvoltarea competențelor de comunicare, a spiritului estetic și creativ prin intermediul
activitӑților ce au ca țintӑ ocrotirea naturi;
- posibilitatea dezvoltӑrii personale ȋn spiritul valorilor europene ale educației.
b) privind cadrele didactice:
- abilitatea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educațional care sӑ motiveze copilul ȋn
procesul de cunoaștere a problemelor legate de poluarea și protejarea mediului ȋnconjurӑtor;
- sӑ organizeze și sӑ desfӑșoare activitӑți instructiv- educative diverse și atractive ȋn atingerea
scopului;
- sӑ asigure resursele materiale necesare desfӑșurӑrii activitӑții de realizare a cutiilor care vor
colecta deșeurilor selectiv;
- formarea unei atitudini pozitive fațӑ de abordarea metodei proiectelor ca metodӑ de lucru
folositӑ ȋn sprijinul atingerii obiectivelor programului;
- atragerea efectivӑ a elevilor ȋn organizarea unor activitӑți cu caracter extrașcolar, conducând la
creșterea calitativӑ și cantitativӑ a acestor proiecte;
- asigurarea climatului socio-afectiv educativ optim pe durata desfӑșurӑrii proiectului;
- sӑ mediatizeze proiectul „Fii responsabil, recicleazӑ selectiv!” prin diferite metode.
c) privind pӑrinții:
- conștientizarea pӑrinților cu privire la rolul lor ȋn dezvoltarea și educația propriilor
copii;
d) privind coordonatorii:
- stabilirea/selectarea grupurilor țintӑ;
- intermedierea unor relații de parteneriat educațional;
- implicarea ȋn organizarea și derularea de activitӑți cu caracter non-formal;
- posibilitatea dezvoltӑrii personale ȋn spiritul valorilor europene ale educației.
Oportunitӑți : - cultivarea sentimentului de a fi util
- gestionarea de calitate a timpului liber
- Resurse:
o Umane:
Profesorii implicați ȋn realizarea și desfӑșurarea proiectului;
Elevii implicați ȋn realizarea și desfӑșurarea proiectului
o Financiare: -venituriproprii
o Materiale: - consumabile (hârtie pentru copiator, hârtie coloratӑ, hârtie cartonatӑ,
culori acrilice, pensulӑ, carioci, materiale reciclabile, pistol de lipit, silicon, lipici,
scotch, material decorativ, dopuri de pluta, perforator cu model, etc.
o Tehnice: laptop, copiator, aparatfoto.
Descriereaproiectului: Proiectul ȋși propune implicarea elevilor din clasele V - XII de la Liceul
Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare ȋn activitӑți de reciclare selectivӑ a deșeurilor.Ei vor fi
informați asupra modului de colectare a deșeurilor și vor realiza, ȋn mod creativ, cutii colorate
specific materialului de reciclat, astfel: galben pentru plastic, albastru pentru hârtie și roșu pentru
metal. Din fiecare clasӑ vor exista trei elevi care vor face parte din echipa de reciclare. Ȋn fiecare zi
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echipa va aduna și va depozita deșeurile ȋn pubelele special amenajate din incinta școlii, iar
responsabilii de proiect vor asigura buna desfӑșurare a acțiunii.Periodic deșeurile selectate vor fi
valorificate de o firmӑ abilitatӑ.
Tehnicile utilizate ȋn realizarea cutiilor: tehnica origami, tehnica colajului, tratarea decorativă și
picturală a diferitelor suprafețe de lucru.
Analiza SWOT
PUNCTE TARI: - dorinţa de colaborare ȋn desfӑșurarea proiectului
- implicarea responsabilӑ a elevilor ȋn reciclarea deșeurilor selectiv
PUNCTE SLABE: - insuficiența fondurilor ȋn derularea proiectului
OPORTUNITĀȚI: - ȋși formeazӑ deprinderi de protejare și conservare a mediului ȋnconjurӑtor
- ȋnvațӑ sӑ recicleze deșeurile selectiv
- ȋși dezvoltӑ spiritul de voluntariat
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor proiectului:
- diplome; expoziție de fotografii; revista școlii; pagina de facebook;
- film de prezentare a proiectului, care să constituie un exemplu de bună practică;
- impactul activităţilor reflectat în presă (articole în ziar, interviu etc);
- aprecieri ale forurilor superioare
- planuri de acţiune pentru fiecare secvenţă de realizare a obiectivelor proiectate;
- tricouri pictate tematic
- produse realizate în cadrul activităţilor specifice: fotografii, materiale informative şi de
campanie (broşuri, pliante, postere, afişe etc);
Diseminare: - la nivel de școalӑ
- pe site-ul școlii.
Produse finale: CD-uri cu poze si filmulețe din timpul activitӑților;
Poze din cadrul proiectului “Fii responsabil, recicleazӑ selectiv!”
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Dezvoltarea inteligenței naturaliste la școlarul mic prin intermediul lecțiilor
outdoor
prof. înv. primar Mariana Făt
Școala Gimnazială Nr.18, Baia Mare
„Există mai mult în tine decât crezi!”, era motto-ul dupa care se ghida Kurt Hahn,
fondatorul primei Școli de Educație Experiențiala Outdoor – OutwardBound – în 1941. În opinia
lui, societatea modernă suferea de câteva „boli”, acestea apărând ca revers negativ al evoluției
tehnologiei: declinul condiției fizice, al spiritului de antreprenoriat, al imaginației, creativității și
abilităților practice, al autodisciplinării și al compasiunii interumane. Modelul educațional din
școala lui Hahn putea fi sintetizat în următorul citat: „Consider că principala sarcină a educației
este să asigure supraviețuirea urmatoarelor calitaăți: o curiozitate inovatoare, o voință invincibilă,
tenacitate în atingerea țelului, lepădare de sine și deasupra tuturor: compasiune!”.
Timpul petrecut de către copii în aer liber și activitățile acestora în natură nu înseamnă
doar distracție și jocuri, ci reprezintă o componentă foarte importantă în creșterea și dezvoltarea
creierului, a corpului și a intelectului. Studiile asupra modului în care copiii învață au dovedit că
aceștia își îmbogățesc cunoștințele prin experimentare, prin intermediul jocurilor, al explorării și
descoperirii mediului înconjurător. Activitățile în aer liber au efecte deosebite asupra dezvoltării
motricitățîi fine și grosiere a copiilor, îi ajută să-și însușească o varietate de cunoștințe și de
asemenea, ii determina să învețe să-și asume riscuri, să-și depășească limitele și să-și urmeze
curiozitatea și imaginația în a descoperi și experimenta lucruri noi. De asemenea, în timpul
jocurilor în aer liber copiii sunt foarte activi din punct de vedere al mișcării fizice și își dezvoltă cu
ușurință diverse abilități cognitive, emoționale și sociale, de vreme ce pot interacționa cu ceilalți
copii după cum își doresc. La locul de joacă, copiii experimentează diverse roluri, precum cel al
liderului sau al coechipierului, se învață unii pe alții diferite jocuri, își așteaptă rândul sau găsesc
soluții pentru situații variate. Având posibilitatea de a alege liber, copiii învață să negocieze și să
rezolve conflicte cu scopul de a-și continuă cât mai repede jocurile. Astfel, copiii devin mai
independenți, ceea ce se reflectă și în modul de a studia, dobândesc dorința de a-și rezolva singuri
problemele și își dezvoltă într-o foarte mare măsură creativitatea.
Educația outdoor este cea care începe dincolo de ușa clasei și se consumă în drumeții,
excursii, incursiuni în lumea reală (pădure, cartier, parc, centru cultural, comercial, industrial etc.)
și care este conexată la conținuturile școlare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere
la probă sau experimentare a unor cunoștințe. Pe lângă aportul cognitiv, un astfel de cadru și
suport educațional asigură o dezvoltare personală și socială a elevilor, o exersare a potențialului
lor senzorial și volițional, o intensificare a activității colaborative. Mediul înconjurător devine
,,șantier” de aplicare a cunoștințelor sau arenă de descoperire a noi probleme a căror rezolvare se
poate face fie la fața locului, fie în perimetrul sălii de clasă. Abordarea invocată privilegiază
activismul metodic, spiritul de inițiativă și atitudinea antreprenorială, transdisciplinaritatea și
integrativitatea dintre teorie și practică. Un astfel de context scapă rutinei sălii de clasă ,iar
activitățile de învățare capătă un caracter mai atractiv și mai aplicat. Dascălul trebui să „identifice”
și să „vadă” noi resurse de învățare, să selecteze prilejuri de viață pentru a le compatibiliza cu
valorile curriculare (teoretice sau nu) induse de parcurgerea programei școlare (de pildă, să învețe
adjectivele specifice anotimpurilor în grădina sau parcul școlii, să deslușească fracțiile pe
terenurile din marginea satului sau orasului, să depisteze linii și stiluri arhitectonice în oriyontul
apropiat).
Din punct de vedere didactic, un astfel de context se bazează pe metodele cunoscute care
vor fi adaptate și exersate în raport cu date mult mai concrete, mai aplicate, mai complicate.
Învățarea outdoor nu înseamnă doar un nou loc al învățării; ea presupune o schimbare de optică, o
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inedită filozofie de acțiune, o nouă instrumentalizare și perspectivă asupra învățării, o
permisivitate ridicată pentru achiziția experiențială și prin punerea în situație. În același timp,
contextul învățării outdoor are influențe pozitive asupra stării de sănătate a copiilor, dezvoltă
agilitatea și spiritul de aventură, conduce la bucurii și satisfacții de învăţare, deseori
nonconformiste, antrenând (și) elevi care altfel se caracterizează prin comportament indiferent,
blazare sau rebeliune. În același timp, se valorizează și experiențe anterioare ale elevilor,
realizându-se un continuum educațional bazat pe cumulare și extindere permanentă a experienței.
De-localizarea lecției, prin „consumarea” ei dincolo de pereții clasei, poate deveni profitabilă și
pentru educator, acesta fiind mereu provocat să fie atent la valențele educative ale mediului
înconjurător, identificând suporturi ale învățării din sala de clasă. Se adevereşte ideea că
experiența este stimul pentru formare, temei și rezultat al ei. Cunoașterea izvorâtă din acțiune și
problematizare conduce la o reconstrucție permanentă a experienței, la rafinarea și maturizarea
ei.
Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este complementată de ceea ce se poate
adăuga din exteriorul perimetrului ei; ceea ce apare pe „lângă” școală trebuie luat în serios,
convertit, preluat și asumat în cunoștință de cauză și pe autentice temeiuri psihopedagogice; acest
„rest” trebuie pus în „rost”, adică transformat în suport, sursă de motivare și expansiune a
învățării. Educația de tip outdoor nu eclipsează educația din sala de clasă, ci îi imprimă o altă
demnitate și consistență. Este o formă de stimulare și „împlinire” a ei, prin extensiuni, aplicații,
prefațări de noi căutări. O școală inovativă va prelua și integra, în modul ei specific, astfel de
situații, le va face aliat, sursă de revigorare, de întărire, de extensiune a ariei ei de acțiune.
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Biodiversitatea României – Munţii Carpaţi și Delta Dunării
prof. Golumbeanu Luminiţa
Colegiul „Mihai Viteazul”, Bumbeşti-Jiu
România are numeroase valori naturale, care trebuie utilizate, păstrate şi protejate pentru
a le transmite mai departe generaţiei următoare aşa cum prevede conceptul de dezvoltare
durabilă.
Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. În Agenda 2030 sunt prevăzute
17 obiective globale de dezvoltare durabilă.
Informarea, conştientizarea şi promovarea elevilor asupra valorilor naturale ale României
este unul dintre scopurile desfăşurării activităţilor de educaţie pentru protejarea mediului
înconjurător.
În acest sens, am prezentat elevilor Colegiului „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu filmul
documentar „ROMÂNIA NEÎMBLÂNZITĂ” - UNELE LUCRURI TREBUIE PĂSTRATE AŞA CUM SUNT.
Lansat în primăvara anului 2018, „România neîmblânzită” a devenit în scurt timp cel mai de
succes film documentar intrat în cinematografele autohtone după 1989.

Eucaţia pentru mediu îmbunătăţeşte calitatea vieţii, poate ajuta oamenii să câştige
cunoştinţe, deprinderi, motivaţii şi valori de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele
pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.
Prin informarea şi conştientizarea elevilor asupra necesităţii protejării mediului
înconjurător, pe baza filmului documentar „România neîmblânzită” se urmăreşte atingerea:
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 obiectivului global 14 pentru o dezvoltare durabilă, VIAŢA ACVATICĂ – Conservarea
şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare
durabilă
 obiectivului global 15 pentru o dezvoltare durabilă, VIAŢA TERESTRĂ – Protejarea,
restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea
durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării
solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.

Filmul documentar „România neîmblânzită”, este o incursiune în universul minunat al
Ramâniei, zonele de interes major fiind Munţii Carpaţi şi Delta Dunării. Informaţia ştiinţifică
despre floră şi faună este bine dozată. Numeroase plante şi animale dau un spectacol plin de
măreţie, graţie, ferocitate, candoare şi chiar umor.
Elevii au urmărit cu interes materialul prezentat şi au fost fascinaţi de informaţia ştiinţifică
îmbinată placut cu muzica compusă special pentru peliculă.
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Educaţia ecologică - Responsabilitate globală
prof. dr. Greavu Mirela Vasilica
Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu”, Curtea de Argeș
Scopul de bază al educaţiei ecologice este de a reuşi în a face indivizii şi comunităţile să
înţeleagă caracterul complex al mediului natural şi construit ce rezultă din interacţiunea aspectelor
biologice, fizice, sociale, economice şi culturale şi de a dobândi cunoştinţe, valori, atitudini şi
deprinderi practice, în vederea participării într-un mod responsabil şi eficient la anticiparea şi
rezolvarea problemelor de mediu şi la gestionarea calităţii mediului.
Educaţia ecologică este, de fapt, educaţia pentru responsabilitatea globală, deoarece poate
ajuta omenirea în dobândirea unei înţelegeri profunde cu privire la mediu şi la problemele globale
pe care le întâmpinăm. Având ca obiectiv atingerea dezvoltării durabile, UNESCO consideră că
„Educaţia nu este o finalitate în sine. Ea este un instrumentcheie pentru a aduce modificările în
cunoştinţe, valori, atitudini şi moduri de viaţă necesare dezvoltării durabile şi stabilităţii în şi între
state, democraţie, securitate şi pace. Astfel, reorientarea sistemelor educaţionale şi a curriculei în
această direcţie trebuie să aibă prioritate. Educaţia la toate nivelurile şi în toate formele sale
reprezintă o unealtă vitală pentru abordarea tuturor problemelor globale relevante pentru
dezvoltarea durabilă” (UNESCO, 2002: 2). Actualitatea şi importanţa educaţiei ecologice reiese şi
din iniţiativa UNESCO de a lansa, în 2005, Decada Naţiunilor Unite pentru Educaţie şi Dezvoltare
Durabilă, un program care urmăreşte integrarea principiilor, valorilor şi practicilor dezvoltării
durabile în toate aspectele educaţiei şi învăţării, din dorinţa de a aborda problemele sociale,
economice, culturale şi de mediu ale acestui secol.
Rolul esenţial pe care îl poate juca educaţia ecologică în rezolvarea problemelor globale de
mediu a fost recunoscut şi pe plan politic-legislativ. Unul dintre cele mai importante documente
internaţionale privind aceste probleme este Convenţia privind Diversitatea Biologică, semnată la
Rio de Janeiro în 1992 şi ratificată de România prin Legea nr. 58 din 13 iulie 1994. În Articolele 12 şi
13 ale acestei convenţii sunt formulate obiectivele cu privire la cercetare şi instruire, respectiv
educarea şi conştientizarea publicului ca măsuri necesare pentru conservarea diversităţii biologice.
După prezentarea sumară a dezvoltării şi obiectivelor educaţiei ecologice, este relevant să
abordăm şi problema beneficiilor sale, arătând motivele pentru care este considerată importantă,
şi a modului prin care se poate dobândi cunoştinţa şi experienţa necesară atingerii conştiinţei de
mediu, motivaţiei şi capacităţii de implicare.
Influenţa experienţei naturii din copilărie şi tinereţe asupra atitudinii faţă de mediu ca adult
În condiţiile în care aproximativ jumătate din populaţia globului trăieşte în mediul urban,
importanţa naturii şi elementelor naturale asupra sănătăţii şi bunăstării oamenilor a devenit
obiectul a numeroase studii. Din acestea reiese că simpla posibilitate de a explora natura în aer
liber are beneficii deosebite asupra formării copiilor atât pentru cei din mediul urban, cât şi pentru
cei din mediul rural.
Mai multe studii de specialitate, realizate pe diferite grupe de vârstă, demonstrează
beneficiile psihologice şi de sănătate ale experienţelor din natură. Elementele naturale din jurul
locuinţei au un rol semnificativ asupra funcţiilor cognitive ale elevilor; chiar şi observarea prezenţei
unui arbore sau participarea la activităţi de plantare s-a dovedit benefică în ceea ce priveşte
capacitatea de direcţionare a atenţiei. Natura are un efect de amortizare a stresului cotidian,
vegetaţia şi elementele naturale din locuinţă sau din apropiere acţionând ca factori protectori
pentru copii. Căutând mecanismele care stau în spatele acestui rezultat, Wells şi Evans (2003) au
ajuns la concluzia că elementele naturale acţionează pe două căi majore: (I) asigurând un suport
80

social, ceea ce se explică prin faptul că copiii îşi fac prieteni mai uşor şi interacţionează mult mai
bine în aer liber, şi (II) prin „capacitatea de atenţie direcţionată”, copiii fiind fascinaţi şi atraşi de
elemente noi, prezente într-un număr nelimitat în natură.
Influenţa pe termen lung şi posibilele efecte pozitive ale experienţelor din natură asupra
formării de indivizi dedicaţi cauzei protecţiei mediului este una dintre direcţiile relativ recente de
cercetare. În urma studiilor s-a demonstrat că începând de la simpla joacă cu frunze, fructe, până
la colectarea acestora sau posibilitatea de a avea în îngrijire un animal în perioada copilăriei,
contactul cu natura şi cu elemente naturale influenţează cunoştinţele din domeniul protecţiei
mediului acumulate până la vârsta adolescenţei. Un studiu similar, dar realizat pe un interval de
timp mai lung, a dovedit existenţa unor relaţii pozitive între experienţa în aer liber în cursul
primilor ani de viaţă şi atitudinea faţă de mediu a tinerilor adulţi, în timp ce oportunitatea
împărtăşirii acestei experienţe, de exemplu sub forma taberelor sau activităţilor de cercetaşi, a
avut o influenţă şi mai puternică.
Într-un studiu amplu cu privire la relaţia dintre experienţele din natură din perioada
copilăriei şi atitudinea faţă de mediu ca adult, Wells şi Lekies (2006) au arătat că activităţile din
primii ani de viaţă ce au loc în „natura sălbatică”, cum ar fi diferitele jocuri, plimbări, excursii,
tabere cu cortul, pescuitul etc. au o influenţă semnificativ pozitivă asupra atitudinii faţă de mediu
şi comportamentului în natură ca adulţi. Persoanele care au participat la astfel de activităţi
înaintea împlinirii vârstei de 11 ani au arătat o atitudine pro-mediu ca adulţi şi erau capabili să
demonstreze un comportament pro-mediu. De asemenea, contactul cu natura „cultivată” în
timpul copilăriei, cum ar fi îngrijirea plantelor sau animalelor este asociată pozitiv cu atitudinea
faţă de mediu, însă are o influenţă mai redusă asupra comportamentului.
Formarea atitudinii faţă de mediu este parţial responsabilă şi de existenţa relaţiei dintre
experienţele din natură din copilărie şi comportamentul faţă de mediu ca adult.
Părinţii şi educatorii conştienţi de importanţa acestor experienţe sunt mai interesaţi şi mai
dispuşi să ofere oportunitatea explorării naturii copiilor pe care îi au în îngrijire, decât cei fără
conştiinţă de mediu.
Importanţa programelor educaţionale în dezvoltarea abilităţilor ecologice şi a altor deprinderi
Majoritatea studiilor menţionate mai sus au abordat influenţa diferitelor experienţe în
natură din perioada copilăriei asupra atitudinii generale ca adult, fără a lua în calcul influenţa
programelor educaţionale, care reprezintă o cale mult mai controlată şi sistematică spre atingerea
atitudinii de mediu.
Analize relativ recente privind cercetările din domeniul educaţiei ecologice au arătat
dezvoltarea accentuată şi diversificarea rapidă a acestui domeniu. Acestea au atras atenţia asupra
lipsei de considerare şi adaptare a teoriilor educaţionale şi practicilor de cercetare cu privire la
copii, care sunt, de fapt, obiectul real al educaţiei ecologice. Deoarece scopul major al educaţiei
ecologice este modificarea modului de gândire şi a comportamentului indivizilor, acestea trebuie
să fie reflectate şi în criteriile de evaluare ale programelor educaţionale.
Mai multe studii abordează problema percepţiei naturii şi experienţei de învăţare a
tinerilor. Bonnett şi Williams (1998) au examinat atitudinea faţă de natură şi mediu în general a
elevilor din anii cinci şi şase de studiu. Rezultatele lor au indicat, în general, o atitudine pozitivă a
copiilor de această vârstă faţă de natură, atrăgând în acelaşi timp atenţia asupra rolului important
al discuţiilor şi posibilităţilor de participare în diferite acţiuni de mediu. Aceeaşi a fost şi concluzia
lui Battersby (1999), care a arătat cum copiii reacţionează prin dezinteres şi rezultate şcolare slabe
la un curriculum care nu le permite aprofundarea prin metode practice a informaţiilor teoretice
transmise.
81

Într-un studiu similar, Loughland şi alţii (2003) concluzionează că programele de educaţie
ecologică trebuie să fie bazate pe capacitatea reală de înţelegere a copiilor şi nu pe presupuneri a
priori cu privire la cunoştinţele şi părerile elevilor.
Unul din motivele pentru care programele educaţionale se adresează în special copiilor şi
tinerilor încadraţi în sistemul educaţional este modul lor de gândire mult mai flexibil. Astfel,
educaţia ecologică urmăreşte îmbunătăţirea pe termen lung a atitudinii şi a comportamentului
faţă de mediu a tinerilor. În acelaşi timp, autorii acestor programe sunt conştienţi de faptul că prin
intermediul copiilor pot avea o influenţă şi asupra celorlalte generaţii, ajungând în final să
comunice cu mai multe grupe de vârstă.
Mai multe studii au evaluat eficienţa educaţiei ecologice în dezvoltarea unei atitudini
pozitive faţă de natură, în timp ce altele au arătat cum copiii pot avea rolul de catalizatori în acest
proces.
Bradley şi alţii (1999) au evaluat cunoştinţele şi atitudinea de mediu a liceenilor pe baza
unor chestionare distribuite înainte şi după absolvirea unui curs de zece zile în domeniul ştiinţei
mediului. Rezultatele au indicat diferenţe statistice semnificative, punctajele obţinute la testul de
cunoştinţe fiind mai mari cu 22% la finalizarea cursului, timp în care şi atitudinea elevilor a devenit
mult mai favorabilă cauzei de mediu. Rezultatele au fost similare şi în studiul lui Dettman-Easler şi
Pease (1999), care au inclus în planul de cercetare şi evaluarea importanţei localizării programului
educaţional. Astfel, ei au concluzionat că elevii au avut o altitudine mult mai pozitivă faţă de
natură la finalul unor programe desfăşurate în aer liber decât în urma activităţilor din sălile de
curs. Majoritatea studiilor au rezultate similare, ajungând la concluzia că eficienţa activităţilor
desfăşurate în vederea dezvoltării cunoştintelor de mediu este mai mare când aceste se
desfăşoară în aer liber.
Dintr-un studiu internaţional, realizat în patru state membre ale Uniunii Europene
(Danemarca, Marea Britanie, Portugalia şi Franţa), rezultă că copiii reprezintă o legătură crucială
între adulţi şi specialiştii din domeniul protecţiei mediului, ducând mai departe în familiile lor
cunoştinţele nou dobândite.
Ballantyne şi alţii (2006) au realizat un studiu participativ, încurajând elevii să iniţieze
discuţii pe probleme de mediu în familiile lor şi în comunitatea de care aparţin, ajungând, în final,
la aceeaşi concluzie, şi anume că adulţii pot fi educaţi prin intermediul copiilor în urma încurajării
comunicării dintre generaţii.
Participarea la diferite programe de educaţie ecologică s-a dovedit a avea o influenţă
importantă şi asupra altor deprinderi în afara dezvoltării cunoştinţelor pentru care programul a
fost iniţial conceput. Evaluând influenţa cunoştinţelor aprofundate din domeniul protecţiei
mediului asupra modului în care elevii parcurg etapele procesului educaţional, Archie (2003) a
observat că aceştia au învăţat mult mai mult decât ce urmăreau programele respective,
dezvoltându-şi capacitatea de gândire şi de rezolvare a problemelor. Au dobândit deprinderi
esenţiale pentru viaţă, cum ar fi cooperarea şi comunicarea, respectiv capacitatea de a construi
relaţii.
Într-o evaluare realizată în 2001, Asociaţia Nord-Americană pentru Educaţie Ecologică (The
North American Association for Environmental Education – NAAEE), a concluzionat că educaţia
ecologică facilitează învăţarea prin colaborare (activităţile în echipe sau cu parteneri), gândirea
critică şi discuţiile, fiind orientată pe strategii de acţiune şi aplicaţii adaptate realităţilor vieţii.
Drept urmare, cei care participă la programe de educaţie ecologică dezvoltă şi următoarele
aptitudini:
● lucrul în echipă;
● ascultarea şi acceptarea unor opinii diferite, dovedind astfel mai bune abilităţi sociale;
● rezolvarea unor probleme reale şi capacitatea de autoeducare, aceste programe antrenând
şi elevii apatici care devin astfel interesaţi de studiu;
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● capacitatea de a avea o gândire pe termen lung;
● integrarea într-o comunitate.
Conform acestor studii, educaţia ecologică are un efect pozitiv asupra întregului
curriculum, influenţând benefic performanţele şcolare prin:
● îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la diferite materii;
● dezvoltarea capacităţii elevilor de a-şi transfera şi adapta cunoştinţele din contextele
familiare în cele noi;
● capacitatea elevilor de a pune în practică cunoştinţele teoretice dobândite;
● reducerea problemelor de disciplină în clasă;
● posibilitatea ridicării nivelului general al procesului de educaţie ca urmare a celor
menţionate mai sus.
Educaţia ecologică eficientă presupune existenţa unei legături cu viaţa comunităţii,
permiţând oamenilor să redobândească relaţia intimă şi personală (în multe cazuri deja pierdută)
cu împrejurimile zonei de reşedinţă, cunoştinţele cu privire la existenţa şi modul de utilizare a
resurselor locale, reducând astfel dependenţa de resurse distanţate, ceea ce duce în final la
recâştigarea controlului asupra propriei vieţi.
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Omul şi influenţa sa asupra mediului
prof. Grecu Tatiana
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu
Până la apariţia omului şi a unei noi forme de mişcare a materiei determinată de el,
respectiv societatea umană raţională, natura îşi continua existenţa nestingherită, dezechilibrele
locale – chiar cele de tipul unor catastrofe – fiind compensate, mai devreme sau mai târziu, prin
revenirea la starea de echilibru. Procesele din ecosferă se desfăşurau conform legilor interne ale
sistemelor complexe care o formează.
Fiinţă raţională, activă,omul nu s-a mulţumit – asemeni altor vieţuitoare – cu rolul pasiv de
integrare „cuminte“ în mecanismul ecosistemelor, de supunere resemnată în faţa legilor
implacabile ale evoluţiei. El şi-a manifestat încă din cele mai vechi timpuri acţiunea asupra
sistemelor biologice. Se poate afirma că, încă din etapa emancipării sale din seria animală, prin
dobândirea poziţiei verticale, a graiului articulat şi a autonomiei mâinii – capabilă să realizeze
unelte – omul a scăpat de sub controlul legilor naturii, legi ce reglementeaza echilibrul stabil între
mediu si vieţuitoare. Jean Dorst în lucrarea „Înainte ca natura să moară“ scria că: „Putem … admite
că echilibrul biologic natural între om şi natură a dispărut foarte curând, în orice caz din momentul
în care vânătorul s-a transformat în păstor şi mai ales în agricultor“. Într-adevăr, datorită modului
de existenţă, oamenii care trăiau de pe urma vânătorii, pescuitului şi culesului, au modificat prea
puţin mediul. Multă vreme influenţa manifestată de ei asupra mediului a fost limitată pe de-o
parte datorită densităţii reduse a populaţiei, iar pe de altă parte datorită mijloacelor tehnice
modeste de care dispuneau. Totuşi, existau si unele triburi de vânători care – aflate într-un stadiu
superior de evoluţie – au produs modificări mai profunde mediului, prin utilizarea focului.
Trecerea la faza pastorală şi agricolă a determinat disfuncţii profunde în structura mediului:
pădurile au fost tăiate şi înlocuite cu terenuri agricole, ceea ce a avut ca urmare apariţia
fenomenului de eroziune, cu perturbarea regimului apelor şi al climei. Datorită epuizării rapide a
substanţelor nutritive din sol, acesta devenea neproductiv după 1-2 recolte, ceea ce îi determina
pe agricultori să defrişeze noi teritorii pentru a fi utilizate ca terenuri agricole.
Pe măsură ce populaţia creşte, agricultura se dezvoltă tot mai puternic. Despăduririle se
realizează într-un ritm deosebit de rapid pentru a se obţine noi terenuri agricole. Totodată, începe
să se dezvolte şi creşterea animalelor, aceasta realizându-se într-un mod intensiv.
Tot datorită creşterii populaţiei, dar şi ca urmare a apariţiei industriei manufacturiere şi a
comerţului, apare necesitatea utilizării unei cantităţi tot mai ridicate de masă lemnoasă, care era
folosită ca şi combustibil, material de construcţie sau în economia casnică (albinărit, morărit etc.).
La scara timpului omenesc, cele mai profunde modificări şi cele mai întinse si rapide
distrugeri au avut loc într-o perioadă relativ scurtă, de 200-300 ani. „Dacă ar fi să reducem la un an
de 12 luni întreaga durată a istoriei omenirii, începând cu epoca pietrei cioplite – scrie Jean Dorst –
începutul erei noastre ar coincide cu începutul lunii decembrie. Întreaga istorie «mecanica» a
omenirii se desfăşoară în ultimele două zile şi în cuprinsul acestei perioade – o fracţiune de secundă
la scara zoologică – omul a modificat cel mai profund faţa pământului, uneori în folosul său real,
dar şi desfigurând-o adesea în modul cel mai ruşinos, acumulând ruine si catastrofe, atât din
punctul de vedere al naturaliştilor, cât şi din punctul de vedere al economiştilor“.
În cursul secolului trecut şi chiar în prima jumătate a secolului nostru – perioadă
caracterizată printr-o puternică dezvoltare industrială şi explozie demografică – omul a trecut de la
exploatarea extensivă a resurselor naturale la cea intensivă. Aceasta a avut ca rezultat declinul
ecologic al naturii, deteriorarea realizându-se pe mai multe planuri. Astfel, s-a putut „asista“ la
deteriorarea ecosistemelor prin: eroziune, supraexploatarea resurselor biologice, introducerea de
noi specii în ecosistem, construcţii de baraje si canale, antropizare şi poluare.
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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 globală 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 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.
La acest început de mileniu, trebuie să tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul
înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe Terra.
Realităţile zilelor noastre arată că este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări
ale civilizaţiei omeneşti, dar şi a celor mai complexe şi, uneori, nebănuite efecte asupra vieţii.
Reziduurile de tot felul, acoperă uscatul şi degradează terenurile agricole tocmai acolo
unde sunt mai fertile, urâţesc natura acolo unde este mai căutată pentru frumuseţea ei.
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.
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 dintrodată. 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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“Educarea tinerilor în spiritul ecologic !”
prof. Hereșanu Georgeta Felicia
prof. Ciochină Daniela Cristiana
Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Râmnicu Vâlcea
În perioada actuală, în multe ţări ale lumii, educaţia pentru protecţia mediului, a devenit o
nouă dimensiune a curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă
de mediu, de a-i face pe copii să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului.
Protecţia mediului înconjurător a devenit un obiectiv major al lumii contemporane. De
aceea omenirea caută soluţii pentru prevenirea poluării mediului de viaţă şi crearea unui mediu
echilibrat şi propice vieţii.
Încă de la vârstă mică, copiii trebuie să înveţe şi să respecte legile naturii, ei fiind ajutaţi să
descifreze şi să-şi însuşească ABC-ul ecologiei, să înţeleagă necesitatea protecţiei mediului, a
ocrotirii naturii. Copiii trebuie învăţaţi cum să contribuie la refacerea naturii, menţinând curăţenia
şi îngrijind frumuseţile ei oriunde s-ar afla, să înţeleagă că ocrotind naturii se ocrotesc pe ei înşişi.
Pentru implementarea educațieie ecologice la nivel liceal tehnologic,unde nu există
curriculum pe această temă,am dezvoltat dealungul anilor un proiect educative……..
Metoda proiectului tematic presupune o abordare transdisciplinară a unei teme bine
stabilite în raport cu cerinţele programelor şcolare, cu capacităţile intelectuale implicate, dar şi cu
interesele şi abilităţile practice ale elevilor, fiind o formă de evaluare motivantă pentru ei, chiar dacă
volumul de muncă este sporit.Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect
tematic asigură o învăţare activă, reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. În
cadrul lor, elevul îşi concentreză atenţia şi energia, cu atât mai mult cu cât are oportunitatea de a-şi
personaliza cunoştinţele dobândite prin mijloace artistice: creaţii „literare”, postere educative, afişe,
desene, albume, jocuri, produse practice. Este o metodă complexă, care necesită o perioadă mare de
timp (una sau mai multe săptămâni) şi care se poate realiza individual şi în grup, aducând, astfel, mai
multe beneficii.
Proiectul educativ “Protejând mediul,ne protejăm pe noi !” s-a desfășurat pe durata a trei
ani, deoarece obiectivele propuse au fost complexe și s-a dorit o conexiune între diversele acțiuni
desfășurate și anume: acţiuni de voluntariat, activităţi ecologice, întâlniri cu specialişti, vizionări de
filme tematice, ateliere de lucru, expoziţie cu produsele elevilor.
Obiectivele educaționale ale proiectului au fost:
- stimularea elevilor din învăţământul tehnic, astfel
încât să se exprime într-un mod cât mai variat;
- creșterea motivației elevilor către dezvoltarea
abilităților profesionale;
- atragerea elevilor într-un spaţiu educativ plăcut
unde îşi pot pune în aplicaţie ideile creative şi inovatoare;
- implicarea elevilor în organizarea şi realizarea de
materiale necesare desfăşurării activităţilor din cadrul
concursului;
- valorizarea muncii în echipă
- popularizarea unor exemple de bune practici ;
Una din activitățile importante ale proiectului „Reciclarea deşeurilor - protejarea
resurselor!”, cea referitoare la reciclarea materialelor a presupus următoarele momente distincte:
a. Elevii au plantat flori şi arbuşti ornamentali procuraţi de aceștia în spaţiul verde al şcolii.
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Apoi în săptămâna dedicată “Orei Pământului” elevii voluntari au participat la campania de
împădurire “Plantăm fapte bune în România”
b. Prin activități de voluntariat elevii din
cadrul clubului “E cool să fi verde !” au
desfășurat la nivelul întregii școlii, o
campanie de colectare şi valorificare a
deşeurilor (hărtie , echipamente electrice și
electronice);
c. Activitătile ecologice s-au concretizat prin
participarea grupului țintă la acţiuni de
curăţenie în şcoală şi zona limitrofă şcolii.
d. Pentru informarea corectă și conştientizarea elevilor la problemele de mediu şi societate
am avut-o ca și invitat din partea partenerului nostru Agenția Județeana pentru Protecția
Mediului-Vâlcea pe doamna Silvia Pădurariu.
e. Fiind în apropierea Sfintelor Paști activitatea a presupus și un atelier de lucru pentru
reciclarea deşeurilor prin transformarea lor în obiecte utile şi valorificarea lor (felicitări,
coșulețe cu ouă de Paște din ziare, realizarea unui pom ornamental cu ouă de Paște din
materiale reciclabile ,etc.)
Prin acțiunile desfășurate pe parcursul activităților au fost puse în evidență: competențele
științifice ale elevilor referitoare la normele de protecție a mediului; competențele artistice ale
elevilor din învățământul tehnic, s-au dezvoltat abilităţi de a proiecta şi desfăşura munca în echipă
și competențele practic-aplicative.
Participarea unui număr mare de elevi a avut ca rezultat împărtășirea propriilor experiențe
interdisciplinare și extrașcolare, socializarea elevilor din diferite clase, menținerea contactului între
cadrele didactice , îmbunătățirea imaginii școlii din filiera tehnologică.
Acțiunile desfășurate de elevii din grupul tință în cadrul activitații “Reciclarea deşeurilor protejarea resurselor!” au influențat comportamentul acestora în protejarea mediului prin
conștientizarea lor la problemele de mediu şi ale
societății; le-au dezvoltat spiritul creativ și iau
stimulat în participarea pe viitor la activităţile
extracurriculare.
La finalul acestei activități s-a manifestat
dorința din partea elevilor și a profesorilor, pentru a
continua activități pe tema protejării mediului. La
nivelul școlii există deja în derulare de câțiva ani un
program educativ „Protejând mediul,ne protejăm pe
noi !” și clubul elevilor „E cool să fii verde!“
Elevii și cadrele didactice participanți la activitatea noastră „Reciclarea deşeurilor protejarea resurselor!” consideră că trebuie să ne evidențiem rezultatele din următoarele motive:
• fiecare dintre noi este responsabil pentru deşeurile pe care le produce. Nu putem arunca
orice, oriunde, indiferenţi la ce lăsăm în urmă şi la efectele dezastruoase pe care deşeurile
le au asupra mediului în care trăim. Ne dorim cu toţii oraşe, străzi, drumuri mai bune şi mai
curate. Este momentul ca fiecare dintre noi să facă ceva în acest sens.
• pentru că reciclarea înseamnă respect pentru lege şi pentru noi înşine. Legislaţia ne obligă
să reciclăm pentru a reduce efectele poluării, însă dincolo de obligativitatea aceasta,
trebuie să ştim că natura are o capacitate limitată de preluare a deşeurilor noastre.
• pentru că fiecare dintre noi are dreptul să respire aer curat, să se plimbe prin parcuri şi
păduri curate.
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•

•

dorit.

pentru că deşeurile capătă valoare atunci când sunt reciclate corect. Dezasamblate şi
tratate conform standardelor de mediu, deşeurile devin materie primă secundară. Acest
lucru înseamnă că resursele naturale sunt
folosite eficient.
pentru că deşeurile de echipamentele electrice
şi electronice pot avea în componenţa lor
substante periculoase care, eliberate în aer,
apă sau sol au efecte dăunătoare, pe termen
lung, asupra hranei noastre, a apei pe care o
bem sau a aerului pe care îl respirăm.
Şi acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru activitatea noastră și-a atins scopul

Valorizarea elevilor din învățământul tehnic este importantă atât pentru ei, cât si pentru
ceilalti elevi din sistemul de învăţământ, dar şi pentru comunitate.
Au fost puse în evidență competențele științifice, artistice ale elevilor din învățământul
tehnic care este în general considerat o „cenușăreasă” a sistemului de învățământ România.
Participarea unui numar mare de elevi a avut ca rezultat împărtășirea propriilor experiențe
școlare și extrașcolare, socializarea elevilor din învățământul tehnic, menținerea contactului între
cadrele didactice de specialitate, îmbunătățirea imaginii activității școlilor din filiera tehnologică.
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Reciclarea becurilor
prof. Hoduț Florentina
Colegiul Tehnic "Traian Vuia", Oradea
Becurile convenționale cu filament
nu sunt reciclabile. În schimb cele mai noi,
așa-numitele becuri „ecologice”, sunt și
trebuie reciclate, deoarece conțin vapori de
mercur, un material prețios și extrem de
toxic, atât pentru mediu, cât și pentru
oameni. În niciun caz nu ar trebui ca aceste
becuri să ajungă la groapa de gunoi! Același
lucru este valabil și pentru neoanele de
culoare roșie, care conțin de asemenea
vapori de mercur; neoanele convenționale
albe conțin dioxid de carbon, un gaz care nu
există în atmosferă în mod normal.
Cum se reciclează?
Deoarece mercurul din aceste becuri este sub formă de vapori, procesul este unul
controlat. În mod normal, cămașa de sticlă este spartă în vid, iar vaporii de mercuri sunt absorbiți
într-un recipient răcit, pentru a se condensa în formă lichidă.
Ce avantaje are reciclarea?
Mercurul din becurile ecologice reprezintă un real pericol pentru natură și oameni dacă
acestea sunt aruncate. În cazul în care se sparge accidental un asemenea bec/neon, cel mai bine
este să se aerisească camera timp de 5-10 minute, pentru a elibera vaporii toxici de mercur.
Ce se poate preda pentru reciclare?
Becuri ecologice drepte, compacte (cele „îndoite” sau spiralate) se reciclează.
Administrațiile locale și companiile pot preda și lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate,
precum și lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogen metalice; toate acestea se
folosesc pentru iluminatul spațiilor mari, precum străzile, spațiile comerciale și industriale ori
arenele sportive.
Avantajele becurilor economice
Chiar dacă prețul becurilor economice poate părea în prima fază prohibitiv în comparație
cu becurile incandescente, este bine de știut că, în timp, acestea aduc cu sine un cost scăzut al
facturii electrice datorită timpului mare de viață și consumului de energie mai mic. Astfel, durata
de viață în medie pentru un bec economic CFL (compact fluorescent lamp) este de 10 – 15 ori mai
mare decât a unui bec normal cu incandescență. Mai mult, un LED poate ajunge la o durată de
viață de peste 15 ani dacă este exploatat corect (la 7 ore pe zi timp de folosire).
De asemenea, este bine de știut și faptul că un bec economic fluorescent folosește cu
circa 70 – 75% mai puțină energie decât unul incandescent. Dacă fiecare cetățean român ar fi
schimbat deja un bec incandescent cu unul economic (adică 19 milioane), deja s-ar fi economisit
circa 450 milioane de lei și un milion de kilowați pe an de la apariția acestor impuneri din partea
Uniunii Europene.
Dezavantajele becurilor economice
Becurile economice, atât CFL cât și LED au un cost de achiziție inițial mare, care poate
dezarma în prima fază. Dacă un bec incandescent costă între 1 și 5 lei, un bec economic poate
costa între 10 și 50 de lei în funcție de putere și durata de viață. Un calcul simplu spune că, dacă
vrem să schimbăm becurile în casă, avem nevoie de aproximativ 15 becuri care, la un preț de 20 de
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lei bucata, pot costa circa 300 de lei, ceea ce reprezintă o investiție inițială mare pentru buzunarul
unui cumpărător.
De asemenea, sensibilitatea la căldură a becurilor economice le poate reduce durata de
viață simțitor. Acesta este motivul pentru care becurile de tip LED au integrate “aripioare”
metalice de răcire care pot deranja vizual un utilizator. Din fericire, doar LED-urile de peste 5 W
necesită aceste “aripioare” (necesare disipării căldurii) deoarece temperatura optimă de
funcționare este sub 40 de grade C (trebuie să rămână reci).
Un alt factor deranjant poate fi
faptul că becurile CFL au nevoie de câteva
secunde bune pentru ca becul economic să
ajungă la putere maximă (strălucire
maximă).
Un ultim aspect important ce
trebuie luat în calcul la achiziționarea unui
bec economic de tip CFL este faptul că
acesta conține aproximativ 5 miligrame de
mercur, care este o substanță toxică dacă
este atinsă sau inhalată. De aceea, se
recomandă să se strângă cioburile unui bec
economic CFL cu mare atenție.
În școala noastră reciclarea deșeurilor și aparatelor electrocasnice a început încă din anul
2016 prin instalarea în fiecare clasă a recipientelor pentru aduanarea obiectelor reciclabile.
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Algele, visul biocombustibilului salvator?
prof. Valerica Istrate
Şcoala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași
Biodiesel-ul pare a fi unul din combustibilii viitorului, în principal datorită abundenţei
resurselor prime naturale din care se poate produce. În acest context nu ne miră faptul că
biodiesel-ul se poate produce mai nou şi din alge marine. Cel mai mare avantaj al algelor este că
se poate obţine de 30 de ori mai mult biodiesel pe hectar decât din porumb sau soia. Cuplat cu
faptul că algele cresc în apa sărată (cea mai abundentă substanţă pe Pământ) începem să
înţelegem de ce algele marine pot deveni o alternativă la petrol. Putem începe de la sursa de
materie primă.
Alge-alge, dar ce alge? Nu se ştie deocamdată pe ce specii vegetale ne vom bizui în viitor ca
sursă de combustibil, aşa că marile companii din domeniu au în vedere mai multe opţiuni. Viitorul
va arăta care dintre plantele experimentate se vor dovedi cele mai potrivite. Speciile de alge alese
sunt cele capabile să sintetizeze cantităţi mari de lipide (substanţe grase). Dar de ce? Pentrucă
tocmai din aceste substanţe se poate obţine, printr-un proces chimic numit transesterificare,
preţiosul combustibil cu care ne vom alimenta mâine maşinile, motocicletele, scuterele, drujbele şi
ce mai funcţioneaza azi cu motorină. O astfel de specie este Bothryococcusbraunii, algă
descoperită de profesorul Makoto Wanatabe, de la Universitatea Tsukuba. El a calculat că ar putea
schimba Japonia în maxim 5 ani şi, după aceasta, “Putem începe să schimbăm lumea’’, afirma el în
ziarul “The Times”.
Alga descoperită de el este în mod special „predispusă la îngrăşare“, şi a fost deja cultivată
experimental într-o zonă deşertică. Poziţia taxonomică a acestei alge a fost schimbătoare.
Prezenţa resturilor pereţilor celulari în masa gelatinoasă a coloniei, structura pereţilor celulari,
prezenţa pirenoidului şi a amidonului justifică situarea în încrengatura Chlorophyta. Formează
colonii mari, de culoare verde, care adesea par diseminate în formă de granule pe suprafaţa apei.
Celulele sunt condensate la periferie, astfel că interiorul coloniei pare omogen. Ca produse de
asimilaţie se găsesc amidon şi ulei. Fiind mai uşoare decât apa, coloniile plutesc la suprafaţă şi
adesea formeză “înfloriri”.
În teorie, e destul de simplu. Algele verzi produc, în urma procesului de fotosinteză,
substanţe lipidice sau uleiuri vegetale. Aceste uleiuri pot fi folosite la obţinerea de combustibil
biodiesel pentru alimentarea oricărui motor diesel. La actualul nivel de consum, rezervele de
petrol s-ar putea termina destul de curând; pe masură ce rezervele vor scădea, preţul va creşte
alarmant şi, oricum, industria petrolieră este una extrem de poluantă, contribuind din plin la
încalzirea globală, coşmarul nostru cronic. Una peste alta, dependenţa de petrol ne otrăveşte
viaţa, aşa că găsirea unor surse alternative de energie a devenit imperioasă. Criza petrolului este
aproape şi trebuie să ne pregătim, asta a devenit deja clar pentru toată lumea. Dar de ce ar fi mai
bune algele decât plantele terestre? Păi, au câteva avantaje mari. În primul rând, necesităţile lor
vitale sunt mai mici şi mai uşor de satisfăcut. N-au nevoie decat de apă, de soare şi de dioxid de
carbon, iar acestea sunt mai uşor de procurat şi creează mai puţine probleme decât îngăşămintele
şi pesticidele cu care se cresc în ziua de azi plantele terestre.
Nu e nevoienici de lucrări agricole complicate şi costisitoare (arat, prăşit…), nici de
suprafeţe foarte mari de teren arabil, care în unele zone este puţin şi trebuie folosit la maximum
pentru cultivarea plantelor comestibile. Algele pot creşte în bazine sau chiar în saci de plastic, iar
aceste recipiente ar putea fi instalate şi în locuri unde cultivarea unor plante terestre n-ar da
rezultate.
Spre deosebire de recolta terestră, cea acvatică depinde mult mai puţin de toanele vremii,
iar randamentul e mai mare: celulele algale, având o suprafaţă sporită în raport cu volumul,
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absorb rapid nutrienţii şi, astfel, cresc şi se înmultesc rapid. Cel mai însemnat avantaj al lor este
faptul că se hrănesc cu dioxid de carbon. Absorbind din aer acest gaz, foarte primejdios în
contextul actual, deoarece e principalul „vinovat“ pentru efectul de seră responsabil de încălzirea
globală, algele pot contribui la reducerea concentraţiei de CO2 în aer, deoarece ele elimină aceeaşi
cantitate pe care au absorbit-o în timpul creşterii. În procesul fotosintezei, este eliberat în schimb
oxigen – adică exact ceea ce ne trebuie. Ideea câştigătoare ar fi creşterea algelor într-un mediu
foarte bogat în dioxid de carbon. Aşadar, dacă am amplasa instalaţii de crestere a algelor în
vecinătatea unor termocentrale, unde se produc cantităţi uriaşe de CO2, algele ar avea nutrienţi,
iar noi oxigen. Toata lumea ar fi mulţumită. Până în clipa de faţă există deja câteva companii care
cercetează biodiesel-ul obţinut din alge marine.
În ceea ce priveşte ţara noastră, România are un potenţial energetic ridicat de biomasă,
evaluat la aproximativ 7.600 tep/an (tone echivalent petrol), adică aproape 19% din consumul
total de resurse primare la nivelul anului 2000. Astfel, 54% din căldura produsă pe bază de
biomasă se obţine din arderea de reziduuri forestiere sau 89% din căldura necesară încălzirii
locuinţelor şi prepararea hranei (mediul rural) este rezultatul consumului de reziduuri şi deşeuri
vegetale. România trebuie să încurajeze investiţiile în surse alternative de energie, pentru ca
ponderea energiei electrice produse din resurse alternative să crească. Deşi biomasa este una
dintre principalele resurse de energie regenerabilă ale României, în prezent ţara noastră îşi obţine
cea mai mare parte din energia verde care provine din resurse hidro. Exploatarea biomasei câştigă
însă tot mai mult teren şi la noi. Pe termen mediu şi lung, cresterea cantitaţii de biomasă se poate
asigura din plantatii (arbori şi arbuşti cu perioadă redusă de creştere) pe suprafeţe degradate,
terenuri agricole dezafectate sau scoase din circuitul agricol. Unul dintre dezavantaje este că
algele trebuie crescute în încăperi închise, pentru a reduce riscul contaminării bacteorologice
cauzată de razele soarelui. Acest lucru se traduce prin nevoia de spaţii mai mari, echipament
suplimentar şi supraveghere mai atentă, toate acestea necesitând finanţări pe care ţara noastră nu
le are.
Unul dintre principalele avantaje ale utilizării biocombustibililor produşi în urma proceselor
de transformare a algelor marine este acela că elimină o cantitate mică de dioxid de carbon,
aceasta fiind egală cu cantitatea absorbită în perioada creşterii. Un alt avantaj major este acela că
sunt biodegradabile astfel că nu afectează mediul înconjurător, din contra, chiarputând fi utilizate
in hrănirea animalelor. Pe de altă parte, utilizând biocombustibilii se reduce necesarul de
combustibili fosili. Un altavantaj ar fi acela că asigură folosirea intensivă a suprafeţelor agricole
nelucrate, lucru întâlnit mai ales în România. Pe lângă toate aceste lucruri noua industrie a
bioenergiei ar putea avea un potenţial de creare de noi locuri de muncă, generând surse de venit
în special în zonele rurale din regiunile cele mai sărace ale lumii.
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Energia verde și fibra de carbon, soluții privind poluarea cu dioxid de carbon
prof. Istrate Valerica
Școala Profesională Holboca
În vremurile actuale singura constantă este schimbarea, care transformă lumea într-un ritm
accelerat, Conformparticipanților la conferința de la Davos din 2016 – asistăm la răsăritul celei dea Patra Revoluții Industriale.Prima Revoluție Industrială a introdus folosirea apei și a aburului
pentru a mecaniza producția, începând cu secolul XVIII. A Doua Revoluție apăruta în secolul XIX
folosește electricitatea, iar A Treia Revoluție Industrială folosește electronica și tehnologia
informației pentru a automatiza producția, din 1969 și până azi. Acum, a Patra Revoluție
Industrială, întrepătrunsă cu cea anterioară în ultimii 20 de ani, folosește o fuziune de
tehnologii:cea fizică, cea digitală și cea biologică. Suntem deja înconjurați de inteligență
artificială, de la vehicule autonome și drone până la asistenți virtuali și software care traduc în
timp real, fac investiții la bursă și contribuie la descoperirea de noi medicamente, ori algoritmi
capabili să ne prezică interesele și comportamentele sociale.Peste 30% din populația globului
utilizează în prezent platforme de social media pentru a învăța, pentru a se conecta și a face
transfer de informații. Această interacțiune ar trebui să creeze oportunitatea unei coeziuni și
înțelegeri inter- și multiculturale, care să transforme lumea într-un loc mai tolerant, mai
interconectat și cu mai puține probleme.
În cea de-a Patra Revoluție Industrială, energia este totul. Și energia verde a început să
câștige teren în fața combustibililor fosili. Acum, omenirea investește anual în tehnologii noi
pentru energie regenerabilă mai mult decât în cele pentru cărbuni, gaze naturale și petrol la un
loc.

Poate părea surprinzător, dar astăzi energia curată reprezintă peste jumătate din toată
producția de energie adăugată – adică din sursele de energie nou create, în plus față de vechea
infrastructură de combustibili fosili. Iar surpriza este că cea mai mare parte a acestui tip de
instalații regenerabile – peste două treimi – vine din țările aflate în curs de dezvoltare.
Marocul devine o „superputere solară” – aici se construiește una dintre cele mai mari
centrale de energie fotovoltaică, care va produce destulă energie cât pentru mai mult de un milion
de marocani, reducând necesitatea de combustibili fosili a țării cu 2,5 milioane de tone de petrol.
În Bangladesh, circa 3,5 milioane de locuințe – sau 18 milioane de oameni – au acum energie
electrică provenită din sisteme solare.
China transformă 800 de școli din Beijing în „școli ale soarelui”, ale căror acoperișuri vor fi
acoperite cu 100 megawați de panouri solare pentru a alimenta sălile de clasă, curățând
deopotrivă atmosfera. Mexicul a distribuit gratis cetățenilor săi 23 de milioane de becuri
economice, astfel că peste 5,5 milioane de familii mexicane și-au redus facturile la electricitate cu
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18%.Ba chiar și în România, zona Dobrogea a devenit căminul celui mai mare parc eolian din
Europa Centrală și de Est (Cogealac-Fântânele), fiind împânzită cu sute de turbine eoliene, cu o
putere de 2,5 MW fiecare.
Conform Convenției de la Paris, măcar 40% din producția de energie globală trebuie să
provină de la tehnologii cu zero emisii. În tot acest peisaj, China va juca un rol cheie, în sensul
transformării către energia verde și regenerabilă. Target-ul ambițios al acestei țări este ca, până în
2030, 25% din producția sa totală de energie să provină din surse regenerabile. Asta, în condițiile
în care acum acest procent este de numai 1,5% – 2%. Între timp, China este deja lider de exporturi
al tehnologiei pentru energie curată – peste 60% dintre panourile fotovoltaice din toată lumea
sunt fabricate acolo.

Există previziunea că, până în 2030, sistemul electric va fi mai conectat și hibridizat (o
combinație de resurse și rețele).În viitor, printr-o rețea energetică smart, clădirile își vor genera
propria electricitate din surse regenerabile, folosind spațiul excesiv din pereți, de pe acoperișuri și
chiar ferestrele pentru producerea de energie solară sau eoliană.
Aproape toată lumea este de acord acum că gazele cu efect de seră, dintre care dioxidul de
carbon este cel mai important, influențează în mod direct creșterea temperaturii globale și
schimbările climatice. Pe plan global, circa 60% din energia electrică este obținută prin arderea
cărbunilor în termocentrale. După care peste 50% din petrol este utilizat ca și carburant. Iar cea
mai mare parte a gazelor naturale este arsă pentru încălzirea din domeniul rezidențial, iar, mai
nou, și pentru producerea energiei.Se ajunge din nou la o confruntare puternică între partizanii
ideii „business-as-usual” (care sunt companiile convenționale din domeniul energiei), respectiv cei
care militează pentru „divestfossilfuels” (adică aceia care vor renunțarea totală la exploatarea
resurselor fosile și înlocuirea acestora cu surse de energie regenerabilă). Reducerea poluării
rezultate din arderea combustibililor fosili este posibilă prin tehnologii de tipul CCS (Carbon
CaptureandStorage).
Mai întâi e clar că omenirea emite mai repede CO2 în atmosferă decât ar putea asimila, în
timp util, pădurile. Principial, o tonă de lemn se estimează că poate „sechestra” circa 1,8 tone de
CO2. Cantitate pe care un autoturism economic o eliberează în atmosferă în doar un an de zile, în
timp ce, pentru a putea captura această cantitate de CO2, un copac are nevoie de 10-20 de ani ca
să crească. Doar în SUA, de exemplu, ar trebui reîmpădurită, la fiecare 10 ani, o suprafață cam cât
un stat de dimensiune medie pentru a contracara efectele poluării. Devine evident că nu avem
suficient de mult spațiu pentru a planta atât de mulți copaci.
În testele de laborator, s-au obținut nanofibre de carbon din… dioxidul de carbon capturat
din aer.Americanii de la Universitatea George Washington vin cu o abordare de-a dreptul SF: se
decarbonizează atmosfera prin procesul de conversie electolitică și, în paralel, se obține o materie
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primă care poate deveni baza pentru o nouă eră industrială a omenirii. Americanii, ne promit că, în
maximum 10 ani, dacă sistemul din laborator ar fi proiectat la circa 10% din suprafața deșertului
Sahara, prin procesul lor de decarbonizare ar fi posibil, în teorie, să „ștergem” poluarea produsă în
ultimii aproape 200 de ani în doar 10 ani!
Fibra de carbon este superioară metalelor: e mai ușoară, mai rezistentă și nu ruginește.
Deci, ar putea fi utilizată în realizarea vehiculelor, dar și în domeniul construcțiilor, înlocuind
betonul. Fibra de carbon ar putea înlocui cu succes orice produs petrolier în domeniul realizării
maselor plastice.

Este imperios ca toate acestea să nu rămână la stadiul de încercare, pentru că avem nevoie
de un viitor pe termen lung!Secolul XXI cel mai probabil va rămâne în istorie, pentru generațiile
viitoare, drept ”secolul eco”.
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Dezechilibre naturale
prof. Jagă Ioana Mihaela
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza
Motto

„O clipă nu a fost atentă Natura și a apărut Omul! O clipă să nu fie atent omul și Natura își
repară greșeala!”
(Voltaire)
O dată cu evoluția societății omenești au început să apară unele modificări la început
neesențiale, apoi din ce în ce mai mari. Omul a utilizat materiale naturale și a creat altele fără să își
dea seama că poate deteriora mediul. Civilizația umană prezintă cele mai periculoase influențe
destabilizatoare la nivelul întregii biosfere ׃supraexploatarea resurselor biosferei, restrângerea
biodiversității prin dispariția unor specii de plante și animale, poluarea sub toate formele sale.
Lumea contemporană trebuie să minimalizeze acțiunile care conduc la dezechilibre naturale cu
efecte dezastruoase asupra planetei.
Activităţile umane au dus de la începutul industrializării la creşterea concentrației în
atmosferă a gazelor naturale de seră şi mai ales a dioxidului de carbon. În plus, au fost eliberate şi
gaze sintetice, cu efecte asupra climei, mai ales hidrocarburi halogenate. Astfel, efectul de seră a
fost potenţat, temperatura medie globală crescând.
Efectul de seră apare ca un fenoment zonal dar cu extindere globală. Apare în zonele unde
cantităţile de gaze toxice sunt în creştere. Datorită caracterului zonal şi global, soluţiile trebuiesc
luate de factorii politici la nivel central, continental sau global. Aburii din atmosferă, gazele
naturale şi particulele precum dioxidul de carbon, acidul azotos, metanul şi ozonul lasă să treacă
razele scurte, pline de energie ale soarelui spre Pământ, absorbind însă radiaţiile lungi emise de
Pământ. Gazele de seră emit această energie, pe de o parte, spre spaţiu, radiindu-le, pe de cealaltă
parte, înapoi spre Pământ. Astfel, Pământul se încălzeşte, atingând o temperatură medie de aprox.
15°C (în loc de aprox. –18°C) şi făcând astfel posibilă viaţa oamenilor pe planeta noastră. Acesta
este efectul natural de seră.
Unele gaze din atmosfera Pământului se comportă ca pereții unei sere - captează și rețin
căldura soarelui, astfel încât aceasta nu mai este eliberată înapoi în spațiu. Multe dintre acestea
sunt prezente în mod natural în atmosferă, însă activitatea umană a dus la creșterea concentrației
unora dintre ele, în special a: dioxidului de carbon, metanului, protoxidului de azot, gazelor
fluorurate.
Dioxidul de carbon este gazul cu efect de seră generat cel mai adesea de activitățile umane,
fiind responsabil în proporție de 63 % de încălzirea globală cauzată de om. Concentrația sa în
atmosferă este în prezent cu 40 % mai mare decât în perioada preindustrială. Anul trecut, nivelul
de dioxid de carbon în atmosferă a atins nivelul maxim înregistrat în cursul istoriei umane – 400
ppm (părţi per milion).
Alte gaze cu efect de seră sunt emise în atmosferă în cantități mai mici, însă captează și
rețin căldura mai eficient decât CO2-ul, iar în unele cazuri sunt de mii de ori mai puternice.
Metanul contribuie cu 19 % la încălzirea globală cauzată de om, iar protoxidul de azot cu 6 %. În
prezent, temperatura medie globală este cu 0,85ºC mai ridicată decât la sfârșitul secolului XIX.
Fiecare din ultimele trei decenii a fost mai cald decât oricare alt deceniu precedent pentru care
există înregistrări (respectiv din 1850 până în prezent). Cei mai proeminenți experți în domeniul
climei din lume consideră că activitățile umane sunt aproape sigur principala cauză a încălzirii
globale observate de la mijlocul secolului XX. O creștere cu 2°C a temperaturii față de perioada
preindustrială este considerată de către oamenii de știință ca pragul dincolo de care există un risc
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mult mai ridicat să asistăm la schimbări climatice periculoase și potențial catastrofice la nivel
global. Din acest motiv, comunitatea internațională a recunoscut necesitatea menținerii încălzirii
globale sub pragul de 2°C. Potrivit experţilor ONU, există o probabilitate de 95% ca emisiile de
gaze cu efect de seră provocate de om să fie principala cauză a încălzirii globale din 1950 încoace,
provocând din ce în ce mai multe valuri de caniculă, secetă şi creşterea nivelului mărilor.
Temperaturile globale au atins, în 2014, niveluri record, făcând ca acest an să fie cel mai
călduros dintre anii pentru care există înregistrări – din 1880 încoace, au anunţat cercetătorii
americani. Fiecare continent a înregistrat noi recorduri de temperatură, iar apa Oceanului Pacific a
fost mai caldă ca oricând. Temperaturile pe uscat şi în ocean au depăşit recordurile precedente
înregistrate în 2005 şi, respectiv, 2010, spun oamenii de ştiinţă americani din cadrul NASA şi al
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Anul 2014 a fost declarat drept cel mai
călduros an înregistrat vreodată şi de către Agenţia Meteorologică a Japoniei. Temperatura medie
globală a fost cu 0,69 grade Celsius deasupra mediei secolului XX (14 grade Celsius), arată datele
savanţilor americani. Din anul 2000 încoace au fost consemnați 9 din cei 10 cei mai fierbinţi ani
(dintre toţi anii pentru care există înregistrări sistematice) , confirmând că e vorba despre o
încălzire continuă a climei, favorizată de emisiile de gaze cu efect de seră, produse de activităţile
umane, au spus cercetătorii de la NASA şi NOAA într-o conferinţă de presă. Fenomenul a debutat
în anii 1970 şi este de aşteptat să continue şi să se amplifice în viitor, averizează cercetătorii.
Ca urmare a încălzirii globale continue riscăm să ne confruntăm rapid cu schimbări drastice
în unele ecosisteme umane şi naturale, avertizează oamenii de ştiinţă. Studiul realizat de aceşti
cercetători arată că efectele negative nu se vor resimţi peste câteva sute de ani, ci peste doar 10
ani. Aceste efecte includ creşterea nivelului mărilor şi topirea calotei glaciare.Straturile superioare
ale oceanelor se încălzesc mai greu ca atmosfera, iar pe măsură ce apa se încălzeşte are loc
încălzirea globală a climei. O altă problemă majoră s-ar putea produce în adâncuri odată cu
creşterea temperaturii din oceane. Acest lucru ar reduce considerabil oxigenul din apă, lucru care
ar duce la dispariţia unor vieţuitoare din adâncuri. La rândul său, acest fenomen ar putea avea
repercusiuni uriaşe la nivelul întregii lumi.
O comisie de cercetători ai Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) spune că gazele de seră
produse de activitatea umană şi emise în atmosferă duc la încălzirea planetei, iar dioxidul de
carbon, principalul gaz cu efect de seră, duce la producerea unui acid slab, când se dizolvă în apă,
ceea ce conduce la creşterea, deşi înceată, a acidităţii oceanelor. În 2013, un studiu efectuat de
540 de experţi a arătat că acidifierea este practic o furtună silenţioasă care afectează oceanele,
ameninţând toate formele de viaţă şi ecosistemele marine, de la recifele de corali la populaţia de
peşte. Studiul spune că apele vor deveni cu 170% mai acide până în 2100, comparativ cu nivelul
acidităţii din perioada de dinaintea Revoluţiei Industriale din secolul al XVIII-lea.
Potrivit unui studiu german publicat în Nature Climate Change, algele marine pot evolua
foarte rapid pentru a se adapta încălzirii globale, ceea ce arată că unele forme de viaţă pot fi mult
mai rezistente decât se credea în faţa temperaturilor şi acidităţii crescute ale oceanelor. Evoluţia
este de obicei omisă în previziunile ştiinţifice privind modul în care încălzirea globală va afecta
planeta în deceniile următoare, pentru că mutaţiile genetice au loc prea încet pentru a ajuta
animale precum codul, tonul şi balenele să se adapteze.
Vânturile care bat în această perioadă în zona Oceanului Antarctic sunt cele mai puternice
din ultimul mileniu, fiind alimentate de încălzirea globală şi de creşterea concentraţiei de dioxid de
carbon în atmosferă, au dezvăluit oamenii de ştiinţă. Un studiu realizat de Australian National
University precizează că vânturile din Oceanul Antarctic, printre care se numără celebrele “Roaring
Forties”, care au îngrozit generaţii întregi de marinari experimentaţi, sunt “astăzi mai puternice ca
oricând în ultimii 1.000 de ani”.
Efectele încălzirii globale includ lipsa apei şi secete, inundaţii catastrofale, uragane şi
incendii. Există şi schimbări perceptibile în modul în care reacţionează flora şi fauna. Dar oricât de
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evidente ar fi aceste semne, cauzele încălzirii globale şi măsurile de stopare a acesteia încă nu sunt
pe deplin cunoscute.
Concluzia specialiştilor este că fenomenul încălzirii globale va produce pagube mai mari şi
în ritm mult mai rapid decât se estimase, de la creşterea foametei din Africa şi Asia şi până la
creşterea nivelului oceanelor.
Seceta va afecta regiuni din Africa, Asia, America, Orientul Mijlociu. Unii spun că pădurile
amazoniene s-ar putea usca, antrenând pierderea unui număr mare de specii, iar încălzirea climei
ar putea deplasa direcția musonilor spre est.
Arctica va pierde o parte din gheţurile veşnice, Antarctica va avea o situaţie deocamdată
incertă, America Latină îşi va vedea diminuate cu 50% suprafeţele agricole, America de Nord va fi
lovită de valuri de caniculă şi tornade iar asupra Asiei se vor năpusti mai toate necazurile: secetă şi
inundaţii, penuria de apă dulce, eroziunea litoralurilor.
Asupra Europei impactul modificărilor climatice va fi inegal, ţările mediteraneene vor fi
afectate de secetă şi caniculă, Alpii îşi vor pierde o treime din staţiunile de schi, ţările nordice vor
beneficia de ierni mai blânde, recolte mai bogate, dar vor fi ameninţate de inundaţii la ţărm,
potenţialul hidroenergetic va scădea în sud şi va creşte în nord, biodiversitatea speciilor va avea de
suferit.
Pentru a se putea salva, speciile trebuie să se adapteze acestor schimbări sau să migreze. Sa descoperit o specie de alge microscopice, care se pot reproduce de 500 de ori pe an, adică de
mai mult de o dată pe zi, care poate să prospere când este expusă unor ape mai calde şi unor
niveluri de aciditate prevăzute a caracteriza apele oceanice în perioada de dincolo de anul 2100.
Stephen Palumbi, profesor de biologie la Stanford University, a spus că există dovezi că unele
recife de corali şi arici de mare ar putea fi mai rezistente schimbărilor de mediu decât se aşteptau
oamenii de ştiinţă.
Agenţia de cercetare marină a guvernului australian intenţionează să modifice din punct de
vedere genetic mai multe specii de corali pentru a ajuta aceste animale să reziste mai bine
creşterii temperaturii apei, în condiţiile în care modelele computerizate arată că aria de răspândire
a acestor organisme în regiunea Marii Bariere de Corali s-ar putea reduce la sub 10% din cât este
în prezent, dacă temperatura apei continuă să crească. Cercetătorii de la Institutul Australian de
Ştiinţe Marine şi cei de la Institutul de Biologie Marină din Hawaii vor să afle cum ar putea ajuta
,,evoluţia asistată” în cazul coralilor care au nevoie de o adaptare mai rapidă la schimbările
climatice. Aceste studii sunt printre primele utilizări ale modificărilor genetice în scopuri de
conservare, non-comerciale. Un studiu referitor la viitorul recifelor, folosind date colectate în
ultimii zece ani, a arătat că există “probabilitate foarte mare” ca răspândirea coralilor să scadă sub
10% din nivelul actual, aceste animale urmând a fi înlocuite de bureţi şi alge, pe măsură ce
temeraturile oceanice cresc. Acest lucru ar duce Marea Barieră de Corali dincolo de situaţia
considerată de alte studii drept moment de cotitură, când capacitatea recifului de a se regenera şi
creşte va fi pusă serios în pericol.
În zilele noastre tot mai mulți oameni își îndreaptă ateția asupra problemelor de mediu și
trai deoarece Pământul este un depozit foarte bogat de resurse naturale care fac posibilă existența
vieții. În întreaga lume se fac demonstrații în care oamenii cer să nu se mai folosească substanțe
care distrug mediul. Acțiunile pentru reducerea poluării sunt foarte importante dacă vrem ca viața
pe Pământ să continue. Conservarea mediului înconjurător reprerzintă un ansamblu de măsuri ce
trebuie luate pentru prevenirea și înlăturarea poluării, a diminuării efectelor ei asupra mediului
prin folosirea celor mai potrivite tehnologii nepoluante, prin acțiuni care să limiteze efectele
distrugătoare ale unor fenomene naturale.
Unele studii arată că erupțiile vulcanice de intensitate redusă ar putea să proiecteze o
cantitate mai mare de gaze în atmosfera înaltă a Terrei decât au estimat anterior oamenii de
ştiinţă, contribuind astfel la încetinirea încălzirii globale. Acest studiu arată că erupţii precum cele
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ale vulcanului Sarichev din arhipelagul rus Kurile, care s-au produs între 2000 şi 2013, au reflectat
în spaţiu aproape de două ori mai multe radiaţii solare decât se estimase anterior. Studiul, publicat
în Geophysical Research Letters, a avut la bază măsurători ale aerului, realizate de la sol şi cu
ajutorul sateliţilor. Savanţii ştiau de multă vreme că erupţiile vulcanice pot să răcească atmosfera
terestră graţie emisiilor de dioxid de sulf, însă specialiştii credeau că doar vulcanii mari pot să
ejecteze cantităţi suficiente pentru a genera o răcire a Terrei. Aceștia au citat erupţia vulcanului
Pinatubo din Filipine din 1991, care a aruncat în aer 20 de milioane de tone de sulf. Acidul sulfuric,
care se formează la contactul dintre dioxidul de sulf cu oxigenul din atmosfera înaltă poate să
persiste în formă sublimată vreme de mai multe luni, reflectând o parte din razele Soarelui care nu
mai ajung pe Terra, reducând în acelaşi timp temperatura. Cercetătorii au calculat că energia
solară reflectată în spaţiu de acele particule de acid sulfuric provenind din gazele sulfuroase
ejectate de vulcanii mai mici ar putea să reducă temperaturile de pe Glob cu 0,05 - 0,12 grade
Celsius din anul 2000 şi până în prezent. Cercetătorii au calculat că energia solară reflectată în
spaţiu de acele particule de acid sulfuric provenind din gazele sulfuroase ejectate de vulcanii mai
mici ar putea să reducă temperaturile de pe Glob cu 0,05 - 0,12 grade Celsius din anul 2000 şi până
în present. Mai mult decât atât, noul material ar putea deveni parte a unei tehnologii numite ciclu
combinat cu gazeificare integrată (IGCC - integrated gasification combined cycle), prin care poate fi
produs hidrogen din combustibili fosili. Din proces rezultă un amestec de hidrogen şi dioxid de
carbon, care pot fi separate eficient cu ajutorul noilor „bureţi” de polimer, ce captează dioxidul de
carbon în spaţiile dinre moleculele lor. Ulterior, dioxidul de carbon poate fi recuperat şi prelucrat
pentru a fabrica din el diferite produse utile.
Așadar, aproape toate metodele de combatere și eliminare a încălzirii globale sunt pe
termen lung. Omul, în aceste condiții nu poate decât să spere că aceste mari planuri se vor aplica
și vor da roade, iar rolul omului este acela de a conserva natura, nu de a o distruge.
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Revoluţia industrială – primul pas spre poluare
prof. Julan Cosmin-Mircea
Liceul Tehnologic „Francisc Neuman”, Arad
Revoluţia industrială, care a început la sfârşitul secolului al XVIII-lea în Marea Britanie, a
schimbat nu numai modalităţile de producţie, ci şi structura socială şi traiul britanicilor. Într-un
timp relativ scurt, revoluţia s-a extins şi în restul lumii civilizate, având aceleaşi efecte.
Revoluţia industrială, care a avut loc în secolele XVIII şi XIX, a fost o perioadă în care
societăţile din vestul Europei şi America de Nord s-au transformat din comunităţi predominant
rurale în societăţi unde urbanizarea şi progresul tehnologic era esenţial. Înainte de această
revoluţie, fabricarea produselor era manuală sau cu maşinării rudimentare. Industrializarea a
marcat o trecere la maşinării puternice cu scopuri particulare, care au dus la posiblitatea
producţiei în masă. Motorul cu aburi a stat la baza revoluţiei industriale, care a influenţat
industriile siderurgice şi textile. Revoluţia a adus cu sine şi sisteme de transport şi comunicare
îmbunătăţite. De asemenea, sistemul financiar a fost schimbat datorită producţiei crescute.
Aşadar, industrializarea a adus o diversitate şi un volum ridicat de produse, iar pentru
clasele superioare, un nivel de trai îmbunătăţit. totuşi, păturile sociale inferioare au fost afectate
din cauza modificării pieţei forţei de muncă.
Aşa cum am menţionat anterior, viaţa în Marea Britanie pre-industrializată era în mare
parte rurală, unde oamenii se bazau în mare parte pe agricultură. Produsele erau în principal
artizanale, comunităţile fabricându-şi bunuri precum mâncarea, îmbrăcămintea şi mobilierul. Un
număr de factori a contribuit la motivul pentru care Marea Britanie a devenit nucleul revoluţiei
industriale. Aici erau rezerve însemnate de fier şi cărbune, materii prime esenţiale pentru
industrializare. De asemenea, Marea Britanie era stabilă politic şi era cel mai mare imperiu
colonial, dispunând de cea mai mare varietate de materii. Alt motiv a fost reprezentat de cererea
crescută de produse britanice care a dus la necesitatea unor noi metode mai eficiente de
producţie.
În particular, industria textilă a fost transformată de industrializare. Înainte de existenţa
fabricilor, îmbrăcămintea era realizată manual, iar comercianţii ofereau materia primă şi
echipamentul de bază, rămânând să ia mai apoi produsul finit. Lucrătorii îşi stabileau propriul
program, ceea ce făcea dificil pentru comercianţi să stabilească un sistem eficient. De asemenea,
numărul produselor era insuficient pentru cererea pieţei. În secolul al XVIII, o serie de inovaţii a
condus la creşterea productivităţii. James Hargreaves (1722 - 1778) a inventat o maşină de cusut
care era capabilă să producă mai multe cusături în acelaşi timp. Termenul de spinning jenny
provine de aici, având un sistem care seamănă cu maşinile de cusut cu pedală cunoscute din casele
bunicilor. Termenul jenny este o abreviere a cuvântului engine (motor). La moartea inventatorului
se fabricaseră deja 20.000 de maşinării de acest fel.
Industria fierului a fost de asemenea schimbată. La începutul secolului al XVIII-lea,
Abraham Darby (1678 - 1717) a inventat o nouă metodă de a produce fontă, folosind coxul drept
combustibil în loc de mangal. La mijlocul secolului al XVIII-lea, inginerul britanic Henry Bessemer
(1813 - 1898) a creat primul proces fezabil pentru producţia în masă a oţelului. Atât fierul, cât şi
oţelul, au devenit materiale de bază în construţiile infrastructurii, clădirilor, maşinăriilor, navelor
etc...
Ultimul (dar nu cel din urmă) este motorul cu aburi. În 1712, englezul Thomas Newcomen
(1664 - 1729) a creat primul motor cu aburi, care era folosit în principal pentru a pompa apa din
interiorul minelor. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, inventatorul scoţian James Watt (1736 - 1819)
a îmbunătăţit acest motor şi a putut fi folosit în diverse domenii industriale.
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Infrastructura a fost transformată aproape în totalitate. Înainte de revoluţie şi de
inventarea motorului cu aburi, dificultatea cu care erau transportate materialele era însemnată.
Metodele principale de transport erau căruţele şi bărcile care mergeau de-a lungul râurilor. La
începtulul secolului XIX, americanul Robert Fulton (1765 - 1815) a construit prima barcă eficientă
cu motor cu aburi, iar la mijlocul acestui secol existau deja nave care străbăteau Atlanticul.
De asemenea, locomotiva cu motor cu aburi a revoluţionat transportul terestru, putând
transporta cantităţi foarte mari de materiale şi produse. La începutul secolului al XIX-lea, inginerul
britanic Richard Trevithick (1771 - 1833) a construit prima locomotivă de acest fel. În 1830, ruta
feroviară Liverpool - Manchester a devenit prima care a fost destinată pasagerilor. Deja de la
mijlocul secolului XIX, Marea Britanie avea deja mai mult de 6.000 de mile (9.700 km) de cale
ferată. De asemenea, la începutul secolului XIX, inginerul scoţian John McAdam (1765 - 1834) a
elaborat o nouă metodă pentru construcţia de şosele, ceea ce a rezultat în drumuri mai durabile şi
de calitate.
Invenţia telegrafului a stat la baza dezvoltării liniilor de comunicaţie. În 1837, doi britanici,
William Cooke (1806 - 1879) respectiv Charles Wheatstone (1802 - 1875), au creat prima linie
electrică de telegraf comercială. Din 1840, drumurile feroviare ofereau şi linii de comunicaţii
Cooke-Wheatstone, iar în 1866 o linie de telegraf a fost stabilită peste Atlantic. Revoluţia
industrială a dus, de asemenea, şi la emergenţa unui sistem bancar mai sofisticat datorită
dezvoltării industriilor. O piaţă de schimb valutară a fost stabilită la Londra la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, iar la New York a fost creată 20 de ani mai târziu. În 1776, filosoful Adam Smith (1723 1790), care este considerat fondatorul economiei moderne, a elaborat în lucrarea sa The Wealth
of Nations un sistem economic bazat pe o piaţă liberă, pe lipsa intervenţiei guvernelor şi pe
proprietate privată.
Despre calitatea vieţii în perioada industrializării se poate spune că un volum şi o
diversitate mai mare a dus la creşterea nivelului de trai, dar acest lucru pentru cel mult clasa de
mijloc. Clasa de jos a continuat să aibă multe probleme. Salariile erau mici iar condiţiile de lucru
erau periculoase şi deseori insalubre. Insalubre devenau şi oraşele care erau în continuă creştere
demografică. Cu tot mai mulţi oameni venind din mediul rural în cel urban, localităţile au devenit
supraaglomerate, cu sisteme de canalizare suprasolicitate şi locuinţe care erau şi ele
supraglomerate. Acest lucru a dus la lipsa igienei, poluare şi la răspândirea bolilor.
De asemenea, munca manuală era înlocuită de cea mecanică, ceea ce a dus la şomaj
ridicat. Totuşi, condiţiile pentru aceşti lucrători au devenit mai bune de la mijlocul secolului al XIXlea, odată cu măsurile legislative care favorizau clasa muncitoare şi posibilitatea formării
sindicatelor.
Britanicii au făcut tot posibilul să oprească expansiunea acestor noi tehnologii, strategie
care a eşuat. În scurt timp, industrializarea s-a extins în Europa, în principal în Franţa, Germania şi
Belgia şi peste ocean, în Statele Unite. Aceasta din urmă a devenit cea mai mare putere industrială
la începutul secolului al XX-lea.
Poluarea mediului înconjurător este un fenomen care a început să ia o amploare
semnificativă în urma revoluţiei industriale din secolul al XIX–lea. Poluarea apare atunci când
mediul natural nu poate distruge un element care a ajuns în aer, sol sau apă pe cale nenaturală;
procesul de distrugere menţionat poate varia de la câteva zile la mii de ani (dacă aducem în
discuţie poluanţii radioactivi). În viaţa de zi cu zi identificăm mai multe tipuri de poluare: poluarea
aerului, poluarea apei şi poluarea solului.
Industria poluează mediul încă de la începutul revoluţiei industriale, aşa cum am menţionat
şi mai devreme, în special din cauza utilizării tot mai mult a combustibililor fosili. Secolul al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea a reprezentat o perioadă în care forţa umană a fost înlocuită de
utilizarea pe scară largă a forţei degajate de arderea cărbunelui, ducând astfel la o poluare
masivă a mediului înconjurător. Deşi poluarea cauzată de industrie conduce în principal la
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poluarea aerului, întrucât elementele naturale există într-o strânsă legatură, apar şi contaminarea
solului şi poluarea apei. De exemplu, dacă vorbim despre industriile producătoare de energie
electrică (un baraj, un reactor nuclear sau alt tip de instalaţie care suferă o avarie majoră), vorbim
deja despre o poluare masivă a mediului. La fel, dacă există o scurgere la o conductă de transport
de combustibil, solul va fi automat poluat.
Există însă speranţe în ceea ce priveşte lupta împotriva poluării din cauze industriale –
standardele din ce în ce mai stricte pe care trebuie să le îndeplinească cei care lucrează în diferite
industrii, conform dispoziţiilor din legea privind protecţia mediului, vor duce într-un final la un
mediu mai puţin poluat.
Odată cu evoluţia industriei auto, poluarea mediului s-a accentuat. Transporturile
reprezintă una din cauzele majore ale poluării mediului, din cauza motoarelor cu ardere internă.
Pe măsură ce traficul creşte zi de zi şi tot mai mulţi locuitori ai planetei îşi doresc un mijloc de
transport personal, poluarea mediului urmează o curbă ascendentă şi nu vom observa curând o
scădere a nivelului poluării, în principal din cauza autoturismelor care se înmulţesc an de an pe
şosele; în plus, dezvoltarea transporturilor aeriene şi ieftinirea zborurilor a dus şi la o poluare
masivă a aerului din cauza utilizării intensive a kerosenului.
Agricultura este responsabilă în principal de contaminarea apei şi a solului. Acest lucru este
cauzat de utilizarea tot mai mare a pesticidelor, precum şi de caracterul intensiv al producţiei
agricole. Aproape toate pesticidele sunt fabricate din substanţe chimice, menite să menţină bolile
şi dăunătorii departe de culturi. Cu toate acestea, pe termen lung tot mediul înconjurător are de
suferit – un paradox care în final repercutează asupra sănătăţii oamenilor.
Mai mult decât atât, deoarece agricultura devine tot mai intensivă, cu scopul de a alimenta
populaţia în creştere, multe ecosisteme sunt distruse pentru a face loc culturilor. Tăiem păduri
întregi pentru a obţine în final culturi agricole, însă uităm că pe termen lung distrugem de fapt
plămânii planetei (apropos de ceea ce se întâmplă acum în pădurea amazoniană unde peste 25%
din vegetaţie a fost distrusă de către agricultori şi crescătorii de vite). Agricultura bio este o
alternativă viabilă însă deocamdată prea scumpă pentru mulţi dintre producătorii agricoli dar şi
pentru potenţialii cumpărători ai produselor obţinute astfel. În viitor însă, adoptarea unor tehnici
de combatere a dăunătorilor care să nu implice pesticide şi alte substanţe poluante, va constitui o
soluţie care să prevină poluarea solului.
Activităţile comerciale, inclusiv producţia şi schimbul de bunuri şi servicii, polueaza mediul
înconjurător în principal din cauza modului ăn care se efectuează managementul deşeurilor şi
ambalajelor (majoritatea din plastic, fabricate din combustibili fosili), precum şi din cauza
transportului, inevitabil în cazul schimburilor de mărfuri.
Zonele rezidenţiale reprezintă un factor important din punct de vedere al poluării mediului,
cu o pondere în creştere faţă de anii precedenţi. Dacă analizăm concret, până şi simpla construcţie
a unei case presupune afectarea mediului înconjurător (anumite areale se distrug într-un fel sau
altul, animalele sălbatice şi plantele sunt îndepărtate etc.). La aceasta adăugăm şi deşeurile
produse în fiecare zi de oameni, dar şi poluarea aerului în urma activităţilor casnice.
Principalele efecte ale poluării mediului pot fi împărţite în următoarele categorii, în funcţie
de cine este afectat de poluare:
• Efectele poluării asupra oamenilor – cel mai des întâlnite sunt problemele respiratorii,
acestea manifestându-se prin astm, alergii sau iritaţii ale ochilor, dacă vorbim de efectele
imediate, sau de afecţiuni ale sistemului nervos, dacă vorbim de efectele pe termen lung.
Mai mult decât atât, studiile au demonstrat că poluarea mediului reprezintă una din
cauzele dezvoltării cancerului, în urma respirării aerului poluat, a consumului excesiv de
alimente prelucrate sau prezenţei resturilor de pesticide din culturi. Alte afecţiuni asociate
poluării mediului sunt hepatita, afecţiuni ale tiroidei precum şi tulburările hormonale.
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Efectele poluării asupra animalelor – poluarea mediului înconjurător afectează şi animalele,
îngreunându-le pe zi ce trece existenţa. Ploile acide schimbă compoziţia râurilor şi a
marilor, făcându-le toxice pentru vieţuitoarele marine iar azotul şi fosfaţii din apă
provoacă supra-aglomerarea algelor care împiedică astfel alte forme de viaţă să-şi urmeze
cursul normal. În cele din urmă, poluarea solului provoacă distrugerea microorganismelor,
ceea ce poate duce la dezechilibre ale lanţului trofic.
• Efectele poluării asupra plantelor - în ceea ce priveşte plantele, ploile acide duc la
distrugerea arborilor, fenomen care repercutează şi asupra animalelor, întrucât mediul lor
natural va fi modificat.
• Efectele poluării asupra ecosistemului - poluarea mediului, exclusiv creată de activităţile
umane, are un efect negativ şi asupra ecosistemului în ansamblul lui, distrugând straturile
esenţiale ale acestuia şi generând dezechilibre majore.
A doua etapă a revoluţiei industriale a început din anul 1880 şi se estimează să se fi
terminat în anul 1950. A apărut un nou motor folosit în industrie şi transporturi: motorul cu aburi.
Alte motoare ce au fost folosite mai ales în transporturi au fost cele cu combustie internă, Otto, ce
utilizează ca combustibil benzina şi motorul Diesel ce utilizează ca combustibil motorina. S-au
folosit noi materii prime energetice, şi anume: petrolul şi derivatele sale: benzina, motorina,
păcura şi gazele naturale.
Electricitatea produsă printr-o varietate mare de metode era folosită pentru a pune în
mişcare nu doar mijloace de transport şi maşini industriale, ci şi mijloace de comunicaţie, precum
telegraful cu fir sau aparate electrocasnice: fierul de călcat, frigiderul, dar electricitatea era folosită
şi la iluminat. Primul oraş din lume iluminat stradal fiind New York, iar primul oraş iluminat din
Europa fiind Timişoara. Au apărut acum şi noi materiale din care se confecţionau diverse mărfuri
industriale: oţelul şi masele plastice. Principalele industrii din această perioadă au continuat să fie
industria siderurgică şi cea constructoare de maşini, dar s-au adăugat mai multe industrii noi:
industria metalelor neferoase, industria electrotehnică şi industria chimică.
Poluarea mediului înconjurător, care şi-a întins ameninţarea asupra întregii planete, a ajuns
în punctul în care atacă dezlănţuit omul şi spaţiul sau 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 apa sau în sol, generând, dezvoltând şi propagând unul dintre cele mai
grave pericole pe care le-a întâmpinat civilizaţia modernă.
Ierarhia statelor industriale s-a schimbat, astfel Marea Britanie şi Franţa au fost depăşite în
această perioadă de SUA şi Germania. Revoluţia industrială este una dintre cele mai importante
etape ale istoriei contemporane, constituind premisa principală pentru dezvoltarea economică şi
socială pe plan mondial.
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 reacţie împotriva inerţiei şi compromisurilor în
considerarea mediului de viaţă uman. Poate cândva fiecare element şi parametru al mediului se va
integra ,,într-o lume a echilibrului şi armoniei”.
•
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Soluții pentru protejarea mediului înconjurător
prof. Kasza Maria
Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, Lupeni
Poluarea ,este procesul de degradare lentă și progresivă, ce are loc sub influența activității
omului. Poluarea se amplifică pe măsura creșterii nevoilor umane, a creșterii numerice ale
omenirii și a dezvoltării tehnologiilor. Poluarea fizică, chimică și biologică afectează ecosistemele și
comunitățile de organisme. Poluarea constituie fenomenul care modifică conținutul natural al
constituenților mediului înconjurător: aer, apă, sol. Acest fenomen se realizează prin mai multe
procese de poluare, naturale și antropice. Poluantul este o soluție care perturbă direct sau indirect
starea normală mediului înconjurător. Se cunosc două tipuri de poluanți:
1. Poluanții biodegradabili – Biodegradarea reprezintă descompunerea rapidă și naturală a unei
substanțe, prin fenomene chimice. Un ambalaj biodegradabil este format din molecule care pot fi
transformate în molecule mai mici şi mai puţin poluante. Transformarea are loc datorită microorganismelor care trăiesc în mediul natural: bacterii, ciuperci, alge etc. Rezultatul acestui proces
de transformare trebuie să fie apa, dioxidul de carbon sau metanul. Gazele naturale rezultate din
vegetale precum lemnul, pluta sau bumbacul, sunt biodegradabile. Chiar şi materialele plastice pot
fi biodegradabile. Originea lor este sintetică sau pe bază de resurse vegetale.
2. Poluanții nedegradabili - Substanțele non-biodegradabile sunt substanțele care nu se
descompun prin procedee naturale. Astfel, aceste substanțe rămân pentru perioade mai lungi în
mediu, fără a se descompune. Exemplele de materiale nebiodegradabile produse pe scară largă
include materiale plastice, polietenă, metale reziduale, cutii de aluminiu, sticle de sticlă etc. Aceste
substanțe nu sunt substanțe ecologice deoarece acționează ca poluanțidirecți ai mediului.
Costurile reduse de producție și manevrarea convenabilă au dus la îmbunătățirea utilizării zilnice a
acestor substanțe.
Pentru a reduce poluarea, la noi înțară s-au căutat soluții încă din cele mai vechi timpuri. La
începutul secolului al XX - lea, 1930, datorită unor naturalişti, precum GrigoreAntipa şi Emil
Racoviţă, s-a aprobat prima lege modernă de protecţie a naturii. În baza acestei legi tot în anul
1930, a luat naştere şi Comisia Monumentelor Naturii care a susţinut o campanie de înfiinţare şi
protecţie a parcurilor şi a rezervaţiilor naturale din ţara noastră. În anul 1973 după prima
Conferinţă Mondială asupra Mediului care a avut loc la Stockholml972, s-a aprobat o nouă lege
privind protecţia mediului şi s-a înfiinţat Consiliul National pentru Protecţia Mediului înconjurător,
iar din 1974 se înfiinţează Fundaţia Internaţională pentru Habitat şi Aşezări Umane. Între 1-12
iunie 1992 s-a desfășurat la Rio de Janeiro, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător
şi Dezvoltare. Cu acest prilej s-a luat în dezbatere şi o Cartă a Terrei. Referindu-se la conținutul ei,
secretarul general al primei conferinţe la nivel înalt pentru apărarea mediului Terrei spunea, că
cine poluează trebuie să şi plătească. Susţinea dreptul pentru toţi cetăţenii de a avea acces la
informare completă şi de a participa la hotărârile care se referă la mediul înconjurăror. Soluții
pentru reducerea poluării mediului înconjurător și protejarea acestuia, ar fi lucruri simple, cum ar
fi folosirea inteligentă a energiei, reciclarea deșeurilor, a hârtiei,a sticlei,a plasticului și dozelor de
aluminiu; folosirea becurilor economice; cumpărarea electrocasnicelor eficiente din punct de
vedere energetic; plantarea copacilor; folosirea a cât mai puțină apă caldă; folosirea energiilor
alternative; producerea energiei prin medode neconvenționale ( energia verde :panouri solare,
eoliene, centrale geotermale).
În cadrul orelor de educație tehnologică, elevii au avut ocazia să se documenteze despre
poluare și metodele de protejare a mediului înconjurător. Au vizionat filme și au desfășurat
activități practice, cum ar fi: plantarea de arbori, strângerea selectivă a deșeurilor, reciclarea și
reutilizarea materialelor și a deșeurilor.
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Educație ecologică – educație pentru viitor
prof. Lăzărică Lorina Ionela
Liceul Teoretic „Spiru Haret”, Moinești
Motto: „Natura poate să-ți slujească de carte, de profesor, de povățuitor. Ea te cheamă, ea îți
procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide această carte plină de
învățături înțelepte, nu o neglija pentru celelalte cărți în care cuprind numai strofe din cântarea
întreagă ce stă înaintea ta”. (I. Simionescu, 1940)
Mediul este tot ce vedem în jurul nostru, tot ceea ce ne înconjoară și el ne oferă un bogat
conținut informațional ce poate fi utilizat de majoritatea disciplinelor școlare.
Deteriorarea accentuată a mediului de viață este rezultatul unei crize ecologice, iar
semnalele care ne atenționează merg de la extinderea poluării până la dispariția unor specii de
plante și animale cu consecințe grave asupra biodiversității, distrugerea pădurilor, diminuarea
surselor de materii prime, gospodărirea nerațională a surselor de energie convențională. Trebuie
să fim conștienți de faptul că civilizația cu toate avantajele ei rămâne „datoare”, iar această
„datorie” cumulată a determinat modificarea irațională a echilibrului biologic în natură.
În aceste condiții, este din ce în ce mai necesară crearea de noi forme relaționale între
indivizi, societate și natură, pentru a găsi o alianță care să frâneze eventualitatea din ce în ce mai
probabilă a unor pagube ireversibile la nivelul mediului.
Chiar dacă am primit această „valoroasă” moștenire de la străbunii noștri, trebuie să
luptăm pentru a o menține. Natura nu se mai poate curăța singură și este pândită de pericolul de a
se îmbolnăvi.
Datorită numărului mare de calamități și catastrofe ecologice la nivel local și mondial din
ultimul timp, ideea conform căreia omul domină și controlează întregul sistem planetar este falsă,
ba mai mult, este din ce în ce mai clar că populația umană este copleșită de răspunsul mediului la
acțiunile sale.
Problema mediului înconjurător este una globală și ar trebui să fie conștientizată nu numai
de către agențiile de monitorizare a calității mediului ci și de oamenii de rând care nu au neapărat
cunoștințe de specialitate în domeniu. Astfel, educația ecologică este un proces menit să
sensibilizeze oamenii, să-i facă mai conștienți și preocupați de problemele mediului înconjurător.
Scopul final al educației ecologice este același în întreaga lume: de a forma o mentalitate
sănătoasă vizavi de calitatea mediului în care trăim. Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes
dacă acest tip de educație este inițiat încă din primii ani de școală.
Bibliografie:
1. Ecologia,Botnariuc, N., Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982
2. Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I - Contribuții la cunoașterea
și protecția ornitofaunei din zona localității Poduri, județul Bacău, Lăzărică,L.I., Iași, 2012
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Proiect educațional – „5 Iunie-Ziua Mondială a Mediului”
prof. Iulia Leana
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Bacău
ARGUMENT
Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema,
deşi nu este nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai fragedă
vârstă. Ţinând seama de faptul că oamenii nu pot fi separaţi de mediul lor de viaţă şi că
degradarea calităţii acestuia are efecte nedorite asupra lor, trebuie tras un semnal de alarmă
asupra acestor realităţi care nu pot fi ignorate. Pentru a înţelege schimbarea şi uneori pentru a
anticipa schimbarea trebuie să cunoaştem componentele mediului înconjurător şi variaţiile
acestora.
Coordonatele actuale ale vieții cotidiene impun abordarea în școală și a unor probleme
legate de educația pentru calitatea mediului înconjurător. În acest sens, prin proiectul educațional
propus „5 IUNIE-ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI”, se urmărește formarea unei atitudini
investigative asupra realității și a unui comportament ecologic, vizând grija și responsabilitatea
față de calitatea mediului natural, cu implicații deosebite asupra sănătății.
În fiecare an, pe 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului iarpe 5 iunie se sărbătorește
Ziua Mondială a Mediului. Prin desfășurarea activităților propuse se vor aplica cunoştinţele de
chimie, biologie, fizică, geografie pentru a descoperi şi înţelege sursele de poluare ale mediului
înconjurător şi modalităţile de protecţie ale acestuia.
Grupul ţintă:
 elevii (licee, școli generale)
Beneficiari:
 direcţi: elevi, părinţi, cadre didactice.
 indirecţi: comunitatea.
Resursele proiectului: albume, enciclopedii, reviste, cărţi, aparatură audio-video, TV, internet,
postere, lucrări ale elevilor.
Scopul proiectului
-cunoaşterea şi înţelegerea de către elevi a problemelor lumii contemporane, a posibilităţilor de
ocrotire şi conservare a naturii ca cea mai simplă soluţie pentru o viaţă sănătoasă;
-realizarea unor activităţi în vederea responsabilizării elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în a
proteja mediul înconjurător şi a diminua poluarea acestuia;
-formarea elevilor pentru a deveni buni cetăţeni, capabili să-şi îndeplinească îndatoririle civice, să
manifeste atitudini responsabile faţă de mediu şi protejarea acestuia.
Obiectivele proiectului
1. stimularea interesului elevilor pentru protejarea mediului înconjurător.
2. formarea și dezvoltarea la elevi a unui comportament protectiv, atent si corect, față de mediul
înconjurător;
3. identificarea rolului pe care apa, aerul, solul îl au în viaţa lor;
4. stimularea inițiativei și spiritului ecologic , dezvoltarea conduitei ecologice la elevi, bazată pe
respectul față de natură.
5. stimularea creativității elevilor și dezvoltarea spiritului competitiv, al muncii în echipă.
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Descrierea proiectului
Proiectul educațional se dorește a avea un rol semnificativ în modificarea atitudinii elevilor
față de mediul înconjurător.
Activități desfășurate în timpul proiectului:
1. Elaborarea unor rebusuri pe tema proiectului de către elevi, având la dispoziție o serie de
cuvinte cheie și materiale documentare (dicționare, reviste, enciclopedii, manuale de chimie,
biologie, geografie).
2. Organizarea unei expoziții de desene, fotografii, colaje cu titlul „5 IUNIE-ZIUA MONDIALĂ A
MEDIULUI”
3. Confecționarea unui afișier „5 IUNIE-ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI” ca sursă permanentă de
informare a elevilor și profesorilor privind ultimile noutăți din domeniul poluării, una din rubricile
permanente fiind „Știați că…”.
4. Realizarea unor prezentări sau broșuri privind sursele de poluarea a apei, aerului, solului și
măsurile de combatere și ameliorare a acestor tipuri de poluări. Tema propusă legată de poluarea
mediului va fi din domeniul ştiinţelor în interdisciplinaritatea lor.Elevii vor lucra pe grupe pentru a
crea broșura sau prezentarea care vor prezenta cauzele, efectele și măsurile de combatere a
poluării aerului, apei sau solului. Broșura sau prezentarea trebuie să includă ilustrații, fotografii,
grafice care să ilustreze tematica proiectului.
5. Organizarea unui concurs de cunoştinţe generale pentru a descoperi şi înţelege sursele de
poluare ale mediului înconjurător şi modalităţile de protecţie ale acestuia. Concursul este un test
grilă prezentat în PowerPoint şi va aborda subiecte inter- şi transdisciplinare legate de poluare
care solicită cunoştinţe de chimie, biologie, fizică, geografie.
6.Formularea și citirea unei scrisori deschise a elevilor Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău
adresată comunității locale cu prilejul ZILEI MONDIALE A MEDIULUI
Tematica
• Omul şi mediul ambiant.
• Aerul. Poluarea aerului.
• Apa. Poluarea apei.
• Solul. Poluarea solului.
• Catastrofele ecologice ale secolului.
Paşi ce trebuie parcurşi în clasă
- Discuţii în clasă despre conceptele de: mediu înconjurător, ecologie, ecosistem, echilibru
ecologic, poluare, poluanți;
- Descoperirea prin brainstorming a cauzelor și efectelor principalelor tipuri de poluare:
poluarea atmosferei, poluarea apei și poluarea solului;
- Discuții cu elevii despre cele mai eficiente măsuri de reducere și combatere a poluării
aerului, apei și solului.
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SCRISOARE DESCHISĂ
a elevilor din Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”
adresată comunității locale cu prilejul
Zilei Mondiale a Mediului – 5 IUNIE
Azi, mediul nostru de viaţă este un amestec de natură şi artificial, la ţară fiind mai aproape
de natură, iar la oraş de mediul artificial. Dar oricum ar fi mediul trebuie să ne asigure oxigenul pe
care îl putem respira, apa curată care înlesneşte transportul la celulele corpului al substanţelor
care realizează metabolismul nostru.
Fiecare poate contribui la salvarea naturii, asigurând condiţiile de viaţă locuitorilor de
mâine ai Terrei. Trebuie să fie o acţiune comună a tuturor pentru salvarea naturii, oprind poluarea
industrială şi îndepărtând pericolul contaminării cu reziduurile aruncate. Trebuie să înţelegem, de
exemplu, că strada nu este coşul nostru de gunoi. Plantarea de pomi fructiferi şi copaci este o
acţiune care sporeşte purificarea naturii dătătoare de oxigen.
Fiecare dintre noi poate contribui la păstrarea unui mediu curat, trebuie doar să vrem.
„Am modificat aşa de mult mediul nostru înconjurător, încât va trebui acum să ne adaptăm
pe noi înşine, pentru a putea exista în acest mediu.“
(Norbert Wiener)

„Omul poate stăpâni natura atâta timp cât ține seama de legile ei.“

(Grigore Antipa)

„O naţiune care distruge solurile se distruge pe sine. Pădurile sunt plămânii pământului
nostru, purificând aerul si dând putere proaspătă oamenilor săi.“
(Franklin Delano Roosevelt)

Bibliografie
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2. Meiroșu Emilia, Drăgan Nicoleta, Tomescu Nastasia-Chimia mediului și a calității vieții, Ed.
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LUNA ÎMPĂDURIRILOR
prof. Linoiu Călin Armand
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu
În prezent fondul forestier al României are o suprafaţă de 6.529 mii hectare, reprezentând
27,3% din teritoriul ţării (conform http://www.mmediu.ro/categorie/paduri/25). Încă de la
începuturile dezvoltării societății umane, omul a contribuit de defrișarea unor suprafețe din ce în
ce mai mari de pădure pentru practicarea agriculturii și creșterea animalelor. Odata cu revoluția
industrială exploatarea masei lemnoase a crescut pentru a răspunde cerințelor în creștere de
produse forestiere (combustibil, hârtie, cherestea, etc.). Explozia demografică a reprezentat încă
un motiv pentru supraexploatarea ecosistemelor forestiere: o populație de mai mult de 7,6
miliarde locuitori (sursa: http://www.worldometers.info/ro/) necesită resurse sporite de spațiu,
alimente, materiale de construcții. În ultimii 10.000 de ani, omenirea a pierdut jumătate din
pădurile sale, cea mai mare parte a pierderilor survenind în ultimul secol. Importanța funcțiilor pe
care le îndeplinesc pădurile este una majoră; pe lângă asigurarea de materii prime regenerabile și
de energie pentru sistemul economic, ele joacă un rol deosebit în menținerea calității solului, în
controlul eroziunii acestuia și al alunecarilor de teren, controlul atmosferei și circuitului hidrologic.
Pădurile influențează schimbarile climatice, acționând, în principal, asupra nivelului de CO2 din
atmosferă.
Răspunsul la toate aceste probleme îl reprezintă, în mod evident, împădurirea. Însă
împădurirea nu ar trebui facută pe baza unor viziuni înguste (si anume viziuni care iau în
considerare mai ales factorul cantitativ), ci tinând cont de faptul ca menținerea unei biodiversități
mari trebuie sa ocupe un loc central în planurile de administrare a pădurilor, pentru ca ele să-și
îndeplinească în mod adecvat funcțiile de generare de sevicii și resurse necesare societății umane.
Cu toate acestea, prin operaţii de împădurire şi plantare nu pot fi reparate integral
pierderile din cadrul biodiversităţii ce însoţesc supraexploatarea pădurilor. Previziunile pentru
deceniile următoare arată că cererea de produse lemnoase şi transformarea suprafeţelor
împădurite în terenuri agricole şi cu alte utilizări este în creştere. Această intensificare a presiunilor
asupra pădurilor planetei ar putea duce, pe lânga pierderea capacităţii productive, şi la pierderea
serviciilor furnizate de pădure, servicii esenţiale pentru asigurarea calităţii vieţii în orice parte a
lumii, indiferent de gradul de dezvoltare.
În fiecare an, în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, în
perioada 15 martie - 15 aprilie, RNP- Romsilva organizează, atât la nivel central, căt și la nivelul
unităților sale teritoriale, activități practice de împădurire și alte manifestari dedicate formării
conștiinței forestiere în rândul cetățenilor, sub egida "LUNII PLANTARII ARBORILOR". (sursa:
http://www.rosilva.ro/comunicate_de_presa/15_martie__15_aprilie:_luna_plantarii_arborilor__p_19.htm).
Profitând de aceasta perioadă, la invitația Ocolului Silvic Târgu Jiu, în 15 martie 2019
împreună cu 20 de elevi din diferite clase, am participat la o acțiune de împădurire în zona
Preajba, zona Poiana Narciselor. Prezenți începând cu ora 10,00 elevii, alături de organizatori și de
numeroși alți participanți din diferite instituții și școli au reușit să planteze un număr impresionant
de arbori (gorun și paltin) sperând să schimbe în bine aspectul zonei pentru o perioadă cât mai
mare de timp.
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Educația ecologică realizată prin activități practice
prof. înv. primar Maghiari Helga
Școala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare
Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui
integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o
conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers
educative şcolar şi extraşcolar.
Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu vizează formarea şi cultivarea
capacităţilor de rezolvare a problemelor declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale şi
postindustriale la scara socială, care au înregistrat numeroase efecte negative a nivelul naturii şi al
existenţei umane.
Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care noi o avem asupra lumii şi
înţelegerea relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. Educaţia
ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifie,
literare, artistice, plastice, sportive etc. Formele de realizare sunt diversificate: observaţii,
experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări
de diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, colecţii,
expoziţii, spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere scenete ecologice, concursuri.
Prin educaţie ecologică, copiiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini şi motivaţii
pentru a acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului
înconjurător.Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul elevilor 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.
Educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a reuși
în timp, formarea unei conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui
şi a răului, să acţioneze în folosul naturii şi a sa.Educaţia ecologică este un domeniu extrem de
generos, interesant şi atractiv pentru majoritatea copiilor.
Copilul de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie
implicat în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea
curiozităţii senzoriale în plină dezvoltare. Nu bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în
primul rând , ci cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului a următoarelor stări:
- dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii;
- puterea de a ocroti formele de viaţă.
Voi oglindi în continuare o activitate îndrăgită de copiii pe care am realizat-o la începutul
primăverii, și anume - Semănatul grânelor
Cântecele care povestesc despre munca ţăranului primăvara, pentru majoritatea copiilor
nu au legătură cu lumea lor înconjurătoare.Grânele pe care”le seamănă ţăranul” sunt alimente de
bază pentru oameni, dar mulţi nu ştiu să deosebească speciile şi boabele de ovăz, grâu, orez sau
secară.
Când copiii au trăit ei însăşi modul în care cresc aceste diferite soiuri de cereale, pot
recunoaşte caracterele lor specifice.Primăvara, când afară se cultivă câmpurile, pot fi semănate în
casă în diferite ghivece de pământ cereale.Înante de a umple ghivecele cu pământ, le cufundăm
pentru câteva minute în baie de apă;o ascultare atentă percepe un foşnet delicat, cântător.
Pamântul poate fi “arat”cu instrumentele folosite la groape de nisip, sau cu linguri şi
furculiţe vechi; la fel “grăpat”, “brăzdat”, înainte de a semăna, separate pe soiuri,cerealele.
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Semănăm,semănăm,grâu acuma semănăm,
uşurel, uşurel, în pământ îl cufundăm,
ploaie, ploaie, udă-ni-l !
Soare bun, tu încălzeşte-l !
Vânt adie, şi ni-l creşte
Florile iar să răsară ,
Grâul să se coacă iară !
Hedwig Distel
Semănătura trebuie menţinută foarte umedă, în special la început; pentru a putea
germina, nu are voie să se usuce.Stropim cu o stropitoare de mai multe ori pe zi.
După circa 2 zile,germenul deschide sămânţa şi apar firicele rădăcinii. După ce s-au adâncit
suficient de mult în pământ, scoatem ghivecele afară, în aer liber, căci speciile nu se pot dezvolta
decât în condiţii climatice naturale. În locuinţă ar creşte repede tulpinile verzi fără să aducă roade.
De acum înainte udăm doar când e nevoie.
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TENDINȚE ECO
prof. Mândru Voichiţa
prof. Ianc Georgeta-Alexandrina
Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Baia Mare
Protecţia mediului a devenit în ultimul timp, pentru cei mai mulţi oameni, mai mult o
problemă teoretică, o problemă înţeleasă de toţi dar încă nerezolvată. Efectele poluării nu se
manifestă brusc, subit, ci în timp şi de cele mai multe ori ele sunt ireversibile, cu finaluri fatale. Din
nepăsarea unora sau indolenţa altora se poluează continuu, se „distribuie” încă mari cantităţi de
noxe, dintre cele mai diverse, atât în atmosferă, cât şi în apă şi sol. Deteriorarea cotinuă a calităţii
mediului nu ameninţă numai calitatea vieţii ci şi viaţa însăşi. Nu avem altă natură de rezervă, alta
de schimb, aşa că natura trebuie înţeleasă, trebuie ascultată, respectându-i dreptul de a rămâne
aşa cum s-a născut. Omul trebuie să renunţe la ignoranţa privind respectul faţă de mediul natural
şi să-şi însuşească lecţiile pe care i le oferă natura despre armonie, echilibru, ordine.
Protecţia mediului constituie pentru omenire nu numai o mare speranţă, dar şi o mare
problemă. La acest început de mileniu „ne înecăm în informaţie, dar suntem înfometaţi de
cunoaştere”. Acum, poate mai mult ca oricând, promovarea protecţiei mediului constituie soluţia
pe care omenirea o are ca unică şansă de supravieţuire şi de progres.
Cea mai rentabilă investiţie pe care o pot face acum factorii decizionali este investiţia în
domeniul protecţiei mediului prin programe adecvate, de conştientizare a tinerilor cu privire la
importanţa protecţiei mediului şi conservarea valorilor naturale.
Una dintre problemele contemporane globale, ce caracterizează acest tumultos început de
milieniu, este criza ecologică, cu componenta sa nedorită – poluarea. Aceasta acţionează ca o
bombă silenţioasă, cu implicaţii dramatice asupra organismelor vii, mai cu seamă pe termen lung,
determinând imense pierderi pentru viitorul omenirii.
După atâtea episoade dramatice, care s-au soldat cu grave dezechilibre ecologice, omul
trebuie să fie mai receptiv, mai conştient şi mai resposabil faţă de problematica deosebit de
sensibilă pe care o ridică protecţia mediului, care nu este un lux, ci o necesitate.
Protecţia mediului nu este numai responsabilitatea organizaţiilor ecologiste care se
străduiesc să oprească un dezastru ecologic, ci a noastră, a fiecărui individ în parte. Omul trebuie
să înţeleagă că face şi el parte din natură, că resursele ei sunt limitate, că această planetă
funcţionează ca un sistem şi că dereglările produse într-un singur loc pot avea repercusiuni pentru
întreg sistemul.
Dacă vrem să trăim sănătos şi să fim în echilibru permanent cu natura, trebuie să ştim că pe
lângă drepturi avem în egală măsură şi obligaţii. Este momentul să ne luăm în serios obligaţiile pe
care le deţinem faţă de natură, să medităm la câte avantaje ne oferă aceasta şi să încercăm să
dăm fiecare câte ceva în schimb. Să gândim eco, să visăm eco, să acţionăm eco, să trăim eco. Asta
presupune: implicare în salvarea planetei, protejarea mediului înconjurător, responsabilitate
privind sănătatea şi calitatea vieţii noastre, dar şi a generaţiilor viitoare.
O societate responsabilă este aceea care-şi satisface propriile nevoi fără a pune în pericol
perspectivele generaţiilor viitoare. Trebuie să manifestăm respect faţă de mediu, să simţim iubire
şi recunoştinţă faţă de acesta. Trăim într-o lume extrem de dinamică, al cărei destin trebuie să ni-l
asumăm în numele trecutului şi să ne construim un viitor pe măsură.
Suntem cadre didactice şi ne desfăşurăm activitatea la un liceu teoretic, având norma
didactică la clase cu profil tehnic, calificarea tehnician designer vestimentar. Considerăm că şcoala
poate contribui la sensibilizarea şi responsabilizarea tinerilor privind protecţia mediului.
Promovarea de bune practici, antrenarea elevilor în activităţi de protecţie a mediului, stimularea
acestora, contribuie la formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediu. Trebuie să
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preluăm şi să dezvoltăm, în mod organizat, potenţialul creativ al fiecărui copil pentru a reuşi
formarea şi dezvoltarea unei conştiinţe eco.
Am ales ca exemplu de bună practică o activitate desfăşurată la noi în şcoală sub forma
unui proiect: Tendinţe ECO în vestimentaţie. Prin acest proiect le-am propus elevilor să realizeze
ţinute vestimentare şi accesorii din materiale biodegradabile, ecologice, reciclabile, argumentând
alegerea temei prin faptul ca, în momentul actual, curentul eco îşi face simţită prezenţa în multe
domenii de activitate, afectând chiar şi domeniul vestimentar.
Pentru buna desfăşurare a activităţii, sugerăm un mod general de lucru şi împărţim clasa în
grupe mici (3-4 elevi). Fiecare grup îşi desemnează un conducător care supravegheză şi
monitorizează activitatea grupei sale. Printr-o astfel de provocare propunem rezolvarea de noi
sarcini, care necesită căutarea şi găsirea de noi soluţii cât mai ingenioase. Pe parcursul derulării
activităţii, au fost prezentate punctele de vedere ale fiecărui grup de lucru, s-au căutat mereu noi
modalităţi de exprimare a ideilor, noi soluţii.
Dacă până acum nu ne-am gândit la materialele din care sunt realizate ţinutele noastre
vestimentare şi le-am ales exclusiv din punct de vedere al design-ului, încercăm să vă convingem
că merită să o facem măcar de azi înainte.
Maniera originală de abordare a activităţii «Eco - vestimentaţie» din cadrul proiectului «Eco
- şcoala», interpretarea într-o nouă cheie stilistică, asocierile şi încrucişările de idei, de materiale,
cromatica abordată, conduc la concluzia că tot ce ne înconjoară poate ajunge obiect al creativităţii
în domeniul vestimentar.
Elevele implicate în proiect au încercat să transpună în practică exact ceea ce şi-au
imaginat. Credem că ele au reuşit performanţa de a-şi transforma propriul univers creativ în
propuneri vestimentare speciale, pe care le putem numi ţinute manifest. Într-un moment de
recesiune, care şi-a făcut simţită prezenţa în toate domeniile, afectându-l chiar şi pe cel
vestimentar, astfel de soluţii ne pot scoate din criză.
Linii simple dar ferme, asimetrii studiate, contururi perfecte, elemente decorative
ingenioase, sunt câteva dintre reperele cheie ale ţinutelor realizate. Proiectând, decupând, lipind,
combinând materialele şi culorile, retuşând, insistând asupra fiecărui detaliu, revenind cu idei noi,
elevele implicate în proiect au reuşit să finalizeze o minicolecţie «Eco - vestimentaţie». Tot ce este
reciclabil poate ajunge obiect al creativităţii în domeniul vestimentar, iar rezultatele obţinute pot fi
surprinzătoare.
Ţinutele propuse sunt realizate din materiale biodegradabile, ecologice, reciclabile, unele
preluate chiar din natură, iar altele realizate din materiale reciclate (articole mai vechi din propriile
colecţii pe care fetele au reuşit să le reinventeze). O astfel de soluţie îi mulţumeşte cu siguranţă şi
pe cei mai inflăcăraţi activişti Greenpeace.
O muncă bine organizată şi bine condusă are ca rezultat, stimularea imaginaţiei elevilor, a
capacităţii lor de a gândi, de a reflecta, ea lasă câmp liber independenţei lor în gândire şi acţiune.
Suntem de părere că în şcoală, cu toţii trebuie să ţintim către atingerea unui scop generos
al educaţiei şi că metodele de sensibilizare şi responsabilizare a tinerilor privind protecţia mediului,
pot fi aplicate cu succes.
Eco presupune un mod de viaţă, de aceea, în cadrul acestei activităţi (care a fost un fel de
provocare), ne-am propus să tragem un semnal de alarmă în privinţa reciclării şi protejării
mediului.
Tinereţea şi optimismul autoarelor minicolecţiei «Eco - vestimentaţie» conturează, prin
ţinutele şi accesoriile realizate, un viitor vesel, colorat şi încărcat de speranţe.
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Salvează mediul de exploatare !
prof. Alina Manole
Colegiul Național “Constantin Cantacuzino”, Târgoviște
prof. Violeta Manole
Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion, Titu
Încă de la apariţia omului pe Terra, el a influenţat mediul natural în care trăia. Activitatea
omului, orientată spre valorificarea resurselor naturale, a afectat întotdeauna starea factorilor de
mediu.Organizarea şidesfăşurarea diferitelor activităţi economice generează presiuni asupra
mediului legate de ocuparea terenurilor, modificarea peisajelor şi a ecosistemelor, distrugerea
spaţiului natural, utilizarea neraţională a solului, supraconcentrareaactivităţilor pe o zonă foarte
sensibilă şi cu mare valoare ecologică, etc..
În trecut, interventia omului în modificarea condițiilor de mediu era de proporţie redusă şi
nu lăsa urme datorită capacităţii de regenerare, însă în ultimele decenii diversificarea, accelerarea,
globalizarea şi cronicizarea sunt trăsături dominante ale procesului de deteriorare a capitalului
natural. Deteriorarea capitalului natural este un proces real, extrem de complex, de lungă durată şi
cu o evoluţie strict dependentă de ritmul, formele şiforţele dezvoltării sistemelor socio-economice.
Degradarea mediului înconjurător este un proces complex de alterare a calităţii mediului
înconjurător datorită utilizării neraţionale a resurselor, a poluării şi aglomerării urbane.
Cauze naturale care au detreminat mari modificări în peisajul geografic al globului sunt:
 schimbările climatice;
 transgresiunile marine;
 erupţiile vulcanice;
 cutremurele.
Puterea omului de adaptare , mai mare decât a tuturor animalelor s-a datorat tocmai raţiunii
care l-a dus la cunoasterea calitativă a mediului , la aprecierea posibilitaţilor lui pentru existenţa
specie umane şi la explicarea fenomenelor din jur.
Cauzele degradării mediului datorate intervenţiei omului sunt:
 dezvoltarea industriei;
 explozia demografică;
 despăduririle;
 aglomerarea marilor centre oraşeneşti;
 dezvoltarea căilor de transport ;
 exploatarea resurselor materiale, ale solului şi ale subsolului, precum şi a resurselor
energetice;
 schimbarea structurii ecosistemelor peste limitele de refacere
 alterarea fondului genetic;
 distrugerea a numeroase specii de plante şi animale prin deteriorarea, schimbarea
sau distrugerea habitatelor;
 modificarea climei în sensul aridizării ei, prin transformări negative în structura
învelişului vegetal şi în special prin defrişări;
 schimbarea compoziţiei atmosferei, apelor, solului, prin deversări de diverse
produse.
Efectele pe termen lung ale degradării mediului sunt:
1. Efectul de sera.
O serie de gaze existente în atmosfera terestră au proprietatea de a lasăsă treacă spre
pământ radiația solară, dar să nu permită trecerea radiației calorice în sens invers, spre spațiul
cosmic. Se realizează astfel un "efect de seră" care constă în încălzirea suprafeței pământului pe
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seama radiației solar. Acest fenomen a fost descoperit de Joseph Fourier în 1824. Gaze cu efect de
seră, provenite din activitățile umane sunt: dioxidul de carbon cu 50%, metanul cu 19%, compușii
clorofluorocarbonici cu 1,7% și oxizii de azot cu 15%. Efectul de seră a început să se manifeste și
este considerat mai pronunțat la poli decât la ecuator. Acest fenomen este principalul vinovat în
producerea schimbărilor climatice la nivelul globului.
Schimbări climatice reprezintă modificări ale climatului care pot fi atribuite în mod direct
sau indirect activităților omenești care alterează compoziția atmosferei la nivel global și care se
adaugă variabilitatii naturale a climatului observat în cursul unor perioade comparabile. Efectele
acestor schimbări atrag după sine modificări ale temperaturii, precipitațiilor, creșterea nivelului
oceanului planetar sau alternarea unor temperaturi extreme.
Schimbările de temperatura - Studiile efectuate au arătat că în anumite regiuni se vor
înregistra creșteri ale temperaturii mai mari decât media globală. Regiunile situate în latitudinea
nordică vor fi cele mai afectate (Nordul Asiei, platoul Tibet, Nordul Europei, regiunea
mediteraneană, America de Nord).
Schimbări ale precipitațiilor - La nivel global vor fi înregistrate și creșteri ale cantităților de
precipitații, mai ales în latitudinea nordică. Singură regiune de aici care va suferi o scădere a
precipitațiilor, mai ales în lunile de vara, este regiunea mediteraneană. Din aceste modificări va
rezultă și o schimbare a duratei efective a sezonului de vara și a celui de iarnă (veri mai scurte în
nordul Europei, sudul Africii, Australia și ierni mai lungi în Africa tropicală și Antarctica).
Creșterea nivelului oceanului planetar - Specialiștii consideră că până în anul 2100 nivelul
oceanului planetar va crește cu circa 48 cm. Cele mai multe calcule prezic o creștere mai
importantă în Oceanul Arctic și mai scăzută în cel din sud. Se estimează că Groenlanda și Oceanul
Artic pot crește nivelul apei cu 70 m, în condițiile în care s-ar înregistra o topire a ghețarilor
acestora.
Înregistrarea unor temperaturi extreme - va deveni un fenomen din ce în ce mai frecvent.
Că fenomene "foarte probabile" vor fi: înregistrarea de temperaturi extreme pozitive, din ce în ce
mai multe zile caniculare, temperaturi minime extreme, diferențe considerabile între
temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții etc. Din categoria celor "probabile" sunt:
înregistrarea tot mai frecvența a fenomenului de seceta, vânturi puternice, precipitații intense
asociate cu producerea unor cicloni tropicali etc.
2. Ploile acide. Când se ard combustibili fosili, cum sunt cărbunele, benzină sau petrolul, se
emit oxizi de sulf, carbon și azot în atmosfera. Acești oxizi se combină cu umezeală din aer și
formează acid sulfuric, acid carbonic și acid azotic. Când plouă sau ninge, acești acizi ajung pe
pământ sub formă a ceea ce numim ploaie acidă. În prezent, aciditatea aerului și ploaia acidă au
ajuns să fie recunoscute că o amenințare capitală la adresa calității mediului. Cea mai mare parte a
acestei aciditati este produsă în țările industrializate din emisfera nordică: SUA, Canada, Japonia și
majoritatea țărilor din Europa de Est și de Vest.
Efectele ploii acide pot fi devastatoare pentru multe forme de viață, inclusiv pentru oameni
cauzând o serie de boli.
3. Degradarea stratului de ozon. În partea superioară atmosfera este alcătuită dintr-un
strat de gaze, care înconjoară planetă formând un ecran protector față de radiațiile ultraviolete și
permițând totodată pătrunderea căldurii slare care împiedică înghețarea apelor. Distrugerea
stratului de ozon din atmosfera, de o grosime de câțiva mm intensifica proprietățile de absorbție
ale atmosferei lăsând să treacă radiațiile solare în cantități exagerate și implicit o mare parte din
radiațiile infraroșii. În felul acesta, echilibrul balanței energiei de radiație a pământului este astfel
perturbat. În limite normale, gazele existente în atmosfera asigura o temperatura medie a globului
de cca 15oC, situație care favorizează existența vieții pe pământ.
Orice perturbare a echilibrului, datorită emisiilor de gaze poluante din activitățile umane,
deteriorează pătură de ozon și declanșează "efectul de seră", care la ranul sau declanșează efecte
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în lanț: schimbări climatice, creșterea nivelului marilor, ploi acide, poluarea aerului, apei, solului
etc.
Măsuri de protecție a mediului
• Diminuarea poluării prin emisiile de monoxid de carbon – poate fi obținută prin
verificarea periodică a stării automobilelor, achiziționarea vehiculelor electrice sau
hibride în locul celor clasice, cu motoare cu ardere internă, sau, o măsură ce este la
îndemână oricui, utilizarea mijloacelor de transport în comun;
• Înlocuirea centralelor pe baza de cărbuni cu centrale eoliene, solare sau stații de
cogenerare pe baza de deșeuri;
• Utilizarea energiei solare - stocarea energiei prin panouri solare și utilizarea pentru
uzul casnic cât și pentru uzul public, turbinele eoliene stocheze energia eoliană și o
transformă în energie electrică reprezintând o alternativă la clasicele centrale pe baza
de cărbune;
• Reconstrucția ecologică a mediului;
• Gospodărirea rațională a resurselor;
• Evitarea poluării mediului;
• Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii;
• Descoperirea cauzelor care afectează mediul;
• Proiecte complexe, rațional fundamentate;
• Acțiuni de ecologizare;
• Conservarea biodiversității;
• Dezvoltare durabilă şi agricultură ecologică;
• Gestionarea deșeurilor- colectare, transport, depozitare și valorificarea acestora;
• Supravegherea şi controlul calităţii apelor naturale;
• Supravegherea şi controlul calităţii aerului;
• Supravegherea şi controlul calităţii solului;
• Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile;
• Supravegherea şi controlul calităţii apelor uzate
• Supravegherea şi controlul calității mediului în ecosistemele antropizat.
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Rezervaţia Biosferei Delta Dunării - Strategia de turism durabil și ecoturism
prof. Marcu Camelia-Isabela
Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu", Constanța
Delta Dunării are un mare prestigiu la noi în ţară şi peste hotare, numeroşi turişti străini
sunt atraşi de încântătoarele peisaje, motiv pentru care a cunoscut de-a lungul timpului o
importantă dezvoltare economică datorită turismului şi a reuşit să se clasifice printre cele mai
importante zone turistice din România.
Ecoturismul contribuie la o mai bună înţelegere, apreciere şi bucurie de a descoperi şi
ocroti natura şi cultura locală tradiţională, atât pentru vizitatori cât şi pentru comunitatea locală. El
oferă cele mai bune practici de turism şi planificare din punct de vedere al conservării naturii şi
dezvoltării durabile. S-a dezvoltat rapid în ultimele decenii. Deşi influenţează pozitiv mediul natural
şi social în care se desfăşoară, el poate fi la fel de dăunător ca şi turismul de masă, dacă nu este
organizat corespunzător. Ecoturismul poate fi privit şi ca o oportunitate de afaceri. O afacere
ecoturistică poateavea succes pe termen lung dacă este o afacere responsabilă, care respectă
legile pieţei şi ale dezvoltării durabile deopotrivă. Ecoturismul este o versiune durabilă a turismului
în arii naturale, incluzând în acelaşi timp şi elemente ale turismului rural şi cultural
Delta Dunării nu este importantă doar din punct de vedere natural, ci şi economic şi
cultural. Locuitorii Deltei işi au propriile tradiţii..şi obiceiuri care au evoluat în strănsa legatura cu
Delta. Peste 15.000 de oameni locuiesc în Delta ucraineană – aşa-numită Delta Chilia – şi toţi se
bazează pe Deltă direct sau indirect pentru supravieţuirea lor. Delta asigură apa, precum şi un
pentru irigaţii şi apa potabilă venit pentru majoritatea locuitorilor prin pescuit, adunarea stufului
şi, mai recent, turism. Tradiţiile şi limba primilor locuitoriai zonei sunt încă păstrate.
Ecoturismul contribuie în mod pozitiv la protejarea ariilor naturale:
- oferă modalităţi practice pentru bunul management şi protecţia ariilor naturale (spre
exemplu: oferirea ajutorului financiar în acţiunile de reabilitare a ariilor naturale,
strângerea deşeurilor lăsate de turişti sau contribuţii îndreptate către organizaţiile de
conservare);
- oferă contribuţii durabile privind dezvoltarea comunităţilor locale. Beneficiile locale
pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumpărarea de bunuri şi servicii locale şi
folosirea facilităţilor locale.
Peisajul natural cu valoare turistică
Delta Dunării constituie una dintre cele mai importante regiuni turistice din România prin
originalitatea peisajului complex (relief, apă, vegetaţie, faună, populaţie şi aşezări umane) care a
atras numeroşi turişti pentru cunoaştere şi recreere.
Noul statut al Deltei Dunării, după anul 1990, de Rezervaţie a Biosferei, zonă Ramsar şi
Teritoriu inclus pe Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural a necesitat o reorientare şi o
reorganizare a activităţii turistice, în contextul protecţiei şi valorificării durabile a resurselor
naturale regenerabile.
Delta Dunării înzestrată cu resurse turistice naturale şi antropice variate poate satisface
prin formele de turism practicate, cerinţele diverse din primăvară şi până în toamnă.
Întrevalenţele potenţialului turistic al Deltei Dunării menţionăm: valoarea peisagistică, estetică şi
recreativă a deltei, valoare determinantă în formarea motivaţiei turistice; calităţile unor
factorinaturali de cură, inclusiv ale bioclimatului; existenţa unor condiţii care generează forme
deturism specifice (complexele lacustre şi stufărişurile ca resurse specifice şi cinegetice); rolul
cognitiv al unor elemente specifice care au avut un rol hotărâtor în declararea deltei ca rezervaţie
a biosferei.
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Atractivitatea turistică a Deltei Dunării
Este datorată uramatoarelor elemente ale..cadrului natural şi antropic: originalitatea şi
spectaculozitatea peisajului în care se îmbină suprafaţele acvatice cu terenurile mlăştinoase şi
grindurile marine şi fluviale, plaja mării şi dunele de nisip cu zonele aride şi exotice; oglinzile de
apă îndeosebi braţele Dunării, canalele,gârlele şi lacurile; vegetaţia deltei-variată, bogată şi
specifică.
Sub genericul de “turism durabil” se cuprind toate formele de turism, care, în dezvoltarea
şi practicare lor se bazează pe principii ecologice, adică fără să deranjeze sau să distrugă mediul
natural şi construit, moştenire istorică şi culturală, ci, dinpotivă, să le protejeze și să le conserve.
Implementarea durabilității va trebui să facă faţă unui mediu caracterizat de instabilitate.
Astfel, identificarea priorităţilor va pleca de la considerarea acelor măsuri ce sporesc capacitatea
de adaptare. Printre acestea se includ:
- o abordare cuprinzătoare a spaţiilor deschise zonelor umede şi altor sit-uri naturale în,
şi din afara oraşelor;
- utilizarea multifuncţională a terenurilor;
- strategii pentru reutilizarea adaptativă a ceea ce s-a stricat deja;
- planificarea coordonată a utilizării terenurilor şi transporturilor şi considerate spaţiale
care măresc accesibilitatea în detrimentul utilizării mijloacelor de transport private
(autovehicule);
- pentru a fi adaptabile, oraşele au nevoie de un sistem de învăţământ complet (primar,
liceal şi superior);
- organizaţii ale comunităţii locale care permit o mai bună participare a publicului;
- proceduri de planificare strategică;
- capacitatea de a întreprinde cercetări privind cerinţele locale şi structuri pentru
elaborarea deciziilor în colaborare cu diferitele juristicţii într-o arie metropolitană dată.
Ecoturismul, componentă a dezvoltării durabile, este cunoscut şi sub noţiunlie de „turism
verde”, „turism moale” sau „turism blând” în sensul că această formă de turism, cu o paletă largă
de activităţi, se desfăşoară în spaţii rurale, are cele mai reduse implicaţii în degradarea şi poluarea
ecosistemelor naturale, parcuri naturale şi naţionale, rezervaţii ale biosferei, rezervaţii natural;
Ecoturismul este o industrie mică, dar care se extinde rapid, în cadrul unei nişe guvernate de
forţele şi de legile pieţei.
Întrucât se defineşte prin obiectivele sale de conservare a naturii şi sprijinire a populaţiei
locale, ecoturismul este greu de cuantificat. De aceea, pâna acum nu s-au realizat studii riguroase
pentru a determina câţi turişti în arii naturale sunt într-adevar motivaţi de principiile
ecoturismului. Ecoturismul este studiat în ansamblu, ca turism în natura, ducând la estimări false
asupra dimensiunilor pieţei. Cercetările privind turismul în arii naturale arată că 50% din numărul
total de turişti îşi doresc să viziteze o zonă naturală în timpul vacanţei, ceea ce ar putea include şi
un scurt popas într-un parc naţional. Este un segment larg, dar foarte diferit de cel motivat de
dorinţa de a învăţa despre viaţa sălbatică şi cultură cu un ghid local,de a sprijini dezvoltarea locală
durabilă.
Strategii de dezvoltare. Datorită importanţei sale globale pentru conservare şi pentru
economia regională, Delta Dunării are oportunitatea de a deveni un model de dezvoltare durabilă
bazat pe ecosistemele existente aici.
Pe lângă restaurarea ecologică, proiectul Delta Dunării – o poartă naturală spre Europa îşi propune
şi promovarea unor bune practici în ecoturism şi alternative de dezvoltare durabilă pentru
navigaţie şi dezvoltare portuară. Viziunea pe termen lung asupra Deltei Dunării este:
1. Să crească semnificativ potenţialul Deltei Dunării de a se menţine ca una din
zonelenaturale cele mai valoroase ale Europei;
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delte.

2. Să dezvolte şi să implementeze un model universal pentru gestiunea durabilă a unei

Proiectele urmăresc restaurarea unor procese naturale esenţiale pentru întreaga Deltă a
Dunării, fapt pentru care implementarea activităţilor se va face la nivel transfrontieră Ucraina –
România.
Pe lângă principiile turismului durabil la care subscrie, ecoturismul are şi principii specifice:
contribuie activ la conservarea patrimoniului natural şi cultural; include comunităţile locale în
activităţile de planificare, dezvoltare şi operare şi contribuie la bunăstarea lor; implică explicaţii
complete şi interesante pentru vizitatori, privind resursele naturale şi culturale; este destinat în
special vizitatorilor individuali precum şi grupurilor organizate de mici dimensiuni.
Ecoturismul este o nişă de piaţă în cadrul turismului în arii naturale, care a înregistrat o
creştere impresionantă în ultimele decenii.
Ca şi concluzie se poate afirma că starea generală actuală a ecosistemelor de pe teritoriul
Deltei Dunării este favorabilă. Această situaţie este favorizată şi de existenţa unor zone greu
accesibile unde impactul activităţilor umane este diminuat.
Este necesară o coordonare unitară a eforturilor şi investiţiilor în scopul implementării
politicilor ecologice şi a unui management durabil în Deltă. Realizarea obiectivului de exploatare
durabilă necesită cercetarea anuală a stocurilor şi exploatării şi stabilirea tacticilor de administrare
durabilă (controlul ieşirilor – cote maxime de captură şi/sau controlul intrărilor – cote maxime de
efort de pescuit), proces adaptabil în funcţie de eficienţa măsurilor şi răspunsul dinamicii.
Bibliografie
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3. ”Turismul – Fenomen social-economic şi cultural”, Ionescu Ion, Editura Oscar Print,
Bucureşti, 2000
4. „Geografia generală a turismului”, Coceanu Pompei, Vlăsceanu Gheorghe, Necjoiescu
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Cauzele accentuării efectului de seră
prof. Mareşi Luminiţa
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu
O parte din gazele prezente în atmosferă asigură echilibrul dintre energia pe care Pământul
o primeşte de la Soare şi cea pe care o pierde . Aceste gaze cunoscute ca „gaze de seră” au permis
Pământului să fie mai cald decât ar fi fost în absenţa atmosferei .
Un efect de seră a existat din totdeauna. Ceea ce numim astăzi, în mod curent „efect de
seră” se referă la efectul de seră ca urmare a influenţei umane care a condus la :
 Încălzirea suplimentară a suprafeţei terestre şi a troposferei ;
 Creşterea temperaturii medii globale la suprafaţa Pământului ;
 Creşterea nivelului oceanului planetar .
Prezenţa naturală a gazelor de seră în atmosferă este esenţială pentru viaţă: acestea
păstrează căldura în atmosfera inferioară care , similară serelor ,este mult mai cald în interior
decât în exterior .
Prin creşterea concentraţiei acestor gaze, o cantitate suplimentară de radiaţii infraroşii
(care astfel ar fi fost împrăştiate prin spaţiu) este absorbită în troposferă ducând la alterare
echilibrului radiativ al Pământului .
Energia reflectată este reemisă în toate direcţiile , o parte importantă fiind redirecţionată
către suprafaţa Pământului. Ca urmare , troposfera se încălzeşte suplimentar în timp ce straturile
superioare (peste 25 km până la 70 km de la suprafaţa Pământului) suferă un proces de răcire .
Din perioada preindustrială până în zilele noastre, cantitatea de gaze de seră din atmosferă
a crescut cu o valoare echivalentă din punct de vedere radiativ cu creşterea cu aproximativ 50% a
concentraţiei de CO2 (luat ca referinţă). În realitate, concentraţia CO2 a crescut doar cu 25%
diferenţa fiind acoperită de celelalte gaze cu efect de seră .
Exploatarea resurselor naturale de către om, în special a combustibililor fosili (cărbune,
petrol şi gaze naturale) dar şi practicile agricole şi forestiere conduc la eliberarea în atmosferă a
peste 20.000 milioane tone de dioxid de carbon. În plus, alte gaze atmosferice, în special metanul,
protoxidul de azot şi cloroflorocarbonii sau freonii, CFC, sunt eliminaţi ca rezultat al activităţii
umane. Toate aceste gaze , împreună cu ozonul troposferic şi cu vaporii de apă reprezintă gazele
de seră. Acestea sunt relativ transparente la radiaţiile cu lungime mică de undă venită de la Soare,
dar absorb radiaţiile cu lungime mare de undă emise de Pământ şi, în consecinţă, captează căldura
în atmosferă.
În ultimul secol concentraţia celor mai importante gaze de seră a crescut continuu,
demonstrând că emisiile cu origine antropică au depăşit cu mult capacitatea naturală de înlăturare
a lor din atmosferă. Acesta se realizează fie prin absorbţia acestor gaze la suprafaţa Pământului fie
în urma diferitelor reacţii chimice din atmosferă .
Ca urmare a utilizării combustibililor fosili pentru producerea de energie si transport se
elimină o mare cantitate de CO2. Contribuţia acestui gaz la accentuare efectului de seră din
atmosfera inferioară reprezintă mai mult de jumătate din efectul tuturor gazelor de seră.
Exploatarea petrolului , cărbunilor şi a gazelor naturale reprezintă cauza emisiilor de
metan.
 Din conductele de distribuţie a gazului metan.
 Din descompunerea pe cale anaeroba a materiei organice
 Din procesul de fermentaţie din rumenul rumegătorului .
Freonii , în special CFC11 cu origine în diferite activităţi industriale contribuie într-o măsură
importantă la accentuarea efectului de seră.
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Protoxidul de azot N2O îşi are sursa în special în procesele de denitrificare care se
desfăşoară în mediile lipsite de oxigen bogate în substanţe organice şi compuşi de azot.
2. 2.Consecintele accentuării efectului de seră
A. Modificările climatice: creşterea temperaturii cu aproximativ 0,3oC pe deceniu, modificarea
cantităţii si regimului precipitaţiilor şi evaporaţiei .
B. Creşterea nivelului oceanului planetar: cu 3 până la 10 cm pe deceniu.
C. Modificări în circuitul apei
D. Modificări în distribuţia vegetaţiei la scară planetară .
Acestea vor antrena efecte de ordin social conducând la riscuri mari şi costuri substanţiale .
A. Modificările climatice
Creşterea temperaturii va determina intensificarea evaporaţiei şi creşterea cantităţi de
precipitaţii şi antrenează modificări ale localizării şi/sau intensităţii mişcărilor aerului şi apei .
B. Creşterea nivelului oceanului planetar :
Acesta se produce datorită :
 Expansiunii termice a apei (creşterea volumului pe măsura creşterii temperaturii)
 Topirea gheţarilor din munţi
 Topirea calotelor polare
 Modificarea grosimii stratului de gheaţă din Antarctica
În ultimul secol s-a observat creşterea oceanului planetar cu 10 până la 20 cm, ca urmare a
expansiunii termice a apei şi retragerii gheţarilor montani .
Efectele consecutive ale acestui proces sunt :
 Inundarea permanentă a terenurilor joase
 Creşterea frecvenţei inundaţilor temporare
 Inundarea plajelor
 Eroziunea dunelor
 Salinizarea apei în estuarele râurilor
Efecte asupra regimului hidrologic al râurilor şi apelor subterane , inclusiv inundarea zonelor
umede situate de-a lungul râurilor .
C. Modificări în circuitul apei în natură
Modificările climatice pot antrena creşterea frecvenţei si intensităţii fenomenelor
meteorologice extreme, ca inundaţiile şi seceta. Au loc modificări în distribuţia sezonieră a acestor
fenomene. Astfel, pe durata iernii are loc creşterea accentuată a debitelor râurilor şi a riscului
daunelor produse de inundaţii. Pe durata verii, debitele diminuează considerabil, riscul major fiind
reprezentat de secetă.
Modificarea cantităţii de precipitaţii şi a evapotranspiraţiei afectează debitul râurilor, dar şi
umiditatea solului şi a practicii agricole, conducând la degradarea severă a solurilor.
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Proiect de parteneriat Educaţional - COPILĂRIA ȘI ECOLOGIA
prof. înv. primar Mărginean Angela
prof. Marcu Nicușor
Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia
Inițiatori și coordonatori proiect:
Prof. înv. primar Mărginean Angela – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia clasa a II-a C
Prof. Marcu Nicușor – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
Parteneri:
Prof. educ. Fleșer Rodica Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia clasa a II-a
Prof. înv. primar Florea Cosmina Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia clasa a II-a
Perioada de derulare: anul școlar 2018-2019
Argument:
Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de
mâine – vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de
conciliere a omului cu natura. Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul
zonei în care locuiesc, elevii vor înţelege utilitatea acţiunilor ecologice.
Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să
cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului.
Totodată urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător,
conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente
civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului înconjurător.
Scop:

Proiectul urmărește ca, prin activitățile propuse, elevii să înțeleagă importanța protejării
mediului înconjurător și a conservării resurselor.
Obiective generale ale proiectului:
• O1. Formarea și dezvoltarea conştiinţei și conduitei ecologice în rândul elevilor cu privire la
conservarea resurselor (reutilizare, reciclare, refolosire).
• O2. Formarea deprinderilor elevilor de a păstra mediul curat: colectarea selectivă a
deșeurilor.
• O3. Stimularea creativității elevilor;
• O4. Diversificarea activităţilor educative desfăşurate de cele două unităţi şcolare;
• O5. Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul local.
Beneficiari direcți: Elevii, cadrele didactice, personalul auxiliar din cele două școli
Beneficiari indirecți: Părinţii elevilor, membrii comunităților locale
Resurse:
- Umane (școli): cadre didactice, elevi, bibliotecari, mediatori școlari
- Umane (membri ai comunității): părinți,
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-

Materiale: enciclopedii, dicționare, cărți, filme educative, lecți animate, documentare,
materiale reciclabile, cartoane, carioci, creioane colorate, acuarele, videoproiector
Financiare: resurse proprii ale coordonatorilor de proiect

Perioadă și etape de desfășurare: anul școlar 2018-2019
- Septembrie-Octombrie 2018: conceperea, redactarea și demararea proiectului;
- Octombrie 2018: aprobarea/avizarea proiectului la nivelul directorilor din unitățile școlare
implicate;
- Noiembrie 2018 – Iunie 2019: realizarea/implementarea, monitorizarea, evaluarea,
diseminarea proiectului.
Întâlniri: lunare
Alte persoane implicate în proiect:
− Ziariști, profesori, bibliotecari, părinți etc.
Teme:
-

Octombrie: organizarea și demararea proiectului
Noiembrie: Săptămâna europeană pentru reducerea deșeurilor
Decembrie: Ziua Internațională a Munților
Februarie: Ziua Internațională a Ursului Polar
Martie: Ziua Mondială a Pădurilor
Aprilie: Ziua Pământului
Mai: Ziua europeană a parcurilor
Iunie: Ziua mediului
Iunie: încheirea proiectului

Tipuri de activități:
- Ateliere de creatie plastică pe teme ecologice: desene, machete, colaje, fotografii etc.
- Ateliere de creație literară: mesaje ecologice, afișe
- Expoziții
- Colectare de deșeuri
- Plantarea de flori și pomi
- Expoziție de fotografie
- Participarea la concursuri pe teme ecologice etc.
Produse finale
1. realizarea unor portofolii în ambele şcoli care să ilustreze acţiunile comune;
2. elaborarea unui chestionar pentru elevi , pentru a cunoaşte gradul de implicare şi incidenţa
proiectului asupra lor;
3. valorificarea proiectului de către diferite instituţii şcolare, comunitate locală;
4. publicarea acţiunilor mai reuşite în presa locală;
5. realizarea unei expoziţii cu produse ale elevilor realizate de aceştia în timpul diferitelor
activităţi.
Rezultate așteptate:
- implicarea activă a cel puțin 40 de elevi din cele două școli (30 dintr-o școală / 10 dintr-o
școală);
- implicarea a cel puțin 30 de părinți în activitățile din proiect (25/ 5);
- implicare a cel puțin două cadre didactice auxiliare (1/1);
- realizarea a cel puțin 2 mape/portofolii cu poduse ale activităților elevilor (desene, colaje,
afișe, mesaje ecologice, fotografii, machete etc.), câte una pentru fiecare școală
- realizarea a două expoziții cu produse ale activității elevilor (câte una în fiecare școală)
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- realizarea unui jurnal cu impresii (comun pentru cele două școli)
Mediatizare:
• afişarea programului de activități în locuri accesibile elevilor şi părinţilor;
• expunerea unor fotografii din activităţile realizate;
• raportarea proiectului și a rezultatelor înregistrate în comisiile metodice și în consiliile
profesorale;
• diseminarea rezultatelor prin intermediul revistelor școlare și a grupurilor închise de
facebook;
• prezentarea proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii.
Monitorizarea:
- se realizează prin fișa de monitorizare
Evaluare:
- Portofoliul cu produsele activității
- Mapa cu documentele proiectului
- Chestionare
- Fișa de evaluare a proiectul
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Sacralitatea grâului
prof. Mărieş Adora
Colegiul Tehnic "Transilvania", Baia Mare
Grâul este originar din Asia de sud-vest. Cele mai vechi dovezi arheologice referitoare la
cultivarea grâului au fost descoperite în Siria, Iordania, Turcia, Armenia și Irak. Acum aproximativ
9000 de ani, o specie de grâu sălbatică (einkorn, Triticum boeoticum) a fost recoltată și apoi
cultivată de către locuitorii acelor meleaguri, fapt confirmat de dovezile arheologice ale
agriculturii sedentare din zonă. Aproximativ 1000 de ani mai târziu, o mutație a survenit în cadrul
altei specii de grâu, numită emmer (Triticum dicoccoides), rezultând o plantă cu boabele mai
mari, care nu se mai puteau împrăștia în bătaia vântului. Deși această plantă nu s-ar fi putut
reproduce în sălbăticie, oferea mai multă hrană pentru oameni și astfel a întrecut celelalte
specii, devenind primul strămoș al varietăților moderne de grâu.
La începuturi, boabele de grâu se pare că erau consumate crude, mai apoi fiind prăjite
sau fierte în apă, sau sub formă de turte, făcute din făina grosieră rezultată prin măcinarea lor
între două pietre. Grâul se impune ca aliment de bază în cultura occidentală, fiind prezent în
mesele zilnice sub formă de pâine, griș, paste făinoase, produse de patiserie, biscuiți, etc.
Genetica grâului este mai complicată decât genetica animalelor domestice, deoarece grâul este
capabil de poliploidie, adică noile specii pot avea mai multe seturi de cromozomi decât specia
originară (două seturi, organism diploid). Diversele varietăți de grâu actuale diferă atât prin
genom cât și prin numărul de cromozomi. Grâul Einkorn este diploid (are două seturi de
cromozomi) și poate fi considerat strămoșul tuturor speciilor actuale. Grâul Einkorn hibridizat cu
o altă plantă ierboasă sălbatică diploidă (Triticum speltoides, Triticum tripsacoides sau Triticum
searsii) a generat varietățile tetraploide (cu patru seturi de cromozomi) Emmer și Durum. La
rândul lor, aceste specii au fost hibridizate cu altă specie sălbatică, Triticum tauschiii, rezultatul
fiind varietățile hexaploide: Spelt și grâul comun. Există multe sisteme de clasificare taxonomică
a speciilor de grâu. Acestea se împart după sezonul de creștere (grâu de iarnă sau de vară) și
după conținutul de gluten. Grâul de iarnă este însămânțat toamna, fiind îndeosebi cultivat în
regiunile mediteraneene și cele temperate. Grâul de vară suportă cu greu temperaturile scăzute,
ca urmare se însămânțează primăvara în țările cu ierni aspre. Aceste specii de grâu au permis
Siberiei și Canadei să devină mari producători mondiali de grâu. Grâul dur (T. turgidum var.
durum,) are un conținut mare de gluten și este folosit la fabricarea pastelor alimentare. Este
cultivat mai ales în zonele calde și uscate (sudul Europei - Italia, sudul Franței). Grâul comun
(Triticum aestivum), de departe cel mai important, este cultivat la latitudini mai ridicate (Canada,
Ucraina) și este principala sursă de făină de panificație, folosită la coacerea pâinii.
Grâul este cel mai sacral aliment în spațiul european, simbol al morții și al reînvierii,
cinstit în ceremonii magice din cele mai vechi timpuri. De exemplu Misterele Eleusine închinate
Demetrei- zeița fertilității la vechii greci sau serbările Cerealia dedicate zeiței Ceres,
corespondenta ei în mitologia romană. Dintotdeauna românii i-au atribuit grâului o origine
divină, dat pentru care este prezent în toate ritualurile de trecere (naștere, cununie, moarte). În
prima scaldă a copilului se punea grâu, iar la ieșirea mirilor din biserică se arunca asupra lor grâu
ca simbol al bogăției și al fertilității, la moarte pomana tradițională era coliva făcută tot din grâu.
Se crede că bobul de grâu este un simbol vegetal a lui Iisus. După credința țăranilor noștri din
unele regiuni, dacă te uiți mai aproape la boabele de grâu bagi de seamă că pe fiecare boabă de
grâu e înfățișată fața lui Hristos. (L. Blaga). Spicul de grâu a devenit în crestinism unul din
simbolurile Maicii Domnului care frecvent este reprezentată în iconografie înveșmântată în
spice. Ovidiu Papadima în cartea sa O viziune românească a lumii arată rolul grâului în
spiritualitatea românească și în mentalitatea plugarului român: grâul e și el o ființă care are
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sufletul ei și chiar conștiința că vine cu jertfa ei în lumea de legi a universului. Conform acestei
credințe, grâul cunoaște un ciclu al vieții (planta) și al morții (sămânța), din care renaște, prin
analogie fiind comparat cu nemurirea spiritului uman. Speculativ, atât viața grâului cât și a
omului sunt reprezentate de coasă, unealta țăranului cât și a morții. Secerișul apare astfel ca un
ritual asemănător celui funebru, în cadrul căruia sunt celebrate primul și ultimul snop care au
fost culese de pe câmp, considerate sacre deoarece reprezintă concentrația energiei ogorului și
spiritul grâului. (I. Evseev).
La fel ca și în datinile funerare, când anumite ritualuri aveau ca smnificație să se păstreze
aici ceea ce a avut mai bun cel plecat într-o altă lume, oamenii încercau să se asigure și la
moartea grâului (seceratul) că rodul nu se va pierde. (I. Ghinoiu). Aceasta se făcea sub două
forme: în unele regiuni se lăsa la seceriș o mică porțiune de holdă netăiată: când seceri la grâu,
să lași un peticel numai cât cuprinzi cu brațul, în mijlocul lanului, că așa e bine. (A. Gorovei)
deoarece altfel: grâul se mânie, la anul nu va mai da roade, ci va zice: - Eu îți dau atâta silă de
rod și tu nu-mi lași niciun fir, două? ( O. Papadima). Tot el consideră că această datină nu e un
animism elementar ci platicizarea credinței că totul în lumea asta se naște, crește și suferă
pentru ca să-și îndeplineascp datele sfinte ale misiunii sale. În funcție de regiune aceste mici
porțiuni lăsate nesecerate poartă denumiri difierite: Barba lui Dumnezeu, Barba Ogorului, Barba
Popii, Coada Popii sau Iepurele.
O altă modalitate este păstrarea ultimului snop, împletit sub diferite forme, deoarece se
crede că aici se află spiritul bobului care adună în el mana pământului și rămâne în cereală până
în anul următor. În Țara Oltului și Mărginimea Sibiului ultimele spice împletite poartă denumirea
de Buzdugan. Forma lui este diferită în funcție de regiune, dar întotdeauna el include crucea.
Acest snop de grâu, împletit sub forme diferite, era celebrat la fel ca un decedat cu sacrificii
animale, mese întinse, petreceri și jocuri. În sudul Carpaților și în Transilvania ultimul snop era
împletit sub formă de cunună, iar întregul ritual purta denumirea de Cununa Grâului. Această
cunună în care se puneau și flori de câmp era împletită de femei la locul secerișului, precum
cosițele miresei și pentru a fi dusă în sat, ea era pusă pe capul unei fete care trebuia să
îndeplinească anumite condiții: să fie foarte frumoasă, fecioară, harnică, veselă, să-i trăiască
ambii părinți, etc. În momentul când ajungeau la gazda care a organizat claca secerișului, aceasta
aștepta în poartă cu gălețile pline cu apă ca să ude cununa la intrarea în curte, ritual de
fertilitate. Alaiul secerătorilor intra în casă și ocolea de trei ori masa pe care erau puse un colac
de pâine și o sticlă de vin, apoi așezau cununa alături. Cununa Grâului se folosea la practicile de
fertilitate a pământului, oamenilor și vitelor, era pusă pe masa de Crăciun la loc de cinste, era
atârnată la steagul nuntașilor iar spice din ea erau puse pe cununile mirilor ca semn al fertilității
și bunăstării.
Aceste împletituri se agață de grinzile acoperișului, în bucătăria țăranului unde rămâne la
loc de cinste până în primăvara următoare. Atunci când începe semănatul, țăranul punea acest
obiect în pământ sau îl ardea pe câmp și cenușa lui este răspândită pe ogor alături de boabele de
cereale. Se credea că în felul acesta spiritul este eliberat din vechiul bob și-și poate lua în
stăpânire noua locuință, asigurând astfel o recoltă bogată. Dacă obiectul împletit era păstrat mai
mult decât primăvara următoare, asta aducea ghinion deoarece spiritul bobului rămânea
sechestrat și nu putea ajuta noua recoltă să se dezvolte.
Seceratul grâului se făcea după un anumit ceremonial și anume: primul secerat, cel
magico-mitic, era parțial, doar într-un colț al holdei, noaptea pe lună plină sub protecția lunei
sfinte, iar spicele de grâu și boabele căzute erau folosite pentru descântece, farmece, legări și
dezlegări, iar seceratul propriu-zis, pentru nevoile alimentare care se făcea în dimineața
următoare, pe lumina zilei, sub protecția Sfântului Soare. Aceste tradiții de sărbătorire și cinstire
a rodului pământului s-au respectat la noi în țară cu sințenie până în momentul colectivizării
agriculturii, iar acum se păstrează parțial în Transilvania și Banat.
131

În societatea contemporană, omul încearcă să se apropie din nou de alimentele
ecologice, nespuse tratamentelor chimice. Tocmai din acest motiv, la loc de cinste stă cura cu
grâu încolțit, o metodă de purificare a organismului. Având la bază studii care arată că acest
remediu nu numai că este un aliment viu dar are și calități terapeutice deosebite, cura de grâu
încolțit câștigă tot mai mulți adepți ce tind spre o viață sănătoasă. Germenii de grâu sunt de fapt,
semințe care trec de la viața latentă în starea activă, proces care determină o serie de
transformări biochimice și de structură în interiorul bobului. Grâul încolțit conţine maximum de
substanţe folositoare organismului uman şi uşor de asimilat de către acesta. La 100 g germeni de
grâu avem 1050 mg fosfor, 342 mg magneziu, 71 mg calciu, la aceste minerale se adaugă
vitaminele A, B, E, K, D, PP, enzime şi hormoni vegetali cu structură puţin cunoscută dar care au
efecte terapeutice extraordinare.
S-a constatat că grâul germinat sau încolţit are o importanţă deosebită în combaterea
celor mai diferite boli, practic, aproape a tuturor bolilor, inclusiv a cancerului. Referitor la cura cu
grîu germinat, doctorul Virgil T. Geiculescu, în cartea "Bioterapia. Rețete medicale fără
chimioterapie", scrie: Grâul încolţit este un stimulator extrem de important al activităţii vitale a
organismului uman, datorită conţinutului bogat în complexul de vitamina B şi în multe alte
vitamine, cât şi a diferiţilor fermenţi (enzime) necesari pentru reglarea proceselor intime din
organism. În multe boli, după o săptămână-două de consum al boabelor încolţite de grâu, la
oamenii de orice vârstă se constată o vizibilă îmbunătăţire a stării de sănătate şi apoi o
însănătoşire completă... Folosirea acestei metode nu este periculoasă şi este foarte eficientă.
Doctorul francez Jean Valnet, în lucrarea sa - Tratamentul bolilor prin legume, fructe şi cereale,
susţine că excepţionala bogăţie a constituenţilor lui (a grîului germinat) autorizează cercetătorii
care s-au aplecat asupra problemelor sănătăţii să afirme că ar da o grea lovitură dezvoltării tot
mai accentuate a diabetului, a asteniilor, a nevrozelor, a nevritelor, a bolilor cardiovasculare, a
cazurilor de cancer.
O cură cu grâu încolţit durează între 2 şi 4 săptămâni. Îmbunătăţirea evidentă a stării de
sănătate şi vitalitate survine după primele 7-10 zile şi se accentuează progresiv pe durata curei,
în caz de boală ajungându-se, treptat, până la vindecare. Porţia zilnică necesară se prepară
proaspătă, în vas nemetalic. Câte 100 sau 200 g boabe de grîu, alese din ultima recoltă şi bine
spălate, se pun într-un vas cu apă călduţă (nu fierbinte!) se acoperă cu pînză şi se lasă la loc cald
24-72 ore, după anotimp, până apare pe fiecare bob un mic punct alb (germene). De două ori pe
zi, boabele se clătesc uşor, fără amestecare şi se schimbă apa călduţă din vas. După încolţire,
boabele se clătesc, se pot măcina (prin maşina de tocat) şi se consumă dimineaţa pe stomacul
gol şi seara, ca atare sau în amestec cu o lingură de miere de albine ori lapte.
Când a început cultivarea grâului, nimeni nu poate spune cu precizie. Se estimează însă,
că în urmă cu cca 10.000 de ani, oamenii, culegând semințele de cerale, au descoperit că acestea
puteau fi păstrate mai mult timp fără a se altera. Acest lucru i-a făcut să cultive, trecând astfel de
la stadiul de vânători-culegători, la cel de agricultori. Grâul cea mai productivă dintre cerealele
cultivate, a permis sedeantarizarea nomanzilor și apariția primelor așezări de dimensiuni mari,
cu o diviziune a muncii ce a permis progresul tehnic, intelectual, artistic și științific. Cu timpul
oamenii au căutat să tragă cât mai multe foloase de pe seama acestei cereale, urmărind crearea
unor soiuri de grâu mai productive și mai rezistente la intemperii. Prin urmare, se poate spune ca
a cultiva grâul a reprezentat o binecuvântare pentru umanitate.
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Omul – prieten sau dușman al mediului înconjurător?
prof. ing. Mărunțelu Ion
Liceul Tehnologic “Brătianu”, Drăgășani

Motto:
„A înțelege natura înseamnă a înțelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de
amenințată azi, înseamnă să contribui la fericirea omenirii.”
Eugen Pora

Conceptul de „mediu înconjurător” este foarte complex datorită inter și
multidisciplinarității sale. El reprezintă elementul esențial al existenței umane și este rezultatul
interferențelor unor elemente naturale: sol, aer, apă, climă, cu elementele create prin activitatea
umană. Orice activitate umană este de neconceput în afara mediului înconjurător. De aceea,
calitatea acestuia în ansamblu, precum și a fiecărei componente a sa în parte, își pun amprenta
asupra existenței și evoluției speciilor și indivizilor. Relațiile dintre om și natură, precum și
interdependența lor influențează echilibrul biologic, determinând condițiile de viață și dezvoltarea
societății în general.
Asigurarea unei calități corespunzătoare a mediului prin protejarea lui, reprezintă o cerință
majoră și de actualitate în evoluția socială. De aceea, se impune păstrarea calității mediului prin
reducerea efectelor negative produse prin activitatea umană.
Pentru protejarea mediului trebuie în primul rând identificate zonele cele mai afectate ale
planetei, evaluat gradul de deteriorare și stabilite cauzele care au produs aceste dezechilibre.
După aceea este necesară elaborarea unor programe pentru protecția mediului privind evaluarea
costurilor și stabilirea responsabilităților.
Legislația în domeniul mediului este vastă și este formată din numeroase acte normative
(regulamente, hotărâri de guvern, etc.). La nivelul Uniunii Europene, politica de mediu are la bază
doua principii:
 Principiul „precauției, al prevenirii și corectării poluării la sursă” - în cazul în care o
activitate umană riscă să dăuneze mediului sau sănătății umane
 Principiul „poluatorul plătește” - adică cel care poluează are responsabilitatea de a remedia
eventualele daune asupra mediului
Principala cale de deteriorare a mediului înconjurător este „poluarea”. Din punct de vedere
etimologic, termenul de poluare provine din latinescul polluere = a murdări, a pângări, inițial fiind
atribuit numai rezultatului acțiunii umane. Poluarea crește exponențial cu creșterea populației
globului, cu dezvoltarea industriei și a agriculturii intensive. Explozia demografică a determinat
exploatarea tot mai intensă a resurselor naturale și creșterea producției industriale și agricole
pentru a asigura hrana și bunurile de consum ale populației.
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Planeta suferă din neglijența oamenilor care din dorința de a avea o viață comodă
contribuie la sporirea gradului de poluare a mediului, ducând la dispariția multor specii de plante
și animale. Ceea ce natura a creat în milioane de ani, se poate distruge în câteva zile, luni sau ani.
Pentru a evita distrugerea mediului trebuie să cunoaștem legile acestuia și să acționam în
conformitate cu ele. Viitorul planetei este în mâinile noastre. Împreuna putem să avem o planeta
curată și sănătoasă.

Mediul înconjurător ne asigură condițiile necesare vieții, însă depinde de noi dacă dorim să
folosim aceste elemente esențiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al viții
noastre. 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 forurilor
internaționale este tot atât de eronată, pe cât este și de gravă. Ocrotirea planetei este o problema
mondială și de aceea fiecare om trebuie să-și asume această responsabilitate.
Protejarea mediului înconjurător este o problemă de o importanță extremă în zilele
noastre. Ea a apărut ca o problemă a omenirii atunci când omul a cucerit întreg spațiul Terrei
prielnic vieții. Bogățiile și resursele de energie au fost afectate atât de mult, încât se estimează
epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele elemente esențiale existenței umane, ca apa sau
aerul dau semne de otrăvire. Se deduce astfel posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub
semnul întrebării, dacă bineînțeles nu se iau măsuri energice urgente de protecție a planetei.
Omul a înțeles că face parte și el din natură, că Terra și resursele ei sunt limitate, că aceasta
funcționează ca un sistem și că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru întreg
sistemul, inclusiv pentru om. Omenirea însă nu poate renunța la ritmurile înalte ale dezvoltării
economice. Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu menținerea unei bune calități a mediului
este exploatarea acestuia în așa fel încât să se poată regenera și conserva în permanență.
Începând cu anul 1970, au apărut semne clare de „îmbolnăvire” a planetei: subțierea
stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, aerului și solului. Oamenii au
început să înțeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil față de natură, însă
responsabilitatea pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală cât și colectivă.
Este nevoie de mai multă atenție și de mai multă responsabilitate din partea fiecăruia
dintre noi pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată și
pentru a putea folosi condițiile de viață pe care ni le oferă natura. De aceea se pune întrebarea:
„Ce putem face pentru a proteja mediul înconjurător?”. Răspunsurile sunt simple:
 Reciclam deșeurile
 Plantăm pomi, flori
 Protejăm apele ferindu-le de substanțe chimice și deșeuri
 Reducem consumul
 Dovedim respect și înțelegere față de biodiversitate
Realizarea acestor masuri se poate face prin:
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 Diminuarea poluării prin emisiile de monoxid de carbon ce se poate obține prin verificarea
periodică a stării automobilelor, achiziționarea de vehicule electrice sau hibride sau o
măsură care este la îndemâna oricui, utilizarea mijloacelor de transport în comun
 Înlocuirea centralelor clasice ce reprezintă o măsură care se aplică deja în întreaga lume; in
locul centralelor care folosesc combustibilul clasic (lemn, cărbune,etc.), se utilizează
centrale eoliene, solare sau stații de cogenerare pe bază de deșeuri
 Utilizarea energiei solare prin stocarea acesteia prin panouri solare, utilizând apoi energia
stocată atât pentru consumul casnic, cât și public.
 Utilizarea energiei eoliene ca mod de folosire a energiei alternative; construirea de turbine
eoliene care să stocheze energia eoliană și pe care să o transforme în energie electrică,
reprezintă o alternativă
 Folosirea de produse reutilizabile, ambalaje minimaliste, reciclarea hârtiei, plasticului,
sticlei, dozelor de aluminiu; prin reciclarea a numai jumătate din ceea ce se folosește într-o
gospodărie, reduce anual poluarea cu 1090 kilograme de dioxid de carbon.
 Folosirea cumpătată a încălzirii și aerului condiționat; soluțiile inteligente de izolare a casei
permit economisirea de energie atât vara, cât și iarna, reducând poluarea cu 90 kilograme
de dioxid de carbon pe an (per individ)
 Folosirea becurilor economice; un bec fluorescent are viață mai lungă decât unul clasic cu
incandescență și folosește doar două treimi din energia necesară acestuia
 Plantarea de copaci oriunde (în grădini, parcuri, lângă casă, etc.); aceștia se vor dezvolta în
timp și vor contribui la absorția dioxidului de carbon din atmosferă
Aceste măsuri sunt doar câteva dintre soluțiile ce trebuie implementate urgent. Mai mult
decât atât, cu cât conștientizăm mai repede și începem cu pași mici să fim mai responsabili cu
mediul înconjurător, cu atât efectele nocive se vor diminua. Trăind responsabil nu facem decât să
asigurăm un viitor durabil generațiilor viitoare.
Îngrijirea mediului înconjurător implică deci din partea noastră desfășurarea unor acțiuni
practice, care să contribuie la evoluția plantelor și animalelor. Natura, această splendida minune,
care reprezintă însăși leagănul civilizației umane, ar fi de neconceput fără lumea fascinantă a
plantelor și animalelor. Omul s-a aflat in mijlocul naturii de la începutul existenței sale și s-a folosit
de tot ceea ce aceasta i-a oferit. Mediul înconjurător de astăzi este un rezultat al creației omului,
dar el poate influența foarte mult evoluția societății umane. Protecția mediului înconjurător
devine una din cele mai importante preocupări ale societății contemporane și comportă trei
aspecte:
 Prevenirea deteriorării mediului
 Acțiuni de depoluare și reconstrucție ecologică
 Păstrarea și întreținerea zonelor depoluate
Trebuie să fim conștienți de faptul că prin ceea ce facem în ceea ce privește mediul
înconjurător lăsăm „urme”, iar pentru cei care vor veni după noi le va fi greu, aproape imposibil să
le șteargă. De aceea este nevoie să ne alăturam forțele și să ocrotim pe cât posibil mediul în care
trăim.
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Educația ecologică, o realitate în Liceul Teoretic "Emil Racoviță"
prof. Mic Valeria
prof. Chiș Mihaela
Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Baia Mare
Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” ocupă prin profil şi destinaţie un loc aparte consacrat
studierii cu prioritate a ştiinţelor naturii. Drept urmare în 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.Având în vedere specificul zonei noastre – o zona ecologică deosebit de sensibilă – care
se confruntă cu probleme grave de mediu, se acordă în scoală o atenţie specială educaţiei
ecologice şi educaţiei pentru sănătate (pentru însuşirea regulilor de igienă personală şi colectivă,
promovarea unei vieţi sănătoase printr-o alimentaţie echilibrată, bogată în vitamine, calciu si
proteine).
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.
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.
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
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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.
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 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.
Bibliografie:
1. Nădişan,I., Chercheş,D. - Baia Mare-adevărul despre poluare, V. Goldiş University Press
Baia Mare, 2000.
2. Nădişan,I., Chercheş,D. - Conservarea biodiversităţii maramureşene, V. Goldiş University
Press Baia Mare, 2002.
3. Nădişan, I., Paşca, C. - Conduita ecologică aplicată, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare,
2003.
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Apa, sursa vieții
prof. înv. primar Mihai Adela
Școala Gimnazială Nr. 10, Satu Mare
„Apă, tu nu ai nici gust, nici miros şi nici culoare.
Pe tine nu te poate nimeni descrie,
Cu tine se poate de savurat plăcerea,
Neştiind ce reprezinţi tu!
Nu se poate de spus, că eşti necesară pentru viaţă :
Tu eşti viaţa adevărată.
Tu eşti cea mai mare comoară pe lume".
Antoine de Saint–Exupéry
Apa este o comoară prețioasă, sursa vieții. În fiecare an cu elevii clasei sărbătorim Ziua
Mondială a Apei în data de 22 martie.
Este foarte important ca elevii să fie conștienți de valoarea apei, să dobândească
cunoștințe despre modalități de protejare a apei.
De fiecare dată aceste activități s-au desfășurat la nivelul tuturor disciplinelor. La orele de
comunicare au citit povești, povestiri, descrieri, poezii despre apă, despre viețuitoarele care trăiesc
în acest mediu.
La orele de matematică au rezolvat probleme prin care au însușit cunoștințe despre
lungimea râurilor, mărimea oceanelor și mărilor, nevoia zilnică de apă a animalelor și a plantelor.
La orele de muzică și mișcare au învățat cântece și jocuri despre viețuitoarele apelor. La orele de
arte vizuale și abilități practice au realizat desene, colaje despre cele învățate. La orele de științe
au avut posibilitatea de a face diferite experimente prin care au cunoscut stările de agregare ale
apei și însușirile ei.
În acest an, elevii fiind clasa a IV-a , am avut o gamă largă de activități. Durata proiectului a
fost de o săptămână. Proiectul am început cu un brain-storming despre apă. Pe baza acestuia am
constatat următoarele:
- elevii au informații vaste despre apă;
- sunt curioși de modul de viață a animalelor care trăiesc în apă;
- sunt interesați de protejarea apelor;
Prima temă a copiilor a fost căutarea informațiilor referitoare la ecosistemul acvatic. Au
adus la școală enciclopedii, reviste, articole, poze . În cadrul unei mese rotunde fiecare dintre ei a
prezentat informațiile cele mai relevante și mai interesante.
Am discutat ce înseamnă denumirea “ Planeta albastră”, am localizat pe hartă și pe glob oceanele,
mările, râurile și lacurile. Verificarea cunoștințelor la această secțiune s-a realizat printr-un joc,
prin utilizarea aplicației digitale Kahoot.
Următoarea activitate a fost plimbarea făcută pe malul Someșului. Copiii au observat și au
denumit diferitele specii de plante și de animale întâlnite. Au menționat activitățile nocive ale
oamenilor prin aruncarea deșeurilor pe malul Someșului și în apa râului.
Pentru a atrage atenția elevilor asupra importanței apei potabile, am citit texte științifice
despre apă prin care au avut posibilitatea de a cunoaște efectele pozitive ale apei asupra
organismului uman, importanța consumului necesar de apă pentru menținerea sănătății, despre
prevenirea unor boli cu ajutorul consumului potrivit de apă.
În cadrul muncii în echipe au confecționat afișe pentru a atrage atenția oamenilor asupra
importanței consumului de apă.
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O altă temă dezbătută a fost poluarea apei. Elevii au prezentat exemple de activități
omenești care duc la poluarea apelor, la îmbolnăvirea plantelor și a animalelor care trăiesc în apă,
sau care consumă apă poluată.
Au menționat că activitățile de poluare ale apei pot avea impacte grave asupra planetei
prin dispariția unor specii și prin îmbolnăvirea oamenilor.
Au realizat un acvariu cu diferite plante și pești.

La finalul proiectului copiii au devenit mult mai sensibili față de protejarea mediului
înconjurător, au denumit activitățile care trebuie făcute pentru menținerea curățeniei apelor, au
înțeles importanța apei în viața oamenilor și a tuturor viețuitoarelor.
Sper că aceste cunoștințe ale elevilor vor deveni mult mai bogate pe parcursul anilor de
studii, iar când vor deveni adulți vor face eforturi pentru salvarea „Planetei albastre”.
Bibliografie:
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Reciclarea deșeurilor din industria alimentară
prof. ing. Milosteanu Diana Nicoleta
Colegiul Tehnic "General Gheorghe Magheru", Târgu Jiu
„Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă.”
( Lavoisier )
Utilizăm din ce în ce mai multe resurse naturale din cauza creşterii populaţiei, schimbării
stilului de viaţă şi intensificării consumului personal. Pentru a combate acest consum nesustenabil
pe care l-am adoptat, trebuie să abordăm întregul sistem de resurse, inclusiv metodele de
producţie, tiparele cererii şi lanţurile de aprovizionare.
Sistemul alimentar, în termeni generali, include toate materialele, procesele şi
infrastructurile legate de agricultură, schimburile comerciale, comerţul cu amănuntul, transportul
şi consumul de produse alimentare. La fel ca apa şi energia, alimentele reprezintă o nevoie umană
de bază. Pe lângă a fi disponibile, alimentele trebuie să fie de înaltă calitate, diverse, accesibile,
sigure pentru consum şi convenabile ca preţ. Există, de asemenea, o puternică legătură între
sănătatea şi bunăstarea noastră şi alimente. Atât malnutriţia, cât şi obezitatea sunt probleme de
sănătate direct legate de modul în care producem, comercializăm şi consumăm alimentele.
Consumul de alimente în rândul europenilor s-a modificat considerabil în timp.
În Europa, se estimează că aproximativ o treime din alimentele produse nu sunt
consumate, iar deşeurile sunt generate în toate etapele lanţului. Comisia Europeană estimează că
doar în UE, 90 de milioane de tone de alimente (sau 180 kg pe cap de locuitor) sunt aruncate,
multe dintre acestea fiind încă adecvate pentru consumul uman. Generarea de deşeuri alimentare
este identificată drept una dintre problemele care trebuie abordate în Foaia de parcurs către o
Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.
Mulţi dintre noi încercăm să reducem cantitatea de alimente pe care o aruncăm la noi
acasă. Una dintre modalităţi este să încercăm să pregătim exact cantitatea de alimente necesare
pentru o masă – nici prea mult, nici prea puţin. O altă modalitate este să fim creativi cu mâncarea
rămasă din ziua anterioară. Totuşi, indiferent de cât de mult încercăm, o parte din alimente este,
inevitabil, aruncată: fructele se strică, iar laptele se acreşte. Deşeurile alimentare produse în
gospodării reprezintă doar o parte din cantitatea totală de alimente pe care le risipim. Cantităţi
mari de alimente au fost deja risipite înainte de a ajunge în frigiderele noastre.
În ceea ce priveşte cantitatea de alimente risipite în diferite etape, nu există estimări la nivelul UE.
Nu există date comparabile şi fiabile, mai ales în ceea ce priveşte deşeurile alimentare generate în
producţia agricolă şi în pescuit. Cu toate acestea, sunt disponibile unele analize la nivel de ţară.
Prin noțiunea de deșeu se înțelege orice obiect sau substanță pe care proprietarul acesteia
îl /o aruncă sau intenționează să îl/o arunce.
Deșeurile care rezultă în procesul tehnologic de obținere a produselor alimentare, pot
constitui surse de contaminare pentru materiile prime și auxiliare, produse intermediare,
semifabricate, produse finite și pentru personal. Pentru a preveni asemenea contaminări, este
necesar ca activitățile de colectare, depozitare și evacuare a deșeurilor să fie controlate cu mare
atenție. Deșeurile ce rezultă în unitățile de industrie alimentară pot fi:
- deșeuri tehnologice;
- deșeuri menajere;
- deșeuri complexe.
Reciclarea este folositoare pentru mediu doar dacă procesul de reciclare este condus într-o
manieră logică. Legile românești incumba mari responsabilități în cazul distrugerilor de mediu
cauzate de materialele uzate lăsate la voia întâmplării. Prin transformarea reziduurilor în resurse
utilizabile, reciclarea oferă o modalitate de administrare a reziduurilor solide reducând poluarea,
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conservă energia, crează locuri de muncă și dezvoltă industrii manfucaturiere mai competitive. La
fel ca și deversarea reziduurilor în zone special amenajate sau arderea lor în incineratoare,
reciclarea costa și ea bani. Reciclarea elimină poluarea și conservă resursele naturale. Cel mai
mare beneficiu de mediu al reciclării este legat nu de depozitarea reziduurilor, ci de conservarea
energiei și a resurselor naturale și prevenirea poluării prin utilizarea, în procesul de fabricație, a
materialelor rezultate din reciclare și mai puțin a celor primare. Materialele recuperate au fost
deja purificate și prelucrate anterior, astfel încât utilizarea lor în procesul de fabricație presupune
o activitate mai curată și un consum mai mic de energie. Analize detaliate au evidențiat faptul că
aceste beneficii de mediu ale reciclării sunt cu mult mai eficiente decât orice alte acțiuni de
protejare a mediului.
Reciclarea conservă energia mult mai puțină energie este necesară pentru a transforma
materialele reciclate în produse noi, comparativ cu a începe producția cu materiale primare, brute.
Prin reciclarea unei tone de materiale într-un program obișnuit de reciclare, sunt economisiți cel
puțin 187 USD prin realizarea de economii la electricitate, petrol, gaze naturale și cărbune, chiar în
condițiile în care ținem cont de consumurile datorate colectării și transportării materialelor.
Reciclarea elimină costurile depozitării reziduurilor sau a incinerării lor. Costurile reciclării sunt
parțial amortizate prin evitarea cheltuielilor de depozitare sau incinerare și prin vinderea
materialelor rezultate. Prețurile de depozitare variază foarte mult în funcție de zonă, și piața
materialelor reciclate este într-o creștere explozivă.
Programele de reciclare proiectate adecvat si implementate complet pot fi deplin
competitive cu depozitarea sau incinerarea reziduurilor. În prezent sunt disponibile numeroase
tehnici de eficientizare a reciclării, unele din ele fiind în curs de testare și implementare
Reciclarea crează noi locuri de muncă și crește competitivitatea industriei manufacturiere.
Reciclarea ofera industriei manufacturiere resurse mai ieftine, avantaje economice pe termen lung
care se translatează în valoare pentru consumatorii care cheltuiesc mai puțin pe produse și
ambalaje. Efectele reciclării asupra dezvoltării industriale sunt semnificative.
În urma unor studii efectuate, s-a demonstrat ca fiecare cetățean generează zilnic
aproximativ 1,5 – 2 kg de gunoi, din care cel puțin jumatate este reciclabil.
În trecut oamenii obișnuiau să repare și să refolosească tot ce puteau, populația era mai
mică și oamenii trăiau în grupuri mai puțin concentrate. Pe lângă toate acestea, ambalajele
folosite erau din materiale care se descompun ușor și în acest fel reîntoarcerea materiilor prime în
natură era mult mai rapidă și mai simplă. Revoluția industrială a permis fabricarea pe scară
industrială a ambalajelor ușoare, rezistente, care mențin diversele produse alimentare în condiții
adecvate pentru mai mult timp. În acest fel confortul și accesul la produse din ce în ce mai variate
este automat mult mai mare. Evoluția este în folosul omenirii dar care este tributul pe care trebuie
să-l plătim. Populatia Globului a crescut foarte mult și este în continuă creștere, în timp ce
resursele sunt din ce în ce mai puțin accesibile. În acest fel în scurt timp riscăm să nu mai avem
materiile prime din care să ne realizam produsele necesare vieții de zi cu zi.
Ce putem face pentru ca și generațiile viitoare să aibă parte de aceleași resurse ca și noi - Cei trei
„R” pot reprezenta un răspuns!
Reducerea utilizării resurselor în fabricarea produselor necesare în viața de zi cu zi
(preferarea produselor vrac, sau puțin ambalate, în locul celor supraambalate).
Refolosirea obiectelor, fie pentru același scop pentru care au fost realizate ( ex. o sticlă de
suc folosită la udatul florilor ), sau pentru alte întrebuințări (ex. o sticlă de plastic folosită pe post
de ghiveci de flori).
Reciclarea deșeurilor ( prin deșeu se înțelege orice obiect care nu mai este folosit și este
aruncat sau risipit).
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Influența poluării mediului asupra *Trovanţilor*
prof. Mînzatu Nicoleta
Liceul Tehnologic “Constantin Dobrescu”, Curtea de Argeș

Am să - mi spun povestea alături de niște minunați elevi şi prieteni, care s-au oferit să mă
însoțească pentru o acțiune de ecologizare ,ca voluntari, în comuna Costeşti, în apropierea
drumului ce leagă Rîmnicu Vâlcea de Târgu Jiu.Ca orice activitate extrașcolară copiii sunt dornici să
se implice și să transmită prin acțiunile pe care le desfășoară că le pasă de mediul în care trăiesc.
Dar de ce la Costeşti? De ce să mergem unde sunt doar nişte pietre?.......
Nu știu câți dintre dumneavoastră au auzit de ele și câți le-ați văzut, însă pentru mine, și
după zece de ani de când le vizitez an de an, îmi par la fel de frumoase și mereu o provocare. Leam văzut iarna, vara, primăvara, toamna, pe ploaie sau vânt, pe soare, pe zi sau noapte, dimineața
sau la amiază, la prânz sau la asfințit… de fiecare dată într-un moment unic și nou. Mi-au rămas în
suflet de prima dată când le-am văzut, cu mai mult de zece ani în urmă, când eram doar în trecere
spre Târgu Jiu şi am văzut un baner cu imaginea unor pietre. Am coborât din maşină şi am privit în
zare....şi pietre de diferite forme apăreau de peste tot. Anii au trecut iar ele au rămas în muţenia
lor, martore la multe schimbări de climă , dar mai ales de atitudine din partea vizitatorilor......
Plecând din Curtea de Argeş ajungem foarte repede la locul faptei şi le spun că trebuie să
fim pregătiți pentru a surprinde cât de mult s-a modificat peisajul natural.
- Dar oare de ce toate locurile din țară , declarate chiar și arii protejate au de suferit bineînțeles de
pe urma omului? mă întreabă o elevă.
- Răspunsul o să-l aflăm mai trziu răspund eu. Și de aceeea am să vă dau câteva detalii despre aria
protejată în care ne aflăm conform datelor găsite din diverse surse de informare.
“Cunoscuţi în popor şi sub denumirea de “dorobanţi”, “bălătruci”, “pietre vii” sau “pietre
care cresc după ploaie”, trovanţii au forme bizare, sferice sau elipsoidale, şi mărimi diferite, de la
câţiva centimetri până la câţiva metri. Câmpul cu trovanţi din Costeşti este uşor de reperat de
către toţi cei care au drum spre Târgu Jiu, rezervaţia naturală fiind situată la aproxiamtiv 40 de
kilometri distanţă de Râmnicu Vâlcea, pe marginea DN 67. Trovanţii din Costeşti au început să fie
studiaţi imediat după Revoluţie, dar au ajuns atracţie turistică abia în 2005, după ce zona în care sau format a fost declarată rezervaţie naturală. Primele “pietre vii” s-au “născut” însă în Miocenul
superior, ca urmare a unor cimentări locale în masa nisipului. În urmă cu mai bine de 10-15
milioane de ani, o mare parte din regiunea Oltenia era acoperită de Lacul Getic. Nisipul şi pietrişul
transportat de pâraie s-a depus într-o parte a lacului, în zona unde se găseşte astăzi rezervaţia
naturală. Specialiştii care au studiat fenomenul explică că astfel de formaţiuni geologice se
formează de obicei în albia unui râu şi că mai poate fi întâlnit, dar la o scară redusă, şi în alte
localităţi din Vâlcea. Dacă misterul apariţiei trovanţilor a fost dezlegat de specialişti, vânătorii de
senzaţional caută şi acum explicaţii pentru mărimea bolovanilor, cunoscut fiind faptul că unele
formaţiuni geologice ating o înăltime de până la patru sau cinci metri. “Specialiştii” de pe internet
au ajuns la concluzia că fiecare ploaie abundentă face ca “pietrele vii” să mai crească în
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dimensiune cu câţiva milimetri şi chiar să se deplaseze dintr-un loc în altul. Potrivit acestora,
trovanţii au un conţinut mare de săruri minerale care, în condiţii de umezeală, fac ca nisipul să se
umfle. Cercetătorul vâlcean Gheorghe Ploaie, cel care a studiat fenomenul, susţine că ideea
potrivit căreia trovanţii din Costeşti au crescut în dimensiune nu conţine nici măcar un gram de
adevăr. “Aceste formaţiuni geologice cresc doar în momentul formării şi pot fi de mărimea unui
pumn sau pot atinge dimensiunea celor din Costeşti. Au apărut tot felul de isterii pe această temă,
dar nimeni nu s-a dus să măsoare pietrele. Trovanţii din Costeşti au ieşit la suprafaţă, probabil, în
urma unui cutremur sau a unei alunecări de teren. Aceştia se rostogolesc de fapt din acel perete
nisipos de pe marginea drumului. Şi acum stă unul să cadă”, declară Gheorghe Ploaie. În credinţa
populară, formaţiunile geologice sunt considerate “pietre vii” cu o putere nebănuită, care îi
protejează pe cei care le mângâie şi le udă. Vâlcenii care locuiesc în zonă şi-au procurat deja câte
un “talisman”, trovanţi de dimensiuni mai mici putând fi admiraţi şi în curţile sau grădinile
acestora.Trovanţii din Costeşti, arie protejată din 2005, Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor din
comuna Costeşti a fost înfiinţată în 2005, printr-o hotărâre de guvern, şi are o suprafaţă de un
hectar. Zona protejată este de atunci în custodia Asociaţiei Kogayon, organizaţia
nonguvernamentală de protecţie a mediului care numără aproxiamtiv 200 de membri, toţi
voluntari, şi a derulat până în prezent proiecte în valoare de peste 300 000 de euro. Localitatea
Costeşti este singurul loc din Europa unde există o rezervaţie naturală a formaţiunilor geologice
care sunt rezultatul unor cimentări produse în urmă cu milioane de ani. “ Echipaţi cu măunuşi, saci,
pornim printre minunatele forme de balene, reptile, căpiţe de fîn la igienizarea zonei. Nu există
nici un paznic pentru zona respectivă, intrarea este liberă, doar nişte câini apar pe lângă noi la un
moment dat. Adunăm cu sârg ambalaje din carton, pet-uri, restturi de la un picnic servit pe un
frumos trovant...... Ne bucurăm de o zi însorită de mai, cu miros ameţitor de salcâm înflorit şi
uităm că unii semenii nu cunosc ce înseamnă să repecţi natura.
Suntem fascinaţi şi tentaţi să plecăm cu câte un mic trovant în buzunar, dar bucuria de a-l
regăsi la anul mai mare sau mai mic, ne face să-i lăsăm la locul lor. Cred şi eu la fel ca ca şi drd.
Florin Stoican, în opinia căruia „povestea cu creşterea e nerealistă. Putem spune, chiar, că trovanţii
se micşorează, din cauza proceselor naturale de eroziune, sau a “defrişărilor” binevoitorilor.
Plecăm către casă cu amintiri frumoase din comuna Costeşti -Vâlcea și cu speranța în suflet că
poate o să vedem o mai mare preocupare din partea tuturor pentru protejarea NATURII.

Bibliografie:
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Costesti-Vâlcea
2. adev.ro/pbb6xy
146

Schimbări climatice în zona Roşiorii de Vede
prof. Aurelia Subţirelu
prof. Mitroi Maria
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Roșiori de Vede
Argument: Educaţia pentru mediu are scopul de a îmbunătăţii calitatea vieţii prin cunoştinţele dar
mai ales prin motivaţiile pe care le oferă pentru a acorda mediului atenţia şi îngrijirea necesară.
Dovadă că protecţia mediului reprezintă o prioritate pentru ţările Uniunii Europene este
faptul că în tratatul de bază al Comunităţii Europene în articolul 2 din secţiunea principiilor de bază
se stipulează că rolul Uniunii Europene este acele de a promova un nivel înalt de protecţie şi
îmbunătăţire a mediului.
Acest proiect are menirea să conştientizeze elevii că efectele poluării mediului la scară
planetară şi anume încălzirea globală afectează deja mediul în care trăiesc.
Şcolii îi revine sarcina de a forma elevilor o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de
mediu. Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte dezvoltarea în rândul elevilor a spiritului de
echipă, de iniţiativă, de comunicare, să se formeze o educaţie demnă de un cetăţean european.
Scop: Conştientizarea efectelor poluării mediului înconjurător şi încurajarea elevilor de a participa
la activităţi practice extracurriculare prin care să se formeze abilităţi şi atitudini ecologice.
Obiective: Prin realizarea acestui proiect elevii trebuie:
• Să-şi formeze şi să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică şi un comportament ecologic.
• Să conştientizeze problemele legate de protecţia mediului înconjurător.
• Să dezvolte cunoştinţe despre acţiunile de apărare şi ocrotire a naturii.
• Să lucreze în echipă, să coopereze pentru realizarea unor activităţi practice extraşcolare.
• Să manifeste o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte.
Grupul ţintă: Proiectul se adresează elevilor din clasele a V-a.
Durata proiectului: anulul şcolar 2018-2019.
Resurse umane: Elevi, cadre didactice, parteneri implicaţi.
Resurse materiale: Materiale informative (pliante, cărţi, CD-uri), termometre, calculator, hârtie,
aparat fotografiat, xerox, creioane
Finalităţi: Albume foto, broşură cu rezultatele cercetării, expoziţie cu aspectele de-a lungul
derulării proiectului, afişe, postere.
Monitorizarea proiectului: Echipa de lucru va realiza fotografii şi vor înregistra datele culese pe
teren.
Evaluarea proiectului: Chestionare, mapă cu rezultatele proiectului, expoziţie.
Diseminarea proiectului:
• Echipa de proiect va realiza: pliante,afişe,o mapă cu materialele proiectului.
• Proiectul va fi prezentat in cadrul Consiliului Profesoral, Comisiilor metodice, şedinţelor cu
părinţii, la afişierul şcolii, în revista şcolii,etc.
Rezultate aşteptate:
• Dobândirea deprinderilor ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului om-mediu.
• Dorinţa elevilor de a desfăşura activităţi practice în aer liber şi de a se implica în acţiuni
concrete de ocrotire, protejare a naturii , de ameliorare a accidentelor ecologice.
• Creşterea interesului pentru realizarea unor activităţi în parteneriat cu părinţii,
comunitatea locală,etc.
• Formarea uni comportament responsabil, de conştientizare a problemelor pe care le
implică orice formă de poluare asupra mediului (creşterea temperaturii cu 0,57 grade
celsius la un interval de 15 ani).
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• Sensibilizarea populaţiei oraşului faţă de problemele mediului.
Conţinut:
Din punct de vedere climatic regiunea Roşiorii de Vede este foarte putin cercetata,
existand putine lucrari de acest gen. Cele mai multe din aceste lucrari ofera date generale, putine
fiind cele cu date referitoare la regiunea aflata in studiu.
Statia meteorologica Rosiori de Vede este amplasata in partea de vest a orasului, pe
campul ce domina Vedea. A fost infiintata in anul 1938 si a functionat cu program climatologic si
sinoptic redus pana in 1949, dupa care a trecut la program climatologic si sinoptic complet. Pana in
1970 a functionat pe un amplasament situat mai spre nord cu cca. 1km, in aceleasi conditii de
relief si altitudine, fapt care nu a influentat cu nimic sirul parametrilor masurati.
Astazi, statia prezinta urmatoarele coordonate:G =440 06', l=24059', H=112,5 m.

Temperatura aerului
Temperaturi medii lunare si anuale. Temperatura aerului, important indice al regimului
meteorologic, prezinta variatii in timp si spatiu deosebit de ample, in functie de oscilatiile energiei
radiante solare si a celorlalte procese care influenteaza incalzirea suprafetei active si a stratului de
aer inferior. Regimul termic al teritoriului a fost definit prin observatiile multianuale efectuate la
urmatoarea statie meteorologica: Rosiori de Vede.Temperatura medie lunara este -1,4 grad C la
Rosiori de Vede. In luna februarie in cea mai mare parte ordinea de repartitie a temperaturii
aerului se aseamana,in general, cu cea din ianuarie, insa valorile medii multianuale respective sunt
mai ridicate. Ca rezultat al invaziilor de aer rece continental dinspre est temperaturile sunt
negative: Rosiori de Vede -0,7 grad C.
Regimul anual si amplitudinea medie a temperaturii aerului. In cursul unui an temperatura
aerului prezinta o evolutie determinata de variatia anuala a radiatiei solare si de regimul circulatiei
atmosferice, evolutie pusa in evidenta de succesiunea valorilor lunare medii ale acestui element.
Oscilatiile valorilor lunare medii ale temperaturii aerului in cursul anului prezinta un maxim in luna
iulie si un minim in luna ianuarie. In diferiti ani, din cauza fluctuatiilor circulatiei atmosferice, cea
mai ridicata temperatura medie lunara nu se produce in mod constant numai in luna iulie. Astfel,
in ultimele 4 decenii luna cu cea mai mare temperatura a fost iulie in 65-75% din ani si august 1525% din ani. Anii in care cea mai scazuta medie lunara a fost in ianuarie, au avut o frecventa de 5065% , in februarie 18-30% , iar in decembrie 15-20% .
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Graficul temperaturilor medii lunare la statia
meteorologica Rosiorii de Vede
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Temperaturi maxime si minime. Fata de valorile medii care dau o imagine cu totul generala asupra
potentialului termic, in perioada de observatie s-au semnalat si valori extreme ale temperaturii
aerului (temperaturi maxime absolute si minime absolute). Aceste temperaturi influenteaza in
mod evident procesele hidrofizice si hidrobiologice, decat temperatura medie, care este o valoare
arbitrara, teoretica. Valorile temperaturii maxime si minime absolute arata saltul termic la care
pot fi supuse organismele vii in decursul unui an. Amplitudinile de peste 60 grad C exprima clar
caracterul continental al regimului termic.
Îngheţul
Acest fenomen climatic este caracterizat prin coborarea temperaturii aerului si a solului
sub 0 grad C. Inghetul este un fenomen climatic obisnuit, frecvent si caracteristic iernilor din tara
noastra. El prezinta o frecventa maxima in plin sezon de iarna, in timp ce la inceputul si sfarsitul
acestuia, adica in anotimpurile de tranzitie, toamna si primavara, se produce mai rar. Dupa cum sa putut observa din practica, inghetul poate provoca mari pagube atat economiei tarii, cat si
peisajului local.
Datele extreme de producere a inghetului. Daca luam in considerare, an de an, variatiile datei de
aparitie a inghetului, constatam faptul ca acesta s-a produs, atat toamna cat si primavara, la date
diferite.
Durata medie a intervalului fara inghet. Daca facem diferenta dintre data medie de producere a
primului inghet de toamna si a ultimului inghet de primavara obtinem durata in zile a intervalului
fara inghet (cu temperaturi peste 0 grad C), care se suprapune, in mare masura peste durata
perioadei de vegetatie. De aceea, acest parametru este interesant pentru agricultura. Durata
medie a intervalului fara inghet este de 180-220 zile. Datorita faptului ca pe vai aerul rece
stationeaza mai mult, cele mai favorabile regiuni pentru pomicultura si viticultura sunt versantii
adapostiti situati deasupra stratului de aer mai rece . Frecventa noptilor geroase (temp.min<10grd C). Asa cum am mai mentionat, in intervalul cuprins intre primul inghet de toamna si ultimul
inghet de primavara, scaderea temperaturii sub 0 grad C nu are loc in toate zilele ci sub influenta
proceselor advective si radiative alterneaza cu perioade de dezghet (temperaturi pozitive). Luna
februarie se caracterizeaza printr-o scadere a numarului de nopti geroase, cea mai mare frecventa
prezentand-o statia Rosiori de Vede (4 nopti/luna in medie).
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Reprezentarea grafică a temperaturi lor în perioada 2011-2018
Luna ianuarie
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Concluzii:
In urma cercetărilor efectuate s-a constatat:
- Incalzirea climatica globala este evidenta;
- Tendinta este de crestere a temeraturii cu 0,57 grade celsius la un interval de 15 ani
Bibliografie:
1. Date statistice- statia meteorologică Roşiorii de Vede
2. „Monografia judeţului Teleorman”, Stan V. Cristea, Ed.Teleormanul, 1994
3. „Monografia oraşului Roşiorii de Vede”, Vlad Eugen, Ed.Telormanul, 1992
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Importanța educației ecologice
prof. Mocanu Emilia Simona
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu
Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia
trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. 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. 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.
Educaţia ecologică a lumii contemporane trebuie să fie un proces activ, continuu, de la o
vârstă fragedă, prin acţiuni concrete, practice, la scară globală sau locală, în toate mediile şi să
antreneze cât mai mult întreaga societate. Ca orice formă de educaţie şi cea ecologică are la bază
principii obiective de realizare.În mod specific, educaţia ecologică accentuează 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 pentrumediu, 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 tinerilor în domeniul protecţiei mediului trebuie să se facă în şcoli, la toate
disciplinele şi prin activităţi extraşcolare organizate de şcoală, fundaţii sau alte instituţii. Educaţia
ecologică prinde un contur interdisciplinar şi polivalent.
Activităţile extrașcolare, vizitarea zonelor naturale, mijlocesc o percepere vie, activă, a
faptelor şi fenomenelor din natură şi societate, dezvoltă curiozitatea, imaginaţia şi creativitatea.
Toate excursiile în natură, indiferent de criteriul după care se clasifică, trezesc interesul elevilor
pentru studiul naturii. Excursiile formează şi dezvoltă la elevi priceperea de a realiza observaţii în
natură, interesul pentru munca de cercetare. În cadrul excursiilor se poate realiza aplicarea
cunoştinţelor teoretice, dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi consolidarea deprinderilor
motrice.
Elevii Colegiului Tehnic “General Gheorghe Magheru”, au mers în vizită de documentare în
Parcul Național Defileul Jiului. Parcul Naţional Defileul Jiului se situează în partea de vest a
Carpaţilor Meridionali între Munţii Vâlcan, la vest şi Munţii Parâng la est şi cuprinde cele mai
sălbatice chei transversale ale Carpaţilor româneşti şi perimetrul adiacent din nordul judeţului Gorj
şi sudul judeţului Hunedoara. În acest domeniu au supravieţuit păduri virgine, demult dispărute în
restul Europei. Existenţa acestor vestigii cu diversitatea şi abundenţa biologică originară specifică,
dezvăluie omului contemporan tabloul lumii primordiale, adesea uitată. Alătrui de aceste păduri
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de la 1350-1450 m altitudine, apar pajiştile montane pitoreşti. Stânci, pereţi abrupţi, chei (ale
râului Polatiştea), Jiul cu meandrele şi insuliţele aferente, pâraie nealterate, grote cu opere ale
naturii nevăzute, liziere, păduri de fag balcanic, cu carpeni şi tei, elemente termofile aflate sub
influenţa climatului submediteranean, cu habitate caracteristice, o floră şi o faună bogată, prea
puţin cunoscute şi aproape deloc cercetate.
Aici, am descoperit împreună ce înseamnă o zonă protejată, cum se administrează o astfel
de zonă, ce specii de plante si animale protejate trăiesc la noi in țară.
Doamna Sucea Felicia, specialist în științele vieții, le-a prezentat flora și fauna specifică
zonei, adaptările acestora la condițiile actuale de mediu. Ariile protejate constituie cea mai
eficientă cale de conservare a biodiversităţii. Cu toate acestea, dezvoltarea economică şi alte
activităţi umane generează o presiune care face dificilă asigurarea protecţiei unor suprafeţe
suficient de mari pentru a cuprinde ecosistemele în întregime. Pe de altă parte ecosistemele
naturale trebuie tratate cu grijă, deoarece asigură bunuri şi servicii indispensabile pentru existenţa
umană.
Activităţile s-au desfăşurat sub forma unor investigaţii simple, bazate mai ales pe
observare, elevii fiind îndrumaţi să conştientizeze importanţa zonei cercetate atât sub aspect
ecologic cât şi peisagistic, turistic, ca spaţiu de petrecere a timpului liber.
Ariile protejate de pe suprafaţa judeţului Gorj, deşi numeroase, sunt puţin cunoscute şi de
multe ori supuse acţiunii antropice de deteriorare. Dintre speciile protejate prezentate,la ora
actuală multe sunt declarate ca fiind pe cale de dispariţie. Principalul motiv al acestei situaţii este
efectul poluării sau al modificărilor masive de habitat în urma lucrării hidrotehnice de amenajare a
râului Jiu executate pe suprafaţa Parcului Naţional Defileul Jiului.
Rolul activității este de a prezenta elevilor consecinţele degradării mediului şi necesitatea
imperioasă de conservare a sa. Prezentarea ariilor protejate a avut ca scop informarea elevilor
despre existenţa acestora, insistându-se pe rolul lor în conservarea biodiversităţii şi în păstrarea
unui echilibru ecologic necesar desfăşurării activităţilor biologice, inclusiv ale omului.
Necesitatea informării corecte a elevilor în privinţa acţiunilor de exploatare raţională a
resurselor naturale, de evitare a degradării mediului ambiant, de conservare a ecosistemelor, de
cunoaştere perfectă a legilor şi fenomenelor care guvernează în natură creează premisa formării
unor viitor cetăţeni responsabili în acţiunile lor în raport cu mediul.
Școala joacă un rol major in educația elevilor de aceea este necesar ca formarea unei
conștiințe ecologice și a unui comportament ecoprotectiv să înceapă încă de pe băncile școlii.
Elevii, cunoscând natura, o vor aprecia, devenind ocrotitorii ei activi.
Bibliografie
1. Genofondul şi problemele ocrotirii lui,Botnariuc N, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti,1989 .
2. Didactica, manual, Cerghit I., Bucureşti, 1992.
3. Poluarea şi protecţia mediului, Dumitrescu I., Editura Universitas, Petroșani, 2014.
4. Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, Mohan Gh., Ardelean A., Georgescu M.,
Ed. Scaiul, Bucureşti,1992
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Natura înseamnă viaţă!
prof. Moisescu Aurelia Cristina
Liceul Tehnologic "Constantin Dobrescu", Curtea de Argeş
În această lume, există o anumită legătură între oricare două lucruri, dar cea mai puternică
relaţie se stabileşte între om şi natură, elemente esenţiale, care fac vie planeta noastră şi o
diferenţiază de celelalte corpuri cereşti. Mediul oferă posibilităţi nelimitate pentru acţiunea
omului care, la randul sau, poate imbogăţi şi diversifica componentele celui dintâi.
De multe ori afirmăm: “Minte sănătoasă în corp sănătos”, însă schimbările umane, sociale
şi tehnologice apărute în ultimul timp spun mai degrabă Om sănătos în mediu sănătos!
Mediul inconjurător nu cuprinde numai o componentă fizică, ci şi una socio-culturală.
Ambele contribuie la dezvoltarea fiinţei umane, acţiunea lor manifestandu-se în direcţia unor
modificări organice, precum maturizarea biologică, statura corpului, culoarea pielii, dar şi în
direcţia unor modificări psihice, a adoptării unui regim de viaţă (alimentaţie, imbrăcăminte,
indeletniciri etc).
Natura înseamnă viaţă! Ea ne ofera toate condiţiile şi resursele necesare supravieţuirii, însă
depinde de noi să le folosim într-o manieră durabilă, să conştientizăm că toate procesele care
contribuie la degradarea mediului sunt accelerate continuu şi sănătatea planetei se agravează pe
zi ce trece.
Pe de o parte, educaţia se reflectă în acţiunile pe care le întreprindem asupra mediului - de
ocrotire sau degradare.
Pe de altă parte, copiii nu au ce învăţa într-o lume fără viaţă, fără copaci, înconjuraţi de
deşeuri, braconaj şi alte ameninţări la adresa biodiversităţii.
Educaţia înseamnă creştere, hrănire, cultivare şi tocmai de aici rezultă interdependenţa
acesteia cu mediul.
Natura ne face egali între noi – ca oameni. Educaţia ne face egali cu natura.
Ocrotirea planetei nu este responsabilitatea unor specialişti, ci a tuturor oamenilor.
Transformând mediul, omul se transformă pe sine însuşi. Ne dorim să respirăm aer curat,
să bem apa curată, să mâncăm sănătos, în timp ce recurgem la acţiuni care îmbolnăvesc tot ce ne
inconjoară: practicăm agricultura intensiva, modificăm genetic organismele, construim acolo unde
nu este necesar şi defrisăm excesiv, pescuim tot ce putem din mări şi oceane, exploatăm resursele
fără să ne gândim la capacitatea lor de regenerare, obligăm Pământul să “fumeze” pasiv gazele
emanate de autovehicule.
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Exploatarea omului de către om reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, însă
exploatarea naturii de către om este o practică globală.
Dacă viaţa noastră depinde de natură, atunci unde se întorc toate consecinţele?
În ciuda progresului ştiinţific si tehnologic, întreaga populaţie suferă de boli, modul nostru
de viata dovedindu-se a fi un eşec. Împinşi de dorinţa unor supracondiţii de trai, ignorăm
dezastrele produse la nivel global, lăsând natura să găsească singură soluţii pentru acestea. Trăim
liber, fără să înţelegem că libertatea înseamnă responsabilitate şi orice acţiune atrage după sine şi
consecinţe.
Ucidem cu uşurintă animalele, pentru plăcere sau de dragul gastronomiei, tăiem brazi
pentru a-i impodobi în casă de Crăciun, fără ăa ne gândim că în acest ritm vom ajunge să ucidem o
data cu pădurile şi spiritul sărbătorilor.
Avem o scuză… aşa am fost învăţaţi, facem asta de când ne ştim. Dar de când ne ştim? Cine
ne-a învăţat? Şi cât vom mai continua să trăim astfel?
Pentru a redescoperi legătura dintre noi şi natură, alături de fiinţele cu care împărţim
această lume, pentru a aduce o contribuţie personală în lupta împotriva poluării, putem începe din
farfuria noastră!
Trebuie să încetăm a mai spune “nu este vina mea pentru răul care se întâmplă în lume”!
Este vina noastră, a fiecaruia, deoarece trăim într-o ignoranţă cumplită faţă de educaţie, faţă de
protejarea naturii.
Mişcările ecologice nu găsesc întotdeauna cheia tuturor problemelor. Cheia spre o lume a
siguranţei şi a abundenţei depinde de noi, de încurajarea valorilor morale, care pun semnul egal
între om şi natură.
Nu putem schimba mult într-o zi! Însă putem schimba câte puţin în fiecare zi, şi bine!
Putem da dovadă de grijă şi compasiune, pentru oamenii de azi, pentru copiii de mâine.
Nu e nevoie să fim specialişti în ecologie pentru a educa, pentru a ne autoeduca şi pentru a
ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie
pentru a gospodări eficient resursele pământului, pentru a-şi asuma răspunderea în vederea
menţinerii calităţii mediului.
Ecologia adevărată nu depinde de legi, definiţii, ci de conştiinţa noastră, de respectarea
naturii şi a valorii sale.
Bibliografie
1. “Un adevăr incomod”, Al Gore, Editura RAO, 2007
2. “Planul B 2.0 – Salvarea unei planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas”, Lester R.
Brown ş.a., Editura Tehnică, Bucureşti, 2006
3. http://www.livingtodaygreen.com/simple-list-of-ways-to-live-green-things-you-can-doyourself-to-save-mother-earth/save-the-world-live-green/
4. http://greenly.ro/greenly.ro/wp-content/uploads/2011/12/Save-The-World-Live-Green.jpg
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Ploaia acidă
laborant Moroti Caterina Adriana
Colegiul Tehnic “Transilvania”, Baia Mare
Ploaia acidă este o formă de poluare atât a aerului cât şi a apei în care acizii din aer,
rezultaţi în urma producerii energiei electrice şi a altor surse, cad pe pământ în diferite regiuni.
Acţiunea corozivă a ploii acide provoacă pagube incomensurabile mediului înconjurător. Când se
ard combustibili fosili, cum sunt cărbunele, benzina sau petrolul, se emit oxizi de sulf, carbon şi
azot în atmosferă. Aceşti oxizi se combină cu vaporii din aer şi se formează acid sulfuric, acid azotic
şi acid carbonic. Când plouă sau ninge, aceşti acizi ajung pe pământ sub forma a ceea ce numim
ploaie acidă.
Termenul de ploaie acidă a fost folosit pentru prima dată de chimistul britanic Robert
Agnus Smith, în 1872, într-un tratat în care examina corelaţia dintre cerul îmbâcsit de deasupra
Manchesterului, în Anglia, şi aciditatea ploilor din regiune. Măsurată pe o scară chimică de la 0 la
15 pH( de la cea mai acidă la cea mai alcalină), ploaia acidă este definită ca o precipitaţie cu pH sub
5,6. În majoritatea zonelor industrializate ale Europei, precipitaţiile sub formă de ploaie acidă au
ajuns la un pH între 4,5 şi 5,5. În unele regiuni ale Italiei au fost înregistrate cote şi mai scăzute,
până la 2,6 cu aciditate mai mare decât oţetul comestibil, al cărui pH admisibil este de 2,9. Apa
curată nepoluată este slab acidă cu un pH mai mic de 7, dar nu mai mică de 5,6. Cea mai mare
parte a acestei acidităţi este produsă în ţările industrializate în emisfera nordică: SUA, Canada,
Japonia şi majoritatea ţărilor din Europa de Est. Ameninţarea reprezentată de ploaia acidă nu e
limitată de graniţele geografice, căci vânturile transportă substanţele poluante pe tot globul. De
exemplu, poluarea provenită de la centralele electrice care funcţionează cu cărbuni în centrul şi
vestul SUA erau cauza principală a marilor probleme legate de ploaia acidă din estul Canadei şi
nord-estul SUA. Structuri de piatră, metal, ciment, au fost distruse de ploaia acidă.

La începutul anilor 90 zeci de mii de lacuri erau deja distruse de ploaia acidă. În secolul XX,
aciditatea aerului şi ploaia acidă au ajuns să fie recunoscute ca o ameninţare capitală la adresa
calităţii mediului. În oraşe, acizii poluanţi corodează aproape tot ce intră în contact cu ei,
accelerând acest proces asupra structurilor cum ar fi blocuri şi statui. Ploaia acidă îndepărtează
substanţele nutritive din pământ, încetineşte dezvoltarea copacilor şi transformă lacurile într-un
mediu care nu poate întreţine viaţa.
Dereglarea echilibrului natural al atmosferei nu poate decât să dăuneze Pământului. Din
cauza încălzirii globale va creşte nivelul mărilor, regiunile situate mai jos fiind înghiţite de apă. Este
de aşteptat ca apa să acopere oraşe ca Londra, New York. Poluarea resurselor de apă poate atrage
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după sine izbucnirea unor epidemii, apariţia unor boli grave şi moartea. Zi de zi ajung în aer
cantităţi enorme de gaze de eşapament. Cândva fenomenul s-a limitat doar la zonele puternic
industrializate şi oraşe. Metodele de agricultură intensivă care s-au extins în întreaga lume au
contribuit la creşterea cantităţii gazelor poluante, cum ar fi: ierbicidele, insecticidele, etc. Unele
componente ale gazelor de eşapament , în cazul în care sunt inhalate, provoacă tulburări
pulmonare, bronşite, astm pulmonar. În numeroase ţări, vântul şi energia solară sunt utilizate ca
sursă de energie alternativă. Va trece însă mult timp, până când acestea vor înlocui în totalitate
materiile prime organice. Arborii la fel ca şi celelalte plante, transformă dioxidul de carbon în
oxigen, jucând un rol important în menţinerea proporţiei “gazelor de seră”. Distrugerea
milioanelor de km2 de păduri ecuatoriale are drept consecinţă reducerea cantităţii de oxigen care
ajunge în atmosferă, în schimb se acumulează dioxid de carbon, care reţine căldura. În întreaga
lume sunt pornite campanii care încearcă să convingă guvernele să renunţe la distrugerea
pădurilor ecuatoriale. Populaţia contribuie la aceste campanii, prin faptul că nu mai cumpără
produse din lemn tropical, reducând oarecum cererea pentru acestea. Un singur lucru este cert: în
zilele noastre nu mai putem spera să respirăm aer curat. Este nevoie de un control riguros și de
măsuri radicale pentru ca viitorul atmosferei să fie sigur.

Unele dintre cele mai serioase efecte ale ploii acide asupra oamenilor sunt problemele
respiratorii. Emisiile de dioxid de sulf și dioxid de azot dau naștere unor probleme medicale
precum tusea, astmul, dureri de cap, iritații ale ochilor, nasului și gâtului. Un efect indirect al ploii
acide este că metalele toxice dizolvate în apă sunt absorbite de fructe, legume și în țesuturile
animalelor. Deși aceste metale toxice nu afectează direct animalele, ele au efecte serioase asupra
oamenilor, atunci când sunt consumate.
Pentru a preveni efectele nedorite ale ploilor acide este important să luăm o serie de
măsuri pentru a reduce emisiile cu efect acidifiant din mediul înconjurător. Fiecare dintre noi este
afectat într-o măsură mai mare sau mai mică de mediul în care ne consumăm existența. În același
timp, noi toți afectăm prin acțiunile noastre mediul. Protejarea mediului este fundamentală în
zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la noi, cât și la nevoile generațiilor viitoare.
Bibliografie:
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploaie_acid%C4%83
2. https://www.academia.edu/35334947/PLOAIA_ACID%C4%82
3. https://ro.ripleybelieves.com/how-is-acid-rain-formed-1642
4. http://www.cunoastelumea.ro/cum-se-formeaza-ploaia-acida-si-ce-consecinte-are-asupramediului/
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NATURA - UN FABULOS UNIVERS
prof. Nagy Laura Magdalena
Școala Gimnazială “A. I. Cuza”, Baia Mare
"Natura este cel mai desăvârșit dascăl" (Cicero)
Putând fi comparată cu o uriașă enciclopedie, natura este plină de învățăminte, precum o
carte deschisă, care se cere interpretată și înțeleasă. Natura răvășită și agresată de către om prin
toate mijloacele, mai ales chimice, contorizează toate gafele și abuzurile noastre, iar la momentul
potrivit se revanșează necruțător. Natura nu se predă, ea nu poate fi învinsă niciodată și nu
cunoaște milă, așa încât e firesc să reacţioneze uneori chiar cu violență dacă este provocată. Trăim
pe muchie de cuțit și în mod indubitabil, uneori plătim factura cerută de aceasta pentru nelegiurile
noastre. Să fie oare autodistrugerea o veritabilă vocație umană...? Recunoscutul romancier
Hemingway, sesiza pe bună dreptate: "Omul este singura viețuitoare de pe Pământ care știe să se
rușineze, dar are și de ce...".
Omul rămâne totuși unica viețuitoare capabilă de a coopera în mod conștient cu natura,
pentru a-i putea valorifica în mod rațional resursele naturale epuizabile, în scopul progresului
general al umanității. Avem datoria să învățăm să-i cunoaștem intimitățile și să-i respectăm
ritmurile, să ne integrăm în viața ei, să ne identificăm cu ea. Urmașii noștri au tot dreptul de a
contempla natura și frumusețile ei "pe viu", nu doar în documentare și fotografii. Omul trebuie să
realizeze poziția și rolul său în angrenajul complex al naturii. Orice nesocotire, încălcare sau
depașire a unor limite poate declanșa disfuncționalități, dezechilibre, iar consecințele se vor
repercuta necondiționat asupra noastră. Să recunoaștem că cei mai mulți dintre noi ne-am
înstrăinat de natură, iar unii din nefericire chiar de propria noastră natură.
Este de reținut că natura este cea mai importantă lecție de viață. Fără nici o exagerare,
natura poate fi considerată un fabulos biocalculator, un impresionant biocibernetician, de la care
mai avem încă rnulte de învățat și care mai ascunde încă multe necunoscute, sau "patente", ce se
cer doar descoperite, descifrate și valorificate de om. De reținut este faptul ca natura nu ne cere
nimic, în schimb ne asigură tot: aer, apă, hrană, adăpost, motiv pentru care avem datoria de
onoare s-o respectăm, ba chiar mai mult, s-o ocrotim ca pe bunul cel mai de preț. Natura, aceasta
uimitoare "uzină biologică", este capabilă să-și poarte singură de grijă. Ea cerne mereu printr-o
"sită" nevăzută, doar de ea cunoscută, fără întrerupere, pas cu pas, zi și noapte, ea creează,
clădește necontenit, fiind prin excelenţă un constructor, care nu-și risipește darurile. Ea combină și
recombină la infinit, cât toate laboratoarele noastre luate la un loc. Natura "...se grăbește încet…".
Una din legile fundamentale ale naturii vii este selecția, un proces lent, de durată, bazat pe
acumulări. Există o matematică a selecției naturale: "sine ira et studio" (fără ură și părtinire), fără
garanții sau compasiuni pentru cei mai putin apți sau pentru cei "fără noroc". Foamea și setea sunt
impulsuri irezistibile, mai puternice decât frica. În sălbăticie foamea face legea. Foamea este cel
mai bun "profesor".
Prădătorii nu conosc milă sau iertare. În natură concurența este acerbă și nu se servesc
mese gratuite, pomana nu este cunoscută. Lupta, răbdarea și perseverența reprezintă secretul
succesului, iar supraviețuirea poate fi considerată o adevarată "artă", înseamnă o bătălie continuă,
o uriașă loterie. Cursa pentru supraviețuire este plină de neprevăzut și surprize. Alături de hrană,
una din condițiile supraviețuirii este vigilența. Pentru orice specie supraviețuirea reprezintă
provocarea absolută. În natură, supraviețuirea este ca un joc "de-a vați ascunsălea". Cheia
supraviețuirii este adaptarea, rezultatul final al selecției naturale, fenomen ce determină evoluția,
care lucrează continuu, fără întrerupere, cu o "imaginație" uimitoare și nelimitată, urmând și
respectând reguli generale nescrise pe termen lung, neținând cont de evenimentele pe termen
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scurt. Prădătorul și prada sunt doi parteneri care au învățat de-a lungul evoluției să
supraviețuiască prin adaptare. Lupta pentru existență este intensă iar în multe cazuri chiar
violentă. Uneori competiția devine acerbă și chiar dramatică. În sălbăticie, fiecare zi, oră sau
secundă este o luptă pentru supraviețuire. Dacă nu intervine omul, ecosistemele sunt
"programate" să treacă din timpul vieții în viața timpului. În acest caz, viața poate fi considerată o
“piesă” fără sfârșit... Un imperativ major ce se manifestă la toate organismele vii este
reproducerea, sau perpetuarea speciei, o veritabilă cursă contra cronometru, un instinct primar
implacabil. Uneori pentru a procrea chiar și viața poate fi sacrificată fără rezerve. Arma naturii
contra morții o reprezintă generația următoare. Totuși suprapopularea nu este benefică pentru
natură, unde totul este închis într-un ciclu perfect.
Printre instinctele primare din lumea animală, alături de reproducere se numără: hrănirea,
respirația, apărarea ș.a. care au la origine factorul genetic. Fiind vorba de genetică ne facem
datoria de onoare de a-l omagia pe George Emil Palade, primul și singurul om de știință român
căruia i s-a decernat Premiu Nobel, pentru descoperirea "corpusculii lui Palade" (1974).
Viața pe Glob este un fabulos sistem interdependent, iar biodiversitatea reprezintă doar o
expresie a acestei diversități a vieții. Țelul suprem al vieții este supraviețuirea. Viața reprezintă un
permanent schimb de energie și informație cu mediul, este cel mai greu examen, "o cursă cu
obstacole", un fel de maraton pe care unii îl duc până la capăt, îl promovează, iar alții nu... Oricât
s-ar părea de curios, în natură viața prosperă de pe urma morții. Apare tulburător și aproape
neverosimil faptul că moartea unora înseamnă viață pentru alții. Alături de naștere, moartea face
parte din ciclul vieții în natură, fiind două elemente inseparabile. Moartea este o stare reală, așa
cum este și nașterea. Timpul se scurge inexorabil, iar viața merge înainte, cu bune, cu rele. Un
mare învățat sustine: "Să nu uităm că viața nu are roată de rezervă...". Este de reținut și legea
nescrisă care ne sugerează: "Toate speciile animale sau vegetale au dreptul inexorabilla VIAȚĂ"!
În natură nimic nu se petrece întâmplător. Natura respectă și aplică legi și principii proprii,
imperturbabile, mecanisme ingenioase și complexe de adaptare și conservare, care acționează
fără discriminare printre care: armonia, ordinea, echilibrul dinamic, conexiunea inversă ș.a. În
natură totul se desfășoară la modul deschis, la vedere, "cu cărțile pe față". Aici nu există culise,
acestea fiind anulate de competiție, pricepere, curaj, spontaneitate și ingeniozitate. Natura nu are
culoare politică, nu știe să trișeze, ea nu cunoaște corupția, minciuna și nici discriminarea. În
natură se desfășoară fără întrerupere o "cursă a înarmărilor", care funcționează în mod tacit de
milioane de ani. Cursa contra cronometru pentru supraviețuire este un proces continuu. Fiecare
moment reprezintă o luptă, iar această luptă este dură și necruțătoare. Dacă ar fi să parafrazăm,
supraviețuirea este "negocierea" în natură între pradă și prădător. În sălbăticie, viața nu cunoaște
îndurare, blândețe sau tihnă. Uneori de la succes la eșec e doar un pas, sau o minifracțiune de
secundă. Instinctul și precizia de multe ori reprezintă diferența dintre viață și moarte. În natură
puterea nu se oferă, ci se câștigă.
Este interesant de știut că natura nu produce deșeuri, ea reutilizează în mod continuu tot
ceea ce rezultă din activitatca unui grup sau altul de viețuitoare. Natura este cea mai desăvârșită
"gospodină", ea reciclează și prelucrează totul, de la mineral la organic și nu cunoaște termenul
"risipă". Natura utilizează resursele în mod ciclic, în mari circuite naturale, pe când omul le
folosește în mod liniar: materii prime - produse - deșeuri, de unde rezultă poluarea cu deșeuri,
care altfel tradus, înseamnă risipă. În natură nimic nu se pierde, totul se transformă... Natura își
gestionează singură toate problemele aplicând principiul: "Cu minimum de efort - maximum de
profit". Oare când ne vom convinge că trebuie să ne însușim și această lecție predată de mamanatură?
Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu, susținea: "Natura nu minte niciodată".
Natura nu este în realitate nici prietenoasă dar nici dușmănoasă cu noi, așa cum cred unii. Ea are
propriile sale legi pe care daca omul le încalcă aceasta reacționează, iar uneori în cazul în care este
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provocată, agresată sau violată, o face fără menajamente sau chiar cu duritate. Numeroase
exemple, din păcate unele chiar de dată recentă confirmă această idee.
Este imperios necesar să reanalizăm raporturile noastre cu natura, să stabilim o concordie
viabilă, să acceptăm o coabitare cu aceasta, iar cea mai importantă hotărâre va fi să trecem din
postura de adversar al ei, în aceea de aliat sincer. Suntem invitați dar și îndreptățiţi să adoptăm o
nouă morală ecologică al cărui prim beneficiar este omul. Este momentul sa conștientizăm faptul
că natura este cel mai prețios dar al omului și că viitorul ei se găsește în mâinile noastre. Natura se
află în pericol și are nevoie vitală de ajutor. Sub nicio formă, ea nu trebuie să ajungă la
"reanimare", dar această decizie și intervenție salvatoare aparține în exclusivitate doar rațiunii
umane.
Bibliografie:
1. J. Wersebe, Pământul e comoara noastră - Manual de educaţie ecologică, Editura
Societatea Carpatină Ardeleană, Satu Mare, 2005
2. G. Mohan, A. Ardelean, Enciclopedie de biologie, Edidura All Educational, Bucureşti, 2007
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Proiect de aplicaţie LeAF – Parcul şcolii
prof. Năsulea Florentina
C.T. „Al.I.Cuza”, Suceava
Unitatea şcolară: Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza Suceava”
Data: 4 iunie 2018
Locaţie: parcul şcolii
Grup ţintă: elevii grupului de lucru (clasa a XI a A)
Profesor organizator: prof. Năsulea Florentina
Discipline vizate: biologie, geografie, matematică
Denumirea aplicaţiei: Parcul școlii- laborator natural
Scop: dezvoltarea abilităţilor de investigare a mediului şi a spiritului de lucru în echipă, prin
utilizarea elementelor biogeografice oferite de parcul şcolii.
• Obiective:
O1- să-şi exerseze capacităţile de observare şi investigare a mediului;
O2- să colaboreze în cadrul grupei pentru identificarea unor aspecte particulare ale ecosistemului
de tip parc;
O3- să identifice specii vegetale cu ajutorul atlasului botanic;
O4-să-şi exerseze capacităţile de a lucra în echipă;
O5- să-şi valorifice inteligenţele multiple prin învăţarea realizată în mod direct în mediu;
O6- să aprecieze pe baza observaţiilor anumite caracteristici ale speciilor vegetale.
• Strategii didactice:
• Metode, procedee: conversaţia, explicaţia, descoperirea, observarea directă, investigarea,
demonstraţia
• Resurse: Umane(1 profesor, elevi ai clasei a XI a A), Materiale(fişe de lucru, atlase
botanice, aparat foto)
• Modalităţi de organizare: frontal, pe grupe
Durata: 1-2 ore
Secvenţele aplicaţiei:
1. Motivarea elevilor cu privire la participarea acestora la activitate: Prin intermediul
discuţiilor profesorul aduce în prim plan importanţa pădurii şi a arborilor ca elemente
majore ale mediului terestru. Profesorul subliniază importanţa unor astfel de aplicaţii
pentru realizarea învăţării în alt mediu decât cel specific al sălii de clasă.
2. Fixarea comportamentului necesar: prin conversaţie elevii stabilesc împreună cu
profesorul regulile ce trebuie respectate în cazul aplicaţiei.
3. Moment de relaxare: timp de 5-10 minute elevii analizează în linişte arealul parcului în
care se desfăşoară aplicaţia fără a vorbi între ei, pentru a experimenta starea de a fi în
natură.
4. Captarea atenţiei: elevii povestesc ce au simţit în momentul de relaxare.
5. Anunţarea temei şi a obiectivelor: profesorul anunţa tema aplicaţiei şi obiectivele vizate
de aceasta
6. Organizarea elevilor: Elevii sunt organizaţi pe trei grupe, fiecare dintre acestea având
sarcini diferite de lucru. La finalul completării fişelor de lucru sunt discutate cu toţi elevii
participanţi aspectele observate, identificate şi analizate.
7. Desfăşurarea aplicaţiei: elevii citesc cerinţele fişelor de lucru, colaborează în cadrul
grupelor şi răspund cerinţelor acestora
•
•
•
•
•
•
•
•
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GRUPA NR.1
Sarcină de lucru: Analizaţi speciile vegetale din parcul şcolii şi completaţi cu informaţiile corecte
tabelul din fişa de lucru. Pentru identificarea speciilor vegetale utilizaţi atlasul botanic.
Obiective urmărite:
- să-şi exerseze abilităţile de investigare a mediului;
- să lucreze în echipă;
- să aprecieze abundenţa, dominanţa, constanţa speciilor vegetale identificate.
Tipuri de inteligenţă urmărite: vizual-spaţială, intrapersonală, interpersonală, naturalistă
GRUPA NR.2
Sarcină de lucru: Analizaţi arealul din parcul şcolii supus observaţiei şi apreciaţi particularităţile
acestuia, prin completarea fişei de lucru corespunzătoare.
Obiective urmărite:
-să-şi exerseze unele deprinderi matematice;
- să lucreze în echipă;
- să folosească interdisciplinar cunoştinţele din domeniul biologiei şi geografiei.
Tipuri de inteligenţă urmărite:logico-matematică, vizual-spaţială, intrapersonală, interpersonală
GRUPA NR.3
Sarcină de lucru: Pentru perimetrul analizat şi speciile identificate realizaţi o caracterizare a
frunzelor speciilor, folosind tabelele din fişa de lucru..
Obiective urmărite:
-să aprecieze folosind materialul oferit în mod direct de arbori, specificul frunzelor;
- să lucreze în echipă;
- să identifice asemănări şi deosebiri între caracteristicile frunzelor.
Tipuri de inteligenţă urmărite: naturalistă, vizual-spaţială, intrapersonală, interpersonală
8. Evaluarea:
După finalizarea sarcinilor de lucru ale fiecărei grupe, reprezentanţii acestora vor prezenta
colegilor rezultatelele obsetvaţiilor. Profesorul analizează împreună cu elevii specificul
biogeografic al parcului şcolii.
FIŞĂ DE LUCRU-GRUPA NR.1
Identificaţi speciile vegetale din parcul şcolii, utilizând atlasul botanic. Apreciaţi abundenţa
speciilor identificate.
Strat/denumire
Specii identificate
Abundenţa
Arbori(peste 3,5m)
Arbustiv(3,5-0,5m)
Ierbaceu(0-0,5m)
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(Abundenţa se apreaciază astfel: 0-specie absentă; 1-specie rară; 2- specie mai puţin rară; 3specie abundentă; 4- specie foarte abundentă)
FIŞĂ DE LUCRU-GRUPA NR.2
Calculaţi pentru două specii vegetale identificate în arealul aplicaţiei densitatea populaţiei.
(densitatea populaţiei se calculează ca raportul dintre nunmărul indivizilor şi suprafaţă)
Specii identificate

Nr.indivizi

suprafaţa

Densitatea populaţiei

Fişă de lucru grupa nr. 3:
Pentru perimetrul analizat şi speciile identificate realizaţi o caracterizare a frunzelor speciilor,
folosind tabelele de mai jos:
Specii
Caracteristici ale frunzelor
identificate
Aspect
Culoarea
Structura(simplă, Dispunerea
(neted, păros,
sau compusă)
frunzelor pe tulpină
cerat etc.)
(în alternanţă, în
opoziţie, sub formă
de rozetă etc.)

Bibliografie:
1. Pădurea-sală de clasă, Mariana Andreuţă, Tania Cozmei, Maria Cical, Ed.Tipo Moldova, Iaşi,
2007
2. Îndrumar pentru cunoaşterea naturii, Constantin Pîrvu, Ed. Didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1981
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Școala, ca mediu de educație ecologică a copilului
prof. Negru Adela
Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu”, Vulcan
Cuvântul „poluare" vine din limba latina „polluo-ere" şi înseamnă a murdări, a pângări, a
profana, a degrada. El vrea să desemneze o acţiune prin care omul îşi degradează propriul său
mediu de viaţă. Astfel de acţiune nu este caracteristică însă numai omului contemporan şi nici
măcar omului în genere. Ea este o lege naturală generală, conform căreia orice fiinţe vii produc
deşeuricare, neeliminate din mediul lor de viaţă, le fac imposibilă nu numai continuarea activităţii,
ci şi a vieţii însăşi. Solul, apa şi aerul curate sunt condiţii pentru o viaţă sănătoasă.
Școala joacă un rol esențial în a explica copiilor respectul față de natură și mediul
înconjurător. De aceea informarea copiilor este esențială pentru modul în care relaționează cu
mediul înconjurător. Informarea se poate realiza prin recomandarea studiului pentru a înțelege
modul în care funcționează natura. Pădurile protejează flora si fauna, solul, apa, aerul și clima,
totodata ferindu-ne de efectele devastatoare ale precipitatiilor abundente si ale secetei
pronuntate.
Pădurea este cel mai eficient protector al climei, deoarece are capacitatea de a produce
oxigen şi de a sechestra carbon. Deasemenea vegetatia forestiera joacă un rol central în circuitul
apei, ajuta agricultura pe timpul secetelor si prevenine inundatiile, combate eroziunea solului,
alunecarile de teren. Pe lângă protejarea pădurilor existente, împădurirea terenurilor agricole şi
neagricole este o măsură menită, în principal, să contribuie la reducerea concentraţiei de gaze cu
efect de seră din atmosferă. Lectura pentru copii inspirate din viața plantelor și animalelor este o
modalitate de informare și documentare privind natura.
Copiii trebuie conștientizați asupra importanței mediului înconjurător. De exemplu, le
putem explica că oamenii taie copacii din păduri într-o cantitate foarte mare, pentru strictul lor
necesar şi nu conştientizează cât de mult "suferă" pădurea când se vede "goală" de pomi. În plus,
animalele care trăiesc în păduri sunt nevoite să suporte lipsa umbrei, lipsa hranei. Fără pomi în
pădure, deja putem considera un loc deşertic. Copacii sunt transportaţi către fabricile de
prelucrare a hârtiei sau a altor materiale din lemn. Şi, haideţi să reflectăm puţina cum; Ce se
întamplă când copacul arde? Exact, fumul degajat de acesta se răspândeşte în natură şi poluează.
Deci v-aţi lămurit! Sunt două dintre etapele dezastruase ale degradăii mediului înconjurător care
au un punct comun: copacul.
Acum spercă v-aţi dat seama cu ce suntem noi de vină în toate acestea. Faptul că ne
cumpărăm obiecte din lemn, participăm indirect la procesul extrem de grav al poluării, pentru că,
cu cât se vând mai multe obiecte din lemn cu atât producţia este mai mare. Aşadar, atunci când
rupeţi o foaie de hârtie sau îndoiţi un creion, gândiţi-vă că "sfâşiaţi" o bucată din "inima" unui
copac! :) Fără pomi, plante, verdeaţă, lumea ar fi cuprinsă de un întuneric sumbru, poluarea s-ar
răvăşi asupra mediului şi în acelaşi timp asupra noastră, iar cantitatea de oxigen ar scădea din ce în
ce mai mult. Cu alte cuvinte, noi, oamenii am trăi in dezordine şi într-un haos total, până când vom
dispărea de pe faţa Pământului în lipsa cantităţii de oxigen şi mai ales a poluării excesive.
Educația ecologică trebuie începută încă de la clasele mici, astfel, un copil trebuie să știe să
planteze un pom să respecte mediul natural de care beneficiem cu toții. Oriunde: in gradină, în
curtea blocului, în afara orașului, oriunde se poate planta un copac, sau mai mulți. Se vor dezvolta
în timp, și vor contribui, la un moment dat, la absorbția dioxidului de carbon din atmosfera, chiar
dacă într-o mică masură. Însa un copac face mult pentru ecosistemul de care aparține și oricum
merită plantat. Deoarece acțiunea unui copil se manifestă la început prin imitare, este nevoie ca să
le oferim modele viabile de ocrotire și conservare a mediului. Astfel, putem să-i atenționăm pentru
început să nu rupă florile sau să nu arunce ambalaje pe jos, ci doar la coșul de gunoi.
165

Copiilor este necesar să li se explice care este rolul fiecărui animal sau fiecărei plante în
natură în așa fel încăt să fie conștient s-o protejeze și s-o ocrotească. Frunzele dintr-un copac pe
care le privim zi de zi sunt îngrijite de către pom care-i oferă apa, sărurile minerale şi substantele
hrănitoare de care are nevoie în realizarea fotosintezei şi creşterii sale? Mulţi nu dăm atenţie
acestui minuscul amănunt, dar el contează, pentru că rădăcinile pomului absorb toate aceste
substanţe din sol pentru a se dezvolta. La fel şi celelalte plante.
O altă modalitate de a-i face să înțeleagă necesitatea ocrotirii mediului înconjurător este să
realizeze activități cu caracter practic. Vizitele la Grădina Botanică sau la Grădina Zoologică sunt
foarte instructive în așa fel încât copilul să nu fie doar un simplu spectator, ci să înțeleagă
necesitatea ocrotirii plantelor și animalelor. Acolo învață să nu arunce ambalaje pe iarbă, să
păstreze locurile curate. Pe de altă parte udarea plantelor, ștergerea frunzelor sunt câteva
activități care-i ajută la dezvoltarea comportamentului ocrotitor față de plante și îmbogățesc
deprinderile de comportare civilizată și de ocrotire a mediului.
Excursiile și plimbările în natură nu doar întăresc organismul, ci îl ajută să cunoască mediul,
să relaționeze cu el, să-și dezvolte spiritul de disciplină, să-i stimuleze să fie interesați de mediul în
care locuiesc și trăiesc.
Împreună cu familia se pot organiza acțiuni de colectare a deșeurilor sau de valorificare a
materialelor reciclabile.
Bibliografie:
1. Dezvoltarea atitudinii de ocrotire și conservare a mediului înconjurător în grădiniță, Iacob
Dana, Romanian Journal of Education, 2014
2. Prevenirea şi combaterea poluării solului, Cârstea Stelian, ,Bucureşti , Ceres , 1983
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Importanța educației în formarea tinerei generații
prof. Nica Elena Mădălina
Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Râmnicu Vâlcea
Educaţia ecologică este o componentă a educaţiei aflată la confluenţa dintre ştiinţele
realiste şi cele umaniste, în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt
zadarnice dacă nu sunt strâns legate de activităţile practice.
Educaţia ecologică vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de rezolvare a problemelor
declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale şi postindustriale la scara socială, care au
înregistrat numeroase efecte negative asupra naturii şi a existenţei umane. Starea mediului
înconjurător, pe an ce trece este din ce în ce mai îngrijorătoare: spaţiile împădurite se reduc,
deşerturile se extind, solurile agricole se degradează, gradul de poluare este mai ridicat şi astfel
stratul de ozon se subţiază, efectul de seră de accentuează şi numeroase specii de plante şi
animale sunt pe cale de dispariţie.
Fiecare om trebuie să fie responsabil pentru impactul pe care viaţa lui îl are asupra vieţii
planetei, iar educaţia ecologică trebuie să înceapăde la vârste fragede. Nu este suficientă o simplă
informare cu privire la mediul înconjurător, ci este important ca elevii să-şi poată exprima opinii
personale şi să manifeste o atitudine legată de responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa
mediului în care trăiesc. Trebuie să fie capabili să înţeleaga relaţiile existente între anumite situaţii
şi să analizeze, să sintetizeze şi generalizeze informaţiile. Educaţia privind protecţia mediului
înconjurător se adresează atât minţii, cât şi sufletului elevilor.
Şcoala joacă un rol major în educaţia privind mediul înconjurător, deoarece tinerii petrec o
mare parte din timp aici şi pentru că este locul unde sunt transmise cunoştinţe care au menirea de
a dezvolta atitudinea pozitivă a elevilor faţă de problemele mediului înconjurător.
Educaţia ecologică a elevului de liceu va contura conduita ecologică a acestuia, deorece la
această vârstă este formată deja o imagine clară asupra lumii vii. Cele mai indicate sunt acţiunile în
aer liber, campaniile de ecologizare, de colectare de deşeuri, de reciclare, proiectele de împădurire
şi de amenajare a unor spaţii verzi de folosinţă comunitară, editarea unor reviste cu conţinut
ecologic, în cadrul cărora elevilor să li se atribuie sarcini clare, bine definite, responsabilităţi de
realizarea cărora depinde succesul întregului proiect. Din păcate, pot exista şi situaţii în care, nici la
această vârstă, elevul să nu aibă conştiinţă ecologică, acest lucru fiind destul de greu de corectat.
Elevii pot fi orientaţi uşor spre mediu, dacă sunt motivaţi corespunzător, iar educaţia
ecologică trebuie să fie prezentă în clasă, la toate disciplinele şi în activităţile extraşcolare, pentru
că educaţia ecologică are un caracter permanent, inter şi pluridisciplinar. Din păcate, şcoala nu
dispune de timp, spaţiu, formatori şi nu reuşeşte să integreze creator cunoştinţele despre mediu
asimilate la diferitele discipline de studiu.
Educaţia ecologică accentuează cinci mari obiective:
Conştientizarea: ajută elevii să capete o 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: ajută elevii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului,
interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de
mediu.
Atitudinea: ajută elevii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu,
motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului.
Deprinderi: ajută elevii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor
mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.
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Participarea: ajută elevii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea
problemelor mediului. Aducerea elevilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte
importantă a unui program conştient de educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui propriile
experienţe care îi ajută pe elevi să-şi înţeleagă propria comunitate, sistemele naturale şi
problemele mediului. Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele
unor preocupări organizate, coordonate, sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii
contemporane; ele sunt o cale de modernizare a învăţământului, de care depinde posibilitatea de
a alege, în viitor, între un mediu curat şi sănătos, între un public informat, educat care
conştientizează gravele probleme de mediu şi un public care ignoră şi este indiferent la aceste
probleme.
Educaţia ecologică asigură premisele formării conştiinţei şi a conduitei ecologice, atât de
necesare în condiţiile crizei ecologice contemporane.
Fundamentarea educaţiei ecologice se face din perioada preşcolară, prin activităţi specifice
vârstei, un rol crucial revenind familiei; mai târziu se continuă educaţia ecologică la nivel inter - şi
pluridisciplinar, atât prin activităţile la clasă cât şi prin cele extraşcolare, acest rol revenind şcolii.
Pentru realizarea educaţiei ecologice trebuie abordate metode moderne, bazate pe
atragerea şi implicarea afectivă a elevului şi adaptate vârstei, puterii de înţelegere: jocul,
excursiile, ieşirile în aer liber, campaniile, proiectele de ecologizare, de amenajare a spaţiilor verzi
etc;
In concluzie, școala are menirea de a organiza și desfășura o vie și susținută activitate
privind educația ecologică și protecța mediului, iar elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice pot și
trebuie să formeze apărătorii naturii. Adevărata educație ecologică își va atinge scopul numai
atunci când va reuși ca elevii - cetățenii de mâine - să fie convinși de necesitatea ocrotirii naturii,
petru că NATURA ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate, din plin, necondiţionat, toate bunurile sale.
Bibliografie:
1. „Educaţie pentru mediu”, Abrudan Ioan, Bulgărean Sanda, Dehelean Claudia, Onaci
Mariana, Editura Silvania, 2005, Zalău.

168

Efectele poluanților asupra sănătății umane
prof. Nițulescu Constantin
prof. Laită Elena
prof. Olteanu Mihaela
Școala Gimnazială „Nicolae Velea”, Cepari
Activităţile din mediul urban şi cele din mediul rural constituie surse de poluare pentru toţi
factorii de mediu cu implicaţii grave asupra sănătăţii umane şi de aceea aceste activităţi trebuie
controlate şi dirijate, astfel încât să se reducă la minim impactul asupra mediului.
Mediul în care trăieşte omul este definit în primul rând de calitatea aerului, apei, solului,
locuinţei, alimentelor pe care le consumă, precum şi de mediul în care îşi desfăşoară activitatea.
Strâns legată de aceşti factori, influenţată şi determinată imediat sau după o perioadă de timp,
este starea de sănătate a populaţiei.
Sănătatea (după Organizaţia Mondială a Sănătăţii) reprezintă integritatea sau buna stare fizică,
psihică şi socială a individului şi colectivităţilor, colectivităţii umane.
Prezentarea acestor aspecte este importantă pentru a înţelege strânsa legătură între mediul curat
sau poluat şi starea noastră ( a oamenilor) de sănătate.
Starea de confort şi de sănătate a populaţiei poate fi perturbată de poluare sub toate formele ei,
fie că este poluare chimică, poluare fonică, poluare acustică sau alt gen de poluare.
Cunoaşterea şi determinarea unor factori de risc de mediu au o deosebită importanţă şi
constituie poate, cea mai valoroasă activitate pentru promovarea şi păstrarea stării de sănătate a
populaţiei.
Evaluarea stării de sănătate a populaţiei constă în identificarea factorilor de risc, care ţin de:
- calitatea aerului;
- alimentarea cu apă potabilă;
- colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide de orice natură;
- zgomotul rural şi zgomotul urban;
- habitatul + condiţii improprii (zgomot, iluminat, aglomerarea populaţională, etc.);
- calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei.
În condiţiile dezvoltării civilizaţiei, cu toate avantajele şi dezavantajele ei, protecţia şi
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu au devenit pentru întreaga umanitate un obiectiv primordial, o
sarcină dificilă a cărei realizare, presupune numai eforturi material - financiare şi organizatorice
naţionale şi internaţionale, ci şi fundamentarea unor concepţii ştiinţifice pentru această activitate
şi dezvoltarea unei constitute ecologice.
Transformările care au loc la nivel global în ceea ce priveşte calitatea mediului, impun
găsirea unor soluţii pentru a asigura menţinerea echilibrului ecologic al planetei, în condiţiile unei
dezvoltări durabile.
Managementul ecologic are la bază un principiu confirmat: prevenirea este întotdeauna
mai bună şi mai economică decât tratarea. Factorii ecologici sau de mediu au o influenta mult mai
mare si mai bine cunoscuta asupra sanatatii, deoarece, asa cum am aratat, existenta factorilor
predispozanti ramane fara rezultat in cazul lipsei factorilor de mediu declansatori ai bolii sau
tulburarii respective. In aceasta privinta de cele mai multe ori starea de sanatate nu este altceva
decat interrelatia dintre factori interni si cei externi in care greu poate fi diferentiata ponderea
unuia sau altuia din factori.
Factori de mediu pot fi grupati la randul lor in: factori fizici, ca presiunea atmosferica sau
radiatiile ionizante, factori chimici, reprezentati de diferitele elemente sau substante existente in
natura sau sintetizate de om, factori biologici, in mod deosebit bacteriile, virusurile, parazitii si alte
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microorganisme care actioneaza asupra organismului si factori sociali, rezultati din actiunea
omului asupra mediului sau din interrelatiile dintre oameni.
O alta clasificare a factorilor ecologici imparte acesti factori in factori naturali, ca aerul, apa,
solul si factori artificiali, ca asezarile umane, locuinta, in mare masura alimentatia si altii.
In fine, factorii de mediu pot fi clasificati indiferent de originea si felul lor in 2 mari clase: factori
sanogeni si factori patogeni. Factorii sanogeni sunt acei factori ai mediului inconjurator care au o
actiune favorabila asupra sanatatii si care contribute la mentinerea si intarirea sanatatii, in timp ce
factori patogeni sunt acei factori ecologici care au o actiune nefavorabila asupra sanatatii, care duc
la producerea bolilor, la alterarea starii de sanatate.
Cel mai bine se poate exemplifica actiunea factorilor de mediu asupra organismului uman
prin intermediul poluarii.Lumea a evoluat, ecosistemele şi-au schimbat complet componenţa,
unele au fost artificializate complet de forţa umană, constituţia genetică a populaţiilor s-a
schimbat şi ea; este necesar pentru păstrarea sănătăţii individuale şi colective, pentru asigurarea
durabilităţii ei, longevităţii ei, de o nouă armonie om-mediu înconjurător, de sublinierea şi de
luarea în considerare a relaţiei om-mediu şi din punct de vedere medical.
Mediul înconjurător al societăţii secolului nostru este deopotrivă o realizare extraordinară
şi o capcană pentru sănătate. Iată de ce trebuie să avem cunoştinţe despre mediul înconjurător,
ecosisteme, ecosisteme umane, factorii de mediu şi influenţa acestora asupra sănătăţii noastre.
Bolile cardiace şi cancerul au devenit maladii primordiale ale contemporaneităţii. Urbanizarea nu
trebuie să neglijeze spaţiile largi, parcurile, locurile de agrement, casele cu grădini, confortul şi
comodităţile. De viaţa socială, de cadrul desfăşurării ei, depinde, în mare măsură, starea sănătăţii
oamenilor secolului nostru. Ca rezultantă a interacţiunii mediu-bază genetică, sănătatea este tot
mai tributară noului mod de viaţă.
În concepţia de elaborare a strategiilor şi politicilor economice ale guvernelor s-a produs o
modificare esenţială, potrivit căreia s-a considerat că activitatea de producţie a mediului
reprezintă o componentă necesară transformării sistemului economic şi al dezvoltării durabile a
societăţii. Politicile de mediu trebuie armonizate cu programele de dezvoltare în toate
domeniile,iar reuşita luptă împotriva poluării nu poate fi decât rezultatul coordonării şi dezvoltării
economiei globale.
Bibliografie:
1. Mircea Dutu, ”Ecologie. Filozofia naturala a vietii”, Editura Economica, Bucuresti 1999.
2. Sanda Visan, Steliana Cretu, Cristina Alpopi, “Mediul înconjurator. Poluare si protectie”,
Editura Economica, Bucuresti 1998
3. Valeria Dițoiu, Nina Holban, „Modificări antropice ale mediului”, Editura Orizonturi
universitare, Timișoara, 2005.
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Pământul poate fi salvat
prof. Pertea Cristina - Adriana
Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”, Târgoviște
Reciclarea reprezintă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate
în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri.
Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și
conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere.
Reciclarea nu este însă un concept nou, existând încă de la începuturile omenirii, atunci
când resursele erau greu de găsit.
Studiile arheologice ne prezintă dovezi că deșeurile erau mai puțin numeroase nu numai
datorită numărului mai redus al locuitorilor Planetei, ci și datorită faptului că accesul la resurse era
limitat, iar oamenii erau nevoiți să recicleze și să reutilizeze deșeurile în absența unor materiale
noi. Astfel, fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunităţii, are puterea şi obligaţia de a influenţa
procesul de ecologizare a propriului oraş sau a zonei unde îşi petrece vacanţa.
Soluţia este la îndemâna noastră şi constă în depozitarea selectivă a deșeurilor. Mai precis,
trebuie să depozităm deşeurile în locurile special amenajate şi, pe cât posibil, pe următoarele
categorii:
- Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de cereale etc.), ce pot fi
vândute la tonetele special amenajate;
- Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse
cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate;
- Sticle şi cioburi, vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care se ocupă cu achiziţionarea
acestora;
- Deşeuri feroase (fier, tablă ş.a) şi doze metalice, ce pot fi valorificate la punctele REMAT;
- Deşeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).
Principalul avantaj al reciclării: prin reciclarea materialelor refolosibile se reduce
consumul resurselor naturale (petrol, apă, energie), precum şi nivelul emisiilor nocive în aer.
Exemple în acest sens:
Hârtia – materie refolosibilă
Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza, hârtia veche.
Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 25% din cantitatea de electricitate şi a 90%
din cantitatea de apă (300 l) necesare pentru producerea a 1 kg. de hârtie albă. De asemenea, prin
reciclarea deşeurilor de hârtie, se elimină clorul toxic, necesar producerii hârtiei albe.
Sticla – materie refolosibilă.
Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de cuarţ, calcarul, soda
(produs poluant) ş.a. Reciclarea sticlei menajează mediul şi economiseşte în timp bogăţiile
naturale, apa şi electricitatea.
Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în
produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia sau oţelul folosite astăzi în întreaga
lume sunt deja provenite din reciclare.
Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de nenumărate ori. Reciclarea aluminiului şi
oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase
plastice constituie peste tot în ţările occidentale o industrie înfloritoare.
De asemenea, reciclarea permite comunităţilor să reducă costurile de depozitare a
deşeurilor. Consumul de energie este şi el influenţat pozitiv de reciclare.
Se pot recicla:
- recipiente din sticlă transparentă și din sticlă colorată;
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- hârtie;
- ziare/tipărituri;
- cutii din aluminiu pentru băuturi (doze);
- plasticul.
AMBALAJELE PET – O PROBLEMĂ PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
PET este prescurtarea de la polietilen tereftalat şi se prezintă sub forma unei răşini (o
formă de poliester). Mai precis, polietilenul tereftalat este o combinaţie a doi monomeri: etilen
glicol modificat şi acid tereftalic purificat. Acesta a devenit un material foarte răspândit în industria
alimentară (îmbuteliere de băuturi răcoritoare, apă, lactate, ulei, oţet) şi nu numai, fiind ieftin,
uşor, rezistent la şocuri, reciclabil.
Ambalajele PET, ca dealtfel toate materialele plastice, nu sunt biodegradabile. Creşterea
consumului acestora, mai ales în ultimii 10 ani, a dus la sporirea alarmantă a numărului de
ambalaje aruncate iresponsabil în natură. Prin colectarea şi reciclarea acestora, se reduce impactul
negativ asupra mediului înconjurător.
Polietilenul tereftalat reciclat (RPET) poate fi folosit pentru: fibre de poliester (75%) folosite
la rândul lor ca materie primă pentru covoare, tapiţerii, jucării, pâsle pentru industria textilă, ca
izolaţie la paltoane, saci de dormit, industria auto, folie industrială, chingi şi benzi; noi ambalaje
PET alimentare şi nealimentare.
Un alt aspect pozitiv al reciclării PET-urilor constă în reducerea cantităţilor de deşeuri ce
merg spre gropile de gunoi.
Gropile de gunoi din jurul marilor oraşe devin din ce în ce mai problematice. Deşeurile nu
mai au loc, iar autorităţile nu ştiu ce să facă cu ele.
Deşi o mare parte din ele pot fi reciclate salvând astfel nenumărate resurse naturale, ele
ajung de cele mai multe ori la groapa de gunoi sau, mult mai rau, în ape sau în păduri unde distrug
echilibrul ecosistemului.
Cele mai multe dintre gunoaie provin din locuinţe: hârtie, pet-uri, sticle, aparate
electrocasnice, ulei alimentar uzat şi chiar resturi de alimente, toate pot fi reciclate, iar materialele
rezultate repuse în uz.
Se pot salva în acest mod nenumăraţi copaci, păduri întregi, mari cantităţi de apă şi de
energie electrică, putem evita contaminarea apelor şi a pădurilor, dar şi pagubele care se pot
produce în propria locuinţă, sau amenzi usturătoare.
În România, există firme specializate în colectarea şi prelucrarea diferitelor deşeurilor
provenite din locuinţe, însă deocamdată sunt puţin cunoscute.
Privitor la depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activităţi casnice, în
România există o serie de legi, însă cele mai multe dintre ele se referă strict la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Conform Hotărârii de Guvern 448/2005, orice persoana fizică riscă amenzi, în cazul în care
refuză să predea DEEE ieşite din uz centrelor de colectare a acestor obiecte. În aceeaşi serie, se
înscrie şi Directiva Europeană 2002/96/CE privind modul de finanţare al procesului de gestiune al
DEEE şi Legea 426/2001 care face referire la întreaga gamă a deşeurilor menajere.
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Să învățăm să iubim și să ocrotim mediul natural
prof. Pietriceanu Romulus Marius
Şcoala Postliceală "Louis Pasteur", Câmpina
Natura se găseşte, în mod evident, în faţa unui declin ecologic, în care factorul antropic a
avut rolul determinant, ca factor de deteriorare prin mijloace directe, indirecte, multiple şi
complexe, apropiate sau îndepărtate în timp.
Mediul reprezintă ansamblul de condiţiişi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul,
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile
organice şi anorganice, precum şifiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând
elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea
vieţiişicondiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.
Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şiacţiunilor care au ca
scop menţinerea, protejarea şiîmbunătăţireacondiţiilor naturale de mediu, ca şi reducerea sau
eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului şi a surselor de poluare.
În art. 1 din documentul internaţional intitulat Regulile de la Montreal din 1982 aplicabil
poluării transfrontiere poluarea a fost definită ca orice introducere de către om în mediu, direct
sau indirect a unor substanţe sau energii cu efecte vătămătoare de natură să pună în pericol
sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şi proprietatea materială, să
diminueze binefacerile sau să împiedice alte utilizări legitime ale mediului.
Poluantul este orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă
de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care,
introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce
daune bunurilor materiale.
Omul există și activează și nu poate fi separat de mediul ambiant.Zilnic, prin activitățile sale
cotidiene, omul afectează mediul în care trăiește. Drept urmare, se modifică semnificativ
elementele vitale fără de care omul n-ar putea exista: apa, aerul, solul, pădurile.
Influența omului asupra apei
Astăzi, apa este tot mai intens poluată, ca rezultat al tuturor activităților umane. Principalele surse
de poluare sunt cele de ordin menajer, industrial și agricol.
Cauzele poluării apelor:
• Scurgeri accidentale de reziduuri de la diverse fabrici și uzine;
• Scurgeri de la rezervoare de depozitare și conducte de transport subterane;
• Pesticidele și ierbicidele folosite în lucrările agricole;
• Îngrășămintele chimice;
• Deșeurile și reziduurile menajere;
• Depunerile de poluanți din atmosferă;
• Lipsa stațiilor de epurare a apelor uzate;
• Defrișarea pădurilor, fâșiilor de protecție, parcurilor.
Influența omului asupra aerului
Principalele surse de poluare a aerului sunt:
• instalațiile și mijloacele de transport;
• poluanții de la uzinile metalurgice și cele chimice;
• gospodăriile casnice.
O problemă a aerului este și cea a degradării stratului de ozon. Procesul de distrugere a stratului
de ozon este determinat în special de producția de substanțe chimice industriale. Distrugerea
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acestui strat afectează, în mod direct, populația prin provocarea diferitor maladii, influențează
plantele și animalele, prin dezvoltarea anormală a unor organisme.
Omul și pădurea
Pădurile cuprind formații vegetale extrem de complexe și de diverse, așezate în mai multe
straturi, ca și fauna și flora pe care o găzduiesc. Pădurea e o bogăţie naturală, al cărei rol în
economieşi ale cărei multiple funcţii în menţinerea echilibrului ecologic sunt greu de evaluat.În
prezent, din cauza omului, cele mai mari păduri ale lumii sunt în pericol. Jumătate din suprafaţa de
pădure a fost distrusă şi lucrurile sunt pe cale să se înrăutăţească, dacă rata actuală de despădurire
nu va fi încetinită. Acest lucru ar fi catastrofic nu doar pentru animalele careîşi au habitatul în
pădure, dar și pentru multitudinea de benefecii pe care le aduc pădurile în viața umană.
Ca urmarea a defrişărilor masive, criza ecologică se acutizează tot mai vertiginos:
• s-au intensificat procesele de erodare a solurilor;
• sunt tot mai frecvente secetele;
• s-au intensificat alunecările de teren;
• a sărăcit flora şi fauna și s-a creat pericolul dispariţiei unor specii de animale şi plante.
Schimbările climatice – problemă de grad înalt
Clima reprezintă unul dintre factorii principali ai mediului ambiant, iar modificarea ei are un
impact semnificativ asupra elementelor naturii. De cele mai multe ori, schimbările climatice se
asociază cu ,,încălzirea globală’’, care reprezintă de fapt creșterea temperaturii pe suprafața
Pământului. Dar, schimbările climatice nu se referă doar la o modificare a temperaturii medii, ci și
la schimbări ale vremii, cum ar fi: tipurile de vânt, cantitatea și tipul de precipitații, cât și timpul și
frecvența fenomenelor meteorologice extreme(descărcările electrice, furtunile, tornadele).
Consecințele schimbărilor climatice sunt suportate atât de plante și animale, cât și de om.
Cauzele schimbărilor climatice
Emisia de gaze cu efect de seră, în urma proceselor industriale, din exploatarea solului este
principala cauză a schimbării climei. În mod natural, efectul de seră este provocat de vaporii de
apă, dioxidul de carbon, metanul și protoxidul de. Concentrația în atmosferă a acestor gaze este
influențată de activitățile umane.
1. Gaze cu efect de serăÎn ultima perioadă au fost emise în atmosferă cantități foarte mari de
de CO2 și metan, care au intensificat fenomenul de încălzire globală. Acestea provin din
agricultură (circa 22%), îndeosebi din creșterea animalelor și descompunerea dejecțiilor
acestora. Industria, transporturile, în special arderea hidrocarburilor reprezintă alte surse
de eliminare a gazelor în atmosferă.
2. Consumul extremist, care generează cantități foarte mari de deșeuri. Depozitarea și
fermentarea acestor deșeuri provoacă eliminarea atât în aer, cât și în sol a diferitor
substanțe și gaze toxice.
Încălzirea atmosferei provoacă topirea în masă a ghețarilor din regiunile polare. Acest
proces contribuie la ridicarea nivelului de apă în oceane și mări și sporirea gradului de producere a
inundațiilor în zonele joase.
O problemă majoră cu care se confruntă populația în prezent și care de fapt reprezintă o
altă cauză a încălzirii globale este deșertificarea cauzata de defrișări, pășunat intensiv, utilizarea
nerațională a resurselor de apă. Drept consecințe apar degradarea vegetației, distrugerea
ecosistemelor naturale, epuizarea resurselor de apă, se produc secete și respectiv, foametea și
sărăcia.
Temperaturile mai ridicate vor duce la expansiunea termică a oceanelor si la topirea
ghețarilor si a calotei glaciare. Acestea vor determina creșterea suplimentară a volumului de apă
din oceanele lumii și a nivelului mării. Estimări pe termen mediu arată că nivelul mării va crește cu
o medie de 5 cm pe deceniu. În zonele costiere se găsesc nu numai ecosisteme valoroase, dar și
peste 50% din populația globului. Acestea vor fi expuse la dezastre naturale precum furtuni,
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inundații, eroziunea coastei și incursiuni ale apei sărate. Nu toate țările costiere și insulele vor
putea să își protejeze eficient zonele costiere.
Consecințele schimbărilor climatice
• Ceșterea temperaturii planetei
• Topirea ghețarilor
• Creșterea nivelului apei în mări și oceane
• Perioade de secetă
• Inundații
• Evenimente climatice extreme
• Schimbări globale ale vegetației
• Influențe asupra sănătății umane
• Milioane de oameni ameninţaţi de sărăcie, foamete şi lipsa apei
Prevenirea și diminuarea schimbărilor climatice
Adaptarea înseamnă anticiparea efectelor adverse ale schimbărilor climatice și acționarea
pentru a preveni sau a diminua daunele provocate, exploatând totodată posibilele oportunități. În
cazul în care nu vom întreprinde măsuri de adaptare la schimbările climatice, atunci rezervele
noastre de energie, apă și hrană vor fi perturbate și vom fi nevoiți să reparăm prin anumite
metode pagubele create de schimbarea climei.
Un exemplu pentru a proteja resursele de apă este implementarea unor tehnici de
gestionare durabilă a apei. Pentru a proteja producția de alimente este posibilă dezvoltarea unor
anumite culturi rezistente la secetă, iar pentru a preveni inundațiile și alte fenomene extreme se
pot inventa infrastructuri mai bune de prevenire și de protecție, important este antrenarea
sectorului public, cât și a celui privat.
Ce poate face un simplu om?
• În procesul de împădurire poate contribui oricine. Este nevoie să plantăm cât mai mulți
arbori, întrucât aduc foarte mari beneficii. Pe lângă faptul că atrag precipitațiile,
suprafețele forestiere împiedică și fenomenul alunecărilor de teren, mențin nivelul de apă
al apelor de suprafață și sunt un scut de protecție;
• Să economisească cât de mult posibil apa;
• Să economisească energia electrică;
• Să folosească transportul ecologic, bicicleta, troleibuzul, mersul pe jos;
• Să învețe regula celor 3R: Reduce, Reutilizează și Reciclează.
Să ne educăm ecologic tinerii
Pentru a creşte nivelul de conştientizare a tinerei generaţii cu privire la consecinţele
schimbărilor climatice asupra resurselor de apă şi necesitatea stringentă de a acţiona, în timpul cel
mai apropiat, pentru atenuarea acestor efecte, este necesară implicarea lor în cadrul diferitor
activități și proiecte, care să sporească interesul.
Prin implicare directă, tinerii învață să iubească și să protejeze mediul înconjurător. La fel,
descoperă cum să se adapteze la fenoemnul schimbărilor climatice șice pot ei să întreprindă
personal. Activitățile cu tinerii, este o bună metodă de educație ecologică și de cunoaștere despre
situația actuala și despre problemele existente la nivel natural. În contextul actual, este vital să
conştientizămconsecinţeleacţiunii noastre asupra mediului, care duc la poluarea şi distrugerea lui,
în raport cu necesitatea existenţeiunui mediu propice pentru menţinereavieţii omului, animalelor
și plantelor.
Recomandări utile pentru diminuarea schimbărilor climatice:
• Stinge lumina atunci când ieși dintr-o încăpere, astfel economisești energie
• Folosește becuri economice
• Scoate din priză aparatele electrice atunci când nu le mai folosești
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Închide robinetul după folosire
Învață să refolosești apa
Spală-te sub duș
Încarcă deplin cu haine mașina de spălat
Nu arunca deșeurile în stradă
Promovează un mod de viață sănătos
Învață să mănânci fructe și legume mai puțin „frumoase”
Implică-te în diferite activități ecologice
Plantează arbori, sădește flori, ai grijă de natură!

Pentru că fiecare dintre noi suntem o parte din univers, trebuie să învățăm să iubim și să
ocrotim natura:
Învaţă de la soare cum trebuie s-apui,
Învaţă de la piatră cât trebuie să spui,
Învaţă de la vântul ce adie pe poteci
Cum trebuie prin lume, de liniştit să treci.
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Educaţia prin proiecte - o necesitate
prof. Mihaela Pîrvulescu
Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu
Conştientizarea necesităţii unei educaţii ecologice implică mai multe dimensiuni:
economică, intelectuală, spaţio - temporală a lumii înconjurătoare şi permite o înţelegere adecvată
a relaţiei om - natură - societate. Necesităţile oricărei instituţii trebuie corelate cu acelea ale
comunităţii şi mediului în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea. Ar fi nevoie, în acest scop, de o
analiză a evoluţiei societăţii, care să evidenţieze tendinţa generală de migrare a populaţiei din
mediul rural în mediul urban. Urbanizarea rămâne unul dintre megatrendurile actuale absolute.
Însă urbanizarea este însoţită de multe provocări în domeniul sănătăţii, precum şi a
stilurilor de viaţă, inclusiv cele asociate cu sedentarismul, fumatul şi consumul de alcool şi droguri.
Cetăţenii sunt mai predispuşi să sufere din cauza accidentelor rutiere, alte leziuni, să devină
victime ale violenţei şi a criminalităţii.
În mediul citadin se încurajează mai puţin 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, dar ştim că mediul urban, datorită
restrângerii spaţiului personal sau 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 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. Viaţa urbană modernă predispune la
sedentarism: - din ce în ce mai puţini elevi merg la şcoală pe jos;
- tot mai mult, tinerii petrec timp îndelungat în faţa televizorului sau calculator;
- a scăzut timpul alocat exerciţiilor fizice sau activităţilor care presupun mişcare;
Este arhicunoscut faptul că 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.
Soluţiile ne stau însă la îndemână. Ele ţin de educaţia familială, şcolară, dar şi de
autoeducare.
Mediul orăşenesc promovează consumul de hrană nesănătoasă. O dietă nesănătoasă şi
sedentarismul contribuie la creşterea riscului pentru o mulţime de afecţiuni cronice. S-a dezvoltat
de-a lungul timpului o adevărată industrie de tip fast-food, ce produce şi comercializează alimente
sărace în nutrienţi dar cu conţinut crescut de grăsimi, zahăr şi sare, ceea ce a dus la creşterea
numărului de cazuri de obezitate, cu toate complicaţiile acesteia, ridicând probleme în ceea ce
priveşte accesibilitatea, calitatea şi costurile pe termen lung ale îngrijirilor medicale.
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Un 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. 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 însuşită prin educaţia primită în familie şi şcoală.
Putem, astfel, concluziona că, 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. De altfel, 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.
Aproape în fiecare an, cadrele didactice de la C.N.T.V. sunt angajate în derularea de
proiecte ecologice, astfel încât a devenit o tradiţie să educăm elevii şi să atragem comunitatea
locală în realizarea obiectivelor propuse, amintind, în acest sens, câteva proiecte care au primit
granturi considerabile:”O şcoală mai curată, un pas înainte prin Europa”, „Unde verde nu e, nimic
nu e”, şi „perla verde”, ambele în colaborare cu Fundaţia pentru parteneriate şi Mol România, iar
demersul ecologic nu se va opri, cu siguranţă, aici.
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Educația ecologică în școală
prof. Pop Mirela Emilia
Școala Gimnazială Băsești
Motto: ,,Există două feluri de a-ți trăi viața...Unul – de a crede că nu există miracole. Altul – de a
crede că totul este un miracol.”(Albert Einstein).
Semnal de alarmă
• Anual, se pierd între 5 și 7 milioane de hectare cultivate datorită degradării solurilor. În
1984 existau circa 4500 milioane de hectare, transformate în ultimul secol în deșert.
• În fiecare an se defrișează circa 15 milioane de pădure.
• În fiecare minut se defrișează cca 70 de ha de pădure; alte suprafețe își pierd covorul
vegetal din cauza aerului poluat. La tropice, localnicii trăiesc doar din comercializare lemnului. S-au
distrus multe păduri pentru construirea unor șosele și baraje.
• Deșertul înaintează vertiginos. Numai Sahara înaintează cu 1,3 milioane de hectare pe an.
Pe Glob, șase milioane de hectare seunt sărăcite și nu merită să fie cultivate.
• În ultimele două secole, omul a modificat clima Pământului, ceea ce înseamnă riscuri
pentru securitatea hranei, pentru pădri și pentru sănătatea omului.
• Deasupra Antarcticii s-a semnalat prezența unei găuri în stratul de ozon, produsă de
clorofluorocarburile utilizate la fabricarea frigiderelor și a spray-urilor. S-a ajuns la o creștere
alarmantă a razelor ultraviolete cre, netrecând prin stratul de ozon, sunt cancerigene. Această
gaură se poate mări. Nu este exclusă deplasarea ei spre zone intens populate.
• În fiecare an se deversează cca 2,8 milioane tone de petrol în Oceanul Planetar. Acesta
distruge planctonul, iar fără el nu există pește.
• Peste 65000 din cele 105000 de specii vegetale sunt amenințate astăzi cu dispariția.
• Între 340-730 milioane de oameni suferă de malnutriție.
• Marea Mediterană va fi moartă în zece ani dacă poluarea continuă.
Eficiența energetică: măsură de reducere a emisiilor cu efect de seră
1.Cum putem contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră?
Putem reduce emisiile folosind mai puțină energie sau folosind energia mai eficient.
Putem conduce autovehicule care folosesc mai puțin combustibil, folosind energie electrică
sau combustibili alternativi, utilizând bicicleta sau mergând pe jos.
Putem utiliza mai puțină energie acasă, la birou, la școală.
2.Cum putem să fim pregătiți pentru efectele schimbărilor climatice?
Pe plan global, se fac eforturi pentru diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, existând
tot mai multe state care adoptă strategii de dezvoltare a economiei cu emisii scăzute de gaze cu
efect de seră, acest tip de economie fiind recomandat prin Rezoluția Organizației Națiunilor Unite
adoptată la Rio, în data de 27 iulie 2012.
3. Ce măsuri concrete propuneți pentru a fi incluse în Planul de acțiune privind energia
durabilă?
 Utilizarea cu prioritate a luminii naturale
 Utilizarea becurilor economice pentru iluminatul în clădirile publice (școli și spitale)
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 Îmbunătățirea programului iluminatului public (să se evite utilizarea acestuia în
timpul zilei)
 Utilizarea becurilor economice și a sistemelor inteligente de management pentru
iluminatul stradal
 Utilizarea termostatelor programabile (pe zile și intervale orare)
 Evitarea utilizării aparatelor de aer condiționat atunci când ferestrele sunt deschise
 Achiziționarea aparatelor electrice/electronice cu eficiență energetică ridicată, de
preferat A+++
 Implementarea unor politici pentru prevenirea, colectarea selectivă, reutilizarea,
reciclarea deșeurilor
 Inițierea unor programe de educație/concursuri care să contribuie la conștientizarea
în legătură nevoia de acționa pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și
pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice.
În 1987, Comisia Mondială pentru Mediul Înconjurător și Dezvoltare a Națiunilor Unite (sau
Comisia „Brundtland”) propunea cea mai cunoscută și acceptată definiție a dezvoltării durabile,
respectiv „satisfacerea nevoilor generațiilor prezente, fără a compromite posibilitatea generațiilor
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. Educația pentru Dezvoltare Durabilă (EDD), conform
definiției UNESCO din 2014, „permite fiecărei ființe umane să dobândească cunoștințele,
competențele, atitudinile și valorile necesare pentru a crea un viitor sustenabil”.
În 2016, la Batumi, România a participat la cea de-a 8-a Conferință Ministerială Mediu
pentru Europa, unde s-a adoptat cadrul pentru viitoarea implementare a Strategiei UNECE pentru
Educație pentru Dezvoltare Durabilă și s-a stabilit necesitatea implementării EDD pentru atingerea
obiectivelor din Agenda 2030, în special în ceea ce privește Obiectivul 4 și ținta 4.7.
Educația pentru Dezvoltare Durabilă este abordată transversal in curriculumul formal din
învățământul preuniversitar din România, însă și în activitățile extracurriculare și extrașcolare
(îndeosebi în cadrul programului național Școala Altfel).
Temele cheie privind dezvoltarea durabilă abordate includ, printre altele, reducerea sărăciei,
îndatoririle cetățenești, pacea, etica, responsabilitatea, în contextul local și global, democrația și
guvernarea, justiția, securitatea, drepturile omului, sănătatea, egalitatea de gen, diversitatea
culturală, dezvoltarea rurală și urbană, economia, modelele de producție și de consum,
responsabilitatea civică, protecția mediului, managementul resurselor naturale și diversitatea
biologică și a naturii. Educația pentru Dezvoltare Durabilă se realizează nonformal și informal și
prin numeroasele parteneriate pe care MEN le are cu autorități publice centrale și locale, operatori
economici și ONG-uri. Tematicile acestor parteneriate, în ceea ce privește învățământul
preuniversitar se referă la reducerea sărăciei, drepturi civile și responsabilități sociale la nivel
local/regional/global, drepturile copilului, egalitate și diversitate, toleranță și respect, dezvoltare
rurală și urbană, protecția mediului, managementul resurselor naturale.
Coordonator la nivel național a implementării celor 17 obiective de dezvoltare durabilă este
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, înființat în 2017 în cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, în subordinea prim-ministrului.
Cererea de energiei este în continuă creștere la nivel global și numai prin efi cientizarea și
promovarea energiei regenerabile se poate face față nevoilor actuale și ale generațiilor viitoare.
Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea României prin influența profundă
asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului. Pentru a susține pe termen lung
așteptările consumatorilor, sectorul energetic românesc trebuie să devină mai robust din punct de
vedere economic, mai avansat și mai fl exibil din punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant.
Elevii școlii noastre au fost implicați în proiecte de educație pentru dezvoltare durabilă cum
ar fi: Eficiența energetică în parteneriat cu Fundația Terra Mileniul III, Innovate Your Dreamsproiect internațional, Săptămâna Națională a Voluntariatului 2019, Let”s do it!, Let”s be ECO etc.
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De ce să îmbrăţişăm copacii ?
prof. Pop Simona Maria
Colegiul Tehnic de Comunicatii "Augustin Maior", Cluj-Napoca
Motto:
"De câte ori, în mijlocul arborilor muţi şi neclintiţi nu ne-am simţit ca în tovărăşia unor vechi şi buni
prieteni guralivi!
De câte ori nu le-am destăinuit lor durerile noastre şi de câte ori, mai cu seamă, nu ne-au alintat ei
aceste dureri!"
Calistrat Hogaş
Silvoterapia este cunoscutădin cele mei vechi timpuri dar a fost recunoscută ca metodă
terapeutică la inceputul secolului al XX-lea. Stramoșii noștri aveau mare încredere în proprietățile
terapeutice ale arborilor. Relația între om și pădure era mult mai puternică în vremurile
străvechiatunci cănd oamenii priveau copacii și sub aspect spiritual. În antichitate, anumiți arbori
erau considerați ca fiind sacrii. În ultimele sute de ani, oameniiau început să înţeleagă că pădurile
pot fi un element de îmbunătățire a vieții.
Specialiștii definesc terapia cu arbori ca o metodă terapeutică prin care poti preveni și
vindeca unele boli folosind energia emanată de copaci. Ea se bazeaza pe faptul că orice pădure
conține oxigen, foarte benefic pentru organismul uman.Arborii seculari sunt adevarate fabrici de
oxigen.Mai mult, ei au capacitatea de a absorbi praful. În pădure, concentrația medie a prafului
din aer este cu 30% mai mică decat la marginea localităților. Oxigenul ajută la activarea circulatiei
sangvine, oxigenează creierul, crește numărul globulelor roșii, ușurează respirația în cazul bolilor
pulmonare. O plimbare prin pădure neajută să dormim mai bine după aceea. În cazul persoanelor
care nu au probleme de sănătate, silvoterapia este recomandată pentru întărirea organismului,
pentru combaterea stresului și a oboselii.
S-a stabilit știinţific că fiecare copac are un bioritm al său, are ore de repaus si ore de
maximă activitate biologică. Prin alegerea copacului potrivit, în functie de problemele fiecăruia,
oamenii îşi pot imbunătății starea de sănătate.Un institut din Marea Britanie a analizat câmpul
electromagnetic al copacilor cu aparatură de specialitate și a constatat că aceştia acumulează
energie din exterior şi au propriul câmp bioenergetic. Institutul pentru Tehnologia Informaţiei din
Moscova a arătat că fiecare copac emite o radiaţie electromagnetică slabă.Când aceasta rezonează
cu o persoană, se formează o compatibilitate între ei, iar interacţiunea prin îmbrăţişare cu acel
arbore poate avea efecte benefice pentru sănătatea celui în cauză.
“Un copac transmite din energia sa celui care îl îmbrăţişează, dar îl ajută şi prin oxigenul pe
care îl produce, prin parfumul florilor sale”, explică psihologul Stelian Chivu.Conform psihologilor
care au cercetat fenomenul, între om şi copac se pot stabili trei tipuri de influenţă:
- de paralizare, care ajută la dezumflarea tumorilor, înlătură durerile de dinţi si pe cele provocate
de radiculită (inflamaţie a rădăcinilor nervoase)
- de alimentare cu energie, care ajută la creşterea imunităţii organismului în faţa bolilor,
normalizează presiunea sanguină şi înlătură durerile din zona inimii
- influenţă neutră, atunci cand energia rămâne constantă.
“Sunt trei categorii de copaci: copacul donor, care oferă energie, copacul captator, numit şi
copac vampir, care îţi ia din energie, şi copacul neutru. Este recomandat ca persoanele care se simt
devitalizate, dar şi cele anxioase şi depresive, să îmbrăţişeze copaci donori. Şi copacii captatori pot
fi benefici pentru sănătate, fiind recomandaţi persoanelor hipertensive sau care sunt extrem de
agitate mental, emoţional şi fizic”, detaliază psihologul Stelian Chivu. Cercetătorii au stabilit că
interacţiunea cu un copac devine treptat energetică şi emoţională, astfel încât copacul se
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transformă într-un prieten al omului în adevăratul sens al cuvântului. Comunicarea cu un copac
poate ameliora starea de sănătate, dar îi poate şi dăuna. Aşa cum există arbori ce pot oferi energie
pozitivă, există şi copaci care transmit energie negativă. Unii ne atrag, altii, dimpotrivă, sunt
neplăcuţi, resping, sperie şi produc emoţii negative.
Cum imbrățișăm un copac? Avem nevoie de 20 – 30 de minute libere și de un parc, o
grădină botanică etc. Trebuie să ne plimbăm printre copaci până ajungem să ne simțim confortabil
în prezența lor, să pipăim scoarța celor care ni se par mai interesanți, să mirosim frunzele. Găsim
unul care se potriveşte stării noastre de spirit, îi înconjurăm trunchiul cu braţele și încearcăm să
devenim una cu el. Inspirăm și expirăm adânc. Tocmai am beneficiat de una dintre cele mai simple
metode de silvoterapie. Putem îmbrățișa copacul și stând jos (înconjurăm trunchiul copacului cu
picioarele, lipind urechea de scoarta lui) sau să avem legătură totală cu arborele (ne urcăm în
copac și stăm lipiți de trunchi, sprijinindu-ne de o creangă mai groasă).
Adesea se întâmplă ca oamenii care se întorc de la o plimbare prin parc să nu se simtă plini
de viaţă, ci să aibă dureri de cap şi să fie foarte obosiţi. În urma cercetărilor, s-a stabilit că arborii
cu energie negativă (acesti arbori absorb energia din corpul omului si, o data cu ea, extrag si
durerea, eliminind din organism energia daunatoare) sunt plopul, molidul, bradul, platanul,
mălinul. Copacii cu energie pozitivă sunt mesteacănul, mărul, stejarul, considerat şi regele
pădurilor, pinul, arţarul, teiul, frasinul şi salcia.
Mesteacănul are capacitatea de a înlătura stresul. Energiile acestui copac sunt liniștitoare și au
efect relaxant. Scoarța de mesteacan (intern) îndepărtează febra, are efect diuretic și stimulează
digestia. Infuzia din frunze este foarte utilă împotriva gutei, reumatismului și a calculilor renali.
Mugurii de mesteacan activează secreția biliară.
Teiul este un copac recomandat pentru energia sa dătătoare de calm și pace. Ceaiul de tei (cu gust
amărui și culoare roșiatică) este recomandat împotriva stresului și oboselii. Florile de tei (uz intern)
sunt folosite pentru tratarea gripei.
Castanul are capacitatea de a da energie, contribuie la dezvoltarea creativității (folosit timp
îndelungat poate duce la halucinații). Frunzele de castan (intern) au actiune sedativă asupra
organelor respiratorii și pot ajuta în tratamentul bronșitelor și reumatismului. Infuzia din scoarță
de castan se foloseste pentru a scădea temperatura corpului.
Pinul este foarte util în depresie sau șoc emoțional, poate îndepărta sau reduce stresul.
Ceaiul din muguri de pin este recomandat împotriva bronșitei, tusei, traheitei și gripei. Uleiul
esențial de pin se poate folosi în cazuri de afecțiuni ale aparatului respirator și urinar,
nevralgii,reumatism.
Plopul are o energie uniformă, câteva minute de îmbrațișare a plopului va îndepărta oboseala. În
acest caz, specialiştii spun că nu este bine să se exagereze, deoarece se poate produce un retur al
energiei, ceea ce poate da o senzaţie de ameţeală. Ceaiul din muguri de plop este recomandat
împotriva tusei, bronșitei, laringitei, traheitei, în cazuri de cistită, reumatism sau febră musculară.
Tinctura de muguri de plop este folosită pentru gripă, amigdalită, infecții renale, dureri de cap.
Salcia este posesoarea unei energii calmante, relaxante. Pentru uz intern, ceaiul de coajă de salcie
este recomandat ca analgezic, astringent, ușor sedativ, hemostatic. Se folosește în stări febrile,
răceli, reumatism, insomnia, hemoragii.Tinctura de salcie trateaza simptomele de dismenoree si
anxietate.Încă de acum 2.500 de ani, oameni mestecau coaja de salcie care reducea febra şi
inflamaţiile, fara sa stie ca ea conţine salicilină, o aspirină naturala.
Stejarul este un copac longeviv. Frunzele, ghindele și scoarța sunt bogate în substanțe active și au
proprietăți astringente și tonice. Pudra de scoarță de stejar este folosită pentru oprirea
hemoragiilor nazale. Ceaiul din coajă de stejar ameliorează transpirația mâinilor și picioarelor.
Frasinul are puterea de a regenera psihicul. În trecut, strămoșii noștri îi atribuiau frasinului
proprietăți magice (are nenumărate întrebuințări terapeutice). Pentru uz extern ( infuzie
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concentrată din frunze) este recomandat ca anti-inflamator și cicatrizant. Ceaiul din frasin, pentru
uz intern, este folosit ca diuretic și ca laxativ ușor.
Fagul se găseste în pădurile întunecate și umede.Are scoarța netedă și de culoare argintie.
Produsele realizate din scoarța de fag sunt recomandate pentru proprietățile lor astringente şi
antiseptice. Extractul din muguri de fag este folosit ca adjuvant în litiaza urică, în nefrite,
cisteopielite. De asemenea, extractul este recomandat persoanelor care suferă de obezitate sau
de retenție hidrică și celulită.
Bradul este extrem de folositor în silvoterapie. Are proprietăți calmante și te ajută să-ți încarci
bateriile. Uleiul volatil de brad se foloseste pentru ameliorarea afecțiunilor aparatului respirator
sau urinar, reumatismului, nevralgiilor, stresului. Tinctura de rășină de brad este folosită (extern)
în cazuri de erupții cutanate, răni greu vindecabile, zona Zoster, litiaze.
Pentru a ne reface din punct de vedere energetic și emoțional, trebuie să alegem
întotdeauna copacii cei mai sănătoși, cu scoarța fără umflături sau cicatrice, pentru a avea
siguranta energiei de calitate.Este important să dorim cu adevărat să ne identificăm cu natura, să
credem în puterea ei tămăduitoare. Terapia pădurii începe în clipa cand suntem gata să ne
împrietenim cu un copac.
Natura ne ajută sa descoperim ceea ce este viu în noi prin simțuri și prin emoții, Cine
trăieste în preajma pădurii știe bine că ea influențeaza starea de spirit, alină sau dă speranţă,
ușurează durerile sufletești și trupești. Fiecare copac al pădurii este un izvor de energie,oferă
vindecarecu o singură conditie: să știm să comunicăm cu el.
Bibliografie
1. Cum ne vindecăm cu terapia prin copaci şi ce trebuie să evităm. Copacii vampir şi rolul lor
în dendroterapie/ Valentin Trufas/ 2018
2. Imbratiseaza un copac!/Valentina Vuxanovici/ sanatate.unica.ro
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Exemple de bună practică – PROIECT - “Un mediu sănătos pentru o viaţă
sănătoasă”
prof. Popa Ion Cristian
prof. Roșu Maria
prof. Chiriță Cristina Maria
Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu”, Curtea de Argeș
Elementul comun al proiectului este reprezentat de starea de sănătate a mediului şi
implicit a noastră, a oamenilor. Am încercat să demonstrăm că discipline care până nu demult nu
păreau să aibă prea multe în comun, acum pot fi relaţionate prin intermediul acestui proiect
interdisciplinar, intitulat sugestiv „Un mediu sănătos pentru o viaţă sănătoasă”.
Scopul proiectului vizează conştientizarea efectelor nocive ale diferiţilor factori de poluare,
atât asupra mediului, cât şi asupra stării de sănătatea a oamenilor.
Obiectivele proiectului:
- să dezvolte interesul elevilor pentru protejarea mediului înconjurător;
- să determine importanţa păstrării calităţii mediului (aer, apă, sol);
- să conştientizeze efectele nocive pe care poluarea le determină asupra dezvoltării şi a stării de
sănătate a omului;
- să realizeze că turismul ecologic se constituie atât într-o pârghie de dezvoltare economică, cât
mai ales într-o modalitate, la îndemâna oricui, de protejare a mediului înconjurător.
Proiectul a fost propus elevilor de liceu, la nivelul claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, în
perioada decembrie 2018 – februarie 2019. Au fost selecţionate 6 echipe, de la clase cu profilul
Resurse naturale şi protecţa mediului. Alegerea nu a fost întâmplătoare, ci a vizat folosirea şi
aprofundarea cunoştinţele dobândite de elevi în cadrul orelor de specialitate, din arii curriculare
diferite. Participanţii la proiect sunt elevi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 de ani, vârstă la care se
formează cu mai mare uşurinţă cultura pentru un mediu curat şi, în acelaşi timp, se pot
conştientiza efectele negative care pot fi generate de poluarea necontrolată a mediului.
S-a propus o temă atractivă şi de actualitate, în care sănătatea mediului, factorii de
poluare, atracţii turistice şi nevoia imperioasă a promovării turismului ecologic sunt aspecte
deosebit de importante, atât în zona Curtea de Argeş, cât şi în întreaga ţară.
Prin acest proiect se urmăreşte continuarea educaţiei şi în activităţile extraşcolare, de tip
recreativ, gen – turism ecologic.
I. Provocări pentru elevi
Tema proiectului: „Un mediu sănătos pentru o viaţă sănătoasă”
Fiecare echipă va fi compusă din 3 membri:
1. Geograf
2. Ecolog
3. Reprezentantul societăţii civile
Provocările care vor fi expuse, pe scurt, pentru elevi:
1. Identificaţi caracteristicile geo-istorice ale zonei.
2. Examinaţi şi puneţi în valoare atracţiile turistice ale zonei.
3. Evidenţiaţi principalele surse de poluare.
4. Stabiliţi necesitatea practicării unui turism ecologic.
5. Utilizaţi Microsoft PowerPoint pentru a realiza o prezentare a proiectului în care să
detaliaţi informaţiile referitoare la tema propusă.
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II. Indicaţii pentru elevi
Faceţi parte din echipele de studiu în vederea realizării proiectului “Un mediu sănătos
pentru o viaţă sănătoasă” şi vă aşteaptă multe provocări. Pentru a putea atinge obiectivele
propuse de proiect trebuie să utilizaţi toate informaţiile care pot să ajute la definirea stării de
sănătate a mediului din zona Curtea de Argeş, a populaţiei şi necesitatea promovării turismului
ecologic.
Vă punem la dispoziţie o serie de generalităţi despre caracteristicile geografice ale zonei,
date privind evoluţia demografică, funcţiile oraşului, acţiunea factorilor de mediu asupra
populaţiei şi evaluarea calităţii aerului, apei şi solului, precum şi analiza relaţiei dintre starea de
sănătate a populaţiei şi factorii de mediu.
CURTEA DE ARGEŞ – GENERALITĂŢI
Municipiul Curtea de Argeş, veche cetate de scaun, reşedinţă a primilor Basarabi, este
aşezat în partea de vest a judeţului Argeş, în bazinul hidrografic al râului Argeş, la contactul
Subcarpaţilor Getici cu Podişul Getic. El se află la o distanţă de 38 de Km de municipiul Piteşti, la 36
de Km de municipiul Râmnicu Vâlcea şi la 45 de Km de municipiul Câmpulung.
Curtea de Argeş este singurul oraş din depresiunea Curtea de Argeş, depresiune situată în
sudul Subcarpaţilor Argeşului, la contactul acestora cu Podişul Getic. Ea face parte din
„Depresiunea celor şapte muscele” alături de depresiunea Tigveni la vest şi depresiunea Muşăteşti
la est.
Condiţiile naturale deosebite conferă elemente de favorabilitate pentru o sănătate viabilă a
populaţiei în municipiul Curtea de Argeş. Relieful se înscrie cu cel mai variat şi important potenţial
turistic, prezentând interes atât pentru valoarea peisagistică cât şi prin faptul că oferă largi
posibilităţi de petrecere a timpului liber. El se impune printr-o mare diversitate a peisajelor
generate de formele de relief diferite, cu grad de atracţie ridicat şi se completează, de regulă, cu
componente ale apei, vegetaţiei şi faunei, sporindu-şi complexitatea. Hidrografia deţine un
important potenţial dat mai ales de apele curgătoare (Valea Argeşului), prin oglinzile de apă
naturală sau artificială care sunt utilizate în scopuri turistice, pentru agrement, sau se integrează
celorlalte peisaje, îmbogăţindu-le sau mărindu-le atractivitatea. Clima creează ambianţa pentru
activitatea de turism, dar constituie un factor natural de cură, în scopuri profilactice şi de
tratament (bioclimat sedativ – indiferent de deal şi podiş). Pădurile din zona periurbană prezintă
un interes deosebit pentru turism prin valoarea peisagistică, dar şi pentru funcţia lor socială,
oferind condiţii pentru odihnă, recreare şi agrement.
Rezultă că, fiecare componentă a cadrului natural constituie, după specificul său, element
de favorabilitate pentru o sănătate viabilă a populaţiei în municipiul Curtea de Argeş.
Vă indicăm să utilizaţi, pentru documentare, următoarele adrese:
- ro.wikipedia.org/wiki/Curtea_de_Argeş
- www.primariacurteadearges.ro
- www.turistinfo.ro/curtea_de_arges/despre_curtea_de_arges.html
- www.pensiunea-ruxi.ro/turism_arges.htm
- www.cjarges.ro
- www.dsparges.ro
- www.apmag.ro
Fiecare echipă va realiza o prezentare în PowerPoint pe parcursul căreia vor trebui
evidenţiate aspectele din provocările enunţate. Informaţiile acumulate în etapa de documentare
trebuie să puncteze opiniile voastre referitoare la tema propusă. Se recomandă utilizarea
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caracteristicilor multimedia, efecte de animaţie, sunete care să confere un caracter personalizat
prezentărilor voastră.
Proiectele vor fi prezentate atât în faţa colegilor din celelalte echipe, cât şi în faţa cadrelor
didactice şi a reprezentanţilor comunităţii locale, în cadrul diseminării.
III. Rolurile elevilor
Rol
Geograf

Ecolog

Reprezentantul
societăţii civile

Sarcini de lucru
- Culege informaţii referitoare la caracteristicile ce definesc zona Curtea
de Argeş, din punct de vedere geo-istoric
- Descoperă şi evidenţiază potenţialul turistic al zonei
- Culege informaţii despre tipurile de sol, flora şi fauna caracteristice
zonei şi influenţa factorilor de mediu asupra dezvoltării şi evoluţiei
acestora
- Descoperă principalii factori de poluare a mediului care acţionează
asupra zonei şi evaluează calitatea aerului, apei şi solului
- Evidenţiază evoluţia demografică, funcţiile oraşului, acţiunea factorilor
de mediu asupra populaţiei
- Analizează relaţia dintre starea de sănătate a populaţiei şi factorii de
mediu
- Demonstrează necesitatea practicării turismului ecologic

IV. Echipele de lucru
„Din culisele ştiinţei” Clasa a IX-a A
- Coman Alina Mihaela
- Dincuţă Estera
- Silveanu Ioan Octavian
„Grupa eroilor voioşi” Clasa a IX- a B
- Enache Florentina Cătălina
- Veca Ionela Raluca
- Gavrilă Ana Maria
„Naşterea ştiinţei noi ” Clasa a X – a B
- Niţescu Cristina
- Stănescu Alexandru
- Niţu Raluca Mădălina
„Bogăţia culturii bune“ Clasa a XI-a B
- Bănică Ion Daniel
- Biolaru Iuliana Cristina
- Cîrstea Maria Viorica
„Totul vizează natura” Clasa a XI-a B
- Neacsu Alexandra
- Toma Alina Mihaela
- Vlăsceanu Mihaela Alexandra
„Zilnic salvăm Pământul” Clasa a XII-a B
- Surdu Ioana Magdalena
- Zinca Florina Bianca
- Peca Mihaela Corina
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V. Detalierea activităţilor din proiect
Resurse necesare pentru realizarea proiectului:
- resurse materiale - 18 computere, cu acces nelimitat la Internet;
- Microsoft Office 2007;
- videoproiector;
- tablă magnetică.
- resurse umane - la acest proiect participă 6 echipe, compuse din câte 3 membri (se impune ca
aceştia să aibă abilitatea de a utiliza cu uşurinţă PC şi respectiv, PowerPoint);
- coordonator proiect – Chiriță Cristina; Rosu Maria; Popa Ion Cristia
Fiecare echipă primeşte indicaţiile pentru elevi şi provocările, de asemenea şi detalierea
rolurilor pe care urmează să şi le asume.
Prima activitate vizează desemnarea rolurilor în cadrul fiecărei echipe şi stabilirea numelui
generic al acestora.
Coordonatorul proiectului prezintă etapele de derulare a activităţilor, punctând
modalitatea şi principiile care vor sta la baza evaluării proiectelor finale.
Grupele de lucru se întrunesc în laboratorul de informatică, timp de 1 oră, de 3 ori pe
săptămână, pe toată perioada derulării proiectului. Documentarea se realizează individual, apoi
informaţiile sunt salvate în foldere separate, pe grupe.
Pentru realizarea prezentărilor în PowerPoint suportul tehnic va fi asigurat de un specialist,
dat fiind faptul că elevii din clasele a IX-a şi respectiv a X-a nu posedă toate cunoştinţele necesare.
Elevilor le va fi indicat cum să acţioneze, dar profesorul nu va interveni în mod direct asupra
realizării slide-urilor. Se indică precizarea paginilor web folosite pentru documentare, precum şi
alte surse utilizate.
La finalul activităţilor, câte un reprezentant al fiecărei echipe va susţine proiectul în faţa
colegilor. Etapa de diseminare a proiectului va cuprinde şi organizarea prezentării proiectelor în
faţa cadrelor didactice din unitatea şcolară şi a reprezentanţilor comunităţii locale. De asemenea,
elevii participanţi la proiect vor derula şi activităţi de ecologizare, în incinta unităţii, pe raza
municipiului şi pe albia Râului Doamnei, în zone de interes turistic.
VI. Evaluarea proiectelor
Proiectele vor fi evaluate după următoarele considerente:
Aspect vizat

Conţinutul
proiectului

Organizarea
lucrului în
echipă

Insuficient
Informaţiile sunt
minimale sau nu
sunt
în
concordanţă cu
tema proiectului.
Greşeli frecvente
de ortografie.
Documentarea sa făcut haotic.
S-a
lucrat
în
salturi,
fără
continuitate.
Echipa nu s-a
omogenizat.

Suficient
Include
informaţii
esenţiale despre
temă.
Există
totuşi greşeli de
ortografie.

Bine
Se
constată
cunoaşterea
temei
şi
abilitatea de a
găsi cele mai
interesante
informaţii.
Structurarea
Conţinutul
a
conţinutului lasă fost structurat
de dorit, se logic.
amestecă
Se lucrează în
informaţiile şi se echipă.
revine.
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Foarte Bine
Informaţiile
sunt
amănunţite, acoperă
în profunzime tema
proiectului, cu detalii,
exemple şi concluzii.
Membrii echipei au
conlucrat
eficient,
conţinutul
este
structurat în detaliu.

Prezentarea
proiectului

Surse de
informare

Proiectul nu are
originalitate, iar
prezentarea este
plictisitoare.

Nu
specificate
sursele
informare.

Prezentarea nu
are cursivitate,
dar
devine
interesantă prin
imagini şi efecte
de animaţie.

Prezentarea are
cursivitate
şi
reţine atenţia
prin informaţii
punctate logic,
puse în evidenţă
cu
ajutorul
imaginilor şi al
comentariilor.
sunt Există cel puţin Sunt prezentate
două surse de sursele
de informare
informaţiilor
specificate.
colectate
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Proiectul
menţine
permanent
atenţia
auditoriului,
are
informaţii detaliate,
imagini concludente şi
efecte.

Sunt
prezentate
sursele informaţiilor
folosite.
Există
adăugate
link-uri
către surse.

Proiect educațional - „NOUĂ NE PASĂ! IMPLICĂ-TE ȘI TU!”
dir. prof. Popa Ion Cristian
prof. Chirita Cristina,
prof. Rosu Maria
Liceul Tehnologic "Constantin Dobrescu", Curtea de Argeș
“A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de
ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”
(E.A.Pora)
Proiectul educațional „NOUĂ NE PASĂ! IMPLICĂ-TE ȘI TU!” a fost conceput și va fi pus în
practică cu scopul de a „trezi“ conștiința participanților cu privire la viitorul sumbru care ne
așteaptă, dacă nu limităm factorii ce duc la dezechilibre naturale.
Proiectul urmareste implicarea elevilor, profesorilor și a comunității locale în acțiuni
ecologice, dezvoltarea constiinței și a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul față de
natura și protecția mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de
viață ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat,
responsabilizarea pentru prevenirea poluarii si gestionarea resurselor fara a periclita echilibrul
mediului si sanatatea comunitatii. Obiectivele generale ale proiectului: Formarea şi dezvoltarea
conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic la elevi.
Echipa de proiect:
Coordonator proiect: Prof. Popa Ion Cristian, Prof. Chiriță Cristina,
Colaboratori: Prof. Roșu Maria, Prof. Greavu Mirela.
Elevii care fac parte din Consiliul Şcolar (şefii claselor) şi elevii claselor a XI-a A, a IX-a A, a Xa A, a XII-a C, a IX-a B
Perioada desfasurarii proiectului: 20 aprilie 2018 – 15 septembrie 2018
In data de 5 iunie 2014 cu ocazia Ziua Mondială a Mediului, Liceul Tehnologic „Constantin
Dobrescu” din Curtea de Argeș s-au realizat mai multe acțiuni având ca temă Un mediu curat - o
lume sănătoasă!
S-au derulat următoarele activități:
- Organizarea unei expoziţii cu desene, articole informative, postere, creaţii literare
referitoare la problemele globale ale mediului, realizarea de afise si pliante cu mesaje
ecologice.
- O paradă a costumelor din materiale refolosibile.
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Proiectul educaţional - „ECO-EFICIENT”
prof. Valeria Purcărea-Ciulacu
LiceulTeoretic “Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti
Elevii Eco-Bolintineni au participat la Proiectul “Eco – Eficient”, fiind la început “Mici
detectivi energetici” iar ulterior “Ambasadorii utilizării eficiente a energiei”.
Proiectul “Eco – Eficient” şi-a propus creşterea nivelului de educaţie ecologică şi energetică
privind utilizarea eficientă a energiei în comunitate.
Proiectul a fost implementat de Fundaţia TERRA Mileniul III cu sprijinul financiar al Fondului
pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în
parteneriat cu Romanian-American Foundation şi Enel România.
Obiective:
 Creşterea gradului de informare şi educare a unui număr cât mai mare de elevi şi profesori
de gimnaziu cu privire la aspectele legate de consumul de energie şi impactul acestuia asupra
mediului în localităti din Româniaşi în municipiul Bucureşti;
 Îmbunătăţirea abilităţilor unui număr cât mai mare de elevi de gimnaziu cu privire la
utilizarea eficientă a energiei;
 Creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale privind consumul durabil de
energie prin intermediul elevilor, în localităţi din România şi în municipiul Bucureşti.
Activitati pricipale:
 Instruirea online a unui număr mare de profesori care predau la ciclul gimnazial;
 Educaţie la clasa cu elevii; profesorii au desfăşurat un număr de 3 ore cu elevii la clasa pe
teme legate de conservarea energiei şi utilizarea eficientă a energiei în gospodărie;
 Campanie de conştientizare în comunitatea locală desfăşurată de elevi cu privire la
eficienţa energetică;
 Ca activităţi practice, elevii au identificat în cadrul proiectului, sub îndrumarea profesorilor
coordonatori, pierderile de energie din şcoală sau de acasă, pe baza ghidului “Detectivul
energetic”, elaborat de TERRA Mileniul III şi accesibil la http://terramileniultrei.ro/7776/.
 Evaluarea rezultatelor obţinute în cadrul derulării proiectului s-a făcut când elevii deja au
căpătat noţiunile de baza privind conservarea energiei şi eficienţa energetică, printr-un
concurs, intitulat sugestiv “Ambasadorii utilizării eficiente a energiei”. Acesta s- a derulat în
perioada 15 ianuarie – 15 februarie, şi a vizat atât elevii implicaţi în cadrul proiectului, cât şi
orice alt elev interesat de reducerea consumului de energie în locuinţă.
 Premierea lucrărilor. La festivitatea de premiere a concursului, cele mai bune 10 lucrări au
fost premiate în cadrul unei festivităţi în Bucureşti, la care au fost invitaţi toţi elevii
participanţi, alături de profesori, părinţi, precum şi reprezentanţi ai organizatorilor.
Inovarea civică este reflectată de “modul de comunicare” folosit, respectiv copiii, care vor
transmite mesajul în comunitate, prin interacţiune cu familia, prietenii, vecinii şi cunoscuţiilor.
Detalierea activităţilor în cadrul Proiectului “Eco – Eficient”
I.
Educaţie la clasă cu elevii
Nr.
Descriere activităţi/ Data sau Perioada
Indici
crt
„Suntem Eco-Eficienţi?”
1.
Conservarea energiei
~ 70 elevi
Lecţie desfăşurată în cadrul opţionalului
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Observaţii
Elevii au conştientizat
importanţa conservării

2.

3.

Educaţie pentru Sănătate, capitolul Sănătatea
mediului, cu 3 clase de a V a
„Suntem Eco-Eficienţi?”
Utilizarea eficientă a energiei în gospodărie
Lecţie desfăşurată în cadrul opţionalului
Educaţie pentru Sănătate, capitolul Sănătatea
mediului cu 3 clase de a V a
„Suntem Eco-Eficienţi?”
- prezentarea proiectului
Casa Eco-Eficientă a Eco-Bolintinenilor este
“Casa EcoLogică” a viitorului!
Lecţie demonstrativă, desfăşurată în cadrul
opţionalului Educaţie pentru Sănătate, capitolul
Sănătatea mediului cu clasa de a V a A

~ 70 elevi

energiei, a utilizării
eficiente a energiei în
gospodărie şi a
consumului durabil în
într-o societate
sustenabilă

~ 29 elevi

II. Activităţi practice – Detectivul energetic
Nr. Descriere activităţi/
Indici Observaţii
crt Data sau Perioada
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de
"Operaţiunea Răsăritul"
energie electrică atât acasă cât şi la şcoală.
- Micii detectivi
•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de
energetici au investigat ~ 10
1.
a preveni repetarea lor, prin promovarea folosirii
cazul
elevi
luminii naturale oricând şi oriunde este posibil.
“Răsăritului întârziat”
Lumina naturală este gratuită, nu foloseste resurse
valoroase de combustibil, nu produce poluare!
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de
energie electrică şi motivele risipei, atât acasă cât şi
"Operaţiunea
la şcoală.
Lumânarea" - Micii
•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de
detectivi energetici au
~ 10
2.
a preveni repetarea lor, prin promovarea folosirii
investigat cazul
elevi
luminii naturale oricând si oriunde este posibil, de a
“Risipei de lumină”.
folosi becuri economice, mult mai eficiente şi de a
aprinde lumina doar când este absolut necesar!
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de
energie electrică, gaze, lemne, combustibil pentru
"Operaţiunea Furnalul"
producerea de căldură dar şi de căldură şi motivele
-Micii detectivi
risipei, acasă, la şcoală.
energetici au investigat ~ 10
•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de
3.
cazul Cazul “Marea
elevi
a preveni repetarea lor, prin promovarea unei
risipă de căldură”
încălziri raţionale, atât cât este nevoie şi mai ales
când este nevoie, de asemenea trebuie depistate şi
rezolvate cu responsabilitate toate pierderile de
căldură!
"Operaţiunea Briza" •Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de
Micii detectivi energetici
căldură şi motivele risipei, acasă şi la şcoală.
au investigat cazul
~ 10
Rapoartele au arătat că o cantitate foarte mare de
4.
“Încălzim vântul în
elevi
energie este folosită pentru încălzire iarna dar, din
clasă”.
păcate, pierderile sunt uriaşe.
•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de
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5.

6.

7.

"Operaţiunea Sauna" Micii detectivi energetici
au investigat cazul
“Picătura fierbinte”

"Operaţiunea Lustru" Micii detectivi energetici
au investigat cazul
“Ferestrelor murdare”

"Operaţiunea GIZMO" Micii detectivi energetici
au investigat cazul
“Aparaturii flămânde”.

~ 10
elevi

~ 10
elevi

~ 10
elevi

a preveni repetarea lor, prin promovarea unei
încălziri raţionale, atât cât este nevoie şi mai ales
când este nevoie, de asemenea trebuie depistate şi
rezolvate cu responsabilitate toate pierderile de
căldură (izolaţie a uşilor şi ferestrelor , închiderea
uşilor şi ferestrelor lăsate larg deschise chiar şi în
zilele friguroase, astuparea crăpăturilor din tocurile
ferestrelor şi uşilor, lipirea de benzi izolatoare în
jurul geamurilor, repararea clanţelor şi cremoanelor
stricate, izolaţie externă şi internă.
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de
energie electrică, gaze, lemne, combustibil pentru
producerea de apă caldă şi motivele risipei.
•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de
a preveni repetarea lor, promovând folosirea apei
calde doar când este nevoie. Încălzirea apei prin
folosirea energiei solare, care este gratuită şi nici nu
produce poluare; de asemenea trebuie depistate şi
rezolvate cu responsabilitate toate pierderile de apă
caldă: robinete care picură, chiar dacă sunt închise
complet, persoane care lasă robinetele deschise,
temperatura apei este cu mult mai mare de 43oC,
conductele de apă caldă nu sunt izolate.
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de
energie electrică şi motivele risipei, atât acasă cât şi
la şcoală.
•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de
a preveni repetarea lor, prin promovarea folosirii
luminii naturale oricând si oriunde este posibil, de a
folosi becuri economice, mult mai eficiente şi de a
aprinde lumina doar când este absolut necesar
(curăţirea ferestrelor murdare, jaluzele sau
draperiile să fie strânse peste zi, lăsând lumina
naturală să pătrundă, ferestrele acoperite cu afişe
sau blocate de mobilă să fie deblocate, pereţii
zugrăviţi în culori întunecate să fie zugrăviţi în alb
deoarece reflectă mai multă lumină).
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de
energie electrică şi motivele risipei, atât acasă cât şi
la şcoală. Se folosesc abuziv aparate electrice
precum radiatoare, televizoare, calculatoare,
copiatoare etc. , fiind o mare risipă de energie şi
bani.
•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de
a preveni repetarea lor, promovând folosirea lor
doar la nevoie, calculatoarele, imprimantele,
televizoarele, copiatoarele pornite sau în stand-by să
fie scoase din priză peste noapte sau când nu le
foloseşte nimeni, eliminarea radiatoarelor în timpul
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iernii, dacă temperatura este reglată optim de la
centrala termică, etc).
III. Campanie de conştientizare în comunitatea locală desfăşurată de elevi cu privire la eficienţa
energetică
Nr.
Descriere activităţi/ Data sau Perioada
Indici
Observaţii
crt

1.

„Suntem Eco-Eficienţi?”
prezentarea proiectului
Casa Eco-Eficientă a Eco-Bolintinenilor
este “Casa EcoLogică” a viitorului!
Lecţie demonstrativă prezentată de elevii clasei
~ 700 elevi,
a V a A în sala de festivităţi a liceului, tuturor
20 cadre didactice,
celor care au dorit să participe.
30 părinţi,
numeroase
„Suntem Eco-Eficienţi?”
audituri
prezentarea celor 7 Operaţiuni desfăşurate
energetice
de Micii detectivi energetici: identificarea
realizate la şcoală
cazurilor de risipă de energie, motivelor reale
şi acasă
care duc la risipă, persoanele responsabile de
producerea risipei, măsurile ce pot fi luate,
rezultatele investigaţiilor.
Lecţie demonstrativă prezentata de elevii
claselor a V a în sala de festivităţi a liceului,
tuturor celor care au dorit să participe.

IV. Concurs Ambasadorii utilizării eficiente a energiei
Nr. Descriere activităţi/
Indicatori
crt
Data sau Perioada
La finalul perioadei de
implementare a proiectului
„Eco-Eficient”, elevii
Au fost elaborate
Eco-Bolintineni au căpătat
70 de scrisori,
noţiunile de bază privind
dintre ele
conservarea energiei şi
au fost selectate
eficienţa energetică şi au
9 scrisori
elaborat scrisori de
1.
reprezentative şi
sensibilizare a membrilor
elocvente şi am
comunităţii locale, fiind
obţinut
selectate şi înscrise în
• 2 Premii 1
Concursul Ambasadorii
utilizării eficiente a energiei,
9 scrisori care am considerat
că ne reprezintă.
Webgrafie:
- http://terramileniultrei.ro/7776/
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Campanie de
conştientizare
adresată întregii
şcoli şi comunităţii
locale, desfăşurată
de elevii noştri, cu
privire la eficienţa
energetică

Observaţii
În urma derulării acestui proiect am
înregistrat:
•Creşterea gradului de informare în
comunitatea noastră locală cu
privire la aspectele legate de
consumul de energie şi impactul
acestuia asupra mediului
• Îmbunătăţirea abilităţilor elevilor
noştri de gimnaziu cu privire la
utilizarea eficientă a energiei
•Creşterea gradului de
conştientizare a comunităţii noastre
locale privind consumul durabil de
energie prin intermediul elevilor.

Lecţie demonstrativă

Micii detectivi energetici investighează diferite cazuri
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Suntem Eco-Eficienţi?” prezentarea celor 7 Operaţiuni desfăşurate
de Micii detectivi energetici in Sala de Festivitati a liceului nostru

2 Premii 1 pentru “Micii detectivi EcoBolintineni” obţinute de Viviana şi Andra
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Educaţie ecologică - Educaţie pentru viitor
prof. Roșu Maria
Liceul Tehnologic “Constantin Dobrescu”, Curtea de Argeș
De ce se pune accent pe educaţie 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.
Parcurgând cu atenţie Strategia de conştientizare publică realizată de ARBDD, mesajul
cheie privind educaţia de mediu şi conştientizarea este este necesară dezvoltarea unei programe
şcolare speciale privind problemele de mediu din deltă, implicarea copiilor şi a tinerilor în
activităţile ARBDD.
Pentru aceasta, ARBDD desfăşoară activităţi legate de producerea de pliante şi publicaţii,
coordonarea centrelor de vizită şi informare, colaborarea cu programele şi proeictele
internaţionale, difuzarea informaţiilor, educaţia de mediu în şcoli, promovarea ocupaţiilor şi
meşteşugurilor tradiţionale, obţinerea de fonduri din diverse proiecte internaţionale şi donator,
relaţii publice, relaţii cu mass-media, buletine informative şi comunicate de presă săptămânale,
workshop-uri.
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 cele 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 programele 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.
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Ajută fiecare persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, iar conflictele dintre
acestea 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”.
Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediul ambiant, întreaga educaţie ar trebui
îndreptată în direcţia protecţiei mediului înconjurător.
Starea mediului înconjurător, pe an ce trece este din ce în ce mai îngrijorătoare: spaţiile
împadurite se reduc, deşerturile se extind, solurile agricole se degradează, gradul de poluare este
mai ridicat şi astfel stratul de ozon se subţiază, efectul de seră de accentuează şi numeroase specii
de plante şi animale sunt pe cale de dispariţie. Se poate generaliza că, ţările dezvoltate produc
mari cantităti de deşeuri şi poluanţi, consumă cantităţi mari de energie şi de resurse naturale.
Impactul pe care aceste ţări îl au asupra mediului înconjurător este puternic distructiv. Există o
proporţionalitate inversă între nivelul industrializării şi starea mediului înconjurător.
Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediul ambiant, întreaga educaţie ar trebui
îndreptată în direcţia protecţiei mediului înconjurător. Societatea umana trebuie sa fie în
interrelaţie şi să cunoască faptul că, fiecare acţiune a sa, va produce o reacţie care în complexul
sistemelor vii este deseori imprevizibilă. Când resursele naturale vor fi epuizate pe scară largă şi
mediul ambiant va fi poluat, nu numai acesta este cel care va suferi, ci şi sanătatea oamenilor va fi
afectată. Aceasta din urmă, nu poate fi menţinută respirând aer poluat, consumând alimente şi
apă contaminate cu pesticide şi alte substanţe chimice. Ce este sanătos pentru natură, de regulă
este sănătos şi pentru vieţuitoarele sale. Fiecare om trebuie să fie responsabil pentru impactul pe
care viaţa lui îl are asupra vieţii planetei.
Educaţia ecologică prin şcoală
Educaţia ecologică, trebuie să înceapă, din frageda copilărie. Aceasta contribuie la
formarea unei conştiinţe şi a gândirii ecologice despre natură, dar şi a formării unei comportări
atente şi corecte faţă de ea. Nu este suficientă o simplă informare cu privire la mediul
înconjurător, ci este important ca elevii să-şi poată exprima idei personale şi să manifeste o
atitudine legată de responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc.
Trebuie să fie capabili să înţeleaga relaţiile existente între anumite situaţii şi să analizeze, să
sintetizeze şi generalizeze informaţiile. Este importantă rezolvarea cauzelor care au dus la o
anumită situaţie şi nu a efectelor acesteia.
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Educaţia pentru mediu este un mod de viaţă şi problemele acestuia nu vor fi rezolvate doar
prin soluţii tehnice, ci prin înţelegerea profunda a legăturii existente între fiinţa umană - natură mediu de viaţă şi atitudinea individuală şi comună faţă de aceste probleme.
Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului elevilor.
Un rol deosebit îl prezintă stimularea interesului şi entuziasmului acestora.
Şcoala joacă un rol major in educaţia privind mediul înconjurător, deoarece tinerii petrec o mare
parte din timp aici şi pentru că este locul unde sunt transmise cunoştinţe care au menirea de a
dezvolta atitudinea pozitivă a elevilor faţă de problemele mediului înconjurător.
În general, majoritatea elevilor din România nu au formată o educaţie ecologică - pungi, ambalaje,
cutii de plastic etc. aruncate în curtea şcolii sau pe stradă, stau mărturie lipsei de educaţie ce ar
trebui să provină din familie şi să fie consolidată în instituţiile de învăţământ.
Exemple de bună practică cu privire la studiul educaţiei ecologice
Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, activităţi ştiinţifice,
artistice, practice, sportive sau religioase. Din multitudinea formelor de manifestare menţionăm:
observaţii în natură, experimente, povestiri ştiintifice, desene, plimbări, drumeţii, excursii,
vizionare de diapozitive sau expuneri power point, jocuri de mişcare instructiv - distractive,
labirinturi ecologice, vizitarea muzeelor, expozitii, spectacole, vizionari de emisiuni TV cu specific
educaţional, concursuri. Tematicile care pot fi parcurse sunt stabilite în funcţie de subiectul
propus: "Să ocrotim natura", "Poluarea în diferite anotimpuri", "Ce se întamplă iarna cu plantele şi
animalele?", "Ce ştim despre pădure?" "Natura se trezeşte la viaţă", "Copac tânăr, copac bătrân",
"Ce ne învaţa natura?", "S.O.S. natura...", "Culorile şi sănătatea", "Aspectul cartierului meu, satului
meu", "Curiozitati ecologice", "Pământul, planeta vie", "Măşti şi costume ecologice", etc.
Specialiştii în teoria şi practica educaţională definesc metoda de predare ca fiind
„modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora elevii, sub îndrumarea profesorului îşi însuşesc
cunoştinţe, îşi formează priceperi, deprinderi, îşi dezvoltă aptitudini şi iau atitudini”. Realizarea
acestor acţiuni este asigurată de baza teoretică structurată a metodelor şi mijloacelor de învăţare,
de strategii privind organizarea procesului predării-învăţării materializate în comunicarea dintre
profesor şi elev. Procesul de învăţare este susţinut de materiale didactice variate, mijloacele
audio-vizuale, aplicaţii de teren, utilizate în practica educaţiei ecologice.
Educaţia ecologică se poate realiza prin cele trei forme ale educaţiei prezentate mai jos:
- educaţia formală (realizată în unităţile de învăţământ);
- educaţia informală (realizată prin organizaţii neguvernamentale, mass media, anturaj, familie),
- educaţia nonformală (realizată prin activităţi extraşcolare, centre de educaţie permanentă,
cluburi, etc.).
Educaţia ecologică prin şcoală iese dincolo de şcoală, în lumea numeroasă a adulţilor cu
multitudinea lor de preocupări şi ocupaţii, dar din ce în ce mai sensibili la ceea ce ar putea afecta
viitorul generaţiilor ce vin. Educaţiei ecologice nimeni nu i se va putea sustrage, întrucât este o
educaţie a tuturor. Statutul ei foarte dinamic, complex, universal, mereu înnoit şi înnoitor, este pe
termen lung, însoţind întreaga existenţă umană.
Educaţia ecologică este o educaţie a solidarizării acţionale. Strategiile transferului şi
evaluării educaţiei ecologice acţionează între aceşti poli: observ, constat, analizez, iau măsuri.
A şti trebuie să însemne şi a şti să acţionezi: sesizând, antrenând la faptă ecologică.
Educaţia ecologică în şcoală şi dincolo de şcoală evaluează mereu con¬tribuţia fiecăruia şi a
grupurilor sociale în soluţionarea problemelor grave privind gospodărirea noastră planetară,
starea ei de ordine, de resurse, de sănătate.
Educaţia ecologică îndeamnă permanent la responsabilitate şi solidaritate, la reflecţii şi
acţiune. Satisfacţiile sale vin din iniţiativă, din pasiune și acţiune, răspunzând unui imperativ
planetar. Educaţia privind mediu înconjurător este un proces complex de lungă durată. Rezultatele
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concrete pot fi observate peste câţiva ani şi de aceea este necesar ca procesul de educaţie să
înceapă foarte devreme şi să se continue de-a lungul întregului ciclu de învăţământ. S-a constat că
atunci când sunt mici, copiii au o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător, aceasta
modificându-se pe măsură ce cresc datorită influenţei exercitate de tehnologiile moderne şi
modului de consum al vieţii moderne.
Soarta viitorului vieţii în ansamblul ei depinde de gândirea şi efortul nostru de a menţine
echilibrul în natură prin formarea unei conştiinţe ecologice de sine stătătoare în rândul oamenilor.
Bibliografie:
1. Educaţia ecologică formală şi importanţa ei, Oana Andra Bălăceanu, Editura Columna,
Bucureşti, 2013;
2. Manual de ecologie, Susan Shapiro, C. F. Zonis, SUA,1995;
3. Natura, seria III, Societatea de Ştiinţe Biologice din România, Arad, 2007.
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APA – factor al supraviețuirii
prof. Săceleanu Fănica
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Fetești
Proiectul este realizat astfel încât să formeze atât la nivelul elevilor cât şi la nivelul
adulţilor o concepţie sănătoasă asupra vieţii, corespunzând realităţii imediate şi de perspectivă.
În desfăşurarea acestui proiect, am avut ca scop principal să îi facem pe elevi mai
conştienţi de faptul că un mediu înconjurător sănătos şi cât mai puţin poluat depinde de fiecare
dintre noi, şi mai ales că fiecare dintre noi poate să îşi aducă contribuţia într-un mod distractiv.
Activităţile propuse urmăresc stimularea unui comportament ecologic în spiritul normelor
europene; transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viaţă ecologice,
economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat; dezvoltarea capacităţii de
comunicare şi de asumare a responsabilităţii faţă de propria persoană, comunitate, ambient şi
natură.
Prin proiectul derulat ne-am propus să găsim soluţii optime pentru conştientizarea elevilor
în prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu, asimilarea unor deprinderi de viaţă care reduc
impactul negativ asupra mediului, precum şi promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a
mediului înconjurător.
PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument
La Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”studiază elevi dintr-o zonă dominant rurală. Nivelul
de educație al familiilor elevilor este foarte scăzut, dar și al elevilor, care în momentul intrării în
învățământul liceal înregistrează medii de admitere foarte mic i, nefiind capabili să obțină note de
trecere la tezele cu subiect unic sau la evaluarea națională.
Marea majoritate a părinților elevilor au studii gimnaziale și desfășoară dominant activități
agricole, practicând o agricultură de subzistență, iar părinții unora sunt plecați la lucru în
străinătate. Eforturile pe care le depun pentru pregătirea instuctiv-educativă sunt relativ
limitate, pentru că cea mai mare pondere a acestora sunt navetiști și pierd foarte mult timp
cu naveta pe de o parte, iar pe de alta elevii își sprijină familiile în activitățile agricole și casnice
la modul general.
Nivelul de cunoaștere scăzut al elevilor și familiilor lor îi situează în segmentul populației
care nu au cunoștințe minime despre necesitatea respectării prevederilor legislației de mediu, la
sancțiunile la care se expun în cazul nerespectării legii, dar mai presus de toate nu pot
înțelege, conștientiza de ce se impune azi mai mult decât oricând nevoia protecției și conservării
calității mediului.
Pe de altă parte nu pot beneficia de oportunitățile de care s-ar putea bucura actualii elevi
și viitorii cetățeni români, în viitor apelând la proiectele cu finanțare europeană, în condițiile
aplicării unui comportament responsabil față de mediu.
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este alcătuit din elevii Cercului de ecologie ai școlii
noastre.
Durata proiectului: Proiectul se va derula în anul școlar 2017-2018, cu intenția de a continua până
în 2019.
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REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul are menirea de a dezvolta la elevi un comportament responsabil pentru calitatea
mediului în care trăiesc azi și își vor crește copiii mâine.
La derularea proiectului vor participa elevii Cercului de ecologie ai școlii noastre.
Proiectul a fost conceput cu scopul desfăşurării activităţilor pentru un an școlar, urmând
ca la finele anului în urma evaluării activităţilor şi gradului de satisfacţie al participanţilor să fie
propuse pentru anul următor teme care să stârnească interesul tuturor.
Pentru anul şcolar 2017-2018 au fost propuse activităţile:
Nu risipei! - Colectează și reciclează! – activităţi de colectare, reciclare şi valorificare în intervalul
decembrie-mai a deşeurilor de hârtie, material plastic şi metal, începând cu împodobirea pomului
de Crăciun ECO.
Apa – resursa vieții. Dezbateri pe teme precum: Apa irosită în unele zone ale planetei, Omul factorul principal al poluării apei, Efectele modificării climei asupra circuitului apei în natură, etc.
OBIECTIVE
a) Imediate
• responsabilizarea elevilor şi implicarea lor în probleme decizionale
• crearea conexiunilor inter-umane şi socializarea acţiunilor prin evidenţierea calităţii şi
valorii;
• elaborarea de referate şi portofolii referitoare la aspectul pozitiv sau negativ al unor
zone afectate de poluare şi la îndatoririle individului faţă de colectivitate pentru îngrijirea
naturii;
b) Pe termen mediu
• evidenţierea interdependenţei între calitatea mediului, calitatea vieţii şi calitatea viitorului;
• relaţionarea cu comunitatea locală în probleme punctuale;
• dezvoltarea unui comportament socio-ecologic adecvat care să integreze atitudini
pozitive;
• dezvoltarea la elevi a sentimentelor de mândrie şi apartenenţă la mediul din care provin.
Proiectul este conceput în două etape:
1. Apa în pericol – etapa în care elevii se documentează și găsesc informații cu privire la
acțiunile omului care poluează sau diminuă resursele de apă,cum ar fi:
• Suprapopularea
• Apa irosită în unele zone ale planetei
• Poluarea apei dulci datorită industrializării accentuate
• Modificări periculoase ale cursurilor râurilor
• Schimbarea climei
2. Ce este de făcut? Ce poți face tu?
Elevii vor identifica acțiuni prin care pot contribui la reducerea consumului de apă sau la
evitarea poluării acesteia,cum ar fi:
• Nu aruncăm hârtie, plastic sau substanțe chimice în apele curgătoare sau lacuri
• Economisim apa prin închiderea robinetului în timp ce periem dinții și nu irosim apa din
bazinul toaletei
• Folosim cu cumpătare apa în grădină și alte activități gospodărești
• Captează și reciclează apa(colectează apa de ploaie în butoaie și apoi udă plantele din
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curte; colectează apa de la bucătărie cu care s-au spălat legumele și folosește-o la udat;
dacă scapi pe jos un cub de gheață pune-l la o plantă, nu în chiuvetă etc.)
Toate cauzele de poluare ale apei identificate de elevi precum și modalitățile de evitare a
poluării sunt discutate și analizate în cadrul întâlnirilor Cercului de ecologie și afișate în școală la
avizierul elevilor.
Prin derularea acestor activităţi s-a urmărit formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi
a comportamentului ecologic. Obiectivele au fost implicarea activă a elevilor în acţiuni de îngrijire
şi protejare a mediului; formarea şi dezvoltarea unei conştiințe ecologice teoretice necesare
transpunerii ei în practici ecologice; înţelegerea corectă a relaţiilor om-mediu înconjurător şi a
relaţiei dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului înconjurător.
Elevii au învăţat de asemenea că trebuie să aibă tot timpul în vedere, în tot ceea ce fac,
cum să minimizeze efectele acţiunilor lor asupra mediului înconjurător. Un aspect foarte
important al acestui proiect a fost acela că elevii au fost foarte receptivi la ideile şi activităţile noi,
şi au venit cu idei proprii - şi pe cele mai multe le-au pus în practică, cu rezultate deosebite!

206

Proiect școlar: Implicaţi-vă şi ne va fi mai bine
prof. Săplăcan Silvia
Școala Gimnazială “Ștefan Pascu”, Apahida
Pe parcursul anului școlar 2018-2019 școala noastră a fost implicată în mai multe proiecte
școlare dintre care și proiectul IMPLICAŢI-VĂ ŞI NE VA FI MAI BINE.
În proiectele și activităţile interdisciplinare pe care le desfăşurăm la şcoală, didactice,
educative extraşcolare, încercăm să găsim modalităţile necesare de a ajuta elevul să devină un
adult, sigur de sine, dispus să încerce lucruri noi, care să preţuiescă munca şi bunacredinţă, să
devină responsabil faţă de problemele societăţii în care trăiește.
Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de
învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care
promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe.
Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care
fac legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice),
capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală.
Unităţile de învăţare care utilizează metoda proiectului includ strategii de instruire variate,
menite să îi implice pe elevi indiferent de stilul lor de învăţare. Deseori, elevii colaborează cu
membri ai comunităţii pentru a ajunge la o înţelegere mai bună a conţinutului. Tehnologia este
utilizată tot pentru a sprijini învăţarea. Pe întreg parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse
diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de învăţare.
Obiectivele generale ale proiectului:
 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a unor cunoştinţe asimilate la orele de Ed. tehnologică şi
la alte discipline,
 Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unor proiecte comune,
 Dezvoltarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice (calculator, scanner,
imprimantă, etc),
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare
(reţeaua Internet).
 Sporirea interesului pentru alegerea unei meserii din domeniul lemnului.
Impactul asupra vieţii personale:
Acest proiect îşi propune ca elevii să înţeleagă că dragostea şi grija pentru natură şi în
special pentru pădure, ca unic reprezentant de salvare a vieţii pe pământ, trebuie să constituie
componente esenţiale ale comportamentului uman în general şi al lor în mod special.
Acestia vor învăţa să cunoască importanţa lemnului în viaţa omului şi să ocrotească natura,
să iubească plantele şi animalele, să aibă un comportament adecvat faţă de mediul înconjurător şi
chiar să ia atitudine faţă de cei care îl distrug.
Prin urmărirea unui proces tehnologic de obtinere a unui produs finit din lemn, elevii isi
descopera noi aptitudini in ceea ce priveste alegerea şi practicarea unei meserii din acest
domeniu, in viitor.
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Activităţi desfăşurate:
I.

Intocmirea şi susţinerea unor referate şi postere cu diferite teme (elevi din cls. a VI- a)

Exemple de teme de referate:
1. Rolul pădurii
2. Producţia primara şi funcţiile pădurii
3. Lemnul şi pădurea
4. Totul despre casele din lemn
5. Insecte de pădure
6. Păsări de pădure
7. Mareţia şi decadenţa lemnului
8. Despăduririle şi urmările lor catastrofale

Obiectivele operaţionale urmărite:







Recunoaşterea rolului şi a principalelor funcţii ale pădurii,
Identificarea speciilor de lemn, a florei şi faunei pădurilor,
Enumerarea domeniilor de utilizare ale lemnului şi a unor produse finite din lemn,
Descrierea construcţiilor din lemn şi prezentarea avantajelor acestor construcţii,
Recunoaşterea defectelor de aspect şi de structură ale materialelor lemnoase,
Prezentare efectelor nocive ale despăduririlor.

II. Desfăşurarea unor lecţii pe calculator utilizând programul Power Point şi platforma AeL
(elevi din cls. a VII- a)
Exemple de lecţii:
1. Drumul lemnului
2. 10 motive pentru a proteja padurea
3. Biserica dintr-un copac
4. Case prefabricate din lemn
5. Terapia pădurii
6. Specia conifere
7. Specia foioase
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Obiectivele operaţionale urmărite:
 Identificarea etapelor pe care le parcurge materialul lemnos până la obţinerea unui
produs finit,
 Descrierea importanţei pe care o are pădurea în viaţa omului,
 Enumerarea avantajelor pe care le prezintă construcţiile din lemn,
 Enumerarea principalelor specii de lemn,
 Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare (calculator,
scanner, imprimantă, etc.)
 Utilizarea corectă a unor softuri educaţionale (MS. Office, platforma AeL)

III. Vizita la un atelier de productie din comuna Apahida, care realizeaza diferite produse din PAL
(elevi din cls. a VIII- a)
Scop: Urmarirea procesului tehnologic de obtinere a unor produse din PAL
Obiectivele operaţionale urmărite:
o Identificarea unor meserii specifice domeniului
lemn,
o Identificarea de diferite semifabricate lemnoase
(PAL),
o Enumerarea etapelor de realizare a unui produs
finit din PAL,
o Identificarea materiilor prime de bază şi
auxiliare necesare realizării unui produs din PAL,
o Enumerare unor produse finite obţinute din
diferite semifabricate lemnoase.
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Poluarea mediului datorită apelor reziduale din industria alimentară
prof. ing. Sauliuc Anda-Flavia
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, Arad
Aprovizionarea cu apă curată este o cerinţă de bază pentru stabilirea şi întreţinerea unei
comunităţi sănătoase. Ea acţionează nu doar ca o sursă de apă potabilă, ci şi ca un furnizor de
hrană prin susţinerea vieţii acvatice şi, de asemenea, prin folosirea la irigaţii în agricultură.
Consumul de apă al omului modern din ţările puternic industrializate a crescut de la 40 l/zi (pentru
nevoile personale) la circa 3000 l/zi, cifră specifică aglomerărilor urbane cu echipament igienicosanitar modern, dar care acoperă şi nevoile agriculturii şi industriei.
Apele reziduale din industria alimentară constituie, din păcate, alături de apele reziduale
din agricultură, o importantă sursă de poluare a mediului.
Apele reziduale din industria alimentară constau din ape de transport şi spălare a materiei
prime, ape tehnologice, ape de condens sau de răcire, ape de la spălarea şi dezinfecţia sălilor de
fabricaţie, a utilajelor şi ambalajelor, ape de la instalaţiile sanitare. Ele conţin cantităţi importante
de reziduuri solide, compuse din resturi de materie primă, produse finite rebutate, resturi
neutilizabile din produse, etc. Datorită varietăţii provenienţei, şi compoziţiei, apele reziduale se
caracterizează printr-o mare fluctuaţie a proprietăţilor fizico-chimice şi microbiologice.
Principalul efect asupra apelor receptoare constă în impurificarea cu materie organică
degradabilă care implică reducerea conţinutului
oxigenului dizolvat din apă. Ca urmare, îmbogăţirea
apei cu materii nutritive introduse sub formă
minerală, sau ca rezultat al mineralizării materiilor
organice determină o formă indirectă de poluare –
eutrofizarea. Aceasta se manifestă printr-o producţie
crescută de alge şi de alte plante acvatice, cu influenţă
nefastă asupra celorlalte vieţuitoare din ape şi
deteriorarea generală a calităţii apei. Un alt efect al
eutrofizării constă în reducerea nivelului apelor prin
depunerile de vegetaţie de pe fundul albiilor.
Poluarea apelor reziduale din industria alimentară poate fi de origine:
- minerală
- organică
- microbiologică
Dintre poluanţii minerali cel mai mare efect îl au nisipul, particulele de pământ, sărurile
minerale şi acizii sau bazele dizolvate. Poluarea organică este de natură vegetală sau animală. Cea
mai frecventă poluare de natură organică a apelor reziduale din industria alimentară este cea
vegetală, dată de resturi de plante, fructe, legume, hârtie, uleiuri vegetale, al căror element de
bază este carbonul. Poluarea organică de origine animală este dată de resturi de ţesuturi animale,
acizi organici, excremente, etc. al căror principal indicator este azotul. Poluarea microbiologică
este produsă în special de microorganisme vii cum sunt drojdiile, mucegaiurile, bacteriile, având ca
provenienţă fie microflora epifită a materiilor prime, fie cea rezultată prin materiile de dejecţie ale
organismelor vii.
Gradul de poluare a unei ape reziduale se urmăreşte înainte şi după epurare prin
determinarea următoarelor caracteristici:
- pH-ul
- suspensiile solide fixe şi volatile şi substanţele dizolvate
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CBO5-ul, consumul biochimic de oxigen la 5 zile, în mg/l, necesar pentru oxidarea
biochimică a materiilor organice la o temperatură de 20oC şi în condiţii de întuneric;
- CCO-ul, consumul chimic de oxigen, în mg/l, pentru oxidarea sărurilor minerale
oxidabile şi a substanţelor organice, determinat prin metoda cu permanganat de
potasiu sau cu bicromat de potasiu.
- prezenţa azotului, întâlnit sub formă de amoniac liber, azot organic, nitraţi, nitriţi.
- prezenţa sărurilor: sulfiţi, sulfaţi, cloruri.
- prezenţa metalelor: Cu, Cr, Ni, Hg, Ag, Co, Zn, Na, K, Si, Al, Cd.
- prezenţa substanţelor organice greu biodegradabile: cianuri, toluen, anilină, benzen,
furfurol, naftalină, chinoleină, etc.
- prezenţa microorganismelor de diverse tipuri, unele contribuind la procesul de epurare,
iar altele la îmbolnăvirile oamenilor şi animalelor; prezenţa acestora din urmă impune
necesitatea dezinfectării apei la ieşirea din staţia de epurare.
Cele mai des întâlnite bacterii în apele reziduale şi bolile provocate de acestea sunt redate
în tabelul următor:
Tab.1.Bacterii patogene întâlnite în apele reziduale
Bacteria patogenă
Boala asociată
Salmonella
Salmoneloze
S. typhimurium
Febra tifoidă
Shigella
Shigelloze
Enterococcus (Fecal Streptococci)
Diaree
E. coli ( Fecal Coliform)
Diaree
Vibro cholerae
Holera
Camplyobacter jejuni
Gastroenterite
Aşa cum s-a menţionat anterior, multe microorganisme prezente în apă au un efect
benefic. De fapt, multe tehnologii de epurare a apelor sunt dependente de aceste microorganisme
folositoare, astfel încât, apele reziduale astfel tratate nu mai au un impact negativ asupra mediului
atunci când sunt deversate. Unul din ţelurile principale ale epurării biologice ale apei este
îndepărtarea resturilor organice, astfel încât consumul biochimic excesiv de oxigen să nu mai fie o
problemă atunci când apele reziduale sunt redate mediului.
În industria alimentară, ape reziduale provin din următoarele surse:
- spălarea materiilor proaspete
- procesul tehnologic (opărire)
- tratamente termice de pasteurizare şi răcire (ape de condens)
- spălarea şi igienizarea spaţiilor de producţie, a utilajelor şi ambalajelor.
Aceste ape au un conţinut variabil de acizi, glucide şi protide şi deci un consum biochimic
de oxigen ridicat. Substanţele organice conţinute sunt uşor degradabile dar, întrucât conţinutul de
azot şi fosfor este destul de scăzut, sunt necesare adaosuri de substanţe nutritive pentru a stimula
epurarea microbiologică. La evacuarea fără epurare a acestor ape apare posibilitatea unor
fermentaţii acide, ceea ce dăunează calităţii receptorului, faunei acestuia şi influenţează negativ
activitatea microorganismelor aerobe cu rol important în epurare. Epurarea apelor constă în:
- trecerea apelor de spălare prin desnisipator
- decantare pentru separarea nămolului
- epurare biologică în biofiltre
Epurarea apelor reziduale constituie ansamblul de procedee prin care conţinutul de
impurităţi de natură minerală, organică, chimică, biologică al acestora este redus sub limita
-
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tolerată de receptor (reţeaua de canalizare care face legătura cu staţia de epurare orăşenească,
ape curgătoare, etc.).
Apele reziduale deversate în cursurile de apă receptoare trebuie să aibă un asemenea grad
de puritate încât să nu pericliteze viaţa acvatică şi să poată fi folosită pentru scopuri industriale şi
chiar ca apă potabilă în anumite situaţii. Concentraţia maximă admisă se stabileşte în fiecare ţară
în funcţie de condiţiile specifice.Condiţiile de deversare a apelor reziduale în cursurile de apă
receptoare naturale (râuri, lacuri, etc.) în România sunt reglementate prin STAS 4706-88. Se
observă că CBO5variază între 5-12 mg/l. Din punct de vedere organoleptic apa trebuie să fie
inodoră şi incoloră, iar pH-ul cuprins între 6,5-8,5. Pentru a corespunde condiţiilor de deversare
prevăzute în acest STAS, apele reziduale provenite din industria alimentară trebuie mai întâi
epurate.
În concluzie: cât costă poluarea? MULT: poluarea ne costă distrugerea faunei şi florei
naturale prin scăderea conţinutului de oxigen dizolvat şi creşterea conţinutului de bioxid de
carbon, hidrogen sulfurat şi amoniac.
Revenind la tema simpozionului „Salvează mediul și fii Eco”, în cazul de față privind
poluarea cu ape reziduale din industria alimentară, ce putem face? Putem respecta cu strictețe
toate etapele de tratare a apei, putem investi în tehnologii de purificare a apei de ultimă generație
al căror cost îl putem amortiza prin reclama pe care o facem unității și anume: ”producem corect,
avem grijă de mediu!”. Consumatorii vor învăța să aprecieze producătorii alimentari care investesc
în protejarea mediului și în obținerea unor produse alimentare cât mai naturale și mai sănătoase.
Bibliografie
1. „Manualul inginerului de industrie alimentară”, vol.I, - Banu, Constantin şi colab., Editura
Tehnică, Bucureşti, 1998.
2. www.focuseco.ro – ing. Kelemen Arpad – „Metode alternative de epurare a apelor uzate
orăşeneşti”
3. www.cet.nau.edu/projects
4. http://www.cawater-info.net/all_about_water/en/?p=211
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ZECE PORUNCI ECOLOGICE
prof. ing. Simedru Viorela
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimantară, Arad
Motto:,
«Educaţia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului faţă de mediul natural»
(art. 29, «Convenţia cu privire la Drepturile Copilului»)
Cele 10 porunci ecologice ce pot fi denumite chiar “Decalogul ecologic”, reprezintă legile
după care omul trebuie să se călăuzească pentru a trăi în armonie cu natura. Ecologia a apărut din
necesitatea cercetătorului de a înţelege modul în care natura se autogospodăreşte.
Natura nu depinde de om, ci omul depinde de natură , el fiind un produs al acesteia. Ca
parte componentă a sa , fiinţa umană nu se poate ridica deasupra naturii dacă nu învaţă să o
cunoască şi cu atât mai puţin dacă nu îi înţelege tainele structurii şi funcţionalităţii ei.
Analizând cu atenţie cele 10 porunci divine, profesorul Gheorghe Mustaţă a ajuns la
concluzia că acestea prezintă numeroase aspecte ce ţin de ecologie. Renumitul specialist în
Biologie şi-a expus opiniile într-un volum inedit , prin care lansează un mesaj neaşteptat:
„Dumnezeu vrea ca noi să respectăm natura”. Iată care sunt analogiile făcute de autor, între
poruncile date lui Moise şi legile de convieţuire corecte alături de celelalte specii.
Porunca întâi: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău ; să nu ai alţi Dumnezei afară de Mine ! ”
Interpretare ecologică: Natura este unitară, perfectă şi inexplicabilă, deci să nu o modifici
după placul sau interesul tău imediat!
În natură toate sunt legate de toate . În natură nu este nimic în plus şi nu lipseşte nimic. De
aceea, omul trebuie să facă o diferenţiere între interesele proprii şi interesele naturii. “În natură
nu există animale dăunătoare şi animale folositoare, plante bune şi buruieni. Fiecare specie îşi are
“raţiunea” sa în natură, rolul său bine conturat. A încerca să creezi o altă natură este echivalent cu
a-ţi face alţi dumnezei”, spune prof. univ. Gheorghe Mustaţă, autorul volumului “Decalogul
ecologic”.
În natură nu este nimic în plus, iar tot ce există depinde de tot. Natura şi omul fac parte din
planul lui Dumnezeu. În devenirea sa, întreaga natură tinde către om şi, prin om, se înalţă la
întâlnirea cu Dumnezeu. Omul este partea cea mai înaltă a naturii deoarece el poartă chipul Fiului
lui Dumnezeu. “Numai astfel poţi înţelege această poruncă şi nu trebuie să-ţi faci alţi dumnezei,
fiindcă iţi pierzi posibilitatea de îndumnezeire”, ne avertizează prof. Mustaţă.
Porunca a doua: „Să nu-tţ faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor!”
Interpretare ecologică : Fiecare fiinţa îşi are structura şi chipul său în funcţie de specie, de menire
şi de locul ei în natură, deci nu încerca să-ţi modifici chipul în funcţie de modă şi nu-ţi crea idoli
cărora să li te închini!
O specie nu este formată din indivizi absolut asemănători. Ei diferă între ei, deşi au acelaşi
chip. Frumuseţea fiecărei rase reprezintă ceva propriu, ceva particular, care intră în chipul de om.
A încerca să-ţi modifici aspectul ca să te asemeni cu alte rase este un nonsens. Poţi să te bronzezi
până la refuz, datorită razelor ultraviolete şi să capeţi aspectul de abanos, dacă îţi place, dar
gândeşte-te totuşi la sănătate! S-ar putea să ţi-o pui în pericol. Ţi se par buzele groase mai
senzuale şi mult mai frumoase ? Le poţi mări cu silicon. Dar nu face chip cioplit, fără să ţii seama de
consecinţe. Ne gândim aici la aşa-numitele operaţii estetice. Să nu fim greşit înţeleşi. Şi acestea îşi
pot avea rolul lor. O operaţie estetică pentru a corecta o monstruozitate somatică naturală e un
lucru firesc şi necesar. A-ţi schimba însa fizionomia cu orice preţ , a-ţi modela corpul în funcţie de
capriciile modei înseamnă a vicia natura şi “a-ţi face chip cioplit”.
213

Porunca a treia: „Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert!”
Interpretare ecologică : Natura este unitară şi funcţionează după legi perfecte, deci nu lua
în deşert legile naturii pentru că nu-ţi va fi bine! Natura se pricepe cel mai bine!
Dacă nu înveţi să descoperi legile naturii şi să le înţelegi , cel puţin nu lua legile naturii în
deşert pentru că nu-ţi va fi bine! Omul a progresat în ceea ce priveşte inteligenţa artificială şi este
încă într-o perpetua căutare. Este foarte interesantă evoluţia maşinilor electronice de calcul. La
început, când au fost construite primele maşini-computere, acestea aveau dimensiuni incredibil de
mari.
Treptat, ele au devenit din ce în ce mai mici, în timp ce capacităţile de calcul şi viteza lor de
reacţie au crescut exponenţial. Maşinile de calcul, extrem de performante, au însă un ritm
accelerat de uzură morală , fiind depăşite, de la un an la altul, de altele mai performante. Însă cele
vechi nu reprezintă rebuturi.
Putem realiza o paralelă între evoluţia calculatoarelor şi evoluţia sistemului nervos.
Surprindem, în lumea vie, un progres biologic evident. Este interesant să urmăreşti, în lumea
animală, cum un organ se metamorfozează şi se specializează treptat, devenind din ce în ce mai
performant. Trebuie să înţelegem că natura este inteligent structurată şi că, în toate situaţiile
legate de viaţă , “ natura se pricepe cel mai bine”.
Porunca a patra: „Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte-o!”
Interpretare ecologică: Cosmosul are un ritm al său, iar viaţa are un bioritm care se
acordează la ritmul cosmic, deci păstrează-ţi bioritmul şi nu uita să te odihneşti !
Nimic nu se desfăşoară întâmplător în natură şi totul depinde de tot . Cosmosul îşi are
ritmul său, ciclicităţile sale. Şi viaţa, ca fenomen cosmic, îşi are ritmul său. Este vorba despre aşanumitul bioritm, care se acordează la ritmul cosmic şi care gestionează activitatea şi odihna
fiinţelor.
Există organisme de zi (diurne) sau de noapte (nocturne). Schimbarea bioritmului acestora
le poate provoca mari neajunsuri. Chiar şi dacă se realizează, procesul de adaptare şi schimbare a
bioritmului necesită foarte mult timp. Bioritmul presupune acţiune şi odihnă. A forţa organismul,
în vederea obţinerii unui randament continuu crescut, înseamnă a-ţi deregla bioritmul, fapt care
se va materializa în consecinţe grave. “De aceea adu-ţi aminte de ziua odihnei în activitatea ta”,
spune profesorul în cartea sa. Nu de altceva, dar natura are un ritm care trebuie să fie respectat.
Porunca a cincea: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine sa-ţi fie bine şi mulţi ani
să trăieşti pe pământ! ”
Interpretare ecologică: Şirul generaţiilor este continuu, deci cinsteşte-ţi ascendenţii dacă
vrei să fii cinstit de către descendenţii tăi!
Aceasta este una dintre cele mai importante porunci şi e plină de subtilitate. “ Respectă şi
cinsteşte părinţii, neamul, rasa şi toate trăsăturile care caracterizează comunitatea din care faci
parte! Învaţă şi cinsteşte toate acestea, dacă doreşti cu adevărat să te simţi liber, dacă doreşti să
trăieşti ani mulţi pe pământul pe care ţi l-a dat Dumnezeul tău!”, ne indemna autorul. Fiecare om
este o individualitate în natură, este născut într-o anumita zonă geografica şi într-un anumit timp.
Şi nu întâmplător!
El poate să-şi aleagă orice zona de pe Pământ pentru a trăi, să vorbească în toate limbile
cunoscute şi să-şi aleagă orice religie, însă va rămâne aceeaşi individualitate. Am apărut pe lume
datorită existenţei părinţilor noştri, în cadrul unui neam şi al unui popor. Măcar pentru aceasta
cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!
Porunca a şasea: ,,Să nu ucizi!”
Interpretare ecologică: Carnivorele se hrănesc cu alte animale, dar nu ucid decât de foame,
deci nu ucide nici tu dacă nu eşti mânat de foame!
Să nu ucizi este o poruncă sfântă pentru protecţia naturii, căci tot ce înseamnă natură este
sfânt. Noţiunea aceasta, “a ucide”, poate fi interpretata în multe feluri. O fiinţa carnivoră se
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hrăneşte cu alte fiinţe. Fără hrană, ea nu ar putea trăi şi ar muri. De fapt, prădătorul, atunci când
atacă o pradă, nu ucide, ci îşi ostoieşte foamea.
Dacă atacă mai multe animale decât poate mânca, atunci chiar şi animalul poate fi
considerat ucigaş. Deci, dacă iei viaţa unei fiinţe nemânat de foame, ci doar de orgoliu, răutate sau
diferite interese meschine, atunci înseamnă că ucizi. O mulţime de specii au dispărut deja ca
urmare a acţiunilor nesăbuite ale omului. Vânătorii şi pescarii care îşi satisfac vanitatea ucigând de
dragul de a ucide comit, în mod limpede, un păcat ecologic capital.
Porunca a şaptea: „Să nu fii desfrânat!”
Interpretare ecologică: Sexualitatea este o strategie a reproducerii, deci practicarea necugetată a sexului este împotriva naturii!
Desfrânare înseamnă pierderea echilibrului moral. Nu depăşi acest echilibru, dând
prioritate plăcerilor carnale! Dimensiunile ecologice ale acestei porunci ţin de următorul aspect:
desfrânarea rupe echilibrul natural. Efectele negative directe ale lipsei de reţinere în domeniul
sexual se manifestă în două moduri: prin apariţia fenomenului de subpopulare (de îmbătrânire a
populaţiei umane) sau prin suprapopulare, în anumite comunităţi. Cauzele acestor fenomene sunt
multiple, însă rădăcinile îşi trag seva din ceea ce numim desfrânare.
Porunca a opta: „Să nu furi !”
Interpretare ecologică: A scoate din natura mai mult decât ai nevoie, a culege înainte de
vreme şi a distruge fără să foloseşti înseamnă a fura natura. Să nu furi, pentru că nimic nu se
primeşte pe degeaba!
În natură, “să nu furi” nu înseamnă doar să nu furi din munca şi avutul semenilor tăi. Intra
în legile eticii şi se pedepseşte prin poruncile divine jecmănirea naturii. Pescuitul, de pildă, este
deschis tuturor oamenilor,chiar dacă se plăteşte un permis, dar cel care pescuieşte cu un cablu
electric într-un lac, electrocutând toate vietăţile, nu face decât să fure natura. Considerăm că se
fură din natură numai atunci când intervenţia este prohibită. Şi pescuitul în perioada de prohibiţie
este o adevărată crimă împotriva unor populaţii de peşti. Nu poţi să omori o căprioara cu puiul în
ea. Nu ar trebui să poţi şi, totuşi, unii o fac. Furtul din natura este grav, deoarece provoacă mari
dezechilibre în ecosistem. În final, pierde natura, dar pierde şi omul care a furat-o, plătind astfel
preţul păcatului său.
Porunca a noua: „Să nu ridici mărturie mincinoasa împotriva aproapelui tău! ”
Interpretare ecologică: Nu deforma informaţiile de orice natură ar fie ele; nu mărturisi
strâmb!
Aceasta este o poruncă de prim-rang în toate activităţile umane. Minciuna reprezintă o
încălcare grosolană a eticii umane. O minciună poate duce la salvarea unei persoane sau,
dimpotrivă, la moartea sa. Este adevărat că unele minciuni sunt atât de bine concepute, încât pot
fi considerate adevărul adevărat. Tocmai de aceea mărturisirea strâmba este interzisa prin
porunca divina. Să nu mărturiseşti strâmb! Este o poruncă majora şi din punct de vedere ecologic,
deoarece o mărturie strâmba poate costa vieţi omeneşti, poate determina dispariţia unor specii de
pe planetă, poate provoca modificarea ireversibilă a unor ecosisteme.
Porunca a zecea : „Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău! ”
Interpretare ecologică: Fiecare specie îşi are nevoile sale, însă ecologic este delimitată de
alte specii, deci lasă lucrurile aşa şi nu pofti nimic din ce nu este al tău!
La cele mai multe dintre specii, copiii sunt înzestraţi, de la naştere, cu potenţele necesare
supravieţuirii lor biologice. Doar la om, copilul vine pe lume nepregătit, incapabil să se deplaseze şi
să-şi urmeze mama. Se pare că, neavând nimic al lui, omul învaţă de mic să ia de la alţii. Şi nu este
vorba doar de hrană sau de îmbrăcăminte, că unii sunt mai strâmtoraţi în această privinţa, ci de
bunuri mult mai valoroase. Cu toate acestea e bine să nu pofteşti nimic din cele ale aproapelui tău.
Legumele si fructele din zona în care te-ai născut le vei asimila cel mai uşor. Să nu credem că
bananele sau portocalele ne-ar face rău, ci să înţelegem că fructele noastre sunt mult mai în
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concordanţă cu organismele noastre şi cu modul nostru de viaţă. Trebuie să crezi că ceea ce este al
tău este, cu adevărat, al tău, ca şi cum ar face parte din tine. Natura respinge “importurile”. Dacă
introducem una sau mai multe specii într-o biocenoza, putem provoca dezechilibre grave.
Bibliografie
1. Gheorghe Mustaţă - “ Decalogul ecologic ”.
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Despre mediu şi importanţa lui la clasa pregătitoare
prof. înv. primar Smirnov Alexandra Bianca
Şcoala Gimnazială „Victor Jinga”, Sighişoara
În acest an şcolar am stabilit ca în săptămâna dinaintea vacanţei de Paşte, Săptămâna
Altfel, să desfăşor activităţi cât mai interesante şi atractive pentru copii, prin care să trezesc pe cât
posibil dragostea pentru natură şi totodată să ne pregătim sufletul pentru marea sărbătoare ce
urmează.
Dintre obictivele urmărite în această săptămână amintesc: să descopere natura cu
frumuseţile pe care ni le oferă aceasta; să manifeste interes pentru protejarea mediului
înconjurător; să le trezesc dragostea pentru animale; să înţeleagă importanţa cărţii şi a bibliotecii;
să ne pregătim sufletul pentru Sfintele Sărbători Pascale; să ne formăm deprinderea de a
confecţiona diverse obiecte de lucru manual şi diverse desene pentru a ne înfrumuseţa casa de
sărbători; să dovedească spirit de cooperare şi corectitudine în jocuri şi concursuri; să lucreze în
perechi, colectiv şi individual; să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile.
Ca principale obiective ale acestor activităţi aş enumera: formarea şi cultivarea interesului
pentru problematica sănătăţii mediului, stimularea curiozităţii elevilor prin investigarea realităţii,
dezvoltarea armonioasă a copilului.
Pentru că natura este casa noastră şi pentru că este perfectă, noi trebuie să învăţăm de
mici să o protejăm şi să o ajutăm atunci când este nevoie. Una dintre activităţile pe care le-am
desfăşurat a fost o scurtă vizită la un centru de colectare selectivă a deşeurilor, astfel încât copiii să
înţeleagă că multe dintre resturile pe care noi le aruncăm se pot recicla, refolosi, făcând astfel o
oarecare economie la resursele naturale şi venind în ajutor naturii. Acolo elevii au descoperit cum
PET-urile sunt aşezate pe culori, hârtia separată de carton, lemnul depozitat într-un loc special,
lădiţele din plastic grupate separat de alte obiecte, electrocasnicele stricate aşezate spre a fi
desfăcute şi grupate în funcţie de natura materialului din care sunt confecţionate.
Tot aici elevii văd cum trecând prin maşina de compactare PET-urile şi hârtia devin
pacheţele mult mai mici, uşor de transportat pentru că nu ocupă un spaţiu mare. Apoi acestea
sunt aşezate ordonat în containerul care va fi transportat cu trenul la o fabrică unde se vor recicla.
De la centrul de colectare am pornit înspre o minifermă din marginea oraşului unde am
văzut diverse animale sălbatice şi domestice, despre care am aflat acolo pe loc diverse imformaţii,
dar le-am şi completat cu prezentări power point la şcoală.
Pentru a ajunge la minifermă am trecut pe lângă groapa de gunoi ecologică a oraşului, locul
de unde nu se mai recilează nimic, aşa cum au declarat copiii.
Aşa au înţeles cât de importantă este ocrotirea naturii pentru viaţa animalelor şi a noastră.
Un alt loc interesant pentru elevi a fost vizitarea Pepinierei Ocolului Silvic Sighişoara, locul
unde au descoperit că şi pomişorii au o viaţă asemănătoare cu a omului, pentru a înţelege mai
bine nivelele de dezvoltare a acestora am făcut comparaţie cu dezvoltarea umană, creşa,
grădiniţa, şcoala primară, şcoala gimnazială, liceul, facultatea şi viaţa de zi cu zi – pădurea.
Copiilor le-a plăcut foarte mult acest loc şi astfel au înţeles că pentru a creşte şi a se forma
un copac are nevoie de mulţi ani, de multă răbdare, şi deci nu avem voie să facem rău nici unui
copăcel care ne iese în cale.
Un alt loc interesant pe care l-am vizitat a fost Uzina de Apă - Sighişoara, acolo unde ni s-a
explicat cum apa din râul care străbate oraşul nostru Târnava Mare, devine prin diverse procedee
apă purificată, apă potabilă.
Toate informaţiile primite pe teren au fost întărite cu informaţii ştiinţifice dobândite în
şcoală prin vizionarea diverselor pps-uri, filmuleţe şi documentare.
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Locul cel mai potrvit pentru a îmbogăţii bagajul de cunoştinţe al elevilor este biblioteca,
drept urmare am făcut o vizită la Biblioteca Municipală “Zaharia Boiu” Sighişoara, unde am
ascultat diverse povestioare despre prietenia dintre om şi animale şi diverse legende despre
natură.
Urmând o perioadă frumoasă pentru suflet, ne-am hotărât să confecţionăm diverse
obiecte de lucru manual din diverse materiale reciclabile: coşuleţul pentru ouşoarele de Paşte,
ghirlande de flori, vaza cu flori, suport pentru ouăle încondeiate şi am încondeiat ouă.
Am aflat astfel ce frumoasă este perioada de pregătire sufletească şi trupească pentru
Sărbătorile Pascale, cât de multe lucruri interesant poţi să afli din fiecare loc prin care treci,
lucruri referitoare la natura înconjurătoare.
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Preocupări referitoare la mediu
prof. Streche Antoneta
Colegiul Economic “Ion Ghica”, Brăila
Activităţile umane influenţează mediul şi resursele naturale. Protecţia mediului şi
respectarea regulilor ecologiei devin preocupări esenţiale pentru om, întrucât echilibrul natural al
biosferei condiţionează chiar existenţa sa. Echilibrul biologic, biodiversitatea, conştientizarea
rolului pe care îl au speciile florei şi faunei în menţinerea echilibrului natural sunt indispensabile
pentru supravieţuirea umanităţii.
Mediul şi protecţia lui au devenit preocupări atât în interiorul statelor, cât şi la nivel
mondial, aşadar mediul a devenit o valoare socială, o etica, o responsabilitate colectivă.
Dreptul la un mediu sănătos se caracterizează printr-o dinamică deosebită în privinţa
recunoaşterii şi garantării sale juridice 7. Sub aspect juridic este organizat într-o multitudine de
convenţii internationale şi de legi naţionale şi a dobândit legitimitate politică.
La nivel global, preocuparea pentru calitatea şi protecţia mediului înconjurător a fost pusă
în discuţie pentru prima dată în anul 1972, la prima Conferinţă Mondială a Naţiunilor Unite,
organizată la Stockholm. Au urmat apoi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare
organizată în 1992 la Rio de Janeiro, Carta Africană a drepturilor omului şi ale popoarelor,
Convenţia americană a drepturilor omului, ultima stipulând că „fiecare are dreptul de a trăi într-un
mediu sănătos şi de a beneficia de serviciile publice esenţiale”, precum şi obligaţia statelor de a
„promova protecţia, prezervarea şi ameliorarea mediului”.
Preocupări în materie de mediu sunt întâlnite şi în dreptul european. În 1986 Actul unic
european a creat un cadru juridic pentru dreptul mediului, fiind consacrat în trei noi articole.
Ulterior, prin Tratatul de la Maastricht din 1992 şi prin Tratatul de la Amsterdam din 1997, s-au
adus protecţia mediului a devenit o condiţie şi o componentă a unei dezvoltări armonioase,
echilibrate şi durabile. Tratatul de la Maastricht a introdus conceptul de „creştere durabilă
respectând mediul” iar Tratatul de la Amsterdam a ridicat principiul dezvoltării durabile la rangul
de scop al Uniunii, făcând din protecţia mediului una din priorităţile sale absolute 8.
Un rol deosebit de important în materie de mediu l-a avut Convenţia pentru accesul la
informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la jurisdicţie în probleme de mediu,
adoptată în 1998 şi ratificată de România în anul 2000. Convenţia de la Aarhus pune în evidenţă
două concepte: dreptul la un mediu sănătos, privit ca un drept fundamental al omului precum şi
importanţa accesului la informaţie, a participării publice şi a accesului la justiţie în ocrotirea
acestui drept.
Articolul 1 al Convenţiei prevede: „Pentru a contribui la protejarea dreptului oricărei
persoane, în generaţiile prezente şi viitoare, de a trăi într-un mediu corespunzător asigurării
sănătăţii şi bunăstării, fiecare parte contractantă trebuie să garanteze dreptul de acces la
informaţie, dreptul publicului de a participa la procesul decizional şi accesul la justiţie în materie de
mediu, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii ”.
În acest fel se recunoaşte dreptul la mediu ca obiectiv care trebuie realizat ca atare, fără a
se preciza conţinutul şi sunt recunoscute garanţiile procedurale prin care să se realizeze dreptul de
acces la informaţie, dreptul publicului de a participa la procesul decizional şi accesul la justiţie în
materie de mediu 9.
Vasilica Negruţ, Privire generală asupra dreptului mediului în Dreptul mediului, Ediție revizuită şi adăugită, Curs,
Universitatea „Danubius“ din Galaţi, Facultatea de Drept, pag. 26, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2016
8
Fuerea, Augustin – Drept comunitar european.Partea Generală, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 51
9
Daniela Marinescu – Tratat de dreptul mediului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p.104
7
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Informaţia de mediu este definită 10 ca fiind orice informaţie scrisă, vizuală, audio,
electronică sau sub orice formă materială privind:
- starea elementelor de mediu, cum ar fi aerul şi atmosfera, apa, solul, pământul, peisajul şi zonele
naturale, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic şi
interacţiunea dintre aceste elemente;
- factori cum sunt: substanţele, energia, zgomotul şi radiaţia, activităţile ori măsurile, inclusiv
măsurile administrative, acordurile de mediu, politicile, legislaţia, planurile şi programele care
afectează sau pot afecta elementele de mediu amintite anterior, analizele cost-beneficiu sau alte
analize şi prognoze analitice folosite în luarea deciziei de mediu;
- starea sănătăţii şi siguranţei umane, condiţiile de viaţă umană, zonele culturale şi construcţiile şi
modul în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu ori de factorii,
activităţile sau măsurile enunţate mai sus.
Convenţia stabileşte că o solicitare de informaţie de mediu nu poate fi refuzată decât dacă:
- autoritatea publică căreia îi este adresată solicitarea nu deţine informaţia respectivă;
- cererea este nerezonabilă sau formulată într-o manieră prea generală;
- cererea se referă la documente aflate în curs de elaborare sau priveşte sistemul de comunicaţii
interne al autorităţii publice;
- dacă dezvoltarea informaţiei ar afecta negativ:
- confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice (atunci când aceasta este prevăzută de
legislaţia naţională);
- relaţiile internaţionale, siguranţa naţională sau securitatea publică;
- cursul justiţiei, dreptul unei persoane de a beneficia de o judecată dreaptă sau dreptul unei
autorităţi publice de a conduce o anchetă de natură penală sau disciplinară;
- confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi industriale;
- drepturile de proprietate intelectuală;
- confidenţialitatea unor date personale şi/sau a unor dosare aparţinând unei persoane fizice,
atunci când acea persoană nu a consimţit la publicarea informaţiilor;
- interesele unei terţe părţi care a oferit informaţia cerută fără ca acea parte să fie pusă sub/sau să
existe posibilitatea punerii sale sub o obligaţie legală de afaceri astfel, în situaţia în care această
parte nu a consimţit la publicarea materialului;
- mediul la care se referă informaţia, cum ar fi locurile de cuibărit al speciilor rare.
În stabilirea conţinutului dreptului fundamental la mediu un rol important l-a avut Proiectul
de Declaraţie internaţională a drepturilor omului şi mediului, adoptat la Geneva în 1994. potrivit
acestui document, dreptul la mediu presupune în principiu 11:
- dreptul de a trăi într-un mediu nepoluat, nedegradat de ativităţi care pot afecta mediul,
sănătatea şi bunăstarea oamenilor şi dezvoltarea durabilă;
- dreptul la cel mai ridicat nivel de sănătate, neafectat de degradarea mediului;
- accesul la resursele de apă şi hrană adecvate;
- dreptul la un mediu de muncă sănătos;
- dreptul la condiţii de locuit, de folosire a terenurilor şi la codiţii de viaţă într-un mediu sănătos;
- dreptul de a nu fi expropriaţi ca urmare a desfăşurării activităţilor de mediu, cu excepţia cazurilor
justificate şi dreptul celor expropriaţi, în codiţii legale, de a obţine reparaţii adecvate;
- dreptul la asistenţă în caz de catastrofe naturale şi produse de om;
- dreptul de a beneficia de folosinţa durabilă a naturii şi a resurselor acesteia;
- dreptul la conservarea elementelor reprezentative ale naturii ş.a.

10
11

în art. 2 punctul 3 Convenţia de la Aarhus
Daniela Marinescu – Tratat de dreptul mediului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p.104
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Având în vedere faptul că în mod tradiţional, drepturile fundamentale formează conţinutul
raporturilor dintre persoanele fizice şi stat, rezultă că obligaţiile corelative acestor drepturi revin
statului care le recunoaşte şi le garantează. Prin urmare, dreptul la un mediu sănătos presupune în
acelaşi timp şi îndeplinirea unor obligaţii referitoare la protecţia mediului înconjurător. Astfel,
statele au obligaţia generală de a lua măsurile legale, administrative şi orice alte măsuri necesare
pentru garantarea dreptului la un mediu sănătos12.
Aceste măsuri trebuie să aibă ca scop prevenirea degradării mediului, stabilirea remediilor
necesare şi reglementarea folosirii durabile a resurselor naturale. Acestei obligaţii a statului i se
adaudă şi o serie de garanţii procedurale speciale care conferă acestui drept şi o dimensiune
procedurală.
Jurisprudenţa europeană a consacrat dreptul la informaţia de mediu ca o garanţie
procedurală a dreptului fundamental la un mediu sănătos şi este în deplină concordanţă cu
reglementarea acestei probleme prin Convenţia de la Aarhus din 1998. Aceasta garantează dreptul
de a avea acces la informaţie fără ca solicitantul să declare un anumit interes, precum şi dreptul
publicului de a fi informat de autorităţile publice asupra problemelor de mediu.
Convenţiei de la Aarhus 13 stabileşte că: „în caz de pericol iminent pentru sănătatea sau
mediul înconjurător, imputabil activităţilor umane sau datorat unor cauze naturale, toate
informaţiile de natură a permite publicului să ia măsuri pentru a preveni sau limita eventualele
pagube şi care sunt în posesia unei autorităţi publice trebuie difuzate imediat persoanelor care
riscă să fie afectate” 14.
Evoluţia legislaţiei în materie de mediu în ţara noastră marchează prin Ordonanţa de
urgenţă nr. 195/2005 garantează dreptul la un mediu sănătos prin:
- accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de
legislaţia în vigoare;
- dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului;
- dreptul de consultare în vederea luării deciziilor de mediu;
- eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de mediu;
- dreptul de a se adresa direct sau prin intermediul unor asociaţii, autorităţilor administrative sau
judiciare în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect;
-dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
În acelaşi timp, potrivit legii, protecţia mediului este consacrată ca o obligaţie şi o
responsabilitate a autorităţilor administrative publice centrale şi locale, precum şi a tuturor
persoanelor fizice şi juridice.
Constituţia României consacră în mod expres dreptul fundamental la un mediu sănătos.
Astfel, art. 35 precizează: „Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător
sănătos şi echilibrat ecologic. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător”.
Dreptului consacrat prin acest articol îi corespunde obligaţia stabilită în sarcina statului prin
art.135, alin.2 lit.e, de a asigura refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător şi menţinerea
echilibrului ecologic.
Textul constituţional care consacră expres dreptul la mediu stabileşte şi îndatorirea oricărei
persoane fizice şi juridice de a proteja şi ameliora mediul, aceasta având un caracter corelativ
dreptului recunoscut. Concluzia care se poate desprinde este aceea că spre deosebire de celelalte
îndatoriri fundamentale consacrate prin Constituţie care au o existenţă de sine stătătoare, aceea

Anghel Ion – Dreptul mediului înconjurător,Ed. Europolis, Constanţa, 2004, p. 46
art. 5 paragraful1
14
Romiţan Raul Ciprian, Victor Voicu, Eleodor Tanislav, Mirela Romiţan – Protecţia juridică a mediului, Ed. Semn E,
Bucureşti, 2002, p. 71
12
13
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de a proteja şi ameliora mediul există numai în raport şi ca o garanţie specială a dreptului la un
mediu sănătos.
O.U.G. nr. 195/2005 consacră o serie de garanţii procedurale printre care şi dreptul de
acces la informaţia de mediu. Un rol important în reglementarea acestei garanţii l-a avut
ratificarea de către România a Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea
publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu cu precizarea că potrivit
art.11 alin 2 din Constituţie: „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
intern”.
În sensul realizării acestui drept de acces la informaţia de mediu, Constituţia garantează
dreptul la informaţie, stabilind că: „Autorităţile publice, potrivit competenţelor care le revin, sunt
obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice”. În acelaşi sens, art.
75 lit.e din O.U.G. nr. 195/2005 stabileşte: „Autoritatea centrală pentru protecţia mediului are
obligaţia de a crea sistemul de informare propriu şi stabileşte condiţiile şi termenii care permit
accesul liber la informaţiile privind mediul şi participarea publicului la luarea deciziilor privind
mediul.
Pe baza Convenţiei de la Aarhus, Hotărârea de Guvern nr. 1115/2002 privind accesul liber
la informaţiile de mediu prevede că solicitarea şi furnizarea informaţiilor referitoare la mediu se
realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
Autorităţile publice sunt obligate să pună la dispoziţia publicului informaţiile pe care le
deţin, din oficiu sau la cererea solicitantului, fără justificarea scopului şi să asigure în mod gratuit
mediatizarea imediată a informaţiei privind mediul în cazul unor ameninţări iminente asupra
sănătăţii populaţiei şi mediului, datorate unor activităţi umane sau unor cauze naturale, astfel
încât să permită luarea unor măsuri de prevenire şi/sau ameliorare a daunelor provocate.
Autorităţile publice pentru protecţia mediului furnizează publicului informaţii generale privind
starea mediului prin anunţuri şi publicaţii periodice.
O altă garanţie procedurală a dreptului fundamental la mediu este accesul la justiţie. Legea
protecţiei mediului recunoaşte calitatea procesuală activă oricărei persoane fizice precum şi
organizaţiilor neguvernamentale în vederea conservării mediului, pentru această ultimă ipoteză
indiferent cine a suferit prejudiciul, având la bază tocmai considerentul că dreptul la un mediu
sănătos face parte din categoria „drepturilor de solidaritate”, care implică ideea de omenire, în
ansamblul ei, ca titular al acestui drept. În plus, este stabilit dreptul celui care a suferit un
prejudiciu să introducă acţiune în justiţie pentru a obţine despăgubiri, răspunderea pentru
prejudiciile cauzate având un caracter obiectiv şi solidar.
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Dreptul la un mediu sănătos este un drept fundamental
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Natura - În prag de faliment
prof. Tinc Luminița
Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare
prof. Oșan Mirela
Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare
Motto: „Călătorim împreună, pasageri ai unei mici nave spațiale care depinde de resursele ei
fragile, de apă și pământ; suntem cu toții implicați, pentru propria noastră siguranță, în pacea și
securitatea ei; feriți de dispariție doar prin grija, munca și ....iubirea pe care o oferim fragilei
noastre nave.”- Adlai Stevenson
Multă vreme problema ocrotirii mediului înconjurător s-a
redus la protecția anumitor plante sau animale pe cale de
dispariție. Mai târziu s-au alăturat pentru protecție și unele
zone mai mult sau mai puțin întinse. Nu demult definiția
ocrotirii mediului a fost completată de importanța protejării
resurselor naturale ale întregii lumi.
Oricât de larg ar fi conținutul ocrotirii mediului, drumul
parcurs de la „armonia omului cu natura” și „violența omului
asupra naturii, mai ales în anumite regiuni ale globului, a
devenit de notorietate universală. Datorită mass-mediei și a
altor mijloace, omul cunoaște aportul distructiv pe care-l
poate genera, în decursul timpului. Excesele impactului omnatură au devenit tot mai evidente. Factori ca:
 Defrișările- desecările
 Eroziunea-alunecările de teren
 Irigațiile necorespunzătoare,
 Vânătoarea excesivă
 Introducereav de noi specii în ecosisteme
 Suprapopularea Pământului
 Poluarea industrială a aerului, apei, solului
 Poluarea umană-deșeuri, etc, au dus la o situație care în
unele regiuni ale planetei noastre, poate fi numită critică.
Prognozele sumbre hrănesc mitul fatalității care este cel
mai larg răspândit dintre „miturile” privind poluarea, ca și în cazul hranei și resurselor. Altfel spus
acest mit spune că omul va deveni neputincios în fața forțelor naturii și a propriei ignoranțe,
devenind incapabil de a-și determina viitorul. Tăiem copacii mai repede decât se pot ei regenera,
aplicăm intensiv îngrășământ chimic, eliberăm dioxid de carbon în natură mai repede decât
plantele il pot absorbi generând astfel efectul de seră. Pretențiile oamenilor, față de sol, s-au
multiplicat față de acum un secol. Pe măsură ce depășim
capacitățile Pământului, efectele negative nu întârzie să
apară. De remarcat sunt pentru fermieri, scăderea nivelului
pânzei freatice, în multe țări și scăderea fertilității solului.
Criza de apă cândva o problemă locală, traversează deja
granițele. Cum legătura între apă și hrană este strânsă, vom
ajunge să importăm hrană pentru a nu risipi apa pentru
irigații. 70% din apa deviată din apele curgătoare este utilizată
în prezent pentru irigații și doar 10%pentru consumul casnic.
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Agricultura și mașinile concurează de asemenea. Pe lângă pierderile cauzate de degradarea
solului, suprafețe întinse de pământ fertil sunt asfaltate pentru șosele și parcuri. Problemele de
rutină din societățile industrializate devin crize umanitare majore în unele țări în curs de
dezvoltare.
Există totuși speranțe privind îmbunătățirea relației cu
mediul deoarece, în anumite zone ale globului se manifestă
raționalitate pe toate planurile, stimulată de conștiința clară a
necesității de a proteja mediul.
Modelul de dezvoltare durabilă verificat de-a lungul
timpului este cel de consum limitat, este un concept teoretic
generos, acceptat unanim de toate țările și toți factorii implicați
în dezvoltarea socio-economică.
Singura noastră speranță acum este o schimbare rapidă și
sistematică. Alegerea este a noastră, a voastră și a mea. Putem
construi o economie care să nu distrugă ecosisteme naturale, o comunitate globală în care nevoile
de bază ale tutulor locuitorilor Pământului să fie satisfăcute și o lume care să ne permită să ne
considerăm oameni civilizați.
Bibliografie
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Efectele schimbărilor climatice pe domeniul schiabil de la Cavnic
prof. Tiță Anca
prof. Tiță Gabriel
Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, Baia Mare
Schimbările climatice sunt o amenințare reală pentru stațiunile montane,în special pentru
cele aflate la altitudini joase. Turismul montan reprezintă o adevărată atracție pentru petrecerea
sărbatorilor și weekend-urilor atât iarna cât și vara. Acest fapt face ca turismul montan să fie
vulnerabil la lipsa zăpezii in timpul sezonului rece, furtuni sau chiar caniculă. Măsurile de adaptare
sunt necesare pentru a face față schimbărilor climatice.
Ca urmare a creșterii temperaturilor în sezonul de ski, precipitațiile vor varia considerabil,
durata si grosimea zăpezii vor fi reduse. Iernile calde vor veni cu mai multă ploaie si mai puțină
zăpadă. Turismul montan este dependent de resursele naturale și culturale din zonă. Factorii de
mediu,în special clima, afectează dezvoltarea turismului în zonele montane. Astăzi, munții se
confruntă cu presiuni enorme datorită încălzirii globale, creșterea populației și a poluării.
Turiştii au cea mai mare capacitate de adaptare, bazată pe trei resurse cheie: bani, timp şi
cunoştinţe. Ei îşi pot modifica preferinţele de călătorie pentru a evita condiţiile climatice
nefavorabile şi pot căuta zonele favorabile. Cu toate acestea, furnizorii de servicii turistice au o
capacitate mai redusă de a se adapta („Strategia Naţională a României privind Schimbările
Climatice 2013 – 2020”).
Activitatea turistică și expunerea la schimbările climatice – Pârtiile ”Icoana” de la CavnicMaramureș
Pârtiile Icoana sunt situate în Munţii Gutâi în judeţul Maramureş, găsindu-se la ieșirea din
orașul Cavnic spre Ocna Șugatag.
Clima şi vremea influenţează planificarea şi dezvoltarea turismului. Turiştii în general
preferă vremea însorită, chiar şi în regiunile cu sporturi de iarnă, vizitele de vârf apar în sezonul
însorit.
Un element climatic care favorizează practicarea sporturilor de iarnă este numărul mediu
sezonier de zile cu strat de zăpadă.
Din punct de vedere turistic zăpada este resursa capitală a climatului hibernal. Grosimea şi
durata stratului de zăpadă reprezintă punctul forte în atragerea turiștilor pentru practicarea
sporturilor de iarnă.
Cavnicul, datorită unei conjuncturi microclimatice, are un număr mare de zile de iarnă și
este cunoscut ca fiind ”polul zăpezii” din Maramureș, lucru care constituie un avantaj pentru cei ce
iubesc sporturile de iarnă.
Din cauza schimbărilor climatice, este interzis să se amenajeze pârtii de schi pe vesanți sub
1400 m. Însă, la Cavnic, amenjarea pârtiilor de schi s-a făcut și în contextul în care activitatea
minieră a încetat, prin închiderea minei din zonă. Astfel, s-a încercat o relansare economică a
orașului Cavnic, prin amenajarea domeniilor schiabile.
Cele două pârtii ”Roata” și ”La Icoana” sunt amenajate pe versanți situați între 1000-1230
m, cu expoziții N, NE. Este foarte important ca pârtiile să fie amenajate pe versanți care au o
expoziție cu o componentă nordică, deoarece zăpada stagnează o perioada mai mare de timp și
mai ales că la Cavnic altitudinile nu depășesc 1400 m.
Pentru a scoate în evidență faptul că schimbările climatice influențează practicarea
sporturilor de iarnă la Cavnic am realizat o analiză asupra grosimii stratului de zăpadă la Pârtiile
”La Icoana”, în perioada 2013-2015.
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Menționăm că datele asupra grosimii stratului de zăpadă în perioada analizată, le-am
obținut de la administratorii acestei pârtii.

Fig. 1. Grosimea stratului de zăpadă Pârtiile ”La Icoana” în 2013 (Sursa: Administratorul Pârtiei)
Graficul de mai sus evidentiază un sezon scurt de iarnă (până în februarie), cu grosimea
stratului de zăpadă redusă sau chiar lipsa zăpezii. La finalul anului 2013 grosimea stratului
depăşeşte 50 cm, compensând astfel lipsa zăpezii de la începutul anului.
Activitatea turistică a fost redusă în anul 2013 datorită lipsei zăpezii,acest fapt având
consecințe remarcabile asupra economiei orașului.

Fig. 2. Grosimea stratului de zăpadă Pârtiile ”La Icoana” în 2014 (Sursa: Administratorul Pârtiei)
În anul 2014 sezonul pentru practicarea sporturilor de iarnă a fost destul de scurt, 2 luni la
începutul anului,dar nici grosimea stratului de zăpadă nu a fost foarte mare (sub 45 cm), iar în
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luna decembrie grosimea stratului de zăpadă fiind redusă, doar Pârtia Icoana 1 a fost deschisă,
celelalte fiind închise.

Fig.3. Grosimea stratului de zăpadă Pârtiile “La Icoana” în 2015 (Sursa: Administratorul Pârtiei)
În anul 2015 din datele de mai sus se observă că toate cele 3 Pârtii Icoana au funcţionat
până în aprilie 2015, astfel sezonul pentru practicarea sporturilor de iarnă extinzându-se 4 luni la
începutul anului. Grosimea stratului de zăpadă a înregistrat valoare maximă în aprilie datorită
căderilor masive de zăpadă din această lună.
Cercetătorii în turism consideră că regiunea centrală a Maramureșului va înregistra pierderi
ca rezultat al schimărilor climatice. De exemplu pârtia Icoana 3, aflată la cea mai joasă altitudine
din localitate (710m) va înregistra un număr de turiști mai mic decât pârtia aflată la cea mai mare
altitudine, Icoana 1 (750m).
Efectele schimbărilor climatice, prin restrângerea cantităților de precipitații sau
predominarea celor lichide în anumite perioade ale sezonului pentru practicarea sporturilor de
iarnă, se resimt pe domeniile schiabile de la Cavnic, deoarece acestea fiind situate la altitudini
joase, au necesitat investiții din partea administratorilor, în producerea de zăpadă artificială,
aceasta presupunând și o povară de alimentare suplimentară cu apă și energie.
Printre alte efecte ale schimbărilor climatice în zona Cavnic se amintesc și numeroase
alunecări de teren, datorate ploilor în exces dar și defrișărilor, în zona Eștior dar și la Roata. Acest
fapt poate duce la distrugerea unor habitate naturale ale viețuitoarelor din zonă sau chiar la
victime umane.
Un alt efect este numărul mic de turiști care vin la Cavnic în perioadele cu zăpadă puțină,
ceea ce duce la diminuarea veniturilor admnistratorilor de pârtii și implicit ai celor care au unități
de cazare în zonă.
În acest caz întreprinderile din sectorul turistic trebuie să-și adapteze investițiile pentru a
contracara amenințările și de a valorifica oportunitățile.
Deși acest lucru poate genera costuri mai mari, protecția pe termen lung față de
schimbările climatice va avea ca rezultat beneficii durabile. Unitațile turistice trebuie sa fie
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construite în locații care favorizează adaptarea la efectele schimbărilor climatice, folosind
materiale rezistente la noile condiții de climă.
Asigurările,de asemenea,vor constitui o importantă măsură de protecție climatică.
Personalul din turism și turiștii trebuie sa fie mai bine educați cu privire la efectele negative ale
schimbărilor climatice și la măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice.
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Mediul și protejarea lui
prof. Țolea Nicoleta
Clubul Copiilor Câmpulung
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 hidrauliuce
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.
3. 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
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program 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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Rolul activităților extracurriculare în educația ecologică - FII ECO!
prof. Uscătescu Maria - Ramona
Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu
Dragostea pentru natură trebuie să fie o component esenţială a comportamentului uman.
Protejarea mediului este o problemă ce trebuie să-i intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toţi
locuitorii acestei planete, fie că vorbim despre persoane în vârstă, adulţi sau copii. Cunoaşterea
naturii, a mediului înconjurător este obligatorie pentru dezvoltarea unui comportament adecvat în
ceea ce privește protecția mediului şi a apariției unei conştiinţe ecologice.
Se consideră că rolul major revine dascălilor, dar din punctual meu de vedere aceaată
educație trebuie să înceapă încă din perioada în care copilul poate să conștientizeze că toate
acțiunile pe care el le întreprinde au o finalitate. Din păcate, în țara noastră, dascălul este cel care,
în cele mai multe cazuri, ajută preșcolarii și mai apoi școlarii să conştientizeze că toţi, de la mic la
mare, avem datoria de a proteja mediul în care trăim.
În cadrul lecţiilor la care se pretează educaţia ecologică sau în cadrul activităţilor
extracurriculare elevii trebuie dirijaţi să cunoască şi să ocrotească elementele mediului
înonjurător, să iubească plantele şi animalele, să adopte un comportament adecvat raportat la
mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi să ia atitudine faţă de cei care încalcă regulile.
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de
dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se
folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este
prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi
mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”.
Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte identificarea relaţiei dintre aptitudini,
talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în
diferite domenii.
Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor
clasice de predare-învăţare. Deşi aria lor este dificil de delimitat, ele pot fi:
- excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre;
- vizite la unele instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar;
- vizite la alte şcoli;
- activităţi legate de protecţia mediului, etc.
Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli se asociază cu
rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor. Dintre aceste rezultate sunt de
amintit:
- performanţă şi rezultate şcolare mai bune;
- coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi;
- o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine
griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială;
Indiferent de tipul activităţilor extracurriculare urmate, efectul acestora pare să fie în toate
studiile realizate pe această temă unul pozitiv.
Se cunoaște faptul că aceste activități extrașcolare sunt organizate în timpul liber al
elevilor, iar aceștia ar trebui să participe la acestea din proprie inițiativă și nu obligatoriu. Dar oare
se întâmplă de fiecare dată acest lucru?
Ca profesor de chimie şi protecţia mediului am încercat să orientez elevii cărora le sunt
dascăl să participe cât mai mult și din proprie inițiativă la activităţile extracurriculare care sunt
organizate în cadrul unităţii noastre de învăţământ, fie că este vorba despre activităţi de
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ecologizare, confecţionare de mărţişoare şi alte obiecte din materiale reciclabile, sau a unor
activităţi culturale (vizite la teatru, muzee, sau chiar la cinematografe).
Datorită faptului că, în cadrul unităţii de învăţământ unde îmi desfăşor activitatea sunt
şcolarizaţi elevi de liceu care se formează în domeniul Resurselor naturale şi protecţia calităţii
mediului, implicarea lor activă în activităţi care presupun ecologizări, plantări sau replantări de
copaci, concursuri pe teme de ecologie, etc, este importantă.
Sunt de părere că ”PUTEREA EXEMPLULUI” este foarte importantă, de aceea, împreună
elevii, am participat pe parcursul anilor şcolari anteriori, dar şi anul acesta şcolar la o serie de
activităţi extrașcolare dintre care pot să amintesc:
- Let’s Do It, Romania! – Acţiune de ecologizare organizată la nivel naţional

-

Enno Tree Planting Day! – Activitate de plantare de copaci specifici zonei, acţiune
organizată la nivel internaţional încă din anul 2000

-

Activitate de ecologizare în interiorul incintei școlii, în cadrul concursului național
Olimpiada Kaufland

-

Activitate de plantare de flori, în cadrul concursului național Olimpiada Kaufland
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Plantăm fapte bune în România! – activitate desfășurată în anul școlar 2017 – 2018 în
comuna Vladimir, unde în data de 18 noiembrie 2017, elevii au ajutat la reîmpădurirea
unei zone limitrofe a comunei.
În final pot spune că implicarea elevilor în astfel de activităţi a avut un impact pozitiv
asupra dezvoltării lor, iar de cele mai multe ori, așa cum îmi place mie să declar, ”puterea
exemplului” este cea mai importantă. Aceștia, pe perioada parcursă ca și elevi de liceu ajung să-i
formeze pe cei din jurul lor, fie că vorbim de familie sau chiar prieteni, să aibă un comportament
ecologic benefic pntru planetă, dar și pentru generațiile viitore. Aceștia, deși reticenți la început,
așa cum am mai spusnși mai devreme, ajung în final să participe din ce în ce mai des la astfel de
activităţi și nu mai încep prin a adresa cadrului didactic coordonator al activității întrebarea clasică
nu era “Dar eu ce am de câştigat dacă particip?” sau ”Mie ce-mi ”iese”?” (așa cum le place lor să
se exprime), ci “Când are loc activitatea?” sau “Eu cum mă pot implica?”.
-
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Dezvoltarea comportamentelor ecologice prin activități extrașcolare
prof. înv. primar Vintilă Narcisa
Şcoala Gimnazială “Nanu Muşcel”, Câmpulung
Educaţia ecologică este capabilă să orienteze tinerii spre viitor, spre atitudini participative,
să se implice în mod conştient şi decisiv într-un proces permanent şi de lungă durată, începând de
acasă, din familie, continuând cu mediul şcolar, cu protecţia mediului înconjurător, iar apoi la locul
de muncă, în activităţile practice şi recreative, în colectivitate şi în alte grupuri organizate.
Un exemplu de implicare a elevilor în viaţa colectivităţii prin care s-a urmărit formarea unui
comportament ecologic responsabil este derularea unui proiect pentru activităţi non-formale
desfăşurat în cadrul unui parteneriat educaţional încheiat între mai multe instituţii ale comunităţii
locale: şcoală, grădiniţă, muzeu, ROMSILVA.
Parteneriatul educational “Micii ecologişti” a avut argumentul:
“Dacă vom avea grijă de planeta Pământ, care este casa noastră, a tuturor, atunci copiii
noştri vor mai zburda prin iarba fragedă, păsările se vor mai înălţa spre cerul senin, peştii vor mai
înota în apele limpezi şi oamenii vor admira plantele cu frunze verzi şi florile parfumate.
Protejarea mediului este o problemă care trebuie să intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toată
lumea, cadre didactice, părinţi şi copii.”
Prin activitatea desfăşurată am contribuit la educaţia civică şi ecologică a copiilor,
cunoaşterea reciprocă a şcolarilor şi preşcolarilor, adaptarea preşcolarilor la viaţa şcolară. Prin
acest parteneriat elevii şi preşcolarii au organizat activităţi pe diverse teme, având ca scop
educaţia ecologică. Desfăşurarea lor a presupus şi o mai bună colaborare între copii de vârste
diferite.
Obiectivele propuse au vizat:
Asigurarea condiţiilor bunei desfăşurări a activităţilor educative formale, non-formale şi
informale;
• Dezvoltarea unor relaţii de colaborare în cadrul grupelor mixte elevi – preşcolari;
• Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător;
• Formarea atitudinii de respect faţă de mediul înconjurător şi a unui comportament civic
faţă de natură;
• Antrenarea copiilor în activităţi de îngrijire a plantelor şi a spaţiilor verzi, cunoaşterea,
ocrotirea şi conservarea peisajelor naturale existente în împrejurimi;
• Dezvoltarea dragostei şi interesului faţă de natură;
• Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu cei din jur, de colaborare şi adaptare la diferite
contexte sociale;
Resurse materiale utilizate au constat în:
- materiale documentare, lecturi geografice, povestiri despre plante şi animale, culegeri de
texte literare, atlase botanice şi zoologice, fişe, postere, articole, eseuri, pliante, ilustraţii,
portofolii, albume cu colaje şi desene, diapozitive şi diafilme, computere, CD, instrumente de lucru
pentru aplicaţii practice.
Activităţile din cadrul proiectului:
Nr.
Denumirea şi conţinutul activităţii:
Crt.
„Suntem parteneri”
1.
– activitatea de cunoaştere şi socializarea a partenerilor.
„Cel mai frumos parc” - ecologizarea parcului;
2.
- acţiune de curăţire a zonelor verzi din jurul şcolii și al
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Locul desfăşurării:
grădiniţă
parcul ,
curtea şcolii

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10

grădiniţei şi plantarea de flori .
,,Natura în pericol!” – concurs de afişe şi pliante
„O, brad frumos, cu cetina tot verde!” – program artistic
„Promisiune către Planeta Albastră” - concurs literar de
eseuri
,,Vieţuitoare dispărute”
- întâlnire cu muzeografi
„Natura dăruieşte şi inspiră”
– activitate transdisciplinară realizată în colaborare.
expoziţie cu lucrări plastice, colaje, ierbare şi felicitări.
,, Plante şi animale ocrotite de lege”
- întâlnire cu reprezentantul Ocolului Silvic
- decernarea diplomelor şi a ecusoanelor tuturor copiilor
care merită titlul de „Apărătorii mediului”
,,Din lumea plantelor şi animalelor”
- Concurs între grupe mixte şcolari- preşcolari
,,Să cunoaştem frumuseţile naturii”
excursie

şcoală
Casa de cultură
bibliotecă
Muzeul Municipal - Secţia
de Ştiinţe ale naturii
Grădiniţă/școală

Ocolul Silvic
şcoală
zonele turistice ale
judeţului

Prin acest proiect am căutat să atingem şi uneleobiective ale educaţiei civice referitoare la
participarea elevilor la dezvoltarea unui climat educativ în grup, prin relaţii şi atitudini pozitive
atât faţă de semeni, cât şi faţă de mediul în care trăim, la asumarea unor responsabilităţi în cadrul
grupului, la participarea la luarea deciziilor privind direcţiile de acţiune în domeniul protecţiei
mediului, la adoptarea unor atitudini şi exersarea unor comportamente civice.
Elevii s-au implicat în toate activităţile desfăşurate, au învăţat să fie buni cetăţeni,
conştienţi şi preocupaţi de mediul natural şi de cel creat de om, au avut prilejul de a acţiona cu
responsabilitate conform valorilor şi principiilor moral-civice dobândite prin activităţile formale şi
non-formale.
Necesitatea de a completa şi prelungi procesul de învăţământ în afara clasei şi a şcolii, prin
drumeţii şi excursii cu caracter didactic s-a impus datorită cerinţei de a satisface interesele şi
trebuinţele specifice elevilor, oferind un cadru mai flexibil în care ei să se manifeste în mod liber,
prin activităţi complexe şi atractive.Orizontul local a constituitun laborator natural fidel unde elevii
au intrat în contact cu lumea reală a formelor de relief, a fenomenelor naturii, formându-şi în
modcorect reprezentările şi noţiunile ştiinţifice despre lumea înconjurătoare. Aici s-a accesibilizat
trecerea de la gândirea concretă la cea abstractă, constituind locul cel mai eficient pentru
exemplificare, explicare, interpretare şi experimentare în scopul înţelegerii relaţiilor dintre
componentele mediului natural.
Un exemplu de activitate extrașcolară de tip excursie am desfășurat pe traseul CâmpulungGoleşti – Piteşti, urmărind vizitarea obiectivelor naturale, istorice şi culturale cu scopul cunoaşterii
peisajelor naturale, a muzeelor, a monumentelor istorice şi culturale existente în orizontul
local:Castrul roman Jidava, Muzeul viticulturii Goleşti, Muzeul Judeţean Piteşti,Parcul Trivale,
Grădina zoologică.Observarea dirijată a componentelor mediului geografic şi a fenomenelor în
condiţii naturale sau în grădini botanice, zoologice, parcuri, rezervaţii naturale sau în ecosistemele
din apropierea oraşelor a permis elevilor formarea unor reprezentări bogate despre vegetaţia şi
fauna specifică fiecărei unităţi de relief și consolidarea unor deprinderi de protecție a mediului.
Având în vedere specificul procesului de învăţare în ciclul primar, care se bazează pe
intuirea directă a fenomenelor naturale, pentru a se trece treptat la noţiuni abstracte, importanţa
excursiilor a constat în aceea că am dirijat observaţia elevilor asupra componentelor mediului
geografic înconjurător, făcându-i să urmărească atent, cu mult interes evoluţia, diversitatea
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precum şi legăturile cauzale dintre componentele sale : sol, vegetaţie, faună, ape, climă, etc. Elevii
au trecut treptat de la intuiţia empirică a lumii înconjurătoare la cea ştiinţifică, pe care au
observat-o într-o anumită evoluţie şi ordine structurală.
Aceste activităţi s-au organizat după o planificare tematică, precizându-se scopul propus,
perioada de desfăşurare, obiectivele urmărite, iar realizarea lor a respectat mai multe etape:
proiectarea şi selectarea itinerariului de parcurs, precizarea obiectivelor, documentarea prealabilă,
desfăşurarea activităţii, evaluarea şi valorificarea cunoştinţelor acumulate.
Împreună cu elevii s-a realizat o documentare în vederea orientării pe teren, pentru a
cunoaşte particularităţile mediului local, din punct de vedere a formelor de relief şi a apelor, a
florei şi faunei,cunoaşterea unei regiuni sub aspect economico-geografic, observând elementele
de peisaj, bogăţiile solului, realizări ale oamenilor pe plan economic, în funcţie de specificul cărora
s-au repartizat sarcini concrete de investigare pentru fiecare grupă de elevi.
Elevii au fost instruiţi asupra scopului excursiei, asupra literaturii geografice pe care o pot
studia, asupra sarcinilor ce le revin pe parcursul desfăşurării excursiei, asupra activităţilor pe care
trebuie să le desfăşoare, a modalităţii de consemnare a observaţiilor, de colectare a materialelor,
precum şi cu privire la respectarea regulilor de protecţie care se impun. Excursia a fost
popularizată prin prezentarea de hărţi, schiţe, itinerarii, fotomontaje, descrieri din literatura
geografică sau articole din presă. S-a întocmit și o listă cu materialele necesare pe toată durata
excursiei didactice. Elevii au avut: carnete de notiţe, fişe-ghid, instrumente de scris, pungi de
plastic, etichete, borcane şi eprubete, unelte şi ustensile pentru colectarea materialelor, aparate
foto, etc. şi au fost instruiţi să nu recolteze din natura decât ceea ce este strict necesar pentru
activitatea experimentală, materialele colecţionate putând fi folosite pentru organizareaunor
experimente.
În cadrul temei „Vegetaţia, animalele şi solurile” am organizat o drumeţie într-un ecosistem
din apropierea şcolii având ca subiect de investigare tipurile de sol, urmărindu-se recunoaşterea
acestora în natură, pe baza caracteristicilor fizice şi chimice şi înţelegerea modului de viaţă a
plantelor şi animalelor în raport cu tipurile de sol, cu formele de relief şi cu schimbările de mediu
determinate de succesiunea anotimpurilor şi de schimbările climatice. S-au colectat diferite
corpuri: pietre, nisip, argilă, pământ de grădină, conuri de brad, crengi, fragmente de lemn,frunze,
plante şi pe baza observării lor s-au stabilit caracteristicile fiecărui tip de sol, s-au identificat plante
şi animale adaptate acestora, s-au stabilit corelaţii între sol, vegetaţie şi faună. Proprietăţile
tipurilor de soluri au fost puse în evidenţă utilizând experimente simple ca filtrarea, decantarea,
arderea. Elevii au notat în caiete însuşiri ale solului observat, caracteristici ale zonei geografice,
tipuri de vegetaţie, au clasificat plantele observate în natură în funcţie de condiţiile pedoclimatice, au exemplificat diferite relaţii între sol şi plante sau lanţuri trofice plante-animale. S-a
dirijat permanent activitatea de notare a observaţiilor realizate de elevi în cadrul unor fişe,
cuprinzând scheme, tabele, grafice.
Caracterul recreativ al activităţilor a putut fi realizat prin organizarea unor jocuri de
orientare în spaţiu şi prin colectarea materialului biologic utilizat pentru alcătuirea unor colecţii de
plante .
O altă activitate organizată pe malul unui râu sau lac din apropierea şcolii a avut ca scop
cunoaşterea unor noţiuni geografice - ape curgătoare,ape stătătoare, râu, lac, maluri, albie,
precum şi educaţia ecologică în cadrul temei despre efectele poluării apelor0. În cadrul activităţii,
elevii au denumit locul de unde izvorăşte râul-izvor, locul pe unde curge-albia râului, au stabilit
direcţia de curgere, malurile stâng şi drept ale râului, au făcut călătorii pe o porţiune din cursul
râului, descriind locurile pitoreşti, au observat vegetaţia din jurul unui lac sau cea de pe malurile
râului.
Referitor la poluarea apelor, s-au identificat diferite activităţi ale omului din care provin
deşeurile şi au clasificat sursele de poluare în funcţie de materialele prelucrate de om: deşeuri din
238

sticlă, plastic, metal, hârtie. Activitatea desfăşurată în parc, în jurul lacului a avut ca scop
colectarea acestor deşeuri, folosind mănuşi de protecţie şi saci menajeri în vederea amenajării
unui spaţiu de agrement plăcut şi curat. S-a evidenţiat importanţa unei astfel de acţiuni de
ecologizare a parcului pentru economisirea materialelor naturale, de exemplu, colectând şi
refolosind deşeurile de hârtie şi carton se salvează viaţa copacilor.
Lucrând în echipe, elevii au realizat afişe prin care au arătat oamenilor importanţa
colectării deşeurilor și au plasat pancarte purtând mesaje de păstrare a curăţeniei în parc şi de
ocrotire a naturii.
Această activitate le-a oferit elevilor posibilitatea de a-şi manifesta atitudinea personală
responsabilă faţă de mediul în care trăiesc, contribuind la formarea comportamentului lor
ecologic.
O activitate de educație ecologică s-a desfăşurat pe parcursul mai multor zile, antrenând
elevii în colectarea unor deşeuri: hârtie, carton, materiale plastice, pet-uri, deşeuri de aluminiu, de
sticlă, resturi textile din propria locuinţă, clasă, şcoală prin acţiunea permanentă de ecologizare a
mediului înconjurător pentru a realiza o expoziție cu lucrări confecționate din materiale
refolosibile.
Colectivul de elevi s-a organizat în grupe de elevi îndrumate de reprezentantul clasei în
“echipa verde” a şcolii. Elevii din fiecare grupă au evidenţiat diferite activităţi ale omului din care
provin deşeurile, le-au clasificat în funcţie de materialele prelucrate de om: deşeuri din sticlă,
plastic, aluminiu, hârtie, au prezentat materialele şi deşeurile pe care le-au colectat, au evidenţiat
necesitatea şi importanţa selectării diferitelor tipuri de deşeuri pentru economisirea materialelor
naturale, au exemplificat tipuri de comportamente adecvate în domeniul conservării şi ocrotirii
mediului natural.
Elevii au utilizat diferite deşeuri pe care le-au colectat în confecţionarea unor obiecte
decorative, felicitări, tablouri, rame, jucării, machete. Prima grupă de elevi a utilizat deşeuri din
hârtie şi carton (cutii, pungi de hârtie, carton ondulat, polei provenite de la ambalaje, ziare,
reviste,etc.) realizând colaje, puzzle, felicitări, prin îmbinarea diferitelor tehnici de lucru:
decuparea unor imagini din reviste, îndoirea şi plierea, tăierea, ruperea liberă a hârtiei,
mototolirea unor sorturi de hârtie: carton, polei, şerveţele, ziar, ţeserea cu benzi de hârtie. Elevii
au confecţionat diferite jucării care imită animale, tablouri, figurine, măşti şi ornamente, flori,
obiecte decorative pentru cameră şi mese festive, machete simple şi compoziţii combinate
utilizând tehnici diverse ca Origami, Tangram.
Elevii din a doua grupă au folosit deşeuri din materiale plastice (coperţi de caiete, farfurii şi
pahare din plastic de unică folosinţă, capace, pet-uri) realizând diferite obiecte decorative: vaze şi
ghivece pentru flori, stropitori utilizate pentru îngrijirea plantelor de la colţul verde al clasei,
tablouri cu flori, machete, iar cei din a treia grupă au confecţionat roboţi şi machete, utilizând
deşeuri de aluminiu, de tip doză şi obiecte decorative şi tablouri pictate, folosind diferite
recipiente de sticlă şi resturi de geam. Lucrările şi obiectele realizate de copii pe parcursul mai
multor activităţi au fost utilizate pentru realizarea unei expoziţii care a declanșat emoție în
sufletele copiilor, devenind o adevărată forţă stimulatoare, îndemnându-i pe aceştia la o
fructuoasă întrecere. Prin acest demers de creaţie s-a influenţat favorabil nivelul activităţii de
învăţare, s-au s şi conservare a mediului.
Valoarea instructiv-educativă a acestor activități constă în crearea condiţiilor de aplicare
practică a cunoştinţelor, de fixare şi consolidare a lor, de apropiere între elevi şi între educator şi
elevi, de dezvoltare a sentimentelor de preţuire și ocrotire a frumuseţilor naturale, de consolidare
a unor comportamente ecologice, rezonanţa lor afectivă fiind mult mai amplă decât în cazul
lecţiilor din sala de clasă.
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Poluarea apei
prof. Bianca Zah
Școala Gimnazială “Lucian Blaga”, Fărcașa
Poluarea reprezintă totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu, direct sau
indirect, materie sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive, care alterează ecosistemele,
diminuează resursele biologice şi pun în pericol sănătatea omului.
Poluantul este un factor, produs de om sau datorat unor procese naturale, a cărui prezență
în mediu într-o cantitate care depăşeşte o limită care poate fi tolerată de una sau mai multe specii
de viețuitoare, sau de către om, împiedică dezvoltarea normală a acestora.
Poluarea apei reprezintă orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei,
peste o limită admisibilă, inclusiv depasirea nivelului natural de radioactivitate produsa direct sau
indirect de activitatile umane, care o fac improprie pentru folosirea normală, in scopurile in care
aceasta folosire era posibila inainte de a interveni alterarea
Tipuri de poluare a apei:
1. Poluarea naturală se datorează surselor de poluare naturale şi se produce în urma interacției
apei cu atmosfera , cu litosfera şi cu organismele vii din apă.
2. Poluarea artificială se datorează surselor de ape uzate de orice fel, apelor meteorice,
nămolurilor, reziduurilor, navigației etc.

În funcție de natura poluantului:
1. poluare fizică
1.1. termică deversarea în apele naturale a unor lichide calde utilizate ca refrigeratoare în
diferite industrii (nucleară, metalurgie, siderurgie, centrale termice) sau a apelor
menajere.
1.2. cu substanțe radioactive deşeuri provenite din industria nucleară sau din depozitele de
roci radioactive
2. poluare chimică cea mai frecventă formă de poluare; se produce cu o mare varietate de
substanțe, unele biodegradabile, altele cu grad ridicat de persistență şi nivel ridicat de
toxicitate.
2.1 poluarea cu compuşi ai azotului (azotați, azotiți, amoniac)
2.2 poluarea cu compuşi ai fosforului
2.3 poluarea cu pesticide
2.4 poluarea cu produse petroliere
2.5 poluarea cu produse tensioactive
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3. poluare biologică cu microorganisme patogene de origine umană sau animală (bacterii, viruşi)
sau a unor substanțe organice care pot fermenta.
Principalele materii poluante
1.substanțele organice de origine naturală sau artificială, reprezintă principalul poluant.
Materiile organice consumă oxigenul din apă, în timpul descompunerii lor, într-o măsură
mai mare sau mai mică, în funcție de cantitatea de substanță organică evacuată, afectand
organismele acvatice. Oxigenul este necesar şi bacteriilor aerobe care prin reactii de
oxidare a substanțelor realizeaza autoepurarea apei.
 substanțe organice de origine naturală sunt țițeiul, taninul, lignina, hidrații de
carbon, biotoxinele marine
 poluanții artificiali, care provin din prelucrarea diferitelor substanțe în cadrul
rafinăriilor (benzină, motorină, uleiuri, solvenți organici etc.), industriei chimice
organice şi industriei petrochimice (hidrocarburi, hidrocarburi halogenate,
detergenți etc.).
2.substanțele anorganice (în suspensie sau dizolvate) sunt mai frecvent întâlnite în apele
uzate industriale. Metalele grele (Pb, Cu, Zn, Cr), clorurile, sulfații etc.; pot determina
creşterea salinității apelor, iar unele dintre ele creşterea durității. Prin bioacumulare
metalele grele au efecte toxice asupra organismelor acvatice.

Principalele surse de poluare
1. Surse de poluare naturale
Sursele naturale de poluare ale apelor provoacă modificări importante ale caracteristicilor
calitative ale apelor, influențând negativ folosirea lor. Termenul de poluare a apei se refera la
pătrunderea în apele naturale a unor cantități de substanțe străine, care fac apele respective
improprii folosirii.
2 Surse de poluare artificială
2.1 Apele uzate - constituie principala sursă de poluare permanentă. După proveniența lor, există
următoarele categorii de ape uzate:
• ape uzate orăşeneşti, care reprezintă un amestec de ape menajere şi industriale,
provenite de la gospodăriile centrelor populate, precum şi de la diferitele unități
industriale;
• ape uzate industriale, rezultate din apele folosite în procesul tehnologic industrial;
• ape uzate de la ferme de animale şi păsări care, au în general caracteristicile apelor uzate
orăşeneşti, poluanții principali fiind substanțele organice în cantitate mare şi materialele
în suspensie;
• ape uzate meteorice, care înainte de a ajunge pe sol, spală din atmosferă poluanții
existenți în aceasta.
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ape uzate radioactive, care conțin ca poluant principal substanțele radioactive rezultate
de la prelucrarea, transportul şi utilizarea acestora;
• apele uzate provenite de la navele maritime sau fluviale, conțin impurități deosebit de
nocive cum ar fi: reziduuri lichide şi solide, pierderi de combustibil, lubrifianți etc;
2.2 Depozite de deşeuri sau reziduuri solide, aşezate pe sol, sub cerul liber, în halde nerațional
amplasate şi organizate: depozite de gunoaie orăşeneşti şi de deşeuri solide industriale, în
special cenuşa de la termocentralele care ard cărbuni, diverse zguri metalurgice, steril de la
preparațiile miniere, rumeguş şi deşeuri lemnoase de la fabricile de cherestea, depozitele de
nămoluri provenite de la fabricile de zahăr, de produse clorosodice sau de la alte industrii
chimice, precum şi cele de la stațiile de epurare a apelor uzate.
1. Surse punctiforme (apele uzate menajere, orasenesti, industriale, pluviale și de drenaj) sunt
cele colectate într-un sistem de canalizare și evacuate în receptor natural prin conducte sau
canale de evacuare.
2. Surse difuze de poluare reprezinta emisii evacuate în mediu în mod dispers:
• Agricultura prin îngrasamintele chimice utilizate.
• Ferme. In mediul rural cele mai importante surse de poluare difuza sunt situate în
perimetrele localitatilor din zonele vulnerabile;
• Depunerile atmosferice;
• Materialele de constructii;
• Industria;
• Traficul auto;
• Asezarile umane din mediul rural și mediul urban;
•
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Copiii, prietenii naturii
prof. înv. primar Zorzoliu Ginela
Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Drăgăneşti-Olt
O şcoală de calitate are personal didactic care, pe lângă activitatea curentă a clasă,
evaluează continuu oferta educaţională astfel încât aceasta să răspundă cerinţelor academice şi
sociale în continuă schimbare.
Abordarea educaţională formal – nonformal asigură plus de valoare sistemului educaţional.
Ministerul Educaţiei Naţionale a definit ca scop major ridicarea standardelor calitative ale
educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor, în vederea valorificării potenţialului
elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni activi.
Redimensionarea acestui tip de educaţie va începe de la nivel micro-unitatea de
învăţământ prin dezvoltarea componentei educative în proiectarea activităţii didactice,
complementarizarea dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi cea extracurriculară a
activităţii educative, crearea echipelor interdisciplinare pentru iniţierea, organizarea şi
implementarea proiectelor educative.
Educaţia pentru dezvoltare durabilă nu trebuie să se rezume la un punct de vedere
ecologist. Ea se dezvoltă ca un concept larg, reunind aspecte referitoare atât la mediu cât şi la
probleme economice şi sociale. Diversitatea de teme la care se asociază principiile dezvoltării
durabile ţin seama totodată de specificitatea condiţiilor locale, naţionale, regionale şi de contextul
global: educaţie socio-culturală, ambientală şi economică – drepturile omului, pacea şi securitatea
oamenilor, diversitate culturală, educaţie pentru sănătate, educaţia pentru reciclarea şi refolosirea
materialelor, educaţia profesională, responsabilitatea civică, educaţia pe tot parcursul vieţii.
Şcoala, alături de alte instituţii educative şi formative, vine să îşi asume un rol fundamental
în realizarea dezideratelor educaţiei pentru mediu şi pentru dezvoltare durabilă. Semnificaţia
educaţiei pentru mediu implică aprofundarea unor aspecte ale relaţiei om–natură din perspectiva
informaţiilor furnizate de mediu pentru a proiecta şi a promova trasee educative operaţionale şi
eficiente.
Este necesar să se pornească de la experienţele proprii ale elevilor, de la cultura informală,
de la aspectele cotidiene care să permită parcurgerea fazelor construcţiei cunoştinţelor formale.
Şcoala trebuie să îi pună pe elevi în condiţia de a explora procesele şi fenomenele naturale.
Având în vedere promovarea proiectelor şi obiectivelor în domeniul protecţiei mediului şi
efectuarea unei educaţii eficiente pentru mediul înconjurător, se poate exemplifica implicarea
şcolii în activitatea OlimpiadeleK ,un program de responsabilitate socială sponsorizat de către
Kaufland România și implementat în parteneriat cu Școala de Valori și Ministerul Educației
Naţionaleşi Cercetării Ştiinţifice.
În cadrul acestui proiect s-au desfăşurat activităţi de plantare, de ecologizare, de reciclare
selectivă a deşeurilor, activităţi sportive, culturale şi pe teme de sănătate.
Din anul 2015 și până în prezent școala s-a implicat activ în proiectul „Baterelși Lumea NonE”, în colaborare cu Asociația Environ, București. Elevii au colectat baterii uzate, deșeuri electrice și
electronice. În urma colectării acestor deșeuri, elevii au putut beneficia de rechizite comandate de
pe site.
În cadrul proiectului ecologic Copiii, prietenii naturii s-a desfăşurat în data de 30.10.2018
activitatea Ocrotind natura, ocrotim viaţa! Arborii/arbuştii au fost plantaţi în grădina şcolii şi în
curtea şcolii, în faţa sălii de clasă. Am prezentat activitatea părinţilor şi altor membri ai comunităţii
locale care ne-au sprijinit cu puieţii respectivi, ne-am mobilizat împreună cu alţi elevi de la şcoala
noastră care au fost voluntari şi au plantat, la rândul lor, arbori sau arbuşti.
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Copiii sunt întotdeauna încântaţi să desfăşoare asemenea acţiuni. Ei sunt totodată obişnuiţi
să participe la activităţi de voluntariat şi activităţi ecologice pe toată durata anului/anilor de
şcoală, fiind implicaţi în multe proiecte asemănătoare.

30.10.2018, în urma activităţii de plantare Ocrotind natura, ocrotim viaţa!
Elevii, deşi locuiesc în mediul urban, mulţi locuiesc la casă şi au în grădini diferite specii de
plante. De aceea nu le este străin nici modul de plantare/îngrijire a plantelor. Şcoala poate să
invite autorităţile să participe la asemenea activităţi, aşa cum s-a întâmplat de cele mai multe
ori.Suntem prietenii naturii şi ne străduim să învăţăm să fim ecologişti, să fim apărători ai
mediului!
La nivelul şcolii cadrele didactice ar trebui să folosească o varietate de metode
educaţionale adaptate elevilor care învaţă şi orientate spre participare, proces şi spre găsirea de
soluţii. În afară de metodele tradiţionale, acestea ar trebui să includă, printre altele, discuţii,
scenarii, jocuri de rol, folosirea tehnologiei comunicaţiilor şi informaţiei , sondaje, studii de caz,
excursii şi educaţie în mijlocul naturii, metoda proiectului , analiza bunelor practici, experienţa la
locul de muncă şi rezolvarea de probleme.
Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale societăţii
contemporane şi vizează trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului, acţiuni de
depoluare şi reconstrucţie ecologică.
Elevii au participat alături de părinți la Ziua de Cartare Națională, Let’s Do It, România! din
luna septembrie 2018. Au conștientizat astfel importanța respectării mediului înconjurător.

Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În plus,
comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se
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păstrează cel mai bine toată viaţa. Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament
ecologic, s-o ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind
natura, ne ocrotim pe noi înşine!
Viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, propunându-ne 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.
În epoca contemporană, o problemă de stringentă actualitate este formarea şi educarea
elevilor în spiritul unor responsabilităţi umane ce vizează protecţia mediului înconjurător. Educaţia
pentru ocrotirea mediului constituie parte integrantă a unei educaţii de bază. 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, fie ea formală, informală sau
nonformală. 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, de aici, necesitatea implicării în acest proiect într-o măsură cât mai mare a cetăţenilor
unei comunităţi prin instituţiile existente.
Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de
mâine – vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de
conciliere a omului cu natura. Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul
zonei în care locuiesc, copiii vor înţelege utilitatea acţiunilor ecologice.
Educaţia pentru dezvoltare durabilă presupune implicarea fiecărui membru al comunităţii
şcolare /sociale în gestionarea cât mai echilibrată a resurselor materiale / financiare, naturale,
personale (cognitive, emoţionale); de modul în care avem grijă de prezentul nostru. A face
distincţia între nevoile noastre reale şi dorinţele de moment, a folosi raţional acele lucruri care ne
accesibilizează activitatea şi existenţa, a fi conştienţi în fiecare moment de valoarea resurselor pe
care le utilizăm, sunt principii active pe care trebuie săle formăm elevilor.
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