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Educaţia ecologică a elevilor şi implicaţiile ei în comunitate 
 

prof. biologie: Apostu Loredana 
prof. învățământ primar: Docan Anca 

Școala Gimnazială Tg. Trotuș 
 
Motto:  
„Ecologia restaurează  demnitatea omului de a fi cetățean al biosferei, cu toate drepturile și 
obligațiile pe care le implică  experiența acestei demnități” (N. Boscaiu) 
 

Educaţia privitoare la mediu este una din noile dimensiuni ale educaţiei, fiind centrată pe 
obiectivul fundamental care vizează cunoştinţe privind exploatarea naţională a resurselor şi 
conservarea mediului înconjurător. Educaţia ecologică este foarte importantă pentru generaţiile 
următoare care trebuie să treacă de la ignoranţă la apreciere, cunoaştere, înţelegere, participare şi 
acţiune. 

Educaţia ecologică integrează informaţii de la alte discipline, cum ar fi: istorie, geografie, 
chimie, fizică, psihologie, iar cunoştinţele teoretice sunt corelate cu activităţi practice. Educaţia 
ecologică studiază impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător şi, astfel, această 
educaţie are drept scop, determinarea tinerei generaţii să înţeleagă influenţa propriului 
comportament asupra mediului. Această educaţie se bazează  pe cunoştinţele despre mediu, dar şi 
pe componența afectivă, referitoare la un sistem de valori, responsabilitate şi atitudini necesare 
realizării unei societăţi durabile. 

Această educaţie oferă posibilitatea rezolvării situaţiilor problemă, dezvoltarea capacităţii 
de exprimare verbală expresivă, coerentă şi cursivă. 

Conştiinţa ecologică este acel segment al conştiinţei generale umane, îndreptat spre lumea 
vieţii. Idealul de conştiinţă ecologică sau aşa numita democraţie biotică porneşte dintr-o profundă 
cunoaştere a rostului fiecărei specii de pe Pământ şi exclude concepţia prin care vieţuitoarele sunt 
folositoare sau dăunătoare. Educaţia ecologică modelează conştiinţa ecologică, iar aceasta la rândul 
ei, stă la baza conduitei ecologice. 

Conduita ecologică, comportamentul ecologic este felul cum conştiinţa ecologică formată 
prin educaţie, determină acţiuni etice ale fiecărei fiinţe faţă de viaţa care o înconjoară. 
 
Obiectivele generale ale educaţiei ecologice sunt: 

- îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii vieţii; 
- informarea şi sporirea cunoştinţelor despre mediu; 
- conştientizarea rolului populaţiei în crearea şi prevenirea problemelor de mediu; 
- învăţarea unor deprinderi de viaţă care reduc impactul negativ asupra mediului; 
- cercetarea modalităţilor de îmbunătăţire a stării mediului înconjurător, prin antrenarea 

comunităţii în activităţi de îngrijire a spaţiilor verzi, de reciclare a deşeurilor, de salubrizare 
a localităţilor; 

- creşterea dorinţei de a ocroti, respecta şi proteja natura, prin implicarea în activităţi cu 
caracter experimental şi demonstrativ; 

- promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător. 
 
Obiectivele strategice sunt: 

- creşterea calităţii şi a eficacităţii sistemelor educaţionale pentru a ridica standardul învăţării, 
necesare pentru o societate competitivă şi dinamică; 

- sistemele de educaţie şi instruire ecologică trebuie să fie uşor accesibile şi capabile să atragă 
tinerii şi adulţii; 
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- sistemele de educaţie şi instruire ecologică trebuie să devină mai deschise, cu scopul de a 
uşura mobilitatea, schimbările şi cooperarea la nivel internaţional. 
Educaţia ecologică se poate realiza în familie, care este considerată a fi prima şcoală. Aici, 

copiii învaţă că relaţiile dintre oameni cuprind drepturi, dar şi obligaţii reciproce. Al doilea colectiv 
este şcoala, unde elevii sunt formaţi pentru viaţă. 

Educaţia ecologică se poate realiza prin activitate şcolară, extraşcolară, ştiinţifică, literară, 
artistică, plastică, sportivă. Formele de realizare sunt: excursii, desene, activităţi, drumeţii, orientări 
turistice, colecţii, expoziţii, spectacole, tabere şcolare, etc. 

Elevul trebuie ajutat: 
- să obţină cunoştinţe de bază necesare soluţionării problemelor mediului său imediat; 
- să coopereze pentru obţinerea rezolvării unor situaţii-problemă; 
- să înţeleagă că omul este un tot unitar cu mediul înconjurător şi că efectele negative ale 

acţiunilor sale se repercutează asupra lui însuşi; 
- să dezvolte instrumente de analiză, reflecţii şi acţiune pentru a înţelege, preveni şi 

corecta neajunsurile provocate mediului. 
Educaţia ecologică are rolul de a conştientiza toţi tinerii că acţiunile lor din prezent vor avea 

repercursiuni în viitor asupra calităţii mediului înconjurător. 
În şcoala primară şi gimnazială, elevii sunt foarte receptivi la ce li se spune, ce li se arată în 

legătură cu mediul şi sunt dispuşi să acţioneze. Menirea şcolii este să ofere acum, gradat şi în acord 
cu particularităţile de vârstă ale elevilor, cunoştinţele ştiinţifice care motivează conduitele  şi 
normele ecocivice, să creeze şi să organizeze activităţi şi acţiuni educative privind mediul 
înconjurător. 

În gimnaziu, educaţia ecologică trebuie să se realizeze în activităţile de la clasă şi în 
activităţile extracurriculare organizate de şcoală sau de alte instituţii. Lecţia de biologie trebuie să 
atingă de fiecare dată măcar o latură a educaţiei ecologice. 

Scopul educaţiei ecologice este de a oferi fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o 
atitudine personală, responsabilă, faţă de mediul în care trăieşte. 
Educaţia ecologică are următoarele caracteristici:  

- de comunicare:  verbală, nonverbală; 
- de investigare: analiză de date, proiecte de cercetare; 
- de muncă în echipă: abilităţi de lider; luare de decizii; cooperare; colaborare cu autorităţile 

locale; favorizează dezvoltarea deprinderilor utilizate în rezolvarea problemelor. 
 

Scopul educaţiei ecologice este de formare a unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător 
sau antropic. 
 

„Există puține șanse de a proteja mediul fără un sens de responsabilitate” 
(Kofi Annan) 
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Un mediu curat pentru o viaţă sănatoasă!!! 
 

secretar Ardelean Luminița 
Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Baia Mare 

 
Ştim cu toţii că avem drepturi precum cel la viaţă, la libertate, la proprietate şi e clar ce 

înseamnă şi ce importanţă au. Dar câtă lume ştie că în Constituție scrie ceva şi de un drept la un 
“mediu înconjurator sănătos şi echilibrat ecologic ”? și la ce ne trebuie aşa de mult să existe şi să ni 
se respecte un asemenea drept? Ei bine, chiar dacă nu este evident, de acesta depind mult viaţa, 
sănătatea şi pe termen lung chiar bunăstarea noastră şi mai ales a urmaşilor noştri. În afara dreptului 
de a fi informat, mai există și dreptul de a fi educat în spiritul respectului faţă de igiena propriului 
nostru ambient, cu deosebirea că educaţia în spirit ecologic nu este doar un drept, este şi o obligaţie. 

Dacă ne gândim la sănătatea noastră, trebuie amintit că mare parte din boli sunt şi din cauza 
poluării din mediul în care trăim şi care ne slăbeşte iar inundaţiile ce devastează ţara se trag nu din 
ghinion sau furia naturii ci din defrişări şi desecări.Înmulţirea dăunătorilor vine de la faptul că omul 
a distrus mare parte din locul de viaţă a păsărilor sălbatice, reptilelor şi liliecilor şi nu mai are cine 
mânca surplusul de şoareci şi insecte.... Şi aşa mai departe..... 

Şi dacă înţelegem toţi că trebuie să luăm în serios protecţia mediului şi că un mediu 
înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic e un drept important al fiecăruia, de care avem mare 
nevoie şi pe care trebuie să îl apărăm, va fi mai uşor să se facă cele de trebuinţă decât dacă mai 
amânăm puţin până ajungem să simţim fiecare direct şi dureros pe propria piele ce înseamnă să nu 
ai un mediu curat... 

Un "mediu curat" înseamnă ceva care este nu doar fără gunoaie şi care "arată frumos" ci 
care şi este cât mai aproape de cum era înainte ca omul să înceapă să schimbe natura.Pentru că 
fiecare plantă şi animal are un rost, chiar cele pe care le credem "urâte" sau "rele" sau 
"nefolositoare", şi cu cât schimbăm mai mult natura cu atât riscăm mai mult să facem rău fără să 
vrem, chiar nouă înşine, deşi adesea asta se vede numai în timp mai îndelungat şi în primii ani ni se 
poate părea că am făcut bine sau că nu am stricat cine ştie ce în natură... 
Sunt încă prea mulţi printre noi care aruncă gunoiul pe unde apucă, dar şi ei trebuie să înveţe că 
nimic nu trebuie aruncat la întamplare. Uneori, resturile menajere sunt aruncate de la balcoane, 
fără nicio jenă, spre disperarea celorlalţi locatari de la parterul blocurilor si a trecătorilor. Avem 
pretenţia că trăim într-o ţară civilizată, dar comportamentul unora lasă mult de dorit. 

În fiecare zi vedem pe străzile oraşului muncitori de la salubritate care strâng gunoaiele 
împrăştiate de noi. Tot în fiecare zi vedem şi unii cetăţeni care murdăresc, la propriu, faţa oraşului. 
Unii mătură, dar efortul lor pare zadarnic pentru că alţii aruncă gunoaie în urma lor. 

Ne-am obişnuit ca de fiecare dată să facă altcineva curăţenie în locul nostru. Ne-am obişnuit 
să aruncăm totdeauna vina pe altcineva că nu e curăţenie în oraş. A venit timpul ca noi să încercăm 
să întreţinem curăţenia făcută de cei care sunt platiţi pentru aceasta. Niciodată nu vor fi suficienţi 
oameni care să lucreze, dar cred că pot fi destui oameni care să înţeleagă că doar cu sprijinul lor 
putem să facem ca oraşul să arate mai bine. Cred că oamenii de bună credinţă pot ajuta prin simpla 
gestionare a deşeurilor pe care fiecare le generează. Majoritatea sunt conştienţi şi sunt responsabili 
pentru curăţenia oraşului, dar acest lucru nu este suficient. 
Gunoaie aruncate la întâmplare, hârtii sau tot felul de ambalaje sunt purtate de vânt pe străzi. Cine 
poartă vina? Aşa cum ne e mai la îndemână, dăm vina pe autorităţi, că nu asigură suficiente coşuri 
de gunoi și suficient personal. De cealaltă parte însă, nici locuitorii orasului nu sunt tocmai 
civilizaţi.Coşurile de gunoi existente rămân deseori nefolosite. După o simplă plimbare prin oraş poţi 
să ajungi acasă cu geanta plină de gunoaie. Motivul e simplu: buna creştere îţi spune să arunci 
gunoiul doar la coş. Dar în drumul tău nu ai întâlnit niciun coş de gunoi şi nu te-a lăsat inima să arunci 
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mizerii jos pe stradă. Există însă concitadini pe care nici măcar nu-i interesează să caute un coş de 
gunoi, doar strada e destul de mare şi e destul loc pentru mizerii. 

Comportamentul oamenilor poate schimba radical înfăţişarea mediului. 
A avea un comportament ecologic înseamnă a fi atent cu lucrurile pe care le faci, acestea nu 

trebuie să dăuneze mediului în care trăieşti. Trebuie să gândeşti global şi să acţionezi local. Sunt 
lucruri atât de simple care nu-ţi vor afecta modul de viaţă sesizabil, dar vor avea un impact pozitiv 
asupra mediului. 

Dacă oamenii ar înțelege şi n-ar mai arunca hârtiile și sticlele pe stradă am avea și noi un oraş 
mai curat, poate ceilalţi ne vor urma exemplul, iar în felul acesta, începem uşor, uşor să ocrotim 
mediul nostru natural şi al tuturor celor ce îl „locuiesc". 

Se pare totuşi că această ” promiscuitate ecologică ” în care trăim, pe majoritatea dintre noi 
nu ne deranjează deloc , ba chiar ajungem să ne complacem într-o astfel de situaţie, ridicând 
indiferenţi din umeri. Dacă noi înşine nu dorim schimbarea, altcineva cu siguranţă nu o va face 
pentru noi. Se impune categoric cultivarea bunului simţ, a moralei, a ordinii și disciplinei, a 
sentimentului de responsabilitate prin exemple teoretico-practice. Sunt câteva lucruri simple pe 
care le putem face fiecare dintre noi , trebuie doar să vrem, să ne dorim acest lucru. 

Tot ceea ce facem impactează mediul în care trăim. Cu toţii ne dorim o casă mare, frumoasă, 
încăpătoare, primitoare, comodă, estetică şi nu în ultimul rând „verde”. Este uşor să avem o astfel 
de casă dacă ne preocupă mai mult ceea ce se întamplă pe stradă, dacă păstrăm curăţenia, dacă 
protejăm parcurile și zonele verzi şi dacă ne îngrijim de oraş ca de propriul nostru lăcaş. 

Comportamentul cetăţenesc înseamnă responsabilitate. 
Să nu uităm că totul în viaţă se învaţă. La fel și comportamentul eco. Educarea celor din jur 

(copii, tineri, batrâni) în spiritul protejării mediului și transmiterea mesajelor eco către cetăţenii cu 
care interacţionăm sunt lucruri fundamentale de care ne facem responsabili ca şi cetăţeni.Cu toţii 
suntem înconjuraţi de mesaje eco şi am auzit de nenumărate ori ce trebuie să facem pentru a proteja 
mediul înconjurător. Însă câți dintre noi chiar au răspuns acestui apel? Indiferent că ne găsim parţial 
sau total în spiritul ECO, niciodată nu este prea târziu să ne reamintim ce putem face pentru a fi 
responsabili faţă de mediul în care trăim. 
 
 
Sursele bibliografice: 
1. http://www.google.ro/search? hl=ro&cp=5&gs_id=e&xhr=t&q=mediul&rlz=1W1ADSA_enRO4

11&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1280&bih=684&wrapid=tljp132385
598737208&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=c3DoTt7iLsGGhQes9u
TVCg#um=1&hl=ro&rlz=1W1A DSA_enRO411&tbm=isch&sa=1&q=einstein&oq=einstein&aq=f
&aqi=g10&aql=&gs_sm=s&gs_upl= 2657l4654l0l11433l8l8l0l2l2l0l240l1102l0.4.2l6l0&bav=on.
2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=429015c1e582 258b&biw=1280&bih=723 

2. http://www.google.ro/imgres? q=ENVIRONMENT&um=1&hl=ro&rlz=1W1ADSA_enRO411&biw
=1280&bih=684&tbm=isch&tbn id=on62s9ZT5nwl4M:&imgrefurl=http://www.environment- g
reen.com/&docid=4cxhfPJ_ghbx2M&imgurl=http://www.environment- green.com/images/rec
ycle_logo_arrows.jpg&w=377&h=318&ei=LXPoTrmeH47FswbktrDJBw&zoom=1&iact=rc&dur=
1&sig=111252015098054524918&page=3&tbnh=147&tbnw=158&start=37&ndsp= 18&ved=1t
:429,r:1,s:37&tx=78&ty=19 
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Caracteristici ale parametrilor climatici principali în depresiunea Baia Mare 
 

prof. Baban Iuliana Georgeta 
Liceul Tehnologic „Transilvania”, Baia Mare 

 
Pentru a putea înţelege producerea fenomenelor climatice extreme şi a riscurilor 

pluviometrice în anumite perioade de timp, este importantă cunoaşterea contextului geografic în 
care arealul Depresiunii Baia Mare se încadrează. Astfel, o importanţă deosebită o au aşezarea 
geografică, altitudinea regiunii, factorii genetici ai climei care acţionează asupra regiunii, precum şi 
relieful, hidrografia şi vegetaţia, toate aceste elemente având o influenţă directă asupra oscilaţiilor 
temperaturii aerului şi cantităţilor de precipitaţii de la o lună la alta, de la un anotimp la altul, chiar 
şi de la un an la altul. 

Climatul Depresiunii Baia Mare se supune legilor fundamentale ale latitudinii, 
continentalităţii şi poziţiei geografice, faţă de circulaţia generală a atmosferei. Faptul că 
Depresiunea Baia Mare este situată în nord-vestul României face ca aceasta să resimtă influenţele 
oceanice, masele de aer fiind blocate de masivele montane învecinate sau forţate să escaladeze 
relieful, contribuind astfel la formarea convecţiei dinamice orografice şi la generarea precipitaţiilor. 
Acţiunea factorilor genetici depinde de aşezarea pe latitudine, de poziţia faţă de principalii centri de 
acţiune atmosferică, precum şi de influenţa exercitată de factorii geografici locali, în special de 
relieful carpatic. 

Perioadele excedentare şi deficitare din punct de vedere pluviometric influenţează diverse 
sectoare de activitate precum industria, transporturile, calitatea mediului, a vieţii populaţiei, atunci 
când intensitatea lor permite încadrarea printre fenomenelor meteorologice periculoase. 

În lucrarea de faţă, s-au analizat principalii parametri climatici: temperatura aerului (medie, 
maximă şi minimă) şi cantităţile de precipitaţii de la Staţia Meteorologică Baia Mare, din perioada 
1961-1993, constatând că aceştia se încadrează în specificul climatelor de depresiune. De 
asemenea, s-a evidenţiat evoluţia şi tendinţa de evoluţie a acestora din punct de vedere anual şi 
anotimpual precum şi evoluţia şi tendinţa de evoluţie pentru lunile extreme (ianuarie şi iulie). Astfel 
s-a constatat că şi la nivelul Depresiunii Baia Mare, clima suferă modificări. 

Analiza tendinţelor temperaturii aerului relevă aspecte importante atât din punct de vedere 
spaţial, cât şi din punct de vedere temporal. Se constată tendinţa anuală de creştere uşoară a 
temperaturii aerului.  

În strânsă interdependenţă cu succesiunea principalilor centri barici, cu principalele 
componente ale bilanţului radiativ, precum şi cu caracteristicile suprafeţei subiacente în diferite 
perioade, temperatura aerului prezintă variaţii în cursul anului de la o lună la alta şi de la un an la 
altul (Tab. 1). Din datele prelucrate pentru intervalul 1961-1993, la Staţia Meteorologică Baia Mare, 
cea mai ridicată valoare medie lunară multianuală a temperaturii medii a fost de 19,9ºC, înregistrată 
în luna iulie (Tab. 1). 

Media multianuală a temperaturii medii este de 9,9ºC, în timp ce maxima multianuală a 
temperaturii medii a fost de 10,9ºC, iar cea mai scăzută valoare medie multianuală a temperaturii 
medii a fost de 8,8ºC (Tab 2). 

În ceea ce priveşte valoarea maximă a temperaturii medii anuale, s-a înregistrat în anul 1972 
şi a avut valoarea de 28,9˚C. De asemenea, cea mai scăzută valoare anuală a temperaturii medii, s-
a înregistrat în 1963 şi a avut o valoare de -21,6˚C. Se constată că tendinţa de evoluţie anuală a 
temperaturii medii este într-o uşoară creştere liniară cu o valoare de 0,035°C/ deceniu. 

Luna cea mai rece din cursul anului este ianuarie, când există diferenţe destul de mari faţă 
de valoarea medie multianuală a aceleiaşi luni.  

Astfel, media multianuală a temperaturii medii a lunii ianuarie pentru intervalul studiat a 
fost de -2,4ºC, (Tab. 1), în timp ce valoarea maximă a temperaturii a fost de 15,6ºC, înregistrată în 
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anul 1985, iar valoarea minimă a temperaturii în luna ianuarie a fost de -21,6ºC, valoare înregistrată 
în anul 1963. 

Cea mai ridicată valoare a temperaturii medii înregistrată în luna ianuarie a intervalului 
studiat a fost de 3,0˚C, în anul 1988. Cea mai scăzută valoare medie a temperaturii medii pentru 
luna ianuarie a avut valoarea de -10,1ºC, înregistrată în anul 1964 

În sezonul de toamnă, tendinţa negativă devine mai puternică, în ceea ce priveşte 
temperatura aerului. Sezonul de vară manifestă o tendinţă constantă descrescătoare. 

De remarcat că, în ceea ce priveşte sezonul de primăvară, există o tendinţă constantă de 
creştere a temperaturii.  

Un nivel mai semnificativ de creştere a temperaturii aerului se observă în sezonul de iarnă, 
în mod special în cazul temperaturii minime, tendinţa fiind de 0,5˚C/deceniu. 

În concluzie, cei mai călduroşi ani în care temperatura minimă a depăşit valoarea de 20,0˚C, 
au fost anii: 1961, 1963, 1971, 1972, 1978, 1979, 1987, 1988, 1992 şi 1993. 

De asemenea, anii în care temperatura minimă a înregistrat valorile cele mai mici au fost: 
1961, 1963, 1964, 1967, 1987 

Tendinţa temperaturii medii anuale pentru luna ianuarie este într-o creştere accentuată cu 
o valoare de 1,02˚/deceniu. 

Pentru luna iulie, în ceea ce priveşte temperatura medie, s-au înregistrat următoarele valori: 
media multianuală a lunii iulie a fost de 19,9ºC (tab 1), în timp ce valoarea maximă a temperaturii 
medii în luna iulie a fost de 28,4ºC, valoare înregistrată în anul 1988 . Tendinţa temperaturii medii 
pentru luna iulie este într-o uşoară descreştere liniară, cu o valoare de -0,038˚C/ deceniu. 

În concluzie lunile iulie cele mai călduroase au fost în anii în care temperatura medie a 
înregistrat cele mai ridicate valori peste 28,4°C: 1967, 1972, 1988. De asemenea, anii cu lunile 
ianuarie cele mai geroase în care temperatura medie a înregistrat valori sub -18°C au fost: 1961, 
1963, 1964, 1967 (Anexa 1). 

Iarna, temperatura aerului prezintă oscilaţii foarte mari, care influenţează temperatura 
medie anuală. Variaţiile temperaturii aerului sunt legate direct de caracterul circulaţiei atmosferice 
din timpul iernii respective, la care se adaugă o serie de particularităţi geografice ale zonei studiate 
(caracterul de adăpost, care favorizează acumularea maselor de aer). Astfel, cea mai caldă iarnă a 
fost iarna dintre anii 1970-1971, când valoarea temperaturii medii a sezonului a fost de 11,1˚C , fiind 
generată de persistenţa unei mase de aer tropical. 

La polul opus s-a situat iarna dintre 1962-1963, când s-a înregistrat cea mai scăzută valoare 
a sezonului -15,9°C, ca urmare a frecventelor invazii de aer rece anticiclonic de origine continentală, 
care de foarte multe ori, umple depresiunea, accentuând inversiunile de temperatură 

Valoarea minimă a temperaturii medii în luna iulie în intervalul studiat a fost de 11,8ºC, 
valoare înregistrată în anii 1970 şi 1984 (Anexa 1). De asemenea, s-a constatat că cea mai ridicată 
valoare medie a temperaturii medii din luna iulie s-a înregistrat în anul 1967 şi a fost de 22,8ºC, iar 
cea mai scăzută valoare medie a temperaturii medii pentru luna iulie s-a înregistrat în anul 1984, 
fiind de 17,6ºC. 

În intervalul analizat se constată că media multianuală a temperaturii medii anotimpuale 
pentru sezonul hibernal are valoarea de -0,7ºC. Valoarea maximă a temperaturii medii pentru 
aceluiaşi sezon este de 5,0ºC, iar valoarea minimă multianuală a temperaturii medii în sezonul de 
iarnă este de -10,1ºC. 

Tendinţa temperaturii medii pentru sezonul de iarnă înregistrează o creştere accentuată, cu 
o valoare de 0,48˚C/ deceniu, aceasta fiind o valoare foarte ridicată de creştere a temperaturii  

Primăvara, odată cu intensificarea radiaţiei solare, temperatura aerului devine pozitivă, 
înregistrând o creştere faţă de lunile de iarnă. Cele mai mari creşteri interlunare din cursul anului se 
înregistrează între lunile martie şi aprilie. De asemenea, în acest interval au loc cele mai frecvente 
şi accentuate răciri şi încălziri neperiodice. 



10 

Valoarea maximă a temperaturii anotimpuale de primăvară s-a înregistrat în anii 1965 şi 
1968, fiind de 25,6ºC, în timp ce valoarea minimă a temperaturii primăverii s-a înregistrat în anul 
1987 şi a fost de 0,1ºC. 

Pentru sezonul de primăvară media anuală a temperaturii medii are valoarea de 10,5ºC, 
maxima multianuală a temperaturii medii a fost de 12,5ºC, în timp ce minima multianuală a 
temperaturii medii a înregistrat valoarea de 8,3ºC . 

Se constată că tendinţa temperaturii medii în lunile de primăvară este într-o creştere uşoară, 
cu o valoare de 0,15˚C/ deceniu 

Analizând precipitaţiile atmosferice în Depresiunea Baia Mare s-a constatat că acestea sunt 
destul de ridicate, cantitatea medie multianuală a acestora, măsurate în perioada 1961-1993 la 
Staţia Meteorologică Baia Mare, înregistrând o valoare de 859,3 mm. Cantitatea de precipitaţii mare 
este determinată atât de predominarea circulaţiei maselor de aer din vest şi nord-vest, cât şi de 
prezenţa munţilor în nord, nord-est, masele de aer fiind forţate să escaladeze relieful, contribuind 
astfel la formarea convecţiei dinamice orografice şi la generarea precipitaţiilor. 

În anii cei mai ploioşi, în care a persistat activitatea ciclonică (1966, 1970, 1974, 1977, 1980, 
1985, 1992), valorile au depăşit 950 mm. La polul opus, în anii cei mai secetoşi (1961, 1972, 1973, 
1976, 1983), cantităţile de precipitaţii au fost cuprinse între 600 mm – 750 mm. 

Cea mai scăzută cantitate s-a înregistrat în anul 1961 (606,3 mm/an), iar cea mai ridicată în 
anul 1970 (1168,4 mm/an), acesta fiind cunoscut ca unul dintre cei mai bogaţi ani din punct de 
vedere pluviometric, fapt ce argumentează numeroasele viituri din acea perioadă (ex.: viitura din 
luna mai de pe Râul Someş). Cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 ore a fost 121,4 mm, 
valoare înregistrată în 13 mai 1970. Această valoare a generat viitura pe Someş, când s-au înregistrat 
debite excepţionale, de 2-3 ori volumul total al precipitaţiilor care cad normal într-o lună, acestea s-
au cumulat cu o cantitate mare de ninsori în zona montană, unde stratul de zăpadă a depăşit pe 
alocuri 3 m înălţime. 
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1. Fenomene climatice de iarnă şi de vară, Bogdan, O., Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti,1978 
2. Hazarde meteo-climatice din zona temperată: factori genetici şi vulnerabilitate:cu aplicaţii la 

România, Bogdan, O., Marinică, I., Editura Universităţii „Lucian Blaga", Sibiu, 2007 
3. Indici şi metode cantitative utilizate în climatologie, Cheval, S., Croitoru, A. E., Dragne, D., 

Bălteanu, D., Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2003 
4. Probleme speciale privind climatologia României, Partea I: Factorii climatogenetici, Fărcaş, I. 

(1983), 296 p. 
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Educație pentru viață 
 

prof. Bălan Florica 
Școala Gimnazială Jirlau 

 
Încă din timpuri străvechi omul a fost într-o strânsă legătură cu mediul înconjurător. 
Relația dintre om și natură a suferit schimbări atât negative cât și pozitive pentru natură. 
Omul s-a folosit din antichitate de beneficiile naturii pe când se folosea de ” codrii de aramă” 

care îi oferea adăpost, de fructe, arbori și mai târziu de animale care îi ofereau hrană, de ramuri ale 
copacilor și pietre din care confecționau unelte de vânătoare. 

Tot natura oferea și ”licoarea” fără de care omul nu poate exista – sursa de apă- atât pentru 
consum cât și pentru destindere , relaxare dar și vânătoare. 

Se poate afirma că omul nu poate exista fără natură, deoarece natura reprezintă aer, apă, 
pământ, foc și viață. Aerul reprezintă oxigenul pe care îl respirăm, apa contribuie la circulația 
sângelui din inima noastră, pământul ne produce hrana și ne oferă adăpost, focul este reprezentat 
de soare și ne oferă căldura fără de care nu putem trăi iar viața este a noastră și cum o construim și 
o păstrăm așa o parcurgem. 

Până acum observăm că natura este totul pentru noi, ne oferă viața noastră de zi cu zi! 
Omul pentru a trăi are mai multe nevoi: hrană, spații de locuit, energie electrică, combustibil. 
Toate acestea sunt necesare pentru o viață mai bună! 
Omul cu ajutorul tehnologiei dorește să vină în sprijinul naturii contribuind la dezvoltarea 

biodiversitații prin producerea de noi specii de organisme ,dar pe care le-a creeat cu scopul de a le 
folosi tot în ajutorare proprie: -plante medicinale pentru tratarea unor boli; 

• soiuri de cereale pentru hrană; 

• specii de animale pentru consum propriu; 
Natura prin absorbția CO2  din atmosferă și depozitarea lui în ramuri , frunze, trunchiuri de 

copaci ne purifică aerul pe care îl respirăm. Un aer poluat ne creează boli care ne produc suferință 
sau chiar decesul. Prin purificarea aerului atmosfera rămâne curată iar radiațiile ultraviolete nu pot 
ajunge la noi. În acest mod atât noi cât si toate viețuitoarele suntem protejați de aceste radiații 
ultraviolete care ne pot transforma viața în calvarul îmbolnăvirilor. 

Omul nu îi este recunoscător naturii. Cu cât și-a transformat viața în lux cu atât mai mult 
dorește să o îmbunătățească. El a început să construiască mai mult pentru realizarea confortului lui 
fără să gândească la dezastrele care se produc în urma acțiunilor sale. Tot ce a realizat, a realizat 
împotriva naturii fără să își dea seama de aceste consecințe. Cel mai important lucru îl reprezintă 
încălzirea globală care este o consecință a activităților omenești datorită defrișărilor pădurilor, 
distrugerea habitatelor și dispariția unor specii de organisme, exploatărilor miniere, dezvoltării 
industriei, utilizării autoturismelor proprii. 

În unele momente natura se răzbună pe noi și ne arată roadele activităților noastre prin: 

• incendii din păduri; 

• topirea ghețarilor; 

• creșterea nivelului Oceanului Planetar; 

• hazarde naturale; 

• climă extremă; 

• apariția uraganelor și creșterea în intensitate și durată a lor; 

• fenomene El Nino și La Nina; 

• maree provocate de furtuni; 

• tsunami; 
La noi în țară, cele mai importante efecte ale încălzirii globale sunt creșterea temperaturii 

medii anuale, inundațiile, seceta și deșertificarea. 
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Odată cu creșterea nivelului Oceanului Planetar multe zone din țara noastră vor putea fi 
înghițite de apă sau parțial inundate. În funcție de acestea nivelul Mării Negre va putea crește cu 
până la 5 metri fapt care ar duce la inundarea Deltei Dunării dar și a localităților din zonă. Încălzirea 
globală va avea ca efect negativ creșterea pe termen scurt a numărului de decese și apariția unor 
afecțiuni cronice în special cele cardiovasculare și respiratorii. Cele mai afectate zone vor fi cele 
urbane unde spațiile verzi au dispărut  iar construcțiile de beton și asfaltul străzilor duc la absorbția 
intensă a radiațiilor solare. Verile mai fierbinți și iernile mai blânde duc la dezvoltarea agenților 
patogeni, a bacteriilor, ducând la creșterea numărului de boli infecțioase și apariția unor epidemii. 

Cel mai poluat oraș din România având reputația de cel mai poluat oraș din Europa până la 
accidentul de la Cernobâl a fost orașul Copșa Mică. 

Acest lucru se datorează dezvoltării industriilor mai exact producerea negrului de fum utilizat 
la fabricarea cauciucurilor și producerea zincului. 

În acest caz, natura a cedat. Locurile erau fără viața plantelor și animalelor. Singurii care 
respirau aer cu funingine erau oamenii. Pereții caselor erau negri de la fum. Nu se putea vedea la 
depărtare, tot ce se putea vedea era ceața. În acest moment aceste fabrici s-au închis iar natura încă 
nu și-a revenit complet. 

Sănătatea omului este  influențată de sănătatea mediului înconjurător. Se remarcă astfel 
existența unei proporționalități inverse între nivelul de industrializare și starea mediului 
înconjurător. 

Trebuie sa ajutăm la menținerea echilibrului natural pentru că atât noi cât și generațiile 
viitoare sa ne bucurăm de darurile fără de preț ale naturii. 

Ce putem face noi? 
- putem să păstrăm natura curată colectând deșeurile; 
- putem să folosim bicicleta s-au transportul în comun în drum spre școală; 
- putem să închidem televizorul/calculatorul în timp ce nu îl folosim; 
- -putem să întrerupem alimentarea cu energie electrică atunci când nu ne trebuie; 
- dacă putem și situația ne permite se trecem la producerea și utilizarea energiei verzi 

folosind turbine eoliene sau panouri fotovoltaice; 
- putem să nu defrișăm păduri deoarece acolo supraviețuiesc organisme care vor 

rămâne fără case; 
- putem să facem lucruri uimitoare dacă ne dorim și bineînțeles dacă iubim natura; 

 
Măcar noi generațiile mici să creștem responsabili! 
 
Împreună putem transforma totul și putem proteja natura! 
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Salvăm Planeta ! 
 

prof. Bălășoiu Camelia Rita 
Școala Gimnazială Gurasada 

 
Protejarea mediului este singura modalitate prin care viața poate continua să prospere pe 

această planetă. Descoperă care sunt cauzele și riscurile poluării, ce soluții există pentru a salva 
Pământul și care sunt schimbările pe care le poți face începând chiar de azi. 

 
Mediul înconjurător cuprinde toate speciile vii, resursele naturale, vegetația, 

microorganismele, rocile, atmosfera, clima, vremea. Pe scurt, tot ce apare sau există în mod natural 
pe planetă, tot ce nu este artificial, creat de om. Multe persoane se gândesc mai mult la păduri și 
animale atunci când se discută despre mediu, însă toate elementele menționate mai sus au un rol 
important pe Pământ. 

 
Planeta poate supraviețui fără oameni, însă noi nu putem supraviețui dacă ne distrugem 

singuri casa. 
Motivele principale pentru care trebuie să protejăm mediul sunt: 

• protejarea ecosistemului. A venit momentul să nu mai punem în pericol pădurile, 
oceanele, animalele și toate ființele care trăiesc pe această planetă. 

• protejarea omenirii. Populația globală continuă să crească, însă generațiile viitoare 
vor locui pe o planetă total diferită decât cea pe care am copilărit noi. Schimbările din 
prezent vor îmbunătăți viața oamenilor din viitor. 

• obligația morală. Suntem ființe inteligente, cunoaștem problemele cu care se 
confruntă planeta și avem acces la numeroase soluții pentru a o proteja. De aceea, 
oamenii sunt responsabili de îngrijirea mediului. 

NATURA face parte din viaţa noastră. De aceea e foarte importantă grija pe care trebuie să 
o avem pentru a o păstra curată, intactă cu scopul de a ne bucura de frumuseţea ei. 
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În ultimul timp, din ce în ce mai mult, pădurea apele, animalele, păsările şi omul sunt supuse 
unui imens pericol – POLUAREA. 

Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător apare la copii ca urmare 
a desfăşurării unor acţiuni variate din punct de vedere al temei,conţinutului şi strategiilor utilizate 
care pun copiulul în situaţia de a exersa numeroase acţiuni de îngrijire şi ocrotire a mediului, copiii 
fiind prietenii naturii. 

A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, iar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de 
ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii. 

Ocrotirea naturii, păstrarea şi protejarea mediului în care trăim trebuie să fie o preocupare 
majoră a tuturor, mai ales a noastră ,a dascălilor, care prin specifuicul activităţii noastre, avem 
datoria şi posibilitatea de a forma viitorii adulţi în spiritul respectului pentru mediul înconjurător. 
Fiecare dintre noi ar trebui să cunoască şi să înţeleagă acest proverb chinezesc: 

„Dacă te gândeşti la ziua care va urma, ia-ţi mâncare. Dacă te gândeşti la anul ce va urma – 
plantează un copac.Dacă te gândeşti la secolul ce va urma – educă copiii”. 

Dacă privim cu atenţie în jurul nostru şi încercăm să înţelegem pericolele care pândesc 
mediul înconjurător, ne vom da seama de importanţa educării despre mediu a tinerei generaţii. 
Prin educaţia ecologică putem să cultivăm dragostea şi interesul elevilor pentru lumea care ne 
înconjoară ,putem să formăm atitudini de aprobare sau dezaprobare privind rezultatele pozitive sau 
negative ale acţiunii omului asupra mediului. 

Educaţia elevilor despre mediului necesită cunoaşterea interacţiunii om-mediu, 
conştientizarea micului cetăţean de necesitatea implicării în protecţia mediului, participarea lui 
directă la activităţi care conduc la rezolvarea problemelor de mediu, deoarece ei sunt gestionarul şi 
consumatorul de mâine al resurselor. Educaţia copilului despre natură trebuie să înceapă în familie 
şi grădiniţă şi să continue sistematic în şcoală. 

La intrarea în şcoală, copiii au o serie de reprezentări despre mediu natural,social şi familial 
în cre trăiesc. Cu ajutorul nostru, ei îşi vor forma un orizont mai larg de cunoştinţe şi posibilităţi mai 
mari de înţelegere. 

Rolul şcolii este să le formeze nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, 
ci şi convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. 
Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie pentru frumuseţile naturii ci 
şi convingeri şi deprinderi de conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător. 

Şcoala în ansamblu, prin întregul ei proces instructiv-educativ, trebuie să urmărească, în 
ultima instanţă,trezirea spiritului de independenţă, de formare a capacităţii de autoinstruire şi 
autoeducaţie ecologică la elevi. 

Munca de îndrumare şi conducere sistematică desfăşurată în şcoală trebuie privită ca un 
proces vital în vederea realizării unui salt calitativ în activitatea educativă. Şcoala este o instituţie în 
care nu numai se învaţă carte ci ea reprezintă în acelaşi timp un mediu educativ. În acest mediu, 
elevul trăieşte intens şi se formează în direcţia valorilor cultivate în şcoală, ca şi în direcţia acţiunilor 
ce se întreprind aici în mod sistematic. 

În amplul proces de formare a omului este deosebit de important ca viaţa din afara şcolii să 
continuie, să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă al cărei fundament îl 
zideşte şcoala.  

OBIECTIVE EDUCATIVE ECOLOGICE 
Educaţia ecologică constituie una dintre cele mai dificile şi complexe sarcini în cadrul acţiunii 

instructiv-educative. Din perspectiva obiectivelor pedagogice, aparţinând domeniului cognitiv, 
afectiv-volitiv şi acţional, principalele conţinuturi şi componente ale educaţiei ecologice sunt: 

Cognitive: 
- cunoaşterea globală a mediului înconjurător, fără a nesocoti diferenţele regionale; 
- cunoaşterea noţiunii de protejare a mediului înconjurător; 
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- cunoaşterea importanţei vegetaţiei, solului, apei, aerului; 
- cunoaşterea noţiunii de poluare; 
- cunoaşterea consecinţelor poluării; 
- cunoaşterea măsurilor de organizare a protecţiei naturii; 
- cunoaşterea vieţii şi activităţii unor mari personalităţi ştiinţifice; 
- cunoaşterea imaginii de ansamblu spre care merge omenirea privind mediul 

înconjurător; 
- cunoaşterea urmărilor om-natură; 
- cunoaşterea relaţiei dintre om, plantă, animale şi anumiţi factori de mediu (apă-aer); 
- cunoaşterea problemelor ecologice, ca probleme internaţionale; 
- să considere mediul în totalitate, natural şi artificial, ecologic şi juridic; 
- să sprijine dezvoltarea din perspectiva mediului; 
Afective: 
- sentimentul de dragoste faţă de natură, şi pentru natura patriei în special; 
- sentimentul de preţuire şi respect pentru natură; 
- admiraţie pentru măsurile luate în vederea protejării mediului înconjurător, dragoste 

pentru plante şi animale; 
- mândrie faţă de realizările poporului român; 
- condamnarea celor care contribuie la distrugerea mediului înconjurător; 
- mândria faţă de activitatea oamenilor de ştiinţă români; 
- sentimentul de solidaritate internaţională; 
- sentimentul de admiraţie pentru frumuseţile naturii; 
- sentimentul responsabilităţii pentru integritatea naturii. 
Acţionale: 
- actiunea de ocrotire a naturii prin respectarea normelor legale de protecţie a mediului 

înconjurător, acţiunea de utilizare raţională a resurselor; 
- lupta pentru pace şi înţelegere internaţională. 
În ordinea succesiunii obiectivelor pedagogice, domeniul cognitiv ocupă primul loc. Pe 

funcţiile cognitive ale diferitelor discipline de învăţământ se întemeiază valenţele educative ale 
acestora, implicit acţiunea de aducaţie ecologică. De asemenea, există un paralelism între 
cunoastere, afectivitate şi conduită, ele fiind dimensiuni indisolubile ale oricărei actiuni educative. 
Formarea atitudinii active faţă de realitate şi protejare a mediului inconjurător este una din 
finalităţile obiectivelor educaţiei ecologice ce vizitează dimensiunea afectivă a elevului. 

ATITUDINEA ACTIVĂ FAŢĂ DE REALITATE ŞI DE PROTECŢIA A MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR - 
FINALITATE A EDUCAŢIEI  ECOLOGICE  

MEDIUL reprezintă, după cum spunea Emil Racoviţă, totalitatea forţelor şi energiilor lunii 
materiale care influenţează viaţă unei fiinţe. El poate fi natural sau artificial. ECOLOGIA reprezintă 
conexiunile plantelor cu animalele si mediul. POLUAREA reprezintă modificarea componentelor 
naturale sau prezenţa unor componente străine, ca urmare a activităţii omului şi care provoacă prin 
natura lor, prin concentraţia şi prin timpul cât acţionează efectele nocive asupra sănătăţii, creează 
disconfort sau impietează asupra diferitelor utilizări ale mediului la care acesta putea servi în forma 
sa anterioară. 

EDUCAŢIA  ECOLOGICĂ o definim ca un ansamblu de mijloace, căi şi metode prin care se 
urmăreşte cristalizarea şi amplificarea unor sentimente, trăsături de voinţă şi caracter, atitudini, 
deprinderi ale individului, vizând conştiinţa apartenenţei la natură şi convingerea contopirii, prin 
conduita sa, cu idealui omeneşti, privind natura. 

Din explicarea acestor notiuni, ne dam seama că atitudinea, de orice natură va fi ea, este o 
finalitate a educaţiei. 
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Conştiinţa ecologică este un fenomen psihosocial de o deosebita complexitate şi profunzime 
care cuprinde elemente politice, juridice, ştiinţifice morale; se manifestă pe plan ideologic prin 
teorii, concepţii, doctrine, norme, programe politice iar, în plan psihosocial , prin cunoştinţe, opinii, 
atitudini, interese, motivaţii, modele de acţiune specifice. 

Atitudinea activă a elevilor faţă de realitate şi de protejare a mediului înconjurător reprezintă 
felul de a fi al elevului, de a se comporta, poziţia favorabilă in raport cu mediul înconjurător. Acesta 
nu este înnăscută şi nu se dezvoltă de la sine, prin simplă maturitate-maturizare biologică. Ea se 
educă, se dobândeşte sub influenţa mediului socio-cultural şi educaţiei. Evoluţia stărilor atitudinale 
este dependentă de conţinutul valorilor şi condiţiilor şcolare, de calitatea relaţiilor care se stabilesc 
între elev-şcoala, şcoală-familie-elev. 

Atitudinea creează niveluiri diferite de angajare sau nonangajare a elevilor în obiectivul 
procesului de învăţământ. 

La nivelul conştiinţei elevilor au loc permanente centrări şi decentrări faţă de valorile şcolare, 
in mod deosebit faţă de consecinţele pe care le-ar avea acceptarea sau negarea lor. Se constituie 
astfel, modele comportamentale pe care va tinde să le realizeze, să le autoactualizeze pe temeiul 
reuşitelor anterioare. 

Atitudinea este un concept integrator, într-un întreit sens: presupune multe calităţi 
intelectuale şi morale, este condiţionat şi condiţionează numeroase alte valori fundamentale: 
hărnicia, colectivismul, disciplina liberă-conştientă, responsabilitatea; conferă finalitatea însuşirilor 
majore ale personalităţii. 

Atitudinea se formează doar în climatul afectiv în care se petrece activitatea educativă. 
 

 
 
Bibliografie 
1. Revista Pro Ecologia Mileniului III, Editura Reprograph, Craiova, 2003 
2. Cunoaşterea mediului- Ghid pentru învăţământul preşcolar, Editura Radical, 2001 
3. Revista Educaţia Ecologică, Nr. 5-2000 
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Climate Action in Education in classroom 
 

prof. Bandi Monika 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare 

 
Programul Climate Action in Education organizat de British Council România cu sprijinul 

Ambasadei Britanice la București s-a desfășurat în perioada și participarea ianuarie – martie 2022a 
inclus: 

• 8 ore de training pentru familiarizarea cu tehnici și resurse educaționale pentru predarea 
educației de mediu (ianuarie-februarie 2022); 

• activități de mediu la clasă în care a folosit tehnicile și resursele învățate în training (februarie 
- martie 2022). 

 
Impactul proiectului: 

- 360 profesori formați într-un training de 2 zile, nivel național, rural și urban, la toate ciclurile 
preuniversitare 

- 466 activități de educație de mediu desfășurate în orele de curs cu 8.443 de elevi 
- 70 de proiecte educaționale desfățurate în 92 de școli, proiecte la care au participat direct 

7.929 de elevi (sursa: Facebook) 
 

Școala gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare a participat la program prin implicarea 
claselor a V-a B, a VII-a a, a VII-a B, coordonați fiind de prof. de limba engleză Monika Bandi. 
Activitățile s-au desfășurat în cadrul opționalului ” Lectura și abilitățile de viață” din anul școlar 2021-
2022 cu implicații indirecte din partea elevilor din clasa pregătitoare și a profesorului psiholog și 
logoped. Activitatea propriu – zisă s-a desfășurat în clasă, iar activitatea de diseminare și punerea în 
practică s-a desfășurat în CDI-ul școlii. 

Rolul profesorului de limba engleză a fost de îndrumare, ghidare, coordonare a activităților, 
iar profesorul psiholog a oferit informații elevilor în privința utilizării Jocului nr. 3 la orele de 
consiliere și dezvoltare personală la elevii de la gradiniță și clasele pregătitoare. 

La clasele a VII-a am combinat informații și materiale din 2 lecții sugerate în urma cursului 
absolvit, anume: ”A plastic ocean” și ”Celebrating the artists who explore art and climate change”. 
Informatiile au fost prezentate sub forma de ppt, iar imaginile au fost explicate prin tehnica I see, I 
think, I wonder. Elevii purtat discuții pe marginea imaginilor, au vizionat operele artistei Jane Perkins  
și ale lui Mbongeni Buthelezi pentru a ne inspira în crearea operelor noastre: roboței din materiale 
reciclabile găsite în casă. Am stabilit termenii de realizare a roboțeilor, am recapitulat vocabularul și 
gramatica necesare realizării proiectului,  am prezentat aplicația Chatterbox prin care elevii au dat 
“glas” roboțeilor, prezentându-se fiecare în parte.  

În decurs de 1 săptămână elevii au strâns materialele reciclabile, au realizat roboțeii, au făcut 
prezentarea în Chatterpix și am realizat expoziția în cadrul școlii, creând Climate Change Corner. 
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La clasa a V-a B proiectul s-a desfășurat după următor scenariu: 
Etapa 1: Elevii clasei a V-a B, îndrumați de dna profesor Monika Bandi, au hotărât condițiile de 
participare la proiect și au stabilit planul de acțiune: tematica, materialele, orizontul de timp pentru 
colectare / realizare / testare, produsele finale, responsabilitățile, grupul țintă căruia i se adresează 
produsele finale și sustenabilitatea proiectului. 
Etapa 2: Elevii au selectat și colectat cartonul provenit de la ambalajul în care se livrează zilnic laptele 
oferit elevilor prin programul guvernamental ” Cornul și laptele în școli”. 
Etapa 3: Elevii au colectat ambalaje de carton de la praline / bomboane de ciocolată și capace de 
plastic  de diverse culori de la sticle de sucuri, apă minerală, etc. 
Etapa 4: Elevii, împreună cu dna profesor Monika Bandi, au participat la discuții cu profesorul 
psiholog și cu profesorul logoped din școală pentru a afla modalitatea prin care produsele finale vor 
putea fi folosite și de copiii de vârstă școlară mică. 
Etapa 5: Elevii au confecționat din materialele reciclate jocuri simple pe care le pot utiliza în pauze, 
elevi de toate vârstele. 
Etapa 6: Elevii au evaluat lucrările realizate, și-au autoevaluat prestația în cadrul proiectului și au 
pus în aplicare produsele finale. 
Etapa 7: Elevii au realizat o expoziție în școală cu produsele finale pe care ulterior le vor pune la 
dispoziția tuturor elevilor școlii prin Centrul de Documentare și Informare al școlii, vor disemina 
etapele proiectului și vor publica în media locală rezultatele proiectului. 
Rezultatele proiectului, impactul 
Elevii clasei a V-a B  au realizat din cartonul reciclat, din cutiile de praline și din capacele colorate din 
plastic adunate, 3 jocuri simple care pot fi folosite de copii din ciclul primar și gimnazial. 
Jocul nr. 1 / Produs final 1: clasicul joc X și O, așa cum îl știe toată lumea, desenat pe hârtie și apoi 
hârtia aruncată, a fost realizat din cartonul reciclat de la ambalajul în care se livrează zilnic laptele 
oferit elevilor prin programul guvernamental ” Cornul și laptele în școli”. Astfel, ”tabla de joc” nu va 
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mai fi aruncată, ci poate fi refolosită ori de câte ori este nevoie, la fel și piesele de joc, respectiv X și 
O, pentru că și ele sunt confecționate din același ambalaj din carton reciclat. 
Același joc clasic a fost reinterpretat prin folosirea cutiilor de praline cu 9 orificii pentru tabla de joc 
și a dopurilor colorate de plastic pe post de pioni. 
Jocul nr. 2 / Produs final 2: din cartonul reciclat elevii au confecționat pioni  sub formă de iepurași 
de dimensiunea de 20 cm pentru un joc de societate ( care va fi ulterior dezvoltat și jucat) ”uriaș” 
desfășurat pe podeaua clasei.   
Alternativă: iepurașii din carton au servit și ca ornamente de Paște în casele copiilor 
Jocul nr.3 / Produs final 3: elevii au realizat un joc din cartonul reciclat care va putea fi folosit în 
activitatea profesorului psiholog și al logopedului la grupa mijlocie, mare din grădiniță și la copiii din 
clasele pregătitoare pentru alcătuirea de șiruri logice după model, recunoaștere de forme 
geometrice, culori, pentru consolidarea structurilor de forme, mărime și culoare. 
Impactul: 
Elevii au pus în practică ceea ce au confecționat și anume: jocul X și O, în ambele variante ale sale 
prin implicarea în jocurile lor  și a elevilor din clasa pregătitoare. 
Iepurașii –pioni au fost testați pe un prim joc de societate de podea, după ce în prealabil au ornat 
mesele de Paște. 
Jocurile pentru consolidarea structurilor de forme au fost donate cabinetului de logopedie și 
psihologie din școala noastră. 
Sustenabilitate: jocurile confecționate vor putea fi utilizate de elevi în diverse activități școlare, 
extrașcolare, în timpul liber, de învățători și profesori deopotriva. Jocul nr. 2 va putea fi adaptat la 
orice materie și jucat cu clasa întreagă sub formă de distracție sau concurs pe echipe. 
Elevii și-au luat rolurile în serios, încă din faza de concepere și organizare a proiectului și până la 
realizarea și punerea în practică a celor realizate. 
Partea cea mai interesantă li s-a părut atunci când au avut ocazia de a „testa” jocurile create, când 
au incins partide de X și O între colegi, dar mai ales atunci când au devenit mentori pentru colegii 
mai mici din clasele pregătitoare pe care i-au învățat jocul. 
Elevii au manifestat interes și au fost încântați să descopere că au abilități de organizatori, că au 
putere de decizie și că pot să-și valorifice talentele și în alte moduri decât cele clasice. 
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Proiect de activitate extracurriculară - „5 iunie – Ziua mondială a mediului” 
 

prof. Bănică Dana, prof. Mînzatu Nicoleta, prof. Erfulescu Dana 
Liceului Tehnologic „Constantin  Dobrescu”, Curtea de Argeș 

 
1. Titlul: „5 IUNIE – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI” 
2. Data: 04.06.2021 
3. Coordonatori proiect:  

Bănică Dana, Mînzatu Nicoleta, Erfulescu Dana 
4. Scopul: Însuşirea de cunoştinţe, formarea de abilităţi şi comportamente necesare pentru 

menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, astfel încât să prevină problemele de mediu 
în viitor. 

5. Obiective:  
❖ Identificarea calităţilor mediului înconjurător necesare unei vieţi sănătoase; 
❖ Cunoaşterea unui ansamblu structurat de informaţii despre mediul înconjurător ca 

sistem, despre funcţionalitatea lui şi interacţiunea oamenilor cu mediul lor de viaţă; 
❖ Dezvoltarea sensibilităţii faţă de mediul înconjurător şi problemele lui; formarea 

atitudinii de respect faţă de mediu: starea de sănătate a fiecăruia (fizică şi mentală) 
este în strânsă legătură cu caracteristicile mediului în care trăieşte; 

❖ Implicarea elevilor în acţiuni de protecţia mediului; 
❖ Aplicarea principiilor drepturilor omului în acţiuni de protecţie a mediului. 

6. Parteneri: profesori, diriginţii  
7. Metode: conversaţia euristică; problematizarea; chestionarul; metoda exemplului personal; 

activitatea practică prin care vom arăta că fiecare gest este important, pentru că poate fi 
urmat, chiar dacă iniţial este singular în încercarea de a proteja mediul înconjurător. 

Descrierea proiectului 
Grup ţintă: elevii claselor a IX-a A,a IX-a D, a X-a A şi aXI-a A şi profesori ai Liceului Tehnologic 
„Constantin  Dobrescu”. 
 

Resurse  
- materiale: 

o afişe, postere,diplome,aparate de fotografiat, panouri, pliante, CD-uri, calculator, saci 
din plastic, mănuşi din plastic, seminţe de flori, materiale şi unelte necesare activităţilor. 

- financiare: 
o din fonduri proprii, sponsorizări; 

 

Metode folosite: 
- activităţi de informare, activităţi practice, munca în echipe, desen, concurs, distribuire de 

pliante realizate de elevi, expoziţie foto şi desene cu lucrările elevilor; 
 

Perioada de desfăşurare: 3- 5 iunie 2021 
 

Evaluarea proiectului: 
Programul se va realiza prin: 

- realizarea unui album foto cu activitatile intreprinse; 
- confecţionarea unor pliante şi postere cu mesaje ecologice si afisarea la COLŢUL VERDE al 

acestora; 
- confecţionarea unor produse din materiale reciclabile(vestimentatie); 
- organizarea unor expoziţii cu produsele realizate; 
- prezentarea proiectului de mediu la nivel local; 
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Rezultate aşteptate: 

➢ valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării 
proiectului; 

➢ implicarea a cât mai multor elevi în acţiuni de participare şi colaborare; 
➢ realizarea de expoziţii cu lucrări şi produse confecţionate în cadrul proiectului; 
➢ realizarea unui panou cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea activităţilor; 
➢ realizarea unui CD de prezentare a activităţilor desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor 

propuse şi a produselor finite, CD ce poate constitui „jurnalul” parcurgerii tuturor etapelor 
proiectului. 

 
Obiectivele proiectului se vor materializa prin următoarele activităţi: 

➢ Confecţionarea unor  pliante şi postere cu mesaje ecologice - 03.06.2021 
➢ Organizarea unei expoziţii cu produsele realizate - 04.06.2021 
➢ Organizarea unei expoziţii cu desene şi postere realizate - 04.06.2021 
➢ Prezentare ppt -5.06.2021 
➢ Parada rochiilor din materiale reciclabile - 05.06.2021 

 

 
 

 



22 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



23 

Calculatoare ecologice 
 

prof. Bencze Ramona Laura 
prof. Crăciun Adrian Marinel 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare 
 

Astăzi În prezent se generează o cheltuială foarte mare de resurse naturale și energie pentru 
fabricarea de computere deoarece în lume există milioane de calculatoare iar producția și energia 
consumată pentru fabricarea lor și pentru funcționarea lor continuă să crească constant. 

Companiile producătoare de calculatoare proiectează câteva computere mai ecologice, dar 
mai este un drum lung de parcurs. 

Înainte de a cumpăra un computer, trebuie să comparăm opțiunile pe care le găsim pe piață, 
trebuie pe lângă marcă, performanță, preț, să verificăm și datele de mediu: 

- cantitatea de putere pe care o consumă, 
- durata de viață utilă a bateriilor, 
- dacă au fost utilizate componente sau materiale reciclate, 
- dacă materialele cu care este fabricat pot fi reciclate, 
- dacă nu utilizează materiale sau substanțe chimice toxice, 
- durata de viață utilă a computerului estimată în funcție de garanția acordată 

consumatorului, 
- ambalajul pe care îl aduce echipamentul, 
- nivelul de eficiență energetică. 
Aceste caracteristici ne ajută să distingem computerele mai ecologice. 
Când ne schimbăm computerul ar fi important să nu îl aruncăm, ci să-l ducem la un centru 

de reciclare, astfel materialele vor fi recuperate sau dacă funcționează, îl putem dona. Reciclând 
piesele computerului, putem evita trimiterea materialelor periculoase (plumbul, mercurul și cromul 
hexavalent) la depozitele de deșeuri. Accesoriile legate de computer, precum cartușele de 
imprimantă, hârtia și bateriile pot fi, de asemenea, reciclate. 
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Cumpărarea unui computer prietenos cu mediul poate fi o contribuție la îmbunătățirea 
planetei. Acest lucru îi va motiva pe producători să investească în tehnologii mai curate și să 
economisească energie in viitor. 

Informatica Verde ("green computing" sau green IT), se referă la calculul durabil din punct 
de vedere al mediului. Se ocupă cu studiul și implementarea tehnicilor de proiectare și 
implementare pentru computere, servere și sisteme conectate, cum ar fi monitoare, imprimante, 
dispozitive de stocare și rețele eficiente și sisteme de comunicații cu impact limitat sau deloc asupra 
mediului. Obiectivele Informaticii verzi sunt: realizarea unui câștig economic și a unei bune 
performanțe tehnologice, respectând responsabilitățile noastre sociale și etice, incluzând 
durabilitatea mediului, eficiența energetică, costul eliminării și reciclării. 

Impactul computerelor asupra mediului, se stabilește prin 4 căi complementare. 

• Utilizare ecologică – reduceți consumul de energie al computerelor și al altor sisteme de 
informații și utilizați-le într-un mod ecologic; 

• Eliminarea ecologică – revizuiți și refolosiți computerele vechi, reciclați toate 
dispozitivele electronice care nu sunt refolosibile; 

• Proiectare verde – componente de mediu și design cu consum redus de energie, 
calculatoare, servere, echipamente de răcire și centre de date; 

• Green Manufacturing – fabricarea de componente electronice, calculatoare și alte 
subsisteme cu impact minim asupra mediului. 

 
Bibliografia: 
1. G. Sissa, Il Computer sostenibile. Riduzione dei rifiuti elettronici, riuso dei pc e open source, 

Franco Angeli, 2008, 
2. De Chirico, Green computing e e-commerce sostenibile. Un piccolo viaggio negli impatti 

ambientali della rete, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

AJUTÂND NATURA, NE AJUTĂM PE NOI! 
 

prof. Bodnar Daniela Antonela 
Liceul Tehnologic „Transilvania”, Baia Mare 

 
“A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii ameninţate 
astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”  (Eugen Pora) 
 

NATURA aparţine nu numai generaţiilor actuale ale Terrei ci, cu deosebire, generaţiilor 
viitoare în care ne proiectăm idealurile cu toate speranţele noastre de continuitate şi este o datorie 
de conştiinţă şi etică a fiecăruia dintre noi să contribuim la ocrotirea ei. 
Starea mediului înconjurător, depinde numai și numai de fiecare dintre noi, ne afectează în mod 
direct viața și sănătatea noastră. Tema “Un mediu curat – o viață sănătoasă”, ar trebui să fie o deviză 
pentru întreaga populație a globului. Este nevoie de mai multă atenție și de mai multă 
responsabilitate din partea fiecaărui cetățean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer 
curat, pentru a bea apă curată și pentru a putea folosi conditțiile de viață pe care ni le oferă natura. 
Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijență acest aspect important al vieții lor, ceea ce duce la 
agravarea procesului de poluare și distrugere a mediului și implicit la distrugerea sănătății fiecăruia 
dintre noi și a celor din jur. 
Cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind consecința 
activității mai ales social – economice a acestuia. 

Poluarea mediului privită prin prisma efectelor nocive asupra sănătății a îmbrăcat de-a lungul 
timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare și anume: 
1. Poluarea biologică, cea mai veche și mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă 
prin eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli. 
Astfel, poluarea bacteriană însoțește deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi și indiferent pe ce treaptă 
de civilizație s-ar afla, fie la triburile nomade, fie la societățile cele mai evoluate. Pericolul principal 
reprezentat de poluarea biologică constă în declanșarea de epidemii, care fac numeroase victime. 
Totuși, putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea biologică – bacteriologică, 
virusologică și parazitologică, are o frecvență foarte redusă. 
2. Poluarea chimică constă în eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a diverselor 
substantțe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creșterea nivelului 
de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă 
potențialul toxic ridicat al acestor substanțe. 
3. Poluarea fizică este cea mai recentă și cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca urmare 
a extinderii folosirii izotopilor radioactivi în știință, industrie, agricultură, zootehnie, medicină etc. 
Pericolul deosebit al substanțelor radioactive în mediu și în potențialul lor nociv chiar la concentrații 
foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. 
Marea varietate a poluării fizice, ca și timpul relativ scurt de la punerea ei în evidență, o face mai 
puțin bine cunoscută decât pe cea biologică și chimică, necesitând eforturi deosebite de investigare 
și cercetare pentru a putea fi stăpânită în viitorul nu prea îndepărtat. 
Însă cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului 
(atmosferică). Aceste elemente de bază vieții omenești se pare că sunt și cele mai afectate de 
acțiunile iresponsabile ale ființei omenești. 

Solul, ca și aerul și apa este un factor de mediu cu influență deosebită asupra sănătății. De 
calitatea solului depinde formarea și protecția surselor de apă, atât a celei de suprafață cât mai ales 
a celei subterane. Poluarea solului este considerată ca o consecință a unor obiceiuri neigienice sau 
practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării și depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate 
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din activitatea omului, a deșeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanțe 
chimice în practica agricolă. 

Ca măsuri de prevenire și combatere a poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor 
menajere în recipiente speciale, îndepartarea organizată și la perioade cât mai scurte a reziduurilor 
colectate în afara localităților, depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor 
îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în agricultură, ca îngrășământ natural, a reziduurilor, 
incinerarea rezidurilor uscate, recuperarea și reutilizarea (reciclarea) rezidurilor etc. 
Apa este un factor de mediu indispensabil vieții. Ea îndeplinește în organism multiple funcții, fără 
apă toate reacțiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are 
multiple consecințe negative asupra omului și sănătății sale. 

Ca măsuri de prevenire a poluării apei sunt: interzicerea îndepărtării la întâmplare a 
rezidurilor de orice fel care ar putea polua apa, organizarea corectă a sistemelor de canalizare și a 
instalațiilor locale, construirea de stații de epurare, construirea de stații sau sisteme de epurare 
specifice pentru apele reziduale ale întreprinderilor industriale, înzestrarea cu sisteme de reținere 
și colectare a substanțelor radioactive din apele reziduale ale unităților unde se produc sau se 
utilizează radionuclizi, controlul depozitării rezidurilor solide. 

Acțiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată și complexă. Ea 
poate merge de la simple incomodități în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări 
puternice ale stării de sănătate și chiar pierderea de vieți omenești. Aceste efecte au fost sesizate 
de multă vreme, însă omul a rămas tot iresponsabil față de natură. Efectele acute au fost primele 
asupra cărora s-au făcut observații și cercetări privind influența poluării mediului asupra sănătății 
populației. Ele se datorează unor concentrații deosebit de mari ale poluanților din mediu, care au 
repercusiuni puternice asupra organismului uman. 

Efectele indirecte ale poluării constau însă și din influențele asupra faunei și florei, care 
uneori sunt mult mai sensibile decât organismul uman la acțiunea diverșilor poluanți. Se știe astfel 
că animalele, păsările, insectele, unele organisme acvatice, ca și plantele suferă influența poluanților 
până la dispariția sau distrugerea lor. 

Omul a înțeles că face și el parte din natură, că Terra și resursele ei sunt limitate, că această 
planetă funcționează ca un sistem și că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru 
un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea nu poate renunța însă 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.. 

Primele inițiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani, din 
necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariție. Cu timpul, motivele care au impus ocrotirea 
naturii s-au diversificat. Începând din 1970, au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei: 
subțierea stratului de ozon, încălzirea globalaă, ploile acide, poluarea apelor, a aerului și a solului. 
Oamenii au început să înțeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil față de 
natură.  
Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului. Omul este firul 
care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi.”        Sieux Seatle 
 
 
BIBLIOGRAFIE  
1. „Ecologie generală şi protecţia mediului” - Conf. Dr. Florina Bran, Prof. dr. Ion Dincu, Editura ASE, 

Bucureşti 1998.  
2. „Ecologie. Filozofia naturală a vieţii” - Mircea Duţu, Editura Economică, Bucureşti1999. 
3. „Mediul înconjurător. Poluare şi protecţie” - Sanda Vişan, Steliana Creţu, Cristina Alpopi, Editura 

Economică, Bucureşti 1998. 
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Copii protejează mediul! 
 

prof. Calin Carmen Diana 
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Baia Mare 

 

 
 
Titlul activităţii: Copiii protejează mediul! 
 
Scopul: Conștientizarea elevilor cu privire la necesitatea diminuării cauzelor schimbărilor climatice, 
a încălzirii globale. 
 
Obiective: 

1. Identificarea problemelor de mediu existente  
2. Găsirea unor soluții de diminuare a poluării 
3. Responsabilizarea  elevilor cu privire la protejarea mediului 

 
Resurse: 

➢ Umane: 29 de elevi din clasa aV-a A, cadre didactice, bibliotecarul școlii 
➢ Temporale: 18.11.2021 

Materiale: 
➢ calculatoare conectate la internet, videoproiector, prezentări ppt 
➢ consumabile (hârtie xerox, hârtie colorată, lipici, markere, foarfece) pentru realizarea 

posterelor 
➢ spaţiul expoziţional 

Grup ţintă: 28 de elevi din clasa a V-a A 
 
Descrierea activităţii: 

Activitatea va cuprinde o  scurtă prezentare de informare  asupra campaniei Global 
Education Week, urmată de o dezbatere pe tema schimbărilor climatice observate de elevi și a 
modalităților de reducere a poluării urmată de realizarea de postere, prezentarea posterelor 
realizate. Se va realiza  o expoziție cu tema Săptămâna Educației Globale la Centrul de Documentare 
și Informare al școlii. 
 
Rezultate aşteptate  

➢ formarea comportamentului ecologic 
➢ reducerea activităților ce poluează mediul 
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Monitorizare şi evaluare: 
➢ publicarea imaginilor de la activitate pe pagina de facebook Global Education Week - 

Romania 
➢ expoziția Săptămâna Educației Globale 
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Rezervația naturală Cheile Turzii 
 

prof. Cardoș Maria Daniela 
Liceul Tehnologic „Transilvania”, Baia Mare 

 
Datorită importanței științifice și a frumuseților sălbatice, Cheile Turzii au dobândit, la nivel 

națtional, încă din 1938, statutul de rezervație naturală, mai apoi fiind inclusă în listele U.N.E.S.C.O. 
printre cele mai de seamă monumente ale naturii, datorită valorii peisagistice, zoologice, botanice, 
geologice, arheologice, speologice și nu numai. 

Cheile Turzii sunt chei săpate în calcare jurasice de apele văii Hasdate, care se remarcă printr-
un peisaj carstic unic, cu pereți foarte abrupți (de peste 300m), abrupturi stâncoase, arcade, turnuri 
de piatră sau peșteri fiind  cheile cu cei mai înalți pereți verticali din cadrul Munților Apuseni. 

La aproximativ 6 km vest de de orașul Turda, de-a lungul văii Hasdate, se situează Cheile 
Turzii, o arie protejată de interes național, ce se întinde pe o lungime de 2.90 km și prezintă o 
înălțime a pereților de până la 200 m. Se caracterizează prin aspectul sălbatic, de o frumusețe 
aparte. 

În Cheile Turzii există app. 1.000 de specii floristice, specii vegetale printre care și Leurda 
(Allium ursinum), stanjenelul (Iris pumila), stanjenelul pestrit (Iris variegata) si diferite specii de ferigi 
(Pteropsida). 

Dintre plantele protejate ale rezervației, amintim următoarele specii: Carcelul (Ephedra 
distachya), Ceapa Ciorii din cheie (Allium obliquum) întâlnit doar aici și în Asia la circa 2500 de km 
de Cheile Turzii. „Ceapa ciorii din chei” este o specie de usturoi cu tulpina viguroasă, cu flori galbene 
și frunze așezate oblic față de tulpină. Crește printre colții de piatră, dar mai ales pe brațul unei 
stânci de mare înălțime. Localnicii îl caută, fiind comestibil și înzestrat cu o aromă deosebită. 

O altă plantă  rară este  „ mărarul păsăresc”  o plantă umbeliferă înaltă de vreo 2 m. Crește 
numai pe stâncile ce privesc spre orașul Turda. Mai poate fi întâlnită și în Ungaria și în regiunea 
colinară a bazinului Dunărean. 

Alte plante întâlnite sunt Primula columnae, Jugastul, Scorusul, Piciorul Cocoșului, Garofița 
albă, Odoleanul, Omagul, Violaceu, Vulturica. 
Dintre speciile alpine care au supraviețuit până astăzi în Cheile Turzii se numară: Aster alpinus sau 
Ranunculus oreophilus, iar dintre plantele mai rare din România întâlnim aici: integripetalus, viola 
liliachie (Vioala jóoi), spinul (Carduus fissurae), un neam de omag (Aconitum collibotryon), o 
graminee decorativa (Arenastrum decorum), tisa (Taxus baccata), Dracocephalum austriacum, 
Fritillaria tenella, Centaurea atropurpurea, Daphne creorum, Sorbus cretica, Doronicum columnae, 
Pedicularis campestris. 

Fauna din Cheile Turzii cuprinde 67 specii de păsări, pești, nevăstuica, jderul de piatră, colonii 
de liliceci, mistrețul, iepurii. Unele dintre speciile de păsări sunt considerate rarităţi, fiind declarate 
monumente ale naturii: fluturaşul de stâncă (Trichodroma muraria) , drepneaua mare (Apus melba), 
mierla de piatră (Monticola saxatilis), presura de munte (Emberiza cia) sau acvila de munte (Aquila 
crysaëtos). 

Caracteristic acestui colțișor de țară este fluturele „Phybalopterix”, întâlnit doar în Munții 
Ural și în împrejurimile orașului Rijeka din Iugoslavia. 

În Cheile Turzii se cunosc circa 60 de peșteri, aproape toate de dimensiuni mici (doar 8 dintre 
ele depasesc 20 m lungime, cea mai mare atingând 120 m), dintre care cele mai importante fiind 
Peștera Liliecilor, Peștera Ungurească, Peștera Morarilor, Peștera Binder, Peștera Cetățuia Mare, 
Peștera Modoloaie și Peștera Ascunsă. 

Săpăturile arheologice realizate în peșterile din Cheile Turzii au scos la iveală resturi 
omenești și de mamifere din epoca cuprului, bronzului și fierului, epoca romană și feudală. 
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În punctul „Piatra Tăiată” se afla în perioada romană principala carieră a orașului și a castrului roman 
Potaissa. În secolul al XIX-lea, când urmele exploatărilor romane mai erau vizibile, s-au făcut 
observații detaliate privind tehnicile de desprindere a blocurilor de calcar și de avansare în masiv. 

Din carieră a fost transportată la biserica din satul învecinat Cheia o coloană înaltă de 1,5 m 
și cu diametrul de 0,34 m. În carieră și în împrejurimile sale s-au descoperit țigle, chei, opaițe, 
fragmente ceramice și mai multe monede (o tetradrahmă, un denar din timpul împăratului roman 
Domițian, un denar din vremea lui Macrinus și alte două monede). Descoperirile indică existența 
unei așezări și în preajma carierei romane de calcar. 

Situl arheologic din punctul „Dealul Alb” este înscris pe lista monumentelor istorice din 
județul Cluj. 

Peșterile din Cheile Turzii sunt renumite și pentru faptul că aici localnicii s-au adăpostit de-a 
lungul istoriei, ori de câte ori au avut loc invazii de popoare migratoare. 

Pestera Cateaua mica si Cateaua mare, tortificate prin zidire, au slujit populatiei drept 
refugiu in timpul migratiei tatarilor. Cea mai cunoscută Peșteră „Cetățeaua Mare” („Peștera lui 
Balica”). Numele acesteia a fost dat după un haiduc al locului, Nicolae Balica, participant în urmă cu 
două sute de ani la o revoltă împotriva stăpânirii austriece și care s-a ascuns o perioada aici. 

Toate aceste valoroase monumente ale naturii sunt astăzi ocrotite, prin crearea Rezervație 
Cheile Turzii. 
 
Bibliografie: 
1. Mohan, Gheorghel, şi colab., Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, Casa de Editură 

şi Comerţ „SCAIUL”, Bucureşti, 1992 
2. Cheile Turzii - ghid turistic, Maxim Pop și Alexandru Bartha, Edit. pentru Turism, București, 1973 
3. Turda, date istorice, Violeta Nicula, Editura Triade 
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PROIECT EDUCATIV - CURTEA ŞCOLII – GRĂDINA SUFLETULUI 
 

prof. Chelariu N. Cristina 
Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”, Flămânzi 

 
 
 
A. Denumirea proiectului 
 
→ CURTEA ŞCOLII – GRĂDINA SUFLETULUI 
 
a. Titlul (mesaj – slogan) 
 “Ninge cu flori de dor în grădina sufletului …. 
Un nume. Un om. Un destin. Un suflet care a cunoscut zborul …” 
iar acum se regăseşte într-un om matur, împlinit, cu personalitatea bine definită. 
 
b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează : 
→ Educaţie ecologică 
Protecţia mediului  
c. Tipul de proiect: - local 
B. Aplicantul 

 
- În şcoala noastră au fost derulate , diferite de proiecte educative propuse de I.S.J., de M.E.C.I. şi 
cadre didactice, care au adus multe satisfacţii materiale şi spirituale participanţilor. Dintre acestea 
enumerăm: Proiect GRANT - „Cunoaşte şi respectă natura”; „Sărbătoarea crizantemelor”; 
„Provocare la lectură”; „Săptămâna presei”; „Monitorizarea biodiversităţii locale şi zonale” „Noi şi 
mediul înconjurător”; „Şcoli pentru un viitor verde”, etc. 
Cele mai recente proiecte de amploare, cele mai spectaculoase şi care au adus cele mai mari 
satisfacţii sunt 
“TOŢI AVEM O ŞANSĂ!” - “Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în 
dificultate! - finanţat de Fundaţia Soros România, prin programul Fondul de Urgenţă” 
“SĂ ÎNVINGEM DEŞERTUL DIN CURTEA ŞCOLII ŞI DIN NOI!” - finanţat de PETROM, prin programul de 
responsabilitate socială RESPECT PENTRU VIITOR – ŢARA LUI ANDREI 
“O PICĂTURĂ VERDE PENTRU PLANETA ALBASTRĂ” - finanţat de PETROM, prin programul de 
responsabilitate socială RESPECT PENTRU VIITOR – ŞCOALA LUI ANDREI 
“SĂ ACŢIONĂM VERDE MÂINE POATE FI PREA TÂRZIU” - finanţat de ROMPETROL, prin programul 
ÎMPREUNĂ PENTRU FIECARE 
“O LUME MAI BUNĂ, A MEA, A TA, A TUTUROR!” – proiect C.E.J. 2022 
 

 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
„NICOLAE BĂLCESCU” FLĂMÎNZI 

 
 
 
Oraş Flămînzi,  
JUD. BOTOŞANI 
TELEFON: 0231/552119 • FAX: 0231/552119 
E-MAIL: grscnbalcescu@gmail.com  
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- Coordonator de proiect 
D-na CHELARIU CRISTINA 
Funcţia: Profesor – D.Sp. Resurse naturale şi protecţia mediului  
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” Flămânzi 
 
C. Context 

Încă de la începuturile existenţei sale, omenirea a avut mereu tendinţa să caute şi să 
identifice pe diverse căi miracolul vieţii pe pământ cu toate rosturile şi scopurile sale. 

Copiii nu acţionează ca oamenii mari, nu merg pe făgaşuri cunoscute, determinate de idei, 
de presiunea socială, de norme, de morală şi de „sociologie. Viaţa copilului e spontaneitate, 
neprevăzut. 

Adultul continuă. Copilul începe mereu; acţiunea lui e mereu creație nouă. Aşadar, în viaţa 
copilului nu poate fi vorba de evenimente, ci numai de întâmplări, nu poate fi vorba de intrigă, de 
conflicte, de peripeţii, de înnodare şi deznodământ. Acţiunea e fără cauzalitate evidentă şi obişnuită, 
fără finalitate cu scadenţă îndepărtată. 

Totuşi mergând după maxima lui Antoine Lavoiser „nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, 
totul se transformă”, dorim să mergem pe urmele colegilor care au reuşit să învingă „deşertul din 
curtea şcolii şi din noi”. 

În urma derulării proiectului „Să învingem deşertul din curtea şcolii şi din noi!”- finanţat de 
PETROM, prin programul de responsabilitate socială RESPECT PENTRU VIITOR – ŢARA LUI ANDREI, 
curtea şcolii oferă elevilor şi cadrelor didactice un ambient plăcut, pe unde se poate trece admirând 
frumuseţea unui ecosistem antropizat şi mai ales unde se pot petrece clipe frumoase în pauze şi în 
timpul desfăşurării activităţilor extraşcolare. Cei mai mici dintre elevi aleargă veseli şi zglobii pe alei 
iar cei mari încep să dezlege din tainele vieţii şi a relaţiilor sociale interumane. Se leagă prietenii, se 
stabilesc colaborări, se înfiripă idile. 

Dar munca trebuie continuată şi îmbunătăţită. Curăţenia trebuie întreţinută, spaţiile verzi 
împrospătate şi mai ales trebuie plantate plante ornamentale care să înveselească peisajul în toate 
sezoanele de vegetaţie. 

Pentru aceasta este necesară implicarea activă şi colaborarea tuturor elevilor şi a cadrelor 
didactice. 

În urma demarării proiectului impactul va fi următorul: 
- elevii vor fi implicaţi activ  în desfăşurarea de activităţi practice de protecţie şi respect 

pentru natură; 
- elevii îşi vor îmbogăţi bagajul de cunoştinţe prin activităţi extraşcolare; 
- elevii beneficiind de un ambient plăcut, îşi vor spori interesul pentru oferta educaţională 

a şcolii; 
- cadrele didactice realizează un activ proces de achiziţionare de noi experienţe de 

învăţare; 
- şcoala va avea în permanenţă în curtea şcolii ambient deosebit; 
- autorităţile locale pot participa şi monitoriza activ şi nemijlocit activitatea ştiinţifică şi 

culturală din şcoala noastră, aflată sub conducerea lor. 
D. Descrierea proiectului: 
→ Scop: - crearea unui ambient plăcut în curtea şcolii 
→ Obiective : 

• Obiectivul general al proiectului: 
- Dezvoltarea personală şi spirituală, sănătatea fizică şi emoţională prin activităţi de 

ecologie şi protecţia mediului 

• Obiective specifice ale proiectului: 
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- crearea la nivelul şcolii a unor structuri, mecanisme şi materiale informative care pot 
facilita proiectarea, implementarea şi desfăşurarea activităţilor de cunoaştere a mediului 
înconjurător; 

- dezvoltarea la elevi a competenţelor de documentare şi informare; 
- asigurarea atractivităţii procesului de predare – învăţare, prin organizarea de activităţi 

extraşcolare; 
- formarea la elevi a abilităţilor şi competenţelor necesare pentru abordarea critică şi 

obiectivă a unor stări de fapt; 
- dezvoltarea abilităţilor unor categorii-cheie de elevi de a proiecta şi desfăşura în echipă 

activităţi de educaţie pentru protecţia mediului. 
→ Grup ţintă: 

- beneficiari direcţi: 100 de elevi ai claselor a V-a → a XIII-a. 
- beneficiari indirecţi: toţi elevii şcolii, cadrele didactice (profesorii diriginţi de la clasele 

implicate); 
- părinţii; autorităţile locale. 

→ Durata: - ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 
→ Conţinutul proiectului: 

• Activităţile propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
1. Diseminarea informaţiilor despre proiect 
2. Sera – picătura de viaţă 
3. Sămânţă – un izvor de viaţă 
4. Primăvara în tot şi în toate 
5. Mediu sănătos – oameni sănătoşi 
6. Un om, o grădină, o floare 
7. Evaluarea activităţilor. 

 
Calendarul activităților 

 

Nr. 
Crt 

Denumire 
activitate 

Obiectiv Data 
Responsabil 

Evaluare 
Parteneri 

1. Diseminarea 
informaţiilor 
despre proiect 

- informarea elevilor 
privind importanţa 
cunoaşterii drepturilor 
fundamentale ale 
omului 

- Decembrie 
2021 

- prof. Chelariu Cristina 
- Chelban Gabriela – elevă în 
clasa aXII-a C 
- Murariu Manuela – elevă în 
clasa aXII-a C 

Conversaţie 
euristică 

C.DI. a Liceului Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu” Flămânzi 
prof. doc. Viorica Grosu 

2. Sera – picătura 
de viaţă 

- cunoaşterea de către 
elevi a ciclului biologic 
al plantelor în culturi 
înfiinţate în seră 

- Ianuarie 
2022 

- Prof. Chelariu Cristina Culturile de 
flori din seră 

SERA Liceului Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu” Flămânzi 
prof. Ciobancă Angelica  
prof. Amargheoalei Lenuța 

2. O sămânţă – 
un izvor de 
viaţă 

- achiziţionarea de 
material săditor pentru 
a obţine plante 
ornamentale 

- Februarie 
2022 

- prof. Chelariu Cristina Culturile de 
flori din seră SERA Liceului Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu” Flămânzi 
prof. Ciobancă Angelica  
prof. Amargheoalei Lenuța 
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- plantarea de bulbi 
pentru florile de 
primăvară 

3. Primăvara în 
tot şi în toate 

- plantarea de bulbi 
pentru florile de 
primăvară 

- Martie 
2022 

- prof. Chelariu Cristina 
- Chelban Gabriela – elevă în 
clasa aXII-a C 
- Murariu Manuela – elevă în 
clasa aXII-a C  

Culturile de 
flori de 
primăvară din 
curtea școlii 

prof. Găitan Roxana 
SERA Liceului Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu” Flămânzi 
prof. Ciobancă Angelica  
prof. Amargheoalei Lenuța 

4. Mediu sănătos 
– oameni 
sănătoşi 

dezvoltarea abilităţilor 
de ecologizare şi 
protecţia mediului 

– caracter 
permanent 

- prof. Chelariu Cristina 
- Chelban Gabriela – elevă în 
clasa aXII-a C 
- Murariu Manuela – elevă în 
clasa aXII-a C 

Culturile de 
flori din curtea 
școlii Portofolii 
cu fotografii 

prof. Musteață Cătălina Elena 

8. Un om, o 
grădină, o 
floare 

- dezvoltarea la elevi a 
deprinderilor de 
ecologizare şi protecţie 
a mediului 
- descoperirea roadelor 
propriilor eforturi 

Aprilie 2022 - prof. Chelariu Cristina 
- Chelban Gabriela – elevă în 
clasa aXII-a C 
- Murariu Manuela – elevă în 
clasa aXII-a C 

Portofolii cu 
fotografii 
Culturile de 
flori din curtea 
școlii 

- prof. Musteață Cătălina 
Elena  
- prof. Ciobancă Angelica  
- diriginții claselor 
participante 

9. Evaluarea 
activităţilor  

- asigurarea feed-back 
– ului şi a satisfacţiei 
reuşitei unui lucru bine 
făcut 

Mai 2022 - prof. Chelariu Cristina 
- Chelban Gabriela – elevă în 
clasa aXII-a C 
- Murariu Manuela – elevă în 
clasa aXII-a C 

- materiale 
informative  
- O sinteză a 
tuturor 
activităţilor 
din proiect va 
fi publicată pe 
site-ul şcolii. 

C.D.I. a Liceului Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu” Flămânzi 
Prof. doc. Viorica Grosu 
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Fişă de activitate – ECO ATTITUDES 
 

prof. Chisacof Monika 
Școala Gimnazială, Baia Sprie 

 
1. Titlul activităţii: Eco-attitudes! 
2. Coordonator: prof Chisacof Monika 
3. Data: 09.05-13.05, durata activităţii: 4 ore 
4. Grupul ţintă: Cls a VIII-a A și B 
5. Parteneri implicaţi: UACE 
6. Obiectivele 

a. să lucreze în grup și să contribuie prin exemplul personal la ameliorarea situației ecologice 
b. să sensibilizeze ceilalți elevi, parinți si profesori asupra reciclării plasticului 
c. să înțeleagă importanța trierii și a reciclării 

7. Resursele: 
a. Umane - cadrele didactice implicate și elevii 
b. materiale – sticle de plastic de 2 și 5l, pamânt de flori, plante 

8. Descrierea activităţii 
Ultimul capitol din manualul de limba franceza de la clasa a VIII-a, aduce în discuție tema 

ecologiei. După ce am descoperit vocabularul aferent acestei teme, am decis două teme practice: 
a. Comment faire le tri selectif chez nous? (cum sa triem deșeurile acasă la noi?) În cadrul 

acestei teme, am jucat un joc online: Je suis champion du tri. Le but du jeu est de placer le 
déchet dans la bonne poubelle. Aide Tom à placer les déchets dans la bonne poubelle de tri. 
(Jocul se numestește Sunt campionul trierii deșeurilor, iar scopul jocului este de a plasa 
deșeurile în pubela corespunzătoare.) 

b. Planter un jardin à la verticale. Le but de cette activité a été de recycler le plastique 
(bouteilles) et de l’utiliser en tant que jardinières pour les plantes. Le message de cette 
activité et de réutiliser les matériaux plastiques compte tenu que le plastique se décompose 
en plusieurs centaines d’années. 
Crearea unei gradini verticale din sticle de plastic de 2 si de 5 l, decupate și pictate de către 
elevi, în forma unor jardiniere. Activitatea a constat în plantarea de plante în aceste 
jardiniere de plastic și transformarea gardului școlii într-o grădină verticală. 

9. Rezultate aşteptate: 
Să înțeleagă că este important să separăm plasticul de sticlă și hârtia de aluminiu! Reciclarea începe 
cu sortarea deșeurilor în casele noastre, în locurile publice și se finalizează cu aerul curat și pământul 
sănătos de care avem multă nevoie. 
10. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
observația directă, implicarea elevilor 
11. Rezultate înregistrate - interesul crescut al elevilor față de tematica ecologiei. 
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Mediul ecologic 
 

prof. Ciocan Voichița 
Școala Gimnazială Specială, Baia Mare 

 
Astăzi, ecologia se află în legătură directă cu multe discipline recunoscute pe plan mondial. 

Principalul motiv al acestei situații este dezvoltarea și apariția subiectului ecologiei, indiferent dacă 
este involuntar sau involuntar, atingând indirect multe discipline. Firmele care sprijină acești oameni 
de știință cu resurse proprii, atât din partea statului, cât și private, își continuă cercetarea în detaliu 
și în mod eficient. Când studiile efectuate în acest domeniu sunt examinate și evaluate, baza acestor 
studii este în paralel cu deciziile luate și făcute de Națiunile Unite în anii lui 1990. 

Mediul ecologic; Este o ramură a științei care examinează interesele lucrurilor vii cu mediul 
separat și în întregime, în loc să le examineze în același timp. Ecologia, care examinează impactul 
pozitiv și negativ al organismelor asupra mediului în care trăiesc, vizează minimizarea problemelor 
de mediu și susținerea viabilității vieții. 

Pentru a invita OMUL să fie mai sensibil la mediul ecologic și pentru a crește gradul de 
conștientizare, există multe studii care amintesc natura și curățenia, cum ar fi mediul verde, lumea 
verde și eticheta ecologică. Există o mulțime de lucruri pe această temă. Responsabilitatea socială 
nu trebuie să dăuneze mediului în care trăiți.Acesta este un fapt vizibil care nu poate fi negat. Atât 
pentru propria calitate a vieții, cât și pentru continuitatea următoarelor generații, toată lumea ar 
trebui să arate sensibilitatea necesară.  

Solul se deteriorează rapid. Efectele sunt văzute în toate lucrurile vii. Impactul cel mai mare 
al deteriorării echilibrului natural depinde de numeroase motive, cum ar fi produsele chimice, 
consumul rapid de energie, distrugerea resurselor naturale și existența deșeurilor ireversibile. 
Natura are o ordine în sine. De exemplu, se știe că creaturile vii supraviețuiesc cu condiția să se 
mănânce unul pe altul. 

Degradarea rapidă a climatului forțează condițiile de viață ale animalelor și plantelor. 
Deoarece dezinfectarea produselor alimentare se face cu substanțe chimice, structurile plantelor 
devin corupte și devin o substanță carcinogenă. Consumatorii sunt conștienți de faptul că vor fi mai 
siguri prin furnizarea de producție și consum de resurse reciclabile, regenerabile care să crească 
gradul de conștientizare și să creeze mai puțină poluare, să nu aibă deșeuri dăunătoare. Conform 
studiilor și studiilor, consumatorii s-au orientat către produse ecologice cu o abordare ecologică. 

Produsele ecologice nu se limitează la un anumit subiect, însă sistemul de distribuție, 
achiziționarea de materii prime folosite în producție, toate etapele de producție și livrare către 
consumatori, ambalarea și etichetarea domină întregul proces până devine deșeu după consumul 
final. Este posibil să se utilizeze produse ecologice în multe sectoare, cum ar fi producția de alimente, 
îmbrăcămintea, îmbrăcămintea gata, producția de energie, îngrijirea personală - produse cosmetice, 
sectorul construcțiilor de clădiri, protecția pământului. 
Care sunt avantajele utilizării produselor ecologice? 

• Resurse naturale durabile 
• Generațiile de lucruri vii continuă  
• Are efecte pozitive atât asupra sănătății fizice, cât și asupra sănătății mintale 
• Asigură faptul că lumea va supraviețui mai mult 
• Noile generații sunt lăsate într-o lume mai ecologică și mai sigură  
• Facilitează intrarea pe piețele internaționale în ceea ce privește comerțul  
• Revitalizarea economiei  
• Crește competitivitatea 
• Revitalizarea turismului 
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Substanțele care sunt elemente vitale ale ecosistemului și care sunt vitale pentru a trăi, 
acționează într-un ciclu, făcând mișcări în lumea noastră.Această circulație a substanțelor în 
ecosistem se numește cicluri de substanțe.Aceste substanțe sunt apă, oxigen, carbon, azot și fosfor. 
Aceste cicluri sunt perioadele necesare pentru continuarea naturii noastre într-o manieră perfectă. 
Nerespectarea chiar a unuia dintre aceste cicluri prezintă un mare risc pentru natura noastră. Ca 
urmare a mișcării inconștiente a fiului uman, aceste cicluri sunt deteriorate și continuitatea lor este 
în pericol. 

Unul dintre cele mai importante dintre aceste cicluri este ciclul apei. Ciclul apei în natură are 
loc între lucruri vii, cum ar fi mările, pământul, lacurile și râurile. Într-un ciclu scurt, apele din mări, 
lacuri și râuri se evaporă. Aburul rezultat se întoarce pe pământ ca ploaie și zăpadă. În ciclul lung, 
vaporii de apă, care este dat de evaporarea în pământ și de către lucrurile vii, cum ar fi respirația și 
transpirația, sunt amestecate în atmosferă. Ei se întorc din nou în țară și în mări, ca ploaie și zăpadă. 
O parte din acesta formează ape subterane. Perturbarea ciclului apei afectează viața umană negativ. 

Ca urmare a utilizării excesive a combustibililor fosili și a reducerii suprafețelor verzi, 
cantitatea de C02 din atmosferă crește prin creștere. Acumularea de C02 în atmosferă afectează în 
mod negativ ciclul de carbon, creând un efect de seră. Ca urmare a efectului de seră, căldura 
eliberată de pământ în atmosferă este reținută de C02, iar dispersia sa este împiedicată. Acest 
fenomen creează probleme cum ar fi încălzirea pământului și topirea ghețarilor și creșterea apelor 
din oceane. 
Pentru a nu deranja ciclul de carbon și, prin urmare, echilibrul naturii: 

• Protecția și creșterea suprafețelor verzi, 

• Ar trebui luate măsuri de precauție pentru a reduce utilizarea combustibililor fosili. Astfel, 
viitorul naturii și omenirii pot fi protejate. Încălzirea globală se produce odată cu 
întreruperea ciclului natural de carbon. Încălzirea globală va determina creșterea nivelului 
mării, modificarea cantității de precipitații, distrugerea pădurilor, a plantelor și a animalelor, 
va crea probleme în sistemele agricole. Aceasta va cauza milioane de oameni să migreze, mai 
ales pe coastă. În afară de aceste bucle există și alte trei bucle mari. 
Aceste cicluri sunt ca legile acestei lumi în care existăm. Când aceste legi sunt rupte, această 

natură se va confrunta cu pericolul de dispariție. Este de datoria noastră să ne facem oameni 
conștienți să facă cercetări pe această temă și să susțină pe aceia care lucrează pe această temă. 
Există companii care produc produse etichetate ecologic care sunt conștiente în legătură cu acestea. 
Produsele care conțin etichete ecologice pot fi găsite la ekolojik.com. 
 
Bibliografie 
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Poluarea radioactivă și sănătatea 
 

prof. Ciochină Cristiana Daniela 
Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Râmnicu Vâlcea 

 
Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi 

una de prim ordin pentru conducerea societăţii. Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenţa 
omului fiind dependentă de mediu, iar factorii de mediu (aerul, apa, solul) se pot modifica, în urma 
folosirii lor de către om. Astfel apare poluarea, aspect implicit al vieţii, în desfăşurarea căreia unele 
produse, rezultate din procesele fiziologice şi din activitatea omului şi a animalelor, devin reziduuri 
care pot să incomodeze bunul trai în funcţie de natura şi cantitatea lor. Odată cu marile progrese 
ştiinţifice, cantitatea şi natura lor s-a schimbat fundamental. În ultimele decenii, procesul de 
degradare a factorilor de mediu de pe întinsul planetei noastre a avut o evoluţie din ce în ce mai 
îngrijorătoare, cantitatea de poluanţi atingând cifre ce depăşesc orice imaginaţie. Înlăturarea 
poluării este o problemă de corectare a erorilor care o provoacă. 

Astăzi omul trăiește într-un mediu complex, aflându-se continuu sub acțiunea mai multor 
agenți fizici, cum sunt: lumina, sunetul, radiația ionizantă. Mediul conține surse naturale de radiații, 
cărora omul le-a adăugat, în ultimii aproape 100 de ani, și pe cele artificiale create de el. 
Radioactivitatea naturală a suferit în ultimele 4–5 decenii modificări semnificative datorită 
activităților omului: aducerea la suprafață a minereurilor radioactive, extracția și utilizarea 
cărbunelui și a apelor geotermale, precum și a unor minereuri neradioactive, dar cu conținut 
radioactiv natural care nu poate fi neglijat. Pe de altă parte, s-au folosit pentru construcții materiale 
neconvenționale care au determinat reconsiderarea conceptului de radioactivitate naturală prin 
controlul și supravegherea acesteia. 

Poluarea radioactivă este cea mai perfidă şi insidioasă formă de agresiune asupra mediului, 
„aproape perfectă”, deoarece ea este invizibilă, fără culoare, fără miros şi nu produce durere 
imediată. 

Nivelul de expunere la radiația naturală poate varia foarte mult, în principal datorită tipului 
de roci din care este format substratul geologic. În unele zone din India, Brazilia, Congo sau Suedia, 
fondul natural de iradiere este de până la de10 ori mai ridicat. 

Toate materialele de construcţie (lemn, cărămidă, beton, materiale de izolaţie, materiale 
plastice etc.) conţin concentraţii foarte reduse de elemente naturale radioactive, în special uraniu, 
radiu şi thoriu. Dintre materialele de construcţie, lemnul are cel mai redus conţinut de radiu (implicit 
de radon) iar cărămida, betonul, gresia şi faianţa au valorile cele mai ridicate. Migrarea şi transportul 
radonului şi thoronului din sol sau materialele de construcţie spre aerul din interiorul locuinţelor 
depinde de: porozitate respectivelor materiale, umiditate, diferenţele de presiune între aerul din 
casă şi cel din afară, precum şi de viteza vântului, curenţii de aer, etc. 

Faptul că majoritatea oamenilor staţionează 75 – 80% din timpul lor în interiorul clădirilor 
(locuinţe, birouri, săli de spectacol sau de sport etc.) îi protejează parţial de radiaţia cosmică şi de 
cea terestră (din sol), dar îi expune acţiunii radonului acumulat în încăperile neaerisite sau închise 
etanş – un rol în această etanşare îl are şi tehnologia geamurilor termoizolante tot mai răspândite, 
când vine vorba de industria construcţiilor şi de renovarea apartamentelor. 

Radioactivitatea artificială, apărută mai ales după descoperirea fisiunii nucleare, în anul 
1939, a dus rapid la implicaţii şi consecinţe uluitoare pentru omenire; arma nucleară, motorul pentru 
propulsie, centrala nucleară electrică. 

Energia degajată într-un timp foarte scurt din explozia unei bombe nucleare produce imediat 
mari distrugeri, iar radionuclizii de fisiune şi uraniul sau plutoniul nefisionaţi produc contaminarea 
zonei respective; victimele care scapă de primele efecte ale bombei: unda de şoc, incendiu, 
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dărâmarea construcţiilor, etc. sunt imediat supuse unei doze ridicate de iradiere cauzată de aceşti 
radionuclizi. 

Toate testele efectuate de diverse ţări: SUA, URSS, Marea Britanie şi Franţa de detonare a 
unor bombe atomice în atmosferă au dus inevitabil la contaminarea cu produşi de fisiune. 
Măsurători realizate în 1964 arătau o contaminare, în special cu cesiu 137 şi stronţiu 90, de trei ori 
mai mare a emisferei nordice faţă de cea sudică. După această dată, radioactivitatea depunerilor la 
sol s-a redus treptat având în vedere timpii de înjumătăţire ale celor doi izotopi, ajungând greu de 
detectat în ziua de astăzi. 542|1687  

Explozii atmosferice efectuate, între anii 1980 şi 1990, de China au fost evidenţiate cu 
uşurinţă şi în ţara noastră la puţine zile după experiment.  

Utilizarea în scopuri paşnice a energiei rezultate (electricitate, propulsie etc.) necesită şi 
tratarea, în uzine speciale, a combustibilului nuclear uzat şi a radionuclizilor de fisiune, urmată de 
stocarea în deplină siguranţă a deşeurilor cu radioactivitate ridicată pentru un timp îndelungat (de 
sute, chiar mii de ani de zile). Radionuclizii artificiali, mai ales cei obţinuţi prin activare cu neutroni 
în reactoare nucleare, sunt utilizaţi în diverse activităţi economice, medicale sau de cercetare, cu 
beneficii certe pentru omenire. Printre cele mai cunoscute utilizări ale radionuclizilor artificiali sunt: 
cobalt 60 şi iod 131 în tratarea diverselor forme de cancer. Utilizarea radiaţiilor în domeniul medical 
implică expunerea persoanelor respective la doze semnificative.  

Se poate spune că 87,3% din doza auală la care este supusă populația României se datorează 
fondului natural de iradiere.  

Radiaţiile ionizante pot fi periculoase pentru om. La fel cum soarele poate arde pielea, aşa şi 
radiaţiile ionizante pot cauza daune corpului. Cum se întâmplă acest lucru? În drumul lor, radiaţiile 
ionizante eliberează o cantitate suficientă de energie, pentru a putea îndepărta unul sau mai mulţi 
electroni din atomii ţesuturilor iradiate, dereglând în consecinţă activitatea lor chimică normală în 
ţesuturile vii. La un anumit grad de dereglare a acestor procese chimice, celulele vii nu se mai pot 
regenera pe cale naturală şi rămân permanent dereglate sau mor (în cazul distrugerii ADN-ului). 

Gradul de severitate al efectelor radiaţiei depinde de: 
Expunerea la o doză foarte mare de radiații, care poate conduce în scurt timp la arsuri ale pielii, stări 
de vomă și hemoragii interne; organismul nu poate genera celule noi într-un timp foarte scurt.  
Expunerea îndelungată la doze mai mici de radiații poate cauza apariția cu întârziere a cancerului și 
posibil a unor boli ereditare, lucru constatat în special la supraviețuitorii bombardamentelor de la 
Hiroshima și Nagasaki 

În situaţia expunerii la doze care depăşesc limitele maxim admise, fie că vorbim de personal 
care lucrează în mod direct cu sursele de radiaţii sau de persoane afectate în cazul unui accident 
nuclear efectele asupra sănătăţii acestora depind în mare măsură şi de modul de contaminare. 

Contaminarea externă se referă la depunerea accidentală pe piele sau îmbrăcăminte a 
radionuclizilor fixaţi, incluşi sau adsorbiţi pe/în particule de praf. Iradierea organismului rezultă din 
radiaţiile beta şi gamma ale radionuclizilor contaminanţi care produc arsuri caracteristice, în funcţie 
de activitatea şi timpul de înjumătăţire fizică a acestora şi de energia radiaţiilor. Acestea pot evolua 
asemănător cu arsurile produse de orice alt agent fizic sau chimic. 

Contaminarea internă este dată de pătrunderea accidentală a radionuclizilor in organism 
prin inhalare, ingestie sau prin piele. 

- prin inhalare se datorează prafului sau aerosolilor contaminaţi de căderile radioactive 
provenite de la testele sau de la accidentele nucleare majore. Gradul de contaminare internă 
pe această cale depinde de caracteristicile particulelor radioactive (încărcare radioactivă şi 
electrostatică, mărime, densitate, compoziţie chimică etc.). 

- pe cale digestivă se realizează în urma consumării de alimente şi apă contaminate, direct din 
depuneri sau prin transferul diferitelor substanţe radioactive în interiorul lanţului trofic. 
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- prin piele (absorbţie tegumentară), are importanţă redusă; puţini radionuclizi diluaţi în apă 
pătrund prin tegumentele intacte (cazul celor din grupele alcalinelor şi alcalino-
pământoaselor).  
În primele 12 zile de după accidentul de la Cernobâl, principala cale de contaminare a omului 

a fost cea prin inhalare, după care ponderea a trecut la cea prin ingestie.  
Compoziția materiei vii diferă la plante față de organismele animale, diferă de la un organ la 

altul, ceea ce face ca radiațiile să producă o multitudine de efecte, care, de multe ori, sunt greu de 
explicat. În funcție de tipul și energia radiației, se poate spune, în general, că radiațiile alfa sunt 
oprite de stratul superficial al pielii, radiațiile beta pot traversa mai mulți centimetrii de țesut moale, 
iar radiațiile gamma, cosmice și neutronii interacționează sau trec cu ușurință prin organism, putând 
traversa și blindaje de plumb. În cazul contaminării interne cu radionuclizi emițători de radiații alfa, 
sunt produse leziuni celulare grave, ca și în cazul neutronilor, evidențiate destul de ușor la nivelul 
acizilor nucleici.  

În principal, efectul radiațiilor ionizante asupra omului se datorează inducerii unor radicali 
liberi și ioni cu reactivitate chimică mare și toxicitate, apăruți, mai ales, în interacțiunea radiațiilor 
cu apa din organism.  

Efectele biologice la iradiere sunt multiple. La doze mici de radiații, specifice fondului natural, 
organismele reacționează în limitele fiziologice normale. Dozele mari de radiații, cu mult peste 
fondul natural, duc la distrugerea unor constituenți celulari, în special acizii nucleici, iar în final 
celula, țesutul, sau chiar organismul moare. 

Efectele biologice ale radiațiilor ionizante pot fi grupate în efecte imediate, întârziate și 
ereditare. 

Efectele imediate apar în mod deosebit la doze mari de expunere și la nivelul unor organe 
sau al țesuturilor cu rată mare de multiplicare. Iradierile unice, la nivelul întregului organism, pot 
induce apariția bolii de iradiere care tratată precoce, poate duce la însănătoșirea bolnavului. La doze 
mai mari de 10 Gy (Gray) moartea survine în câteva zile sau chiar mai repede. Aceeași doză sau mai 
mare, primită local de o parte a organismului, poate fi suportată, dar cu alte efecte imediate, cum 
ar fi eritemul. Doze locale mari și unice pot produce necroza părții respective. Efectele tardive apar 
după perioade mari de timp de la iradiere și se manifestă sub forma de boli maligne precum 
cancerul. 

Radionuclizii pătrunşi în organismul omului pot fi repede detectaţi în sânge, urină (iod 131, 
cesiu 137) şi fecale (stronţiu 90). Majoritatea radionuclizilor pătrunşi în organism se comportă foarte 
asemănător cu elementele chimice din care provin sau cu care se aseamănă din punct de vedere al 
proprietăţilor chimice; astfel ritmul de acumulare şi eliminare a radionuclizilor în şi din om, pot fi 
calculate suficient de precis cu ajutorul unor modele matematice. 

Radionuclizii odată ajunşi în sânge, trec în în ţesuturi, unde o parte este fixată (între 30 şi 
70%), cealaltă fiind eliminată prin urină, fecale şi transpiraţie. În funcţie de activitatea metabolică a 
diverselor ţesuturi, radionuclizii pot fi eliminaţi sau recirculaţi în sânge şi fixaţi din nou. 

Nu este clar dacă există o doză „sigură” care să nu aibă nici un efect advers biologic și, de 
aceea, este prudent să se evite expunerea de rutină la radiații ionizante. Într-un raport al 
Organizației Mondiale a Sănătății în care a fost publicată o scară a dozării de radiații din diferite 
activități este confirmat totuși faptul că riscul apariției efectelor negative depinde atât de doza la 
care a fost supusă o persoană cât și de perioada în care a fost expusă. 
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Educația ecologică se învață 
 

prof. înv. primar Codaț Ancuța-Loredana 
Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”, Zalău 

 
“Natura nu este un loc pe care să-l vizitezi. Este ACASĂ. 

(Gary Snyder) 
 

Protejarea mediului este o problemă care ar trebui să ne preocupe pe toți, de la mic la mare. 
Modul nostru de trăi ne pune în pericol planeta,sănătatea și viața noastră, dar și a 

generațiilor viitoare. Consumăm tot mai mult și producem foarte multe deșeuri. Oricând dorim ca 
cei mici să își dezvolte anumite obiceiuri bune, trebuie să oferim modele potrivite pentru ei. La fel 
se întâmplă și în cazul protejării mediului. Copiii trebuie să vadă și să facă lucruri bune și frumoase  
alături de adulți pentru ca mai apoi să pună și singuri în practică și să devină obișnuință și să fie ei 
modele pentru alții. 

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. 
Schimbarea mentalităţii oamenilor se face prin educaţie ecologică şi prin sensibilizarea copilului şi a 
adultului. 

În acest sens, de-a lungul anilor am desfășurat, împreună cu elevii mei, mai multe activități 
de educație ecologică menite să-i determine să-şi regândescă stilul de viaţă în raport cu lumea 
înconjurătoare, să conştientizeze necesitatea protejării mediului natural, ei fiind principalii 
beneficiari ai atitudinii protectoare faţă de darurile pe care natura ni le pune la dispoziție. 

Anul acesta suntem implicați în multe acțiuni de voluntariat și ecologie:  
1. Colectare și donare de capace-acțiunea națională de voluntariat „Capace cu suflet” 
2. Donare de jucării pentru o Grădiniță din mediul rural 
3. Amenajarea unui colț verde al școlii-plantare de flori 
4. Expoziție de desene pe tema educației ecologice 
5. Realizarea de lucrări decorative din materiale reciclabile 
6. Pictură pe folie alimentară și pe pietre 
7. Observarea pomilor înfloriți din livada proprie și realizarea de fotografii cu pomi înfloriți, 

păsări și insecte întâlnite în timpul ieșirii. Dovezile au fost încărcate apoi în Classroom, 
analizate și discutate împreună. 

8. Observare insectele din curtea școlii. 
 

Una dintre acțiunile pe care le-am desfășurat împreună cu elevii mei am numit-o „Mesagerii 
Pământului”. Pe parcursul unei sâptămâni am discutat, am analizat și am vizionat filmulețe despre 
urmările acțiunilor oamenilor asupra naturii, dar și acțiuni benefice mediului  și am făcut pliante cu 
sfaturi de educație ecologică. 

Ne-am pregătit cu ecusoane de „Mesagerii Pământului”, multe pliante și am ieșit pe stradă. 
Am împărțit pliantele noastre trecătorilor și în magazinele din jurul școlii. Oamenii erau foarte uimiți 
și apreciau gestul nostru.Copiilor li se citea bucuria pe chip. A  fost o experiență pe care cu siguranță 
o vom repeta. 
„Natura şi educaţia sunt asemănătoare; căci educaţia transformă pe om şi, prin această 
transformare, creează natura.” (Citat celebru din Democrit) 
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Viitorul poate începe de azi 
 

prof. Coman Claudia Florica Simona 
Şcoala Gimnazială Nr.1, Tileagd 

 
Motto: A risipi, a ne distruge resursele naturale, a pielii și a epuiza pământul în loc să-l 

folosească pentru a-i spori utilitatea, va duce la subminarea în zilele copiilor noștri a prosperității pe 
care ar trebui să le transmitem în mod amplificat și dezvoltat. - Theodore Roosevelt 

În zilele noastre se vorbeşte parcă tot mai mult despre protejarea mediului înconjurător. 
Pământul, planeta noastră, suferă datorită consecinţelor practicilor iresponsabile ale omului asupra 
naturii ce duc la dezastre ecologice ce afectează în cele din urmă sănătatea fizică, mentală şi socială 
a omului însuşi. 

Nu este o problemă pe care să ne permitem să o amânăm pentru mai târziu în speranţa că 
vom avea mai mult timp sau bani deoarece de măsurile pe care le luăm acum depinde atât viitorul 
nostru, dar mai ales viitorul generaţiilor următoare. 

Noile cerinţe de protecţie a mediului impun printre altele şi construirea de clădiri noi de tip 
verzi, pasive sau sustenabile precum şi a caselor ecologice. Termenii de case ecologice,verzi sau 
pasive se interpun. 

Casele ecologice sunt construite din materiale folosite, ţinând cont de micro-mediul în care 
sunt amplasate, asigurându-se astfel un consum redus de energie cu impact scăzut asupra mediului. 
Pentru a putea fi catalogate drept ecologice, acestea prin design, materialele de construcţie trebuie 
să reducă atât consumul de energie, cât şi impactul negativ asupra mediului, astfel proprietarii 
beneficiază de o viaţă mai sănătoasă, trăind în armonie cu natura. Prin reducerea consumului de 
energie şi gaz, sunt reduse implicit şi emisiile de carbon. Ele au scopul de a diminua consumul 
materialelor de construcţii şi a deşeurilor. 

Casele ecologice beneficiază din plin de lumina provenită de la Soare, folosesc apa pluvială 
pentru uzul casnic şi elimină apa reziduală fără să polueze. 

Pot fi din lemn, baloţi de paie, lut sau pământ. Sunt mai bune izolatoare având un coeficient 
termic scăzut, deci un randament superior.Spre exemplu, lemnul e un material izolator mai bun de 
15 ori decât betonul. 

Casele verzi folosesc materiale rezistente, inclusiv case pe structuri metalice ce asigură un 
consum scăzut de energie şi cu un impact scăzut asupra mediului. Ele reprezintă întoarcerea la un 
mod de viaţă mai sănătos şi implicit la protejarea mediului în care trăim. 

   
 
Avantajele caselor ecologice: 

• cele din materiale naturale sunt mai ieftine; 

• sunt mai sănătoase; 

• se construiesc repede şi se întreţin destul de uşor; 

• sunt sustenabile pentru mediu; 
Casele pasive sunt construite pentru a păstra o temperatură echilibrată in interior, indiferent 

de schimbările anotimpurilor. Sunt în prezent modelul de locuință care permite cele mai mari 
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economii de energie. Asigură un climat interior confortabil și vara și iarna, fără însă a fi nevoie de o 
sursă convențională de încălzire, acest lucru fiind posibil datorită faptului că are un grad de izolare 
ridicat şi foloseşte schimbătoare de căldură care pot răci sau încălzi aerul. Sursa principală de 
încălzire este energia „pasivă“ liberă, care constă în captarea energiei solare şi căldura produsă de 
aparatele electrocasnice. 

Condiţia ca o construcţie să poată fi catalogată drept ‘pasivă’, este ca necesarul de încălzire 
al acesteia să fie mai mic de 15kWh/mp/an. 
 

 
 
Beneficiile pe termen lung ale caselor pasive: 

• facturi reduse ale utilităților prin reducerea costurilor de întreţinere a clădirii; 

• calitate superioară a aerului de interior datorită ventilaţiei controlate astfel aerul stătut şi 
umed e înlocuit cu cel proaspăt de afară; 

• confort ridicat deoarece temperatura este aceeaşi în întreaga casă iar datorită izolării se 
adaugă şi liniştea; 

• folosesc energie primară extrem de mică astfel sunt salvate surse energetice pentru toate 
generaţiile viitoare; 

• reducerea emisiilor de dioxid de carbon; 

• se utilizează surse de energie existente, cum ar fi căldura solară de intrare și de căldura 
corpului de persoane. 
Chiar dacă efectele construirii caselor nu se vor vedea imediat, în timp rezultatele nu vor 

înceta să apară. Orice măsură întreprinsă, în timp poate duce la salvarea planetei. Având în vedere 
că resursele sunt tot mai limitate, construcţia unor astfel de case ar putea fi o soluţie pentru a reduce 
poluarea dând astfel dovada că ne pasă de mediu, dar mai ales de viitor. 

În concluzie cu toate că investiția inițială a unei case pasive este mai mare decât a unei 
construcții normale, în timp, costul inițial al materialelor de construcție vor fi întrecute de facturile 
de încălzire și energie electrică pentru menținerea unui trai sustenabil. 
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Biodiversitatea şi protecţia naturii 
 
 

prof. Constantinescu Mirela 
Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman 

 
 
 

Biodiversitatea cuprinde diversitatea speciilor din interiorul acestora, precum şi 
ecosistemele pe care acestea le creează. Diversitatea biologică sau biodiversitatea este unul dintre 
termenii cheie în domeniul conservării, incluzând bogăţia vieţii şi diversele modele. Convenţia 
asupra Diversităţii Biologice (CBD) defineşte diversitatea biologică, astfel: „varietatea organismelor 
vii ale diferitelor medii, terestru, marin şi alte ecosisteme acvatice şi complexele ecologice ale căror 
părţi sunt; aceasta include diversitatea înăuntrul speciilor, dintre specii şi ecosisteme”. 

Biodiversitatea are un rol important în viaţa fiecărei societăţi, reflectându-se în cultura şi 
spiritualitatea acestora (folclor, artă, arhitectură, literatură, tradiţii şi practici de utilizare a 
terenurilor şi a resurselor etc.). Valoarea estetică a biodiversităţii este o necesitate umană 
fundamentală, peisajele naturale şi culturale fiind baza dezvoltării sectorului turistic şi recreaţional. 
Din punct de vedere etic, fiecare componentă a biodiversităţii are o valoare intrinsecă inestimabilă, 
iar societatea umană are obligaţia de a asigura conservarea şi utilizarea durabilă a acestora. 

Pierderea continuă a biodiversităţii a fost unamim recunoscută ca fiind cea mai urgentă 
problemă de mediu cu care se confruntă societatea de azi. Bogăţia fondului natural şi a habitatelor 
reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea vieţii noastre. Şi mai important este că 
aceste zone joacă un rol critic în reglarea sistemelor naturale (circuitul apei, clima) şi pentru unele 
resurse naturale de care societatea noastră depinde. Valoarea economică a acestor „servicii de 
ecosistem” este covârşitor mai mare comparativ cu costul necesar protejării şi conservării lor. 
 
Impact 

În ultima perioadă, ploile acide, efectul de seră, diminuarea stratului de ozon, eroziunea 
solului sau deşertificarea influenţează în mod constant şi negativ biodiversitatea şi echilibrul natural 
al habitatelor de orice tip. 

Exploatarea necontrolată a masei lemnoase şi tăierile ilegale reprezintă o ameninţare la 
adresa biodiversităţii. Aceste situaţii sunt mai frecvente în pădurile de curând retrocedate şi care nu 
sunt în prezent administrate. Se constată un randament nesatisfăcător al acţiunilor de împădurire a 
terenurilor aflate în diverse tipuri de degradare. Efectele deteriorării trebuie privite atât din 
perspectiva omului, cât şi din perspectiva celorlalte specii de pe pământ. 

În afara factorilor naturali (secetă, inundaţii, mişcări seismice etc.) asupra florei şi faunei se 
exercită presiuni şi prin: despăduriri, incendii, poluări industriale, testări necontrolate de ONG-uri, 
substanţe fitosanitare, recoltări şi capturări necontrolate, schimbarea destinaţiei terenurilor etc. În 
ceea ce priveşte exploatările de resurse, presiunile antropice asupra ariilor naturale protejate şi a 
biodiversităţii în general, se manifestă prin exploatările forestiere, achiziţia şi recoltarea de plante 
şi animale din flora şi fauna sălbatică, păşunatul iraţional, dar de multe ori şi prin turismul 
necontrolat şi needucat. 

Un alt aspect negativ asupra ariilor naturale protejate îl constituie şi păşunatul cu vite mari, 
efect amplificat şi de caracterul mlăştinos, cu exces de umiditate a solurilor din multe arii naturale 
protejate.  

Creşterea sporului natural la nivel mondial şi sărăcirea resurselor de hrană a dus în ultimii 
ani la pierderea unor importante habitate naturale importante pentru conservarea biodiversităţii. 
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Este practic unanim acceptat faptul că agricultura intensivă poate conduce la poluarea 
solului şi a apei prin utilizarea excesivă a îngrăşămintelor, a pesticidelor, a apei de irigaţie 
necorespunzătoare calitativ şi cantitativ, în special pe terenurile arabile excesiv afânate prin diferite 
lucrări. Agricultura, alături de industrie, a devenit una dintre sursele importante de agenţi poluanţi 
cu impact negativ asupra calităţii mediului prin degradarea sau chiar distrugerea unor ecosisteme. 

În ultima perioadă, prin schimbarea utilizării terenurilor naturale (cu vegetaţie şi faună 
specifică), acestea sunt folosite fie în agricultură, fie pentru diferite proiecte de infrastructură şi 
amenajare a teritoriului, fapt ce determină schimbări majore, unele ireversibile în structura 
habitatelor care acoperă aceste terenuri, determinând totodată pierderea speciilor de floră şi faună 
ce alcătuiesc biodiversitatea în aceste zone. Cele mai semnificative schimbări ale stării florei şi faunei 
s-au produs şi se mai produc ca rezultat al impactului antropic direct (vânatul, nimicirea animalelor, 
colectarea plantelor), precum şi indirect (prin distrugerea sau schimbarea habitatelor naturale). 
Printre factorii care influenţează nociv flora şi fauna sunt: gospodărirea intensivă cu extinderea şi 
valorificarea agricolă a noilor teritorii naturale; ameliorarea prin secare a zonelor umede şi 
exploatarea terenurilor ameliorate; schimbarea cursurilor râurilor mici; nerespectarea tehnologiilor 
de folosire a pesticidelor şi îngrăşămintelor; poluarea ecosistemelor naturale cu deşeuri industriale; 
braconajul; deranjarea animalelor în perioada de reproducere. 

Activităţile oamenilor au pus ecosistemele sub asediu prin: exploatare la limita lor de 
regenerare biologică, suprafaţa acoperită cu păduri s-a micşorat cu cel puţin o jumătate, iar 
drumurile, fermele şi locuinţele fragmentează rapid ceea ce a mai rămas în pâlcuri mici de pădure, 
terenurile agricole au suferit degradări ale solului prin eroziune, compactare, destructurare sau 
sărăturare, apele subterane sunt exploatate peste rata de refacere. 
 
Schimbarea peisajelor şi ecosistemelor 

Valorificarea solurilor şi a resurselor biosferei a contribuit într-o mare măsură la schimbarea 
peisajului. Creşterea populaţiei, ca urmare a cerinţelor alimentare, a necesitat extinderea 
suprafeţelor agricole. În acest scop, dar şi pentru obţinerea lemnului de foc necesar industriei, s-a 
desfăşurat o activitate intensă de despădurire. 

Defrişarea, care a luat proporţii uriaşe mai ales în ultima sută de ani, a contribuit nu numai 
la ruperea echilibrelor unor biocenoze, dar şi la declanşarea eroziunii accelerate pe suprafeţe 
întinse. 

O altă formaţiune vegetală naturală principală care a suferit profunde modificări, a fost cea 
a pajiştilor naturale. Activitatea de transformare a acestor pajişti datează din epoca în care s-a trecut 
la cultivarea pământului, dar efectele ei au devenit tot mai evidente pe măsură ce mijloacele de 
lucru s-au perfecţionat şi au permis întreprinderea unor importante acţiuni de desţelenire. Pe de 
altă parte, păşunatul excesiv a determinat reducerea calităţii păşunilor pe mari suprafeţe. 

Modificarea învelişului vegetal natural a avut urmări asupra faunei, determinând dispariţia 
condiţiilor specifice mediului de viaţă pentru anumite specii de animale. Pe lângă această acţiune 
indirectă, omul a exercitat şi o presiune directă şi neîntreruptă asupra faunei prin vânatoare. Ca 
urmare, aria de repartiţie a multor specii a suferit modificări importante, unele dintre acestea chiar 
disparând. 

Intensificarea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii (transport auto, feroviar şi 
fluvial, turism, producere şi transport de energie etc.) fără măsuri pentru diminuarea/eliminarea 
impactului asupra biodiversităţii poate fi considerată principala ameninţare la adresa biodiversităţii, 
în contextul dezvoltării economice actuale. 

Dezvoltarea urbană necontrolată, periurbanizarea şi transferul de populaţie din mediul rural, 
însoţite de distrugerea ecosistemelor din zonele urbane (diminuarea spaţiilor verzi, construcţii pe 
spaţiile verzi, tăierea arborilor, distrugerea cuiburilor etc.) şi de măsuri insuficiente pentru 
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colectarea şi tratarea corespunzătoare a deşeurilor şi a apelor uzate au efecte negative 
considerabile atât asupra biodiversităţii, cât şi asupra calităţii vieţii. 

Consecinţele majore asupra biodiversităţii se regăsesc într-o seamă de modificări 
semnificative de ordin calitativ şi cantitativ în structura şi funcţionarea ecosistemelor. Din 
perspectiva principiilor şi obiectivelor de conservare şi utilizare durabilă a componentelor 
biodiversităţii, principalele consecinţe relevante sunt: 

• Manifestarea unui proces activ de erodare a diversităţii biologice care se exprimă prin dispariţia 
unor specii; 

• Fragmentarea habitatelor multor specii şi întreruperea conectivităţii longitudinale (prin bararea 
cursurilor de apă) şi laterale (prin îndiguirea zonelor inundabile, blocarea sau restrângerea 
drastică a rutelor de migraţie a speciilor de peşti şi a accesului la locurile potrivite pentru 
reproducere şi hrănire); 

• Restrângerea sau eliminarea unor tipuri de habitate sau ecosisteme din zonele de tranziţie 
(perdele forestiere, aliniamente de arbori, zone umede din structura marilor exploataţii agricole 
sau a marilor sisteme lotice) cu efecte negative profunde asupra diversităţii biologice şi a 
funcţiilor de control al poluării difuze, eroziunii solului, scurgerilor de suprafaţă şi evoluţiei undei 
de viitură, controlului biologic al populaţiilor de dăunători pentru culturile agricole, reîncărcării 
rezervelor sau corpurilor subterane de apă; 

• Modificarea amplă, uneori dincolo de pragul critic, a configuraţiei structurale a bazinelor 
hidrografice şi a cursurilor de apă, asociată cu reducerea semnificativă a capacităţii sistemelor 
acvatice de a absorbi presiunea factorilor antropici care operează la scara bazinului hidrografic 
şi cu creşterea vulnerabilităţii lor şi a sistemelor socio-economice care depind de acestea. 

• Simplificarea excesivă a structurii şi capacităţii multifuncţionale ale formaţiunilor ecologice 
dominate sau formate exclusiv din ecosisteme agricole intensive şi creşterea gradului lor de 
dependenţă faţă de inputurile materiale şi energetice comerciale; 

• Destructurarea şi reducerea capacităţii productive a componentelor biodiversităţii din sectorul 
agricol. 

Rezultă deci, că valorificarea resurselor naturale are ca efect transformarea profundă a 
peisajului. O viziune clară şi multilaterală asupra mediului şi o intervenţie ştiintifică a societăţii 
omeneşti constituie premisele unei valorificări capabile să asigure menţinerea echilibrului 
componentelor mediului, atât de necesar vieţii şi activităţii omului. 
 
Surse bibliografice: 
1. www.anpm.ro/biodiversitate 
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Activități ecologice în cadrul proiectului InSoMed 
 

prof. Cosma Simona 
prof. Baban Diana 

Școala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare 
 

InSoMed – proiectul „Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială”, finanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul căruia unitatea noastră școlară a fost partener, 
desfășurat în perioada 2017-2020, a avut ca obiectiv creșterea nivelului de trai pentru persoanele 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea situată în latura de sud-vest a 
Municipiului  Baia Mare. Astfel, pe parcursul a trei ani, s-au servicii integrate specializate pentru 
minimum 560 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care locuiesc în latura de sud-
vest a Municipiului Baia Mare: 

• Servicii de sprijin pentru ocupare (308 persoane, din care 90 vor primi sprijin financiar 
pentru angajare) 

• Servicii educaționale (100 elevi) 

• Servicii socio-medicale (152 persoane) 

• Servicii medicale (80 persoane) 

• Servicii sociale (560 persoane) 

• Servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit (100 persoane) 

• Servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor personale (40 persoane) 
 
Serviciile educaționale au fost oferite de către Școala Gimnazială Nr. 18, Partener 2 în cadrul 

proiectului InSoMed, care a organizat activitatea cu elevii pe durata celor 22 luni. Cei 100 elevi din 
grupul țintă au beneficiat gratuit, timp de 22 luni, de următoarele servicii în cadrul proiectului: 

• Program de tip școală dupa școală, în care elevii, asistaţi de către consilieri psiho-pedagogi şi 
experți pe diverse discipline școlare au aprofundat lecțiile de la orele de școală și și-au făcut 
temele. 

• Activități extracurriculare: excursii cu scopul protejării biodiversității, participarea la locuri de 
joacă, vizite la obiective turistice, concursuri pe diferite tematici, acțiuni care contribuie la 
creșterea stimei de sine, educație interculturală, programe de sprijin individualizat și adaptare 
curriculară, dezvoltare de resurse și materiale noi de învățare, programe specifice de promovare 
a regulilor elementare de igienă etc. 

• Servicii de consiliere psiho-pedagogică pentru dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu 
cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru managementul propriului traseu educaţional şi 
profesional, reprezentând un proces de pregătire şi îndrumare a elevilor către discipline şi 
domenii potrivite structurii de personalitate a acestora. 

• Pachete integrate conținând: transport și masă pentru elevi pe durata orelor de after-school, 
plus stimulente financiare pentru achiziționarea de rechizite, îmbrăcaminte și încălțăminte. 

 
Activitatile de tipul after-school au avut ca scop atât creșterea calității rezultatelor școlare, 

cât și dezvoltarea personală a elevilor. Prin aceste servicii, s-a urmărit contribuția la îmbunătățirea 
rezultatelor școlare ale copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul în zona 
vizată de proiect.  

În cadrul activităților propuse prin proiectul InSoMed, la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 18 Baia 
Mare programul de tip școală după școală a contribuit la stimularea îvățării și a progresului școlar al 
elevilor. Pe de altă parte, cele care s-au bucurat de o reală apreciere din partea elevilor, au fost 
activitățile extrașcolare. De la excursie și tabăra la mare, la concursurile tematice, vizite, sau jocuri 
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tematice sau șezători literare, toate au adus plus valoare activităților proiectului, gradul de 
satisfacție al participanților fiind unul ridicat. Astfel, în cele ce urmează, va fi prezentat un scenariu 
de activitate ecologică, desfășurată în cadrul activităților extracurriculare organizate prin proiectul 
prezentat anterior. 
 

Scenariul orientativ pentru derularea activității extracurriculare 
 
Tema: CASA NOASTRĂ, NATURA! 
Data:  
Grup țintă: 100 elevi 
Locul de desfășurare: spațiul amenajat în Parcul Regina Maria, Baia Mare 
Scopul activității: Formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi 
îmbunătăţirea calităţii mediul înconjurător. 
 
Obiective: 

• să conştientizeze interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii; 

• să-şi însuşescă cunoştinţele referitoare la complexitatea relaţiei dintre speciile unui 
ecosistem; 

• să ia atitudine faţă de orice activitate care poate distruge echilibrul din natură; 

• să aibă o conduită pozitivă, de participare la activităţile de protejare a mediului, condiţie a 
unei vieţi sănătoase, în deplina armonie cu natura. 

• dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii; 

• puterea de a ocroti formele de viaţă. 

• să conştientizeze rolul fiecăruia dintre noi în realizarea unei lumi mai bune şi a unui mediu 
mai sănătos; 

• dezvoltarea capacităţii de organizare şi a spiritului de cooperare în echipe; 
 
Resurse:  pliante, imagini reprezentative, recuzită aleasă din cadrul natural 
Bibliografie -  Educaţie ecologică, Vitalie Sochircă, Tudor Cozari 
 
Desfășurarea activității: 
 
Exercițiul inițial: „De vorbă cu NATURA” - valorificarea expunerii opiniilor elevilor în stabilirea unor 
concluzii ce vizează gija noastră față de natură. Cu ajutorul cadrelor didactice de la fiecare grup, care 
pregătesc pliante și imagini reprezentative din natură, dar și a recuzitei alese de către elevi, din 
mediul înconjurător, exercițiul „De vorbă cu Natura” permite elevilor să-și exprime opiniile cu privire 
la necesitatea protejării mediului înconjurător. 
 
Exercițiul de bază: prezentarea unor jocuri de rol „Ministrul mediului pentru o zi”; 
- elevii sunt sprijiniți permanent în organizarea și desfășurarea jocurilor liber alese atât în procesul 
de exprimare a opțiunilor, de negociere cât și în cel de implementare. Se va monitoriza aplicarea 
regulilor stabilite și se vor pune la dispoziția elevilor resursele solicitate. Fiecare expert/ consilier 
psihopedagog pregătește un joc pe care poate să-l organizeze cu elevii dacă aceștia nu au inițiativă, 
nu au idei, solicită sprijin/ jocuri noi etc. 
 
Exercițiul final: dramatizări „Copilul şi pădurea” în scopul argumentării necesității protecției 
mediului înconjurător  
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Evaluarea activității: îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura care există între om şi natură, între 
cunoştinţele dobândite la diferite discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, dă posibilitatea 
elevilor de a se implica şi organiza prin investigare individuală sau în grup, autoconducându-şi 
procesul de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în 
mod public opiniile. 

Activitatea a fost considerată de către elevi extrem de utilă, întrucât le-a permis să înțeleagă 
legătura dintre om și natură, importanța cunoștințelor dobândite la diverse discipline în cadrul școlii 
și posibilitățile de aplicare a acestora în natură, prin investigarea individuală sau în grup, având în 
același timp privilegiul de a-și exprima opiniile în fața comunității, propunând soluții pentru un 
mediu mai curat. 

Valorificarea cunoștințelor dobândite atât prin parcursul școlar al fiecărui elev, cât și din 
cadrul diverselor activități extrașcolare sau extracurriculare este posibilă datorită formării unei 
atitudini pozitive față de protejarea mediului înconjurător. Observăm astfel, în ultima perioadă, o 
apetență sporită a elevilor pentru participarea la activități pe teme ecologice, fie activități practice 
sau de stimulare a potențialului creator, ccea ce duce la dobândire unui comportament responsabil 
referitor la protejarea naturii și grija față de mediul înconjurător. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

Seminţele de cânepă – superalimentul viitorului 
 

prof. Costin Carmen Gianina 
Liceul Tehnologic „Transilvania”, Baia Mare 

 
Cânepa este o plantă rezistentă, originară din centrul Asiei, ce poate fi crescută practic în 

orice ecosistem de pe glob. Deși are o înălțime medie de 1-2 metri, unele varietăți pot depăși 5 
metri. Semințele ei sunt considerate a fi superalimente, dar toate părțile ei sunt utile. Din această 
plantă pot fi confecționate practic toate produsele care sunt confecționate la ora actuală din 
bumbac, lemn sau petrol. Frunzele de cânepă sunt și ele comestibile. Conțin un procent ridicat de 
siliciu, un mineral necesar pentru construirea oaselor, pielii, părului și unghiilor. În plus frunzele sunt 
foarte bogate în fibre. Ceaiul din frunze uscate are un gust bun și ține microbii la distanță. Există 
două tipuri de cânepă: cânepa pentru drog (Cannabis Indica) şi cânepa pentru obţinerea de fibre 
textile (Cannabis Sativa), ale cărei seminţe decorticate se consumă. Se confundă aceste două tipuri 
pentru simplul fapt că ambele au denumirea CANNABIS. 

Pe teritoriul actual al României cânepa a fost cultivată întotdeauna pentru obţinerea de fibre 
şi nu a fost utilizată nici măcar accidental pentru drog (nu există nici un document care să ateste 
acest lucru). Diferenţa majoră dintre cele două subspecii este că în timp ce din cânepa indiană 
(Cannabis Indica) se pot obţine diverse tipuri de droguri, cânepa românească, cânepa textilă (în 
special Cannabis Sativa) nu este drog! Ea conţine doar 0,01 % componente halucinogene, deci 
cânepa românească nu se poate numi plantă halucinogenă. Datorită conţinutului lor în substanţe 
active, ambele specii se folosesc şi în tratamentul unor afecţiuni. Pe meleagurile noastre cânepa a 
fost cultivată din cele mai vechi timpuri ca plantă textilă, dar și ca plantă oleagenoasă, căci uleiul 
obținut din semințe se folosea în alimentație înainte de apariția uleiului de floarea soarelui. Cânepa 
este numită și „planta minune”, deoarece a fost apreciată și utilizată de mii de ani în urmă de 
civilizațiile asiatice. Semințele de cânepă erau utilizate sub formă de ulei, pastă, decoct, infuzie, praf 
în diverse rețete curative. 

Semințele de cânepă fac parte din categoria celor mai nutritive alimente, datorită 
conținutului ridicat de proteine, acizi grași polinesaturați omega-3 și omega-6 și fibre insolubile și 
sunt considerate de unii autori ca fiind „superalimentul viitorului”. Ele conțin o mare cantitate de 
vitamina E, precum și minerale ca magneziu, zinc, fier, potasiu, calciu, fosfor dar și microelemente 
precum crom, thorium, arsenic și strontiu. Semințele de cânepă nu au nici o legătură cu drogul. 
Aceste semințe sunt mult mai nutritive decât semințele de in, dovleac, floarea soarelui, susan sau 
soia și asigură organismului necesarul zilnic de acizi grași precum omega-6 și omega-3. Acești acizi 
sunt foarte importanți deoarece ne mențin starea de sănătate și previn apariția bolilor 
cardiovasculare. 109 În medicina tradiționala asiatică, cânepa a fost preparată în diferite moduri 
pentru tratamentul diverselor boli cum ar fi: inflamații, diaree, greață, dureri de cap, alopecie, 
hematochezie, etc. 

La noi în țară, cânepa se găsește în mai multe variante comestibile: semințe decorticate 
(nuca de cânepă), ulei presat la rece, pudră proteică, făina de cânepă, tărâțe de cânepă, fulgi de 
ovăz cu semințe decorticate de cânepă, pâine cu cânepă, batoane cu cânepă și fructe uscate, 
ciocolată cu semințe de cânepă. Având un gust asemănător cu semințele de pin și de floarea-
soarelui, semințele de cânepă pot fi folosite în orice rețetă, fie că e dulce sau sărată. Frunzele de 
cânepă sunt și ele comestibile. Conțin un procent ridicat de siliciu, un mineral necesar pentru 
construirea oaselor, pielii, părului și unghiilor. În plus frunzele sunt foarte bogate în fibre. Cânepa 
este considerată “regina” proteinelor vegetale datorită conținutului mare de proteine de calitate 
superioară, incluzând toți cei 8 aminoacizi esențiali și totodată prin prezența unei cantități 
semnificative din acizii grași esențiali omega-3, respectiv omega-6 în raportul ideal pentru 
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organismul uman. Din întreg regnul vegetal, în semințele de cânepă se găsesc proteinele comestibile 
care pot fi folosite în totalitate de către organismul uman. 

Semințele de cânepă reprezintă o sursă completă de proteine. Uleiul extras din semințe are 
cea mai înaltă concentrație de acizi grași esențiali dintre toate semințele de pe pământ. Semințele 
conțin peste 20 de oligoelemente și sunt mai ușor digerabile. Conținutul de acizi grași esențiali și de 
proteine reprezintă o alternativă sănătoasă la pește, care este din ce în ce mai contaminat cu 
mercur. 65% din conținutul total de proteină din sămânța de cânepă este o proteină globulară 
numită edestina, care seamănă foarte mult cu globulina din plasma sanguină umană și are rol în 
menținerea unui sistem imunitar sănătos. Edestina are abilitatea unică de a stimula producerea de 
anticorpi. Vitamina E din semințele de cânepă se prezintă în 5 forme: alfa-tocoferol, beta-tocoferol, 
gammatocoferol, delta-tocoferol, alfa-tocotrienol, având structurile chimice de mai jos: 110 
Gamma-tocoferolul din uleiul de cânepă are efecte anticancerigene, în special în cazul cancerului de 
colon. Semințele de cânepă mai conțin următoarele substanțe nutritive: lecitina care ajută la 
funcționarea creerului și are un efect de curățare al arterelor; colina se obține din lecitină și are rol 
în transmiterea impulsurilor nervoase ale creierului în întregul sistem nervos, pe lângă acestea mai 
înlesnește funcționarea ficatului și a bilei, mai are efecte pozitive în ameliorarea capacității de 
memorare, arteroscleroza, hipertensiune arterială, hipercolesterolemie, hipoglicemie, stres, ciroza 
hepatică, amețeli, ulcer gastric, afecțiuni cardiace, iar derivatul său acetilcolina are rol crucial pentru 
memoria de scurtă durată; inozitolul care reduce nivelul de colesterol, fitosterolii numiți “hormonii 
plantelor” sau fitoestrogeni, care reglează metabolismul colesterolului, metabolismul celular și sunt 
reglatori hormonali. 

Compoziția complexă și echilibrată a seminței de cânepă o face foarte valoroasă atât în 
alimentația zilnică, ca mijloc de menținere a unui trup sănătos cât și în tratarea unor afecțiuni. Uleiul 
de cânepă are efecte benefice în tratarea unor boli cum sunt: - afecțiuni cardio-vasculare - afecțiuni 
ale pielii și mucoaselor - artrita reumatoidă și alte afecțiuni inflamatorii - osteoporoză - diabet 
zaharat - oboseală - obezitate - cancer - ajută la dezvoltarea sănătoasă a creierului - reglează 
echilibrul hormonal. Cânepa este cu adevărat un izvor de sănătate. În general, cantitatea zilnică de 
semințe de cânepă necesară pentru un adult este de aproximativ 15-30 grame, deci pentru adulti 
se recomandă 1 linguriţă/zi; iar pentru copii 1/4 linguriţă pe zi. Se poate administra fie ca şi cură, 20 
zile/lună, pauză 10 zile, timp de 3 luni, fie în salate sau în mâncăruri. Iată și alte câteva întrebuinţări 
pe care cânepa le-ar putea aduce omenirii: 

• toate materialele din plastic ar trebui realizate din ulei de cânepă, deoarece materialele 
plastice din cânepă sunt biodegradabile; 

• din cânepă se poate fabrica o gamă largă de 111 medicamente; 

• cânepa poate ajuta la combaterea foametei în lume, căci o mulţime de produse alimentare 
pot fi realizate din cânepă; 

• poate fi o materie primă importantă în producția de hârtie; 

• se poate utiliza cu succes în construcții de locuințe și în producerea a numeroase produse de 
îngrijire personală; 

• din cânepă se pot face haine durabile, deoarece hainele realizate din cânepă sunt extrem de 
rezistente de-a lungul timpului. 
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Importanța educație ecologice 
 

prof. Cristescu Mihaela 
prof. Ion Lenica 

Liceul „Traian Vuia”, Craiova 
 

“Există puține șanse de a proteja mediul fără un sens de responsabilitate “ – Kofi Annan 
 

Educaţia nonformală alături de educaţia formală şi educația informală reprezintă ansamblul 
acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate, succesiv sau simultan, în cadrul activităţii de 
formare dezvoltare a personalităţii umane. 

Educația nonformală a fost definită de catre J. Kleis drept “orice activitate educațională, 
intentionată și sistematică, desfașurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este 
adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, în scopul maximalizării invățării și cunoașterii și al 
minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, 
disciplina impusă, efectuarea temelor)”. 

Formele de manifestare cele mai uzitate în procesul educaţional sunt: proiectele 
educaţionale, excursiile/vizitele, activităţi de educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie 
rutieră, campanii de informare, conştientizare şi prevenire a comportamentelor sau atitudinilor 
deviante în rândul adolescenţilor, ateliere, workshop-uri, mese rotunde, concursuri, festivaluri, 
expoziţii, tabere tematice etc. 

În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare şi 
prin acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, se pune tot mai acut problema 
protecţiei mediului înconjurător. În această problemă latura educativă are un rol determinant. 
Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema, deşi nu e 
nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu la unele clase, sau obiectiv în cadrul unor 
discipline ca ştiinţe, chimie, biologie, geografie. 

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. 
 

Educaţia ecologică formală 
Problemele legate de mediu trebuie studiate de la cele mai fragede vârste şi acest lucru 

poate fi realizat cu o mare eficienţă în cadrul unităţilor de învăţământ. Este foarte adevărat faptul 
că nu trebuie să uităm de educaţia celor "7 ani de acasă" prin care unui copil i se pot transmite cele 
mai elementare norme de comportament care să constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean 
preocupat de mediul în care trăieşte. Dar pentru că nu toţi părinţii pot realiza acest lucru, fie din 
neştiinţă, din ignoranţă sau poate numai din lipsă de timp, activităţile ce se desfăşoară prin 
intermediul unităţilor şcolare au o foarte mare importanţă. Pe de o parte, în mod teoretic, şcoala 
reprezintă un veritabil mijloc de acţiune în formarea generaţiilor viitoare adresându-se unui 
segment larg al opiniei publice (copiii şcolarizaţi şi prin intermediul acestora, părinţii lor), iar pe de 
altă parte, în mod practic, procesele instructiv educative fiind dependente de calitatea profesorilor, 
dar şi de cea a elevilor, şcoala are un rol hotărâtor în crearea unei societăţi care să nu fie indiferentă 
faţă de mediul său, societate care ar putea deveni distructivă şi autodistuctivă. 
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Educaţia ecologică non-formală 
Educaţia non-formală (extraşcolară) reprezintă educaţia urmărită în afara sistemului şcolar, 

într-o manieră regulată sau intermitentă. Acest tip de educaţie presupune orice activitate organizată 
în mod sistematic, creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare a 
subgrupurilor specifice populaţiei (atât adulţi, cât şi copii). Realizarea educaţiei în mod competent 
presupune întotdeauna prezenţa şi acţiunea unui personal anume pregătit – personalul didactic. 

Perfecţionarea pregătirii profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi de educaţie 
non-formală. Deoarece profesorii sunt o cheie importantă pentru aplicarea cu succes a unui 
curriculum de educaţie ecologică, este foarte important ca ei înşişi să se pregătească pentru a avea 
cunoştinţele, abilităţile cognitive şi calităţile afective pe care urmăresc să le dezvolte la elevii lor. 

Un viitor profesor nu trebuie doar să achiziţioneze aceste atribute, ci şi să procedeze astfel 
încât să le transfere elevilor lor. Hungerford şi Peyton (1986) au prezentat un set de calităţi necesare 
unui viitor cadru didactic ce aplică programe de educaţie ecologică: 

1. Să-şi centreze activităţile pe şi să reflecte caracterul interdisciplinar al educaţiei ecologice. 
Cadrele didactice trebuie să aibă capaciatea de a avea şi de a aplica cunoştinţele, 
deprinderile/priceperile şi sentimentele importante în educaţia ecologică. Această pregătire 
trbuie să conţină minim următoarele: 

a. pregătirea de bază în Ecologie; 
b. experienţe în teren şi/sau de laborator; 
c. cunoaşterea problemelor de mediu, precum şi a celor legate de managementul 

resurselor; 
d. competenţe în identificarea problemelor de mediu, analizarea acestor aspecte, 

investigarea lor, precum şi pentru evaluarea acestor probleme şi de a acţiona ca 
cetăţean; 

e. abilităţi de a-şi dezvolta atitudinle necesare - clarificarea priceperilor şi cunoştinţelor 
necesare - pentru a aprecia rolul atitudinilor umane în problemele mediului. 

2. Să demonstreze pregătirea şi experienţa legată de multidisciplinaritate, precum şi activităţile 
instrucţionale şi metode similare acelora ce pot fi folosite în propriile lor clase. 

3. Să manifeste pregătirea filozofică şi cea legată de obiectivele educaţiei ecologice, prcum şi 
natura interdisciplinară şi multidisciplinară a curricumului de educaţie ecologică. Ulterior, 
cadrele didactice trebuie instruite pentru implementarea acestor modele. 

4. Să dovedească pregătirea profesională specifică - în particular, la nivelul de studiu primar - 
pentru utilizarea conţinutului educaţiei ecologice drept vehicul al predării deprinderilor 
educaţionale de bază (cum ar fi cele de a se exprima artistic sau de a citi sau de a calcula, 
etc.) 

5. Să manifeste diponibilitatea pentru a-şi dezvolta acele deprinderi necesare în identificarea, 
inventarierea şi evaluarea resurselor locale folosirii lor în educaţia ecologică. 

 
Educaţia ecologică informală 

Educaţia informală (difuză) constituie un proces continuu de achiziţionare a cunoştinţelor şi 
conceptelor care nu se situează în nici unul din cadrele instituţionale. Cu alte cuvinte, putem spune 
că reprezintă un proces ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte cunoştinţe, 
aptitudini şi deprinderi din experienţele zilnice. Educaţia informală provine din trăirea unor 
experienţe spontane, experienţe acumulate din viaţa de zi cu zi. Poate fi realizată în special prin 
intermediul mijloacelor de comunicare. Un mare număr de canale TV, computerizarea informaţiei, 
casetele audio-video etc. constituie forme preponderente pe care le are la dispoziţie educaţia 
informală. 

Acţiunile desfăşurate de ONG-uri sau cele iniţiate şi dezvoltate de comunitate ca şi educaţia 
„celor 7 ani de acasă” sau cea dobândită pe stradă constituie la rândul lor forme ale educaţiei 
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informale. Educaţia informală poate fi realizată şi prin intermediul/de către muzee, grădini botanice 
şi zoologice, biblioteci, parcuri naturale sau centre de informare şi educare a vizitatorilor din ariile 
protejate. 

Protecţia şi conservarea mediului este o problemă globală, fundamentală şi constituie 
obiectul cooperării statelor şi a altor entităţi teritoriale, având obligaţia de a supraveghea şi evalua 
starea mediului, de a interveni pentru prevenirea şi repararea deteriorării acestuia. Educaţia în 
domeniul ocrotirii naturii trebuie să înceapă din copilărie şi să fie continuată în timpul anilor de 
şcoală, cât şi în afara şcolii. 

Educaţia privind mediul este un proces care are ca scop îmbunătăţirea calităţii 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 calităţii mediului. 
 
Bibliografie: 
1. Bălăceanu Oana Andra, Educaţia ecologică formală şi importanţa ei, ed. Columna, Bucureşti, 

2013; 
2. Dincă Elena, Copiii şi natura – educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, Editura Caba 

Educaţional, Bucureşti, 2008; 
3. Ivănescu Maria, Ile Mărioara, Boghiu Samica şi Vereş Mariana, Ghid metodic de educaţie 

ecologică- învăţământ preşcolar, Ed. Casa Corpului Didactic Bihor, Oradea, 2005; 
4. https://www.scribd.com/doc/254995478/Referat-Pedagogie-Educatia-Nonformala; 
5. http://eke.ro/document/Raport%20de%20cercetare_EDUCATIE%20ECOLOGICA.pdf; 
6. http://pangeea.uab.ro/upload/20_259_5_monica_-_educatia_ecologica.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

Efectele poluării pot fi devastatoare 
 

prof. Cseterki Claudia 
Școala Gimnazială Specială, Baia Mare 

 

Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa, emisiile multor 
poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității 
aerului în regiune. Cu toate acestea, concentrațiile poluanților atmosferici continuă să fie foarte 
mari, iar problemele legate de calitatea aerului persistă. 

O proporție semnificativă a populației Europei locuiește în zone, în special orașe, unde apar 
depășiri ale standardelor de calitate a aerului: poluarea cu ozon, dioxid de azot și pulberi în 
suspensie (PM) induce riscuri grave pentru sănătate. Mai multe țări au depășit în 2019 una sau mai 
multe limite de emisie la patru poluanți atmosferici importanți. Reducerea poluării atmosferice 
rămâne așadar importantă. 

Poluarea aerului este o problemă la nivel local, paneuropean și al emisferei. Poluanții 
atmosferici emiși într-o țară pot fi transportați în atmosferă, contribuind sau ducând la o calitate 
scăzută a aerului în alte zone. 

Expunerile pe termen lung și cele maxime la acești poluanți variază ca gravitate și impact, de 
la efectele minore asupra sistemului respirator până la decesul prematur. Aproximativ 90% din 
locuitorii orașelor din Europa sunt expuși la poluanți în concentrații peste nivelurile de calitate a 
aerului considerate dăunătoare pentru sănătate. 
Surse de poluare a aerului 
Sursele de poluare atmosferică sunt variate și pot fi antropice sau naturale: 

• arderea combustibililor fosili în producerea de energie electrică, transporturi, industrie și 
gospodării; 

• procese industriale și utilizarea solvenţilor, de exemplu în industria chimică şi extractivă; 

• agricultură; 

• tratarea deşeurilor; 

• erupţiile vulcanice, praful aeropurtat, dispersia sării marine și emisiile de compuşi organici 
volatili din plante sunt exemple de surse naturale de emisie. 
Apa poluată a devenit o problemă reală în ultimii ani, atât pentru mediul înconjurător, cât și 

pentru sănătatea umană. Aceasta afectează buna funcționare a vegetației, a vieții acvatice și 
animale, dar și organismul uman. De aceea este extrem de important ca fiecare persoană să 
înțeleagă efectele poluării apei, cauzele fenomenului, dar și măsurile de prevenție care se pot lua 
pentru a împiedica acest lucru. 

Poluarea apei se poate defini ca eliberarea în apele subterane sau în lacuri, fluvii, râuri, 
estuare, mări și oceane, a substanțelor. Acestea ajung să interfereze și să afecteze utilizarea benefică 
a apei și, de asemenea, funcționarea normală a ecosistemelor. Pe lângă eliberarea substanțelor 
chimice sau a microorganismelor, poluarea apei poate include și eliberarea energiei, sub forma 
radioactivității sau căldurii. 

Deși mările și oceanele conțin volume mari de apă, capacitatea lor naturală de a absorbi 
poluanții este limitată. Contaminarea din conductele de evacuare, din deversarea de nămol sau de 
petrol poate dăuna vieții marine, în special fitoplanctonului microscopic care servește drept hrană 
pentru organismele acvatice mai mari. 

Toate sursele de apă pot fi poluate de o multitudine de substanțe precum deșeuri organice 
în stare de putrefacție, substanțe chimice toxice, petrol, ulei, microorganisme patogene, nutrienți 
ai plantelor, sedimente și substanțe radioactive. 

Poluare apei are o mulțime de cauze și se poate face cu nitrați, detergenți, pesticide, metale 
grele și multe alte substanțe nocive, care provin din diferite surse. Astfel, există mai multe tipuri de 
poluare a apei. 
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Poluanții de natură fizică sunt cei care includ majoritatea deșeurilor toxice ce pot ajunge în 
apă. Depunerile și deșeurile radioactive, apele folosite în uzine atomice, cele care folosesc la răcirea 
instalațiilor și apele termale sunt doar câteva exemple ale poluării. 

Poluare apei cu pesticide, deversări de reziduuri petroliere, cu substanțe cancerigene, 
detergenți sau alte substanțe specifice diferitelor industrii se numește poluare chimică. Deșeurile 
sunt considerate toxice dacă sunt otrăvitoare, radioactive, explozive, mutagene, ce cauzează daune 
cromozomilor, teratogene, care provoacă defecte congenitale, sau bioacumulative. 
Sursele de substanțe chimice toxice includ: 

• apele uzate eliminate necorespunzător din instalațiile industriale și instalațiile de procesare 
chimică (plumb, mercur, crom); 

• scurgerile și canalizările de suprafață care conțin pesticide utilizate în zonele agricole și pe 
peluzele suburbane; 

• deșeurile toxice rezultate din procese industriale, chimice și biologice; 

• baterii pentru dispozitive electronice, pesticide, telefoane mobile și computere; 

• deșeuri menajere; 
Unul dintre principalii poluanți ai apei este canalizarea orașului, deoarece, este principala 

sursă de agenți patogeni (microorganisme cauzatoare de boli) și substanțe organice aflate în 
putrefacție. Toate acestea reprezintă o amenințare directă pentru sănătatea umană. De asemenea, 
materia organică ce se descompune reprezintă un alt tip de amenințare la adresa calității apei. 

De asemenea, deșeurile medicale sunt o categorie largă de lucruri nocive pentru apă și 
pentru vietățile acvatice, iar ele includ echipamente și materiale, bandaje uzate, ace, lichide capabile 
să adăpostească organisme care provoacă boli infecțioase și alte materiale din spitale sau facilități 
de cercetare biologică. Acestea se pot transfera foarte rapid în apă și o contaminează. 

Căldura este considerată a fi un poluant al apei, deoarece, scade capacitatea acesteia de a 
reține oxigenul și crește rata mortalității peștilor. Specii importante de pești, cum ar fi păstrăvul, nu 
pot supraviețui în apele care au niveluri foarte scăzute de oxigen. O sursă majoră de căldură o 
reprezintă centralele electrice care revarsă apa folosită pentru răcire direct în râuri. Apa deversată 
poate fi cu până la 15 grade Celsius mai caldă decât cea natural. 

Efectele poluării apei asupra sănătății omului sunt multe și extrem de nocive. Este foarte 
important ca fiecare persoană să conștientizeze că apa poluată poate îmbolnăvi orice organism 
sănătos și, mai mult, poate duce la deces. Agenții patogeni din apă sub formă de bacterii care 
cauzează boli și viruși provenite din deșeurile umane și animale sunt o cauză majoră a bolilor 
provenite din apa potabilă. 
Măsuri de prevenire a poluării apei 

Poate că cea mai eficientă metodă de reducere a efectelor deșeurilor toxice asupra sănătății 
umane și a mediului ar fi eliminarea producției acestora. Toxinele pot fi reduse prin înlocuirea unor 
produse, cu alternativele lor nepoluante. Procesele de producție eficiente și întreținerea 
corespunzătoare a mașinilor reduc, de asemenea, toxinele. Unele deșeuri, cum ar fi metalele grele, 
pot fi reciclate, ceea ce poate diminua atât cantitatea de toxine necesare în procesul de producție, 
cât și costurile producătorului. 
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Reciclarea deșeurilor chimice în laboratorul școlar 
 

laborant Damian Daniela 
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea 

 
Cunoașterea practică poate duce adesea la o înțelegere mai profundă a unui concept prin 

actul experienței personale. Învățarea teoretică este despre ceea ce este cunoștința, iar aplicația 
practică este modul în care cunoștințele învățate trebuie implementate în anumite situații din viața 
reală, a ști cum să faci. Educația practică este mai bună, deoarece te face suficient de capabil să știi 
cum se întâmplă lucrurile în lumea reală. În educația practică, învățăm faptele într-o manieră 
interesantă, care este cea mai bună parte a învățării, dacă ne  bucurăm de studiu, atunci nu  ne 
plictisim niciodată sau nu ne simțim nervoși legat de educația noastră. De asemenea, în timp ce 
facem ceva practic, acesta ajunge la creierul nostru  mai eficient, facilitând înțelegerea, aplicarea și 
amintirea. Cea mai bună parte a aplicației practice este aceea că  orice învățăm prin modul practic 
vom reține pe o perioadă mai lungă de timp. În concluzie, cred că este evidentă dubla finalitate a 
cunoașterii practice: informativă și formativă. 

Chimia, fizica, matematica sau biologie, materii care îi sperie pe elevi, ar fi mai atractive daca 
lecțiile ar fi predate cu ajutorul experimentelor. 

Probele practice îi ajuta pe copii să înțeleagă mai bine teoria. Dar puține școli mai au 
laboratoare adevărate. Din lipsa de spațiu și buget, cele mai multe au fost transformate în săli de 
clasa. Ca să acopere acest gol, au apărut centre private, unde cei mici au intrarea gratuita si pot face 
diverse experimente alături de profesori. Unele dintre aceste centre au încheiat parteneriate cu 
școlile. 

Atunci când văd cum se produc anumite fenomene sau reacții, copiii reușesc să înțeleagă mai 
ușor teoria predata la orele de curs și să rețină aceste informații. 

Cel puțin jumătate din orele de fizica si chimie ar trebui sa se desfășoare în laboratoare în 
care elevii sa aibă posibilitatea de a face experimente pe baza cărora sa înțeleagă materia mai ușor. 

Din punct de vedere tehnic, deşeurile periculoase se prezintă sub trei stări diferite: solidă, 
lichidă şi gazoasă. 

Deșeurile gazoase, în laboratorul de chimie, sunt cele rezultate în urma unor reacții 
efectuate sub nișă. Vaporii de gaze rezultate sunt filtrate înainte de evacuare în atmosferă prin filtru 
de carbon. 
 

    
 
 
 
 
 

Nișă evacuare vapori și gaze 
(Arhiva personală) 
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Deșeurile lichide sunt majoritatea reziduurilor obținute în laborator. Ele sunt de 2 categorii: 

unele care se vor depozita conform normelor în vederea predării spre depozitare, neutralizare sau 
distrugere și altele care pot fi reciclate și refolosite ca și reactivi. Aici putem da exemplu, reciclarea 
azotatului de argint, un reactiv foarte costisitor folosit pentru obținerea oglinzii de argint. După 
efectuarea reacției, argintul depus pe peretele vaselor va fi recuperat prin reacția cu acidul azotic și 
filtrat. 
 

   
 
 
 
 

Deșeurile solide sunt, ca și cele lichide de 2 feluri. Unele care se vor eticheta și depozita în 
vederea predării firmei colectoare și unele care se vor recicla. Din cea de-a doua categorie fac parte 
deșeurile provenite de la arderea diferitelor materiale studiate (lemn, celuloză). Cenușa astfel 
obținută este folosită ca insecticid BIO împotriva afidelor la plante. 
 
 

   
 
 
 
 
 
Bibliografie 
1. Lucrare Licență ”Managementul substanțelor chimice în laboratorul școlar al LTGM Tulcea”, 

Damian Daniela, București, 2021 
 

Reciclarea azotatului de argint 
(Arhiva personală) 

Reciclarea substanțelor solide 
(Arhiva personală) 
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Proiect educaţional - Reciclarea - Un mod de viață 
 
 
 
 
 
 

prof. Dan Ancuța 
Școala Gimnazială Izvoarele, Sat Homorâciu 

 
Argument 
“Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă, este nevoie de o schimbare de atitudine” 
(Albert Einstein). 
 

În urma activităţilor umane rezultă o cantitate enormă de deşeuri. Prin deşeu se înţelege 
orice obiect, produs sau material care nu mai este folosit, fiind aruncat. Aproape toată această 
cantitate de deşeuri poate fi reutilizată/reciclată pentru producerea altor produse. Atunci de ce să 
fim indiferenţi? Reciclarea şi refolosirea unor deşeuri înseamnă un Pământ mai curat, înseamnă 
respect faţă de planeta pe care trăim, inseamna salvarea unei parti din materialele epuizabile ale 
planetei. Pentru a salva natura, trebuie să începem prin a ne schimba propriul comportament şi a 
oferi copiilor un exemplu. Acest lucru poate fi realizat cu mare eficienţă, în cadrul unităţilor de 
învăţământ, prin intermediul educaţiei ecologice. 

O cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor 
de a avea o mentalitate  şi conduită ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţă 
pentru calitatea vieţii. 

Datoria noastră, a educatorilor, este să promovăm acţiuni ecologice, pentru a populariza, 
prin mijloace aflate la îndemâna noastră consecinţele nocive ale factorilor negativi asupra sănătăţii 
mediului si necesitatea adoptarii unei atitudini etice, umaniste. 

Proiectul “Reciclarea un mod de viață!” vizează educarea elevilor cls. a V-a în spiritul 
responsabilităţii  civice faţă de resursele naturale ale planetei noastre. 
 
Scopul proiectului 

Proiectul urmăreşte implicarea elevilor, profesorilor şi a comunităţii locale în acţiuni 
ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul faţă de natură 
şi protecţia mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viaţa 
ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat, responsabilizarea 
pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănătatea 
comunităţii.Astfel, se impune experimentarea unui sistem de educaţie durabilă, prin refolosirea, 
reutilizarea, reciclarea creatoare a materialelor biodegradabile şi a altor tipuri de deşeuri în vederea 
protecţiei mediului. 
 
Obiectivele proiectului: 

➢ Să identifice impactul activitații omului asupra mediului înconjurator, analizând situații 
concrete din natură; 

➢ Să acționeze în sensul colectarii selective și depozitarii controlate a materialelor refolosibile 
prin înființarea unui punct de colectare a materialelor refolosibile; 

➢ Să participe activ la acțiuni ce promovează sanatatea mediului, desfășurarea unor activități 
practice de ecologizare a mediului local; 
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➢ Sa ia atitudine atunci când sesizează comportament neconform cu regulile de protecție a 
mediului cunoscute de ei; 

➢ Să-și exprime atitudinea pozitivă față de natură  prin activități artistice, plastice; 
 
Grupul țintă 

• beneficiari direcţi: elevii clasei V-a  ai Şcolii Gimnaziale ,,Traian Săvulescu” Izvoarele Jud. 
Prahova; 

• beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolii, invitaţi 

• comunitatea locală  
 
Locul desfăşurării 
sala  de clasă 
locații de pe teritoriul comunei 
 
Perioada 
Februarie 2019 – Iunie 2019 
 
Parteneri 
 - voluntarii Asociaţiei Curba de Cultură, Primăria Izvoarele 
 
Resurse materiale: 

• Panouri tip OSB 

• Vopsele acrilice 

• Pensule 

• Hârtie reciclabilă 

• Lipici, creioane colorate, beţe de frigărui 
 
Resurse umane: 

• elevii clasei a V-a 

• părinţi 

• profesorul diriginte 

• voluntarii Asociaţiei Curba de Cultură 
 
Surse de finanţare: autofinanţare 
 
Rezultate aşteptate: 

• formarea unei atitudini sănătoase faţă de natură 

• implicarea responsabilă şi efectivă a elevilor în reciclarea selectivă 

• respectul faţă de mediul înconjurator prin reciclarea materialelor 
 
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 

• expoziţie de produse din hârtie reciclată; 

• imagini surprinse în timpul derulării activităţilor 

• diseminarea activităţilor în cadrul comisiei diriginţilor 
 
Produse ale proiectului: 

• tomberonul pentru reciclarea selectivă 

• produsele din hârtia reciclată 
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Program activităţi 
 

Nr.crt. Activitatea 
Loc de 

desfăşurare 
Perioada/Responsabili 

1.  

ŞI TU POŢI PARTICIPA! Întâlnirea cu 
voluntarii Asociaţiei Curba de Cultură, 
stabilirea şi  pregătirea activităţilor privind 
responsabilizarea elevilor cu privire la 
reciclarea selectivă 

Sala de clasă 
Februarie 2019 
Dan Ancuța 

2. 

SPUNE NU POLUĂRII! Construirea unui 
container din prefabricate OSB de către 
voluntarii Asociaţiei Curba de Cultură 
pentru reciclarea selectivă a gunoiului 

Sala  de clasă 
Cls. a V-a 

Martie  2019 
Dan Ancuța 
Voluntarii Asociaţiei 
Curba de Cultură 

3. 
ÎMPREUNĂ  VOM  REUŞI! – Ecologizarea 
unor zone de pe teritoriul comunei 
Izvoarele 

Areale de pe 
teritoriul 
satuui 
Izvoarele 

15- 19.04.2019 
Dan Ancuța 
Primăria Izvoarele 

4. 
MÂINI DIBACE – Confecţionarea unor 
decoraţiuni şi jucării din hârtie reciclată 

Sala de clasă 
Cls. a V-a 

9.05.2019 
Dan Ancuța 

5. 
Diseminarea proiectului în cadrul Comisiei 
Diriginţilor a Şcolii Gimnaziale “Traian 
Săvulescu” Izvoarele 

Clubul elevilor 
Mai 2019 
Dan Ancuța 
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”Natura minunată”- Proiect educativ de educație ecologică 
 

prof. Dani Klára 
Școala Gimnazială ”Szikszai Lajos”, Șamșud 

 
A. Denumirea proiectului - Titlu 
a. Titlul proiectului: „Natura minunată” – Zile internaționale dedicate mediului înconjurător 
b. Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: Educație ecologică 
c. Tipul de proiect: local 

 
B. Aplicantul 

• Coordonate de contact:  
Școala Gimnazială ”Szikszai Lajos”, Șamșud,  
Telefon: 0260653204,  
e-mail: scoalasamsud@yahoo.com,  
adresă: Șamșud, nr. 124 
fax: 0260653204 

• Responsabil: Szabó Lajos-Otelló 

• Coordonator: Dani Klára 

• Echipa de proiect: Dani Klára, Bóné Ilona, Boda Emőke, Kovaci Károly 

• Experiență în domeniul proiectului: 
Pe parcursul anilor membrii echipei de proiect au organizat și au luat parte la multe activități 

de educație ecologică, ex. ”Să protejăm natura pentru viață”, ”Stop poluării, mediul are prioritate”, 
diferite activități organizate de Zile internaționale dedicate mediului înconjurător etc.  
 

C. Context 
Argumentarea proiectului: 
Zilele dedicate mediului înconjurător sunt: 

➢ 22 martie – ZIUA MONDIALĂ A APEI 
➢ 23 martie – ZIUA METEOROLOGIEI  
➢ 22 aprilie  - ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI 
➢ 10 mai – ZIUA PĂSĂRILOR ȘI A ARBORILOR 
➢ 5 iunie – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 
➢ 16 septembrie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A STRATULUI DE OZON 
➢ 4 octombrie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ANIMALELOR 

Aceste zile oficiale recunoscute la nivel internațional, formează ”calendarul ecologistului”, și 
fiecare persoană ar trebui să-și amintească, în aceste momente, importanța faptului de a trăi într-
un mediu nepoluat, curat, și totodată să-și dea seama cât de esențial este acest lucru pentru viața 
sa. În aceste zile, numeroase organizații nonguvernamentale și organisme internaționale încearcă, 
pe diferite căi să atragă atenția populației asupra efectelor majore pe care le-ar avea traiul într-un 
mediu poluat, murdar și plin de substanțe toxice. 

Proiectul oferă posibilitatea de a desfășura activități de educație ecologică prin care să 
cultivăm interesul și dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. 
Totodată urmărește responsabilizarea elevilor față de importanța protejării mediului înconjurător, 
conturarea deprinderilor și a atitudinilor de a prețui și respecta mediul prin comportamente 
civilizate. 
 
 
 

mailto:scoalasamsud@yahoo.com
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D. Descrierea proiectului 

• Scop: 
Implicarea elevilor, profesorilor, părinților și a comunității locale în acțiuni ecologice, 

dezvoltarea conștiinței și conduitei ecologice la elevi. 

• Obiective: 
➢ Formarea conștiinței și comportamentului ecologic al elevilor de gimnaziu 
➢ Conștientizarea elevilor cu privire la necesitatea implicării fiecărui individ în protejarea 

mediului 
➢ Formarea competențelor de voluntariat, de comunicare și cooperare în grup la elevi 
➢ Identificarea impactului activității omului asupra mediului înconjurător 
➢ Stimularea potențialului și sensibilității artistice a elevilor 

• Grup țintă: 
➢ Direct: elevii claselor preg.-IV, V-VIII a Școlii Gimnaziale ”Szikszai Lajos” din Șamșud 
➢ Indirect: părinții, comunitatea locală 

• Durata: septembrie 2021 – iunie 2022 

• Conținutul proiectului: 
Proiectul ”Calendarul ecologistului” cuprinde o serie de activități ecologice variate și 

interesante derulate pe parcursul anului școlar 2021-2022. Activitățile sunt următoarele: 
➢ Crearea unui panou cu denumirea ”Calendarul ecologistului” cuprinzând date și desene 

a zilelor internaționale dedicate mediului 
➢ Expunerea panourilor pe holul școlii și în localitate pentru informarea elevilor, părinților 

și a comunității locale 
➢ Prezentarea power-pointurilor realizate de elevi despre animale ocrotite sau despre 

animale de companie cu ocazia Zilei internaționale a Animalelor 
➢ Vizită la Stația de epurare Zalău, Stația Hidrometrie Crasna, organizată de Ziua Mondială 

a Apei 
➢ Plantare de flori în grădina școlii, activitate realizată cu ocazia Zilei Mondiale a 

Pământului 
➢ Organizarea unor ateliere de lucru: fabricarea hrănitorilor de păsări, realizare de desene, 

lucruri manuale de către elevii claselor preg.-VIII de Ziua Păsărilor și a Arborilor 
➢ Activități de ecologizare-strângerea deșeurilor în jurul școlii cu ocazia Zilei Mondiale a 

Mediului 
➢ Realizarea unei colț ecologic, expoziții pe holul școlii cuprinzând cele mai reușite 

fotografii, desene, calendarul ecologistului, lucru manual etc., realizat de elevii claselor 
preg. – IV, V-VIII pe parcursul proiectului 

 
E. Calendarul activităților 

 

Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada Grup țintă 
Responsabil / 
coordonator 

Rezultate / 
evaluare 

Obs. 

1. ”Calendarul 
ecologistului” 

24 septembrie Elevii claselor 
V-VIII 

Responsabil 
proiect: Szabó 
Lajos 
Coordonator 
proiect: Dani Klára 

Panou 
cuprinzând date 
și desene a zilelor 
internaționale 
dedicate 
mediului 

 



68 

2. ”Să învățăm să iubim 
animalele”  - ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ A 
ANIMALELOR 
(4 octombrie) 

4 octombrie Elevii claselor 
V-VIII 

Responsabil 
proiect: Szabó 
Lajos 
Coordonator 
proiect: Dani Klára 

Prezentări 
power-point 
(animale ocrotite, 
animale de 
companie) 

 

3. ”Importanța apei în 
viața noastă” - ZIUA 
MONDIALĂ A APEI 

22 martie Elevii claselor 
V-VIII 

Coordonator 
proiect: Dani Klára 
Membru proiect: 
Kovaci Károly 

Vizită la Stația de 
epurare Zalău, 
Stația 
Hidrometrie 
Crasna Fotografii 

Partener: 
Compania de 
Apă Someș S. A. 

4. ”Colțul verde din 
școala mea” - ZIUA 
MONDIALĂ A 
PĂMÂNTULUI 

22 aprilie Elevii 
claselor:preg.-
IV, V-VIII 

Responsabil, 
coordonator, 
echipă de proiect 

Grădina școlii: 
plantare de flori 
Fotografii 

Sponsor: 

5. ”Păsări și arbori” - 
ZIUA PĂSĂRILOR ȘI A 
ARBORILOR 

10 mai Elevii 
claselor:preg.-
IV, V-VIII 

Coordonator, 
echipă de proiect 

Ateliere de lucru: 
hrănitori de 
păsări, desene, 
lucru manual 
Expoziție 

 

6. ”Să ocrotim natura” - 
ZIUA MONDIALĂ A 
MEDIULUI 
(5 iunie) 

3 iunie Elevii 
claselor:preg.-
IV, V-VIII 

Responsabil, 
coordonator, 
echipă de proiect 

Activitate de 
ecologizare - 
strângerea unor 
deșeuri din 
împrejurimile 
școlii 

Partener: 
Primăria 
Șamșud 

7. Finalizarea proiectului 
– realizare unui colț 
ecologic 

iunie Elevii 
claselor:preg-
IV, V-VIII 

Responsabil, 
coordonator, 
echipă de proiect 

Expoziție-
realizarea unui 
colț ecologic 
cuprinzând cele 
mai reușite 
desene, 
fotografii, 
calendarul 
ecologistului, 
lucru manual etc. 
realizate de copii 
pe parcursul 
proiectului 

 

 
F. Evaluare – Calitate 

Evaluare internă 

• Realizarea unui colț ecologic, o expoziție, care să surprindă fiecare fază a proiectului 
(cuprinzând: desene, fotografii, calendarul ecologistului, lucrările elevilor etc.) 

Evaluare externă 
Mediatizarea rezultatelor proiectului prin: 

• Anunțarea activităților la ședințele cu părinții 

• Expunerea panourilor create de elevi numit ”Calendarul ecologistului” pe holul școlii și în 
localitate pentru informarea elevilor, părinților și a comunității locale  

 

G. Monitorizarea proiectului 

• Întîlniri de lucru ale membrilor echipei de proiect pentru evaluări intermediare; 

• Rapoarte de evaluări intermediare prezentate în consiliul profesoral; 

• Fișe de feedback din partea elevilor; 

• Fotografii din timpul activităților realizate, prezentate în power point. 
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H. Rezultate 

• mai bună cunoaștere a mediului și a relației om-natură 

• Respectul pentru mediul înconjurător 

• Deprinderi de colectare a deșeurilor 

• Îmbunătățirea relației cadre didactice-părinți-elevi-comunitate locală 

• Realizarea unui colț ecologic (panou cu rezultate al proiectului) 

• Panouri realizate de elevi ca mijloc de informare 

• Teren curat și plăcut în jurul școlii 
 

I. Diseminarea proiectului 

• Participare la mese rotunde în școală, la cercuri pedagogice în care sunt prezentate 
activitățile și rezultatele proiectului 

• Prezentări power-point 

• Expunere de panouri 
 

J. Impactul proiectului 
Elevii: 

- vor descoperi noi posibilități de petrecere a timpului liber, manifestând comportament 
ecologic în natură 

- vor avea un comportament corespunzător în școală, familie și comunitate în urma 
activităților ecologice desfășurate pe parcursul proiectului 

- vor îmbogăți cultura generală din domeniul ecologiei 
- CADRE DIDACTICE: 
- vor efectua o mai bună colaborare cu familia, contribuind la ameliorarea relației elev-

profesor-părinte-comunitate 
- implicarea cadrelor didactice în problemele comunității 

Părinți: 
- schimbarea atitudinii față de școală 
- implicare în procesul educațional 

 
K. Sustenabilitatea proiectului 

Posibilitatea dezvoltării și continuării acțiunilor inițiate și pe viitor. 
 

L. Bugetul proiectului 
Surse de finanțare:  

• Primăria Șamșud (mănuși, saci pentru ecologizare) 

• Grădinăria Șamșud (flori pentru grădina școlii) 
 

M. Parteneri 
Primăria Șamșud, Compania de Apă Someș S.A.  
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Colectarea selectivă a deșeurilor 
 

prof. Daraban Ionela 
Scoala Gimnazială „Nanu Muscel”, Câmpulung 

 
De ce sa colectam selectiv? 
Cantitatea de deșeuri municipale raportate de Ministerul Mediului în 2014 este de 5 

milioane de tone pe an, din care doar 13% sunt reciclate. Puțini dintre noi știm că aproape 80% din 
tot gunoiul din depozitele de deșeuri ar fi putut fi reciclat. 

Cu relativ puțin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea poluării, contribuim la 
păstrarea apei curate, conservăm resursele naturale neregenerabile și reducem consumul de 
energie. 
Cum se face corect colectarea selectivă? Din 1 iulie 2019 este obligatorie colectarea 
selectivă/separată a deșeurilor pe 5 fracții: 
 

 
PLASTIC/METAL 

Se colectează în recipientul galben (blocuri), respectiv sacul menajer galben (case). 
Recipientele din plastic (PET-urile) se clătesc cu apă rece; ambalajele din plastic care nu se pot curăța 
se colectează la deșeurile reziduale. Se scoate dopul și se presează. Astfel, se economisește spațiu. 
Exemple: 
DA: bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării de plastic, 
doze de băuturi, cutii de conserve, cutiile TetraPack (cutii de lapte și suc), etc. 
NU: produse combinate din metal și plastic, polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi de 
vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale (de exemplu seringi 
folosite) ș.a.m.d. 
 

 
HÂRTIE/CARTON 

Se colectează în recipientul albastru (blocuri), respectiv sacul menajer albastru (case). Prin 
împăturire se economisește spațiu! 
 



71 

Exemple: 
DA: reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, etc. (curate și 
uscate) 
NU: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de 
ambalat lucioasă.  
 

 
STICLĂ 

Se colectează în recipientul verde (blocuri), respectiv sacul menajer verde (case). Ambalajele 
din sticlă se clătesc înainte de debarasare. 
Exemple: 
DA: ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la 
produse cosmetice etc. 
NU: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc. 
 

 
BIODEGRADABILE 

Potrivit Proiectului de Lege nr 41/17.02.2020:„Începând cu data de 1 ianuarie 2021, 
autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să 
implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea 
separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei 
“plăteşte pentru cât arunci” şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul 
rural. Este OBLIGATORIE colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate 
compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşa în uşă, sau prin aport voluntar. (…) Persoanele fizice 
şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile 
indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor”. 

Dacă locuiești la casă, din deșeuri biodegradabile poți obține în propria gospodărie compost, 
un excelent îngrășământ pentru plantele din jurul casei și pentru pământul din grădină. 
 
 



72 

Exemple: 
DA: resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite, resturi de pâine şi cereale, zaţ de 
cafea/resturi de ceai inclusiv pliculețe, coji de ouă, coji de nucă, cenuşă de la sobe (când se arde 
numai lemn), rumeguş, fân şi paie, resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, 
flori), plante de casă, bucăţi de lemn mărunţit, ziare, carton mărunţite - umede şi murdare, șervețele 
de hârtie. 
NU: resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete, resturi de produse lactate (lapte, smântână, 
brânză, iaurt, unt, frişcă), ouă întregi, grăsimi animale şi uleiuri vegetale, excremente ale animalelor 
de companie, cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni), resturi vegetale din curte tratate cu 
pesticide, lemn tratat sau vopsit. 
 

 
DEȘEURI REZIDUALE / AMESTECATE 

Deșeurile reziduale sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla. 
Exemple: 
DA: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, 
reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, 
șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică 
folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale 
din curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a. 
NU: Deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente electrice și 
electronice și de baterii, acumulatori, componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), 
anvelope, deșeuri din construcții și demolări,deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.) 

 
 
Bibliografie: 
1. https://reciclare.declic.ro/ 
2. https://rebu.ro/utile/cum-se-face-corect-colectarea-separata/ 
3. https://ecotree.ro/blog/de-ce-este-importanta-colectarea-selectiva/ 
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Serele - ecosisteme antropizate 
 

prof. Demeter Maria Greta 
Colegiul de Arte, Baia Mare 

 

Floricultură este una din ramurile horticulturii care se ocupă cu studiul sistematizat al 
cerințelor plantelor floricole față de factorii de mediu,al metodelor de înmulțire și al tehnologiei 
culturilor în câmp sau sub adăpost (solarii,sere). Acesată ramură oferă, posibilitatea cunoașterii 
celor mai importante specii precum și modul de folosire a acestora. Cultura florilor este studiată din 
punct de vedere economic, ecologic, estetic și social. Florile, fiind plante sensibile, cer o agrotehnică 
superioară, cunoștințe temeinice, de aceea cultivarea și obținerea de plante decorative cât mai 
frumoase, precum și artă de a le folosi, necesită o pregătire profesională, care se bazează pe 
cunoașterea mai multor discipline de studiu: anatomia, fiziologia plantelor, agricultură, protecția 
plantelor, ameliorarea plantelor. Cultivarea florilor la noi datează din cele mai vechi timpuri. Primele 
plante decorative cultivate în jurul caselor de la sate au fost: micșuneaua, gălbenelele, nalba, ochiul 
boului, gura leului, daliile, busuiocul, crinii, zambilele, narcisele. Pe la sfârșitul secolului XIX-lea se 
construiesc primele sere și se înființează pepiniere. 

Mediul înconjurător este din ce în ce mai poluat și numai natură, plantele rămân să regleze 
ciclul oxigenului și al dioxidului de carbon, să atenueze zgomotele, să elimine impuritățile din 
atmosfera și în deosebi să exercite o acțiune reconfortantă asupra sistemului nervos. Baia Mare 
dispune și ea de o suprafață ocupată de sere în care se cultivă plante ornamentale. Asigurarea 
permanentă a umidității atmosferice se realizează prin sistemul de udare. Sistemul de încălzire este 
un sistem general care compensează pierderile de căldură; pentru aerisirea serelor și evitarea 
supraîncălzirii aerului din interior, mai ales în timpul verii, fără a se crea curenți de aer, se folosește 
un sistem de ventilație. 

Rugina garoafelor - Uromyces caryophyllinus este cea mai frecvența boală cultivată în sere 
răspândită în Europa și America. La noi se întâlnește pe numeroase specii de Dianthus cât și pe 
speciile altor genuri de Caryophyaceae. Cauzează pagube mari întrucât plantele atacate nu înfloresc 
sau dacă înfloresc, florile sunt deformate. Împotriva bolilor și dăunătorilor plantelor, se impun 
aplicarea unui complex de măsuri de combatere. Este larg răspândită metodă integrată, o îmbinare 
armonioasă a tuturor factorilor care pot avea o contribuție în evitarea sau transmiterea acțiunii 
distructive a agenților patogeni și a dăunătorilor. Printre măsuri este foarte important alegerea 
terenului pentru cultivarea diferitelor plante ornamentale, pregătirea corespunzătoare a terenului 
în vederea însămânțării diferitelor culturi, asigurarea densității plantelor și adâncimii 
corespunzătoare, executarea lucrărilor de întreținere în cele mai bune condiții, aplicarea unor rotații 
corespunzătoare a culturilor,aplicarea îngrășămintelor, reacția solului. Factorii fizici sunt: căldura, 
lumina, radiațiile. Substanțele chimice folosite în protecția plantelor, au o acțiune specifică asupra 
bolilor plantelor în funcție de natură principiului activ; sunt folosite fungicide ce aparțin grupei 
produselor de bază de compuși anorganici și organici. Modul de aplicare al tratamentelor chimice 
se stabilește în funcție de de forma sub care se prezintă produsele fitofarmaceutice, în funcție de 
boală sau dăunatorul pe care dorim să-l combatem, în funcție de planta gazdă și mediul 
înconjurător. Tratamentele se aplică fie la organele active ale plantelor, fie la semințe, tuberculi, 
tuberobulbi, fie solului în vedere dezinfectării lui împotriva unor boli și dăunători care se dezvoltă în 
sol. Aplicarea rațională, diferențiată a tratamentelor chimice selective, combinarea lor, cultivarea 
unor soiuri rezistente, respectarea complexului de măsuri agrotehnice constituie chezășia 
succesului acțiunilor de protecția plantelor. 
 

Bibliografie 
1. Milea. P - Floricultura, Editura Ceres, 1979, București 
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Educarea comportamentelor ecologice la elevi 
 

prof. înv. primar Doroga Marcela 
Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia 

 
Moto: 
„Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om și natură. Dar și un legământ.” 

(Toma George Maiorescu) 
 

„Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot ce are 
frumos, este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi 
copiilor acestui pământ. Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine 
pământului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi.” 
(Sieux Seattle) 

Educaţia ecologicǎ urmǎreşte formarea unui om cu un comportament adecvat în ceea ce 
priveşte mediul înconjurǎtor, comportament care sǎ se manifeste prin acţiuni concrete nu numai 
prin informare teoreticǎ. Cunoştinţele ecologice se asimileazǎ în mod treptat şi trebuie sǎ porneascǎ 
de la observarea şi înţelegerea fenomenelor dupǎ care se dezvoltǎ viaţa, deci trebuie sǎ aibǎ la bazǎ 
cunoaşterea relaţiei cauzǎ-efect. Educaţia de mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi 
înţelegerea valorilor personale prin descoperirea atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi 
evalueze şi să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele 
acestuia. 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. 

Educaţia ecologică accentuează următoarele 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; 

- 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; 

Educaţia ecologică nu-şi atinge scopul decât dacă este diseminată în societate, dacă 
comunitatea locală este receptivă la problemele de mediu înţelegând necesitatea adoptării unui 
comportament ecologic. Comunitatea locală trebuie să înţeleagă că de noi toţi depinde calitatea 
vieţii de azi, dar şi de mâine. De respectarea principiilor de dezvoltare durabilă depinde viitorul 
omenirii. Şcoala poate avea un rol important în implementarea acestui concept, în sensibilizarea 
factorilor educaţionali, a opiniei publice cu privire la importanţa realizării educaţiei ecologice încă 
de timpuriu. În condiţiile societăţii de astăzi a desfăşura activităţi ecologice eficiente nu este posibil 
decât dacă acestea sunt desfăşurate organizat şi în parteneriat. 
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Am căutat să promovez valorile educaţiei ecologice atât în rândul elevilor, dar şi a părinţilor 
fiind convinsă că protejarea mediului înconjurător este responsabilitatea tuturor. Activităţile 
organizate şi desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ au demonstrat receptivitatea elevilor şi a 
părinţilor la nevoile de păstrare a curăţeniei mediului înconjurător, în primul rând, dar şi la 
necesitatea implicării în acţiuni de ecologizare a localităţii. 

Activităţile organizate au avut ca scop: 
- dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţii de a relaţiona cu mediul, de a identifica 

problemele şi de a enunţa soluţii de intervenţie în vederea protejării mediului 
înconjurător; 

- părinţii să-şi înveţe copiii să acţioneze cu respect faţă de mediu, copiii să-şi înveţe părinţii 
să iubească şi să protejeze natura; 

- valorificarea deşeurilor reciclabile; 
- curăţenia şi amenajarea spaţiului verde din curtea şcolii; 
- Pentru aceasta am acţionat pe mai multe planuri: 
- formarea comportamentului ecologic cu cele trei laturi ale sale: conştiinţa ecologică  

(cognitivă, volitivă, afectivă), conduita ecologică, dezvoltarea unei motivaţii 
corespunzătoare pentru cunoaşterea, ocrotirea şi conservarea mediului natural; 

- dezvoltarea capacităţii de a identifica problemele de mediu, de a lua decizii, de a pune în 
practică soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea problemelor identificate; 

- pregătirea cetăţeanului actual şi viitor pentru a influenţa pozitiv deciziile politice 
economice şi sociale cu privire la mediu; 

- sensibilizarea cetăţenilor vizavi de conceptul de dezvoltare durabilă, implementarea ideii 
de dezvoltare durabilă în viaţa de zi cu zi; 

- conşitentizarea generaţiilor tinere de a alege soluţii de dezvoltare durabilă şi respectarea 
regulilor fără a le fi afectată propria viaţă; 

- sensibilizarea tuturor celor implicaţi: cadre didactice, părinţi şi elevi deopotrivă de a 
recunoaşte faptul că o reală dezvoltare durabilă se realizează doar prin colaborarea 
tuturor celor care participă la implementarea acestui deziderat; 

Dintre acţiunile concrete pe care şcoala noastră le-a desfăşurat şi care contribuie la 
implementarea conceptului de dezvoltare durabilă amintesc: 

- colectarea selectivă a deşeurilor, şcoala având încheiat un parteneriat cu firma de 
colectare a deşeurilor, pe baza căruia noi colectăm selectiv deşeurile, fiind un exemplu 
pentru comunitate; 

- desfăşurarea unor activităţi de formare a unor deprinderi de utilizare responsabilă a apei, 
energiei şi conştientizarea necesităţii economisirii acestor resurse; 

- activităţi de curăţenie şi amenajarea spaţiului verde în spaţiul şcolar; 
- acţiuni de ecologizare a localităţii - Ziua curăţeniei; 
- activităţi extracurriculare: Ziua Verde, Parada costumelor Eco, Mărţişoare Eco. 
Interacţiunea copil-mediu oferă mijloacele cele mai eficiente în educarea intelectuală a 

copiilor, în formarea unei personalităţi armonioase şi creatoare, în formarea comportamentului 
ecologic a viitorului cetăţean capabil să-şi exercite în mod responsabil rolurile cu care societatea îl 
va învesti. Dintre multitudinea de mijloace prin care se realizează interacţiunea copil-mediu un loc 
important îl ocupă excursiile şi drumeţiile, care au ca scop cunoaşterea de către elevi a unor arii 
protejate şi necesitatea protejării acestor arii. Prin excursiile tematice copiii sunt învăţaţi să 
surprindă frumuseţea naturii şi rolul ei în viaţa omului. Copiii vor învăţa să protejeze şi să păstreze 
aceste bogăţii oferite de natură, vor învăţa că de ei depinde calitatea vieţii pe Pământ în viitor. 

Denumirea  activităţii: „În universul plantelor” – Ziua Internaţională a Parcurilor 
Dendrologice (24 mai), vizitarea Parcului Dendrologic „Dr. Ioan Vlad” Alba Iulia; 
- Grupul ţintă: elevii clasei a III-a B de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia; 
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- Scopul: cultivarea interesului copiilor şi adulţilor faţă de protejarea mediului înconjurător şi 
necesitatea adoptării unui comportament adecvat îmbunătăţirii relaţiei om-natură; dezvoltarea 
conştiinţei şi a conduitei ecologice bazată pe respectul faţă de natură şi protecţia mediului, 
transformarea comportamentelor cotidiene în stiluri de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi 
durabile prin întreţinerea unui ambient curat; responsabilizarea pentru prevenirea poluării şi 
gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănătatea comunităţii; conştientizarea 
importanţei protejării naturii pentru o viaţă sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului; 
- Obiective specifice: formarea unei atitudini de respect faţă de natură; formarea unui 
comportament ecologic pozitiv faţă de factorii de mediu; manifestarea liberă a dorinţei de a 
contribui la păstrarea nealterată a mediului înconjurător; dezvoltarea unui set de valori ecologice şi 
a sentimentului de grijă pentru mediu; dezvoltarea deprinderilor de identificare şi investigare a 
problemelor mediului; dezvoltarea abilităţilor de propunere a măsurilor pentru ocrotirea şi 
conservarea mediului înconjurător; identificarea modalităţilor prin care omul, respectiv copiii pot 
contribui la refacerea echilibrului natural al mediului; 
- Resurse: perioada/durata: 24 mai 2022; materiale necesare: materiale pentru realizarea creaţiilor 
plastice; resurse umane: elevi, pǎrinţi, cadre didactice; 
- Desfăşurare: vizită la Parcul Dendrologic „Dr. Ioan Vlad” Alba Iulia; dezbatere pe teme ecologice -
efectele poluării asupra sănătăţii, măsuri de protejare a mediului; realizare de postere, desene, 
colaje, creaţii plastice libere privind atitudinea faţă de mediu, de protecţie a mediului; alcătuirea 
unui regulament de protejare  a naturii, folosind simboluri; 
- Valorificarea activităţii: promovarea unei atitudini conştiente şi responsabile faţă de mediu, 
atitudini centrate pe promovarea unui mediu natural propice vieţii. 

Educaţia ecologică cultivă şi un sistem de valori. Copiii se maturizează, sistemul de valori pe 
care ei îl promovează influenţează opţiunile şi deciziile pe care ei le iau referitor la toate aspectele 
vieţii lor, inclusiv problemele de mediu. Valorile aduc de asemenea consistenţă vieţii unei persoane, 
ceea ce o ajută să realizeze un concept mai bun despre sine. Calitatea mediului se reflectă direct în 
vieţile elevilor şi a familiilor lor. Pentru ca dezvoltarea durabilă să devină realitate este necesară o 
colaborare cât mai amplă a forţelor implicate. De aceea este foarte important să formăm un 
comportament ecologic adecvat copiilor încă de timpuriu, să sensibilizăm comunitatea locală asupra 
ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă. 

„A înţelege natura înseamnǎ a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât 
de ameninţatǎ azi, înseamnǎ a contribui la fericirea omenirii.” (citat dupǎ Eugen Pora). 
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DEȘEU RECICLAT, PĂMÂNT CURAT! 
 

prof. Dulma Daniela-Iuliana 
Liceul Tehnologic Măcin 

 
Pământul, această „planetă verde” cândva a fost curată, fără  deșeuri  și poluarea aerului și 

apelor. Oamenii la început au fost puțini la număr și aveau un mod de viață rudimentar, dar în 
continuă dezvoltare. Aceștia foloseau resursele planetei atât cât să-și asigure traiul de zi cu zi, fără 
a afecta prea mult mediul înconjurător. 

Omul, ființa înzestrată cu o capacitate de gândire care i-a asigurat o evoluție rapidă printre 
celelate ființe care viețuiesc pe această planetă minunată , în timp a încercat să inventeze cât mai 
multe mijloace de a-și asigura un trai cât mai ușor și confortabil. Acest lucru a condus la o evoluție 
rapidă a  confortului populației care s-a înmultit în timp. Prin această înmulțire oamenii au început 
să consume din ce în ce mai mult  resursele planetei. Odată cu dezvoltarea oamenii au creat fabrici 
și uzine care prin prelucrarea minereurilor au obținut obiecte care le-au asigurat confortul și nivelul 
de trai ridicat. Aceste fabrici și uzine nu sunt deloc prietenoase cu mediul înconjurător, producând 
pe lângă cele destinate traiului, agenți poluanți ca: gazele care poluează aerul, substanțele chimice 
care îmbolnăvesc  apele și solul.  

Poluarea mediului înconjurător a apărut odată cu dezvoltarea industriei în secolul al XIX-lea 
și de atunci a continuat să ia amploare, devenind o adevarată problemă de sănătate publică, în zilele 
noastre. Poluarea apare atunci când mediul natural nu poate distruge un element care a ajuns în 
aer, sol sau apa pe cale nenaturală. Procesul de distrugere poate varia de la câteva zile, la mii de ani, 
în funcție de natura poluării. 

Poluarea și deșeurile care provin de la fabrici și uzine și de la populație pot produce efecte 
devastatoare și ireversibile asupra mediului înconjurător  și implicit asupra planetei noastre. Astfel, 
de- a lungul timpului s-a căutat o alternativă care să combată acest „flagel”. 

Reciclarea este procesul prin care deșeurile “cu valoare”, precum ambalajele, spre exemplu, 
sunt transformate în materie primă secundară pentru fabricarea de noi produse. Deși aceasta nu 
rezolvă în totalitate problema poluării, ajută la reducerea încărcării gropilor de gunoi și la încercarea 
de a face populația mai responsabilă față de planeta noastră. Beneficiile reciclării sunt multiple, de 
aceea este foarte important ca fiecare dintre noi să înțeleagă faptul că în spatele legilor drastice 
privind reciclarea stau idei și principii solide, benefice comunităților. În plus, reciclarea nu numai că 
aduce beneficii mediului, dar are și un efect pozitiv asupra economiei. Prin reciclare se reduc emisiile 
de gaze cu efect de seră din atmosferă.  Acest lucru se realizează prin înlocuirea materiei prime 
virgine folosite, cu materie primă secundară, rezultată în urma reciclării. Prin reciclare economisim 
pe termen lung cheltuielile comunității cu energia, dacă ne gândim doar la faptul că energia 
economisită prin reciclarea unei singure sticle poate alimenta un bec timp de patru ore, și totodată 
se conservă resursele naturale ale Pământului. 

Trebuie să reținem faptul că activitatea de reciclare rezolvă foarte multe probleme. Să ne 
gândim la impactul asupra mediului când facem cumpărături. Ambalajele de la unele produse 
trebuie să fie din materiale reciclabile sau biodegradabile ca să nu afecteze mediul înconjurător. 

În condițiile în care am ajuns la un așa nivel de dezvoltare în care  putem face foarte multe 
ca să conservăm resursele planetei și să salvăm mediul înconjurător, putem folosi mediul online 
pentru anumite activități. Dintre acestea putem enumera înlocuirea poștei tipărite cu cea 
electronică, putem primi broșuri turistice și cataloage online, putem folosi resturile vegetale ca 
fertilizatori ai solului. 

Reciclarea este cea mai bună opţiune după ce materialele au fost reutilizate. Prin reciclare, 
bunurile uzate printr-un proces tehnologic sunt transformate în produse noi, ceea ce contribuie la 
economisirea resurselor planetei care sunt în momentul de față limitate, dar şi la protecţia 



78 

habitatelor naturale. De asemenea, prin reciclare evităm poluarea apei şi a aerului, generată de 
exploatările miniere, de carierele de piatră şi de exploatările forestiere care au ca destinație 
obţinerea  de materii prime, şi este necesară mai puţină energie pentru fabricarea de produse noi 
în comparaţie cu producţia din materii prime care este mai costisitoare. Aceasta reduce, de 
asemenea, cantitatea de deşeuri care ajung la gropile de gunoi sau în instalaţiile de incinerare a 
deşeurilor, care sunt principalele surse de emisii de metan, un gaz de seră cu un impact de 20 de ori 
mai mare asupra schimbărilor climatice decât dioxidul de carbon. 

Materialele reciclabile sunt cele care pot fi refolosite la producerea se produse noi, ieftinind 
astfel și costul de producție.  În această categorie intră o varietate mare de materiale, de la metale, 
hârtie, plastic, cauciuc, textile, baterii, produse electronice și electrocasnice până la materiale 
biodegradabile. 

Acestea se împart în 7 categorii după cum urmează : 
1. Sticle și recipiente de plastic 
2. Hârtie și carton 
3. Materiale feroase și neferoase 
4. Produse din bumbac 
5. Recipiente din sticlă 
6. Baterii consumate sau uzate 
7. Electronice și electrocasnice 

Toate aceste categorii sunt foarte valoroase în industrie, deoarece noi practic lăsăm planeta 
să respire, nu o mai agresăm prin exploatarea minereurilor, defrișările masive a pădurilor și 
degradarea solului. Oamenii trebuie să conștientizeze că dacă dorim să trăim într-un mediu mai 
puțin poluat și să respirăm un aer curat care să ne îmbunătățească sănătatea, trebuie să reciclam 
deș eurile. 
Pentru o viață mai bună trebuie să reciclăm !!! 
 
Bibliografie: 
1. https://stratos.ro/ce-este-poluarea-mediului-si-ce-obligatii-au-agentii-economici-conform-

legislatiei-de-mediu/ 
2. https://www.odimm.md/ro/compartimente-eco/reciclarea-deseurilor 
3. https://colectareferoase.ro/blog/care-sunt-cele-mai-importante-7-categorii-de-materiale-

reciclabile/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

Speranța pentru un mediu mai curat 
 

prof. Duță Camelia Silvia 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare 

 

 
 

Educaţia pentru mediu are scopul de a îmbunătăţi 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. 

Dacă înţelegem toţi că trebuie să luăm în serios protecţia mediului şi că un mediu 
înconjurător sănătos e un drept important al fiecăruia, de care avem mare nevoie şi pe care trebuie 
să îl apărăm, va fi mai uşor să se facă cele de trebuinţă acum. Dacă mai amânăm, vom ajunge să 
simţim fiecare direct şi dureros ce înseamnă să nu ai un mediu curat. 

Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume condusă de interese 
materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism ci să fim convinşi că, începută 
de la cea mai fragedă vârstă, educaţia ecologică are mari şanse. 

Ce nimeni nu poate contesta este faptul că omul afectează mediul în fiecare clipă într-o 
multitudine de feluri, unele mai dăunătoare decât altele. Un alt adevăr este acela că aşa cum putem 
să stricăm, murdărim, tăiem putem foarte bine să şi reparăm, curăţăm, plantăm, într-un cuvânt să 
ajutăm natura. Şi aici se ajunge la întrebarea “Dacă nu noi, atunci cine?”. Noi toti trebuie să 
înţelegem şi să acceptăm că, oricâtă matematică, fizică, chimie ar şti un absolvent, orice talent 
economic şi spirit de iniţiativă ar avea, toate devin inoperabile şi inutile dacă trăim o viaţă precară 
într-un mediu alterat, sau dacă ne sufocăm progresiv într-un mediu căruia nu mai avem ce-i face. 

În opinia mea, oamenii ar trebui să constientizeze influența pe care o au asupra mediului 
inconjurator și rolul pe care trebuie să și-l asume în lupta pentru protejarea acestuia. 

În primul rând, omul ar trebui să înțeleagă că starea mediului înconjurator depinde de fiecare 
în parte și că, de multe ori, acțiunile sale duc la rezultate catastrofale și ireparabile. Un mediu poluat 
ne afectează mai presus de toate sănătatea, motiv pentru care este nevoie de mai multă atenție 
pentru a proteja ceea ce natura ne oferă în mod necondiționat. De exemplu, oamenii ar trebui să 
aibă în vedere reducerea nivelului de poluare care distruge echilibrul natural al atmosferei, având 
efecte dezastruoase: efectul de seră, subțierea stratului de ozon, smogul din orașe si încălzirea 
globală. 
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În al doilea rând, este nevoie de o mai mare conștientizare și informare în rândul populației 
pentru ca acțiunile în acest sens să aibă succes. Din păcate, anumite pierderi nu mai pot fi 
recuperate, iar în unele cazuri răul produs de poluare nu mai poate fi reparat. De exemplu, dispariția 
a sute de specii de plante și animale. Acțiunile de protejare a mediului nu trebuie să înceteze, 
deoarece trebuie păstrate lucrurile frumoase care există în continuare. 

Protejarea mediului înconjurător este o problemă mondială și, tocmai de aceea, fiecare om 
ar trebui să își asume această responsabilitate. Depinde doar de noi dacă trăim într-un mediu curat, 
sănătos și nepoluat. 
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Proiect educațional - „Un mediu curat pentru o viață sănătoasă” 
 

prof. Duță Camelia Silvia, prof. Incze Cristina 
prof. Bencze Ramona, prof. Rad Lăcrămioara 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare 
 
„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de 
ameninţată azi, înseamnă să contribui la fericirea omenirii” (Eugen A.Pora) 
 
Echipa de proiect: 

Profesori coordonatori: 
- Prof.Camelia Silvia Duță 
- Prof. Cristina Incze 
- Prof. Ramona Bencze 
- Prof. Lăcrămioara Rad 

Parteneri: 
- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș 
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș 

Locul desfășurării: 
- Sala festivă a C. N. ”Mihai Eminescu” Baia Mare 
- Zona Valea Romană - baraj Firiza 

Durata: 21.04- 10.06. 2022 
Grupul țintă: 90 de elevi 
 
Argument 

Încă de la începuturile existenţei sale, omul s-a aflat în mijlocul naturii folosindu-se de toate 
darurile acesteia. Protejarea  planetei “Pământ”, casa noastră a tuturor, este o problemă care 
trebuie să ne preocupe pe toţi, adulţi şi copii, deoarece fenomenele de poluare nu cunosc distanţe 
şi nu ţin seama de frontiere. 

În primul rând, omul ar trebui să înțeleagă că starea mediului înconjurator depinde de fiecare 
în parte și că, de multe ori, acțiunile sale duc la rezultate catastrofale și ireparabile. Un mediu 
poluant ne afectează mai presus de toate sănătatea, motiv pentru care este nevoie de mai multă 
atenție pentru a proteja ceea ce natura ne oferă în mod necondiționat. De exemplu, oamenii ar 
trebui să aibă în vedere reducerea nivelului de poluare care distruge echilibrul natural al atmosferei, 
având efecte dezastruoase: efectul de seră, subțierea stratului de ozon, smogul din orașe si 
încălzirea globală. 

În al doilea rând, este nevoie de o mai mare conștientizare și informare în rândul populației 
pentru ca acțiunile în acest sens să aibă succes. Din păcate, anumite pierderi nu mai pot fi 
recuperate, iar în unele cazuri răul produs de poluare nu mai poate fi reparat. De exemplu, dispariția 
a sute de specii de plante și animale. Acțiunile de protejare a mediului nu trebuie să înceteze, 
deoarece trebuie păstrate lucrurile frumoase care există în continuare. 

Protejarea mediului înconjurător este o problemă mondială și, tocmai de aceea, fiecare om 
ar trebui să își asume această responsabilitate. Depinde doar de noi dacă trăim într-un mediu curat, 
sănătos și nepoluat. 
 
Scopul: 

Proiectul educațional are drept scop  conştientizarea elevilor asupra importanţei sănătăţii 
oamenilor şi mediului, trezirea interesului elevilor  de a investiga şi înţelege mediul, prin formarea 
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unui comportament adecvat pentru generaţia tânără şi  formarea unei atitudini responsabile şi 
active pentru ocrotirea mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic. 
 
Obiectivele: 

• Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii în rândul elevilor, şi a întregii comunităţi şcolare 
pentru sănătatea şi ocrotirea mediului înconjurător;  

• Implicarea activă a elevilor în acţiuni de protejare a mediului înconjurător prin activităţi de 
ecologizare şi plantare de puieţi; 

• Dezvoltarea capacităţii elevilor de a lua decizii, de a lucra în echipă, dezvoltarea spiritului 
critic, al creativităţii şi imaginaţiei în timpul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate pe parcursul 
proiectului; 

• Dezvoltarea unui comportament etic, civic şi a unor deprinderi de ocrotire a biodiversităţii; 

• Conştientizarea impactului negativ al deşeurilor asupra calităţii mediului înconjurător; 

• Implicarea elevilor în colectarea materialelor reciclabile-hârtie şi P.E.T.-uri; 

• Formarea unor deprinderi de conservare a naturii; 

• Formarea premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om-mediu înconjurător şi a 
interdependenţei dintre calitatea vieţii şi a mediului; 

• Recunoaşterea impactului negativ al neglijenţei umane asupra naturii; 

• Stimularea curiozităţii elevilor şi a interesului pentru cunoaştere; 

• Sesizarea efectelelor benefice ale spaţiilor verzi, bine întreţinute, asupra sănătăţii şi stării de 
spirit a omului; 

• Să realizeze lucrări (pliante,afișe, referate, desene) cu tema „UN MEDIU CURAT PENTRU O 
VIAȚĂ MAI SĂNĂTOASĂ!”; 

 
Calendarul activităţilor 
 

Nr. crt Activitatea 
Perioada de 
desfăşurare 

Coordonatori 

1. Acțiune de ecologizare în Zona 
Romană - barajul Firiza 

09.04.2022 Incze Cristina 
Duță Camelia Sivia 

2. Ziua păsărilor migratoare 
- Prezentare PPT, dezbatere; 

10.05.2022 Duță Camelia Sivia 
Incze Cristina  
Rad Lăcrămioara 
Beșleagă Anca 

3. Ziua Internațională a Mediului 
- Prezentări PPT, dezbatere, 
expoziţie tematică, concursuri 

05.06. 2022 Duță Camelia Sivia 
Ulici Carmen 
Lăcrămioara Rad 
Cristina Incze 
Beșleagă Anca 
Daniela Ciolte 
Valer Gherghel 
Andreea Lungu 
Ioan Trifoi 

 
Resursele materiale: 

• Colectarea de materiale reciclabile cu ajutorul mănușilor și sacilor menajeri  prin acțiuni de 
ecologizare cu elevi din clasele a X-a și a XI a; 

• Realizarea de fotografii din timpul activităților desfășutate cu elevii; 
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• Pliante și afișe informaționale executate de către elevii claselor IX-XI  din cadrul C. N. ”Mihai 
Eminescu” Baia Mare; 

• Realizare unei expoziții de desene de  către elevii claselor IX-XI din cadrul C. N. ”Mihai 
Eminescu” Baia Mare; 

• Prezentări PowerPoint realizate de către elevii claselor a IX-a și a X a din cadrul C. N. ”Mihai 
Eminescu” Baia Mare; 

• Prezentare  PPT și informații puse la dispoziție de reprezentanți ai Agenției de Protecția 
Mediului Maramureș; 

 
Punctele tari în favoarea realizării proiectului: 

• Buna colaborare dintre cadrele didactice și acordarea unui interes deosebit pregătirii 
profesionale și activităților interdisciplinare;  

• Elevii manifestă receptivitate și interes pentru formarea lor educațională, valorificând 
oportunitățile oferite de școală; 

• Valorificarea cunoștințelor acumulate la diferite obiecte de studiu (Biologie, chimie, fizică); 

• Formarea unei atitudini responsabile și active pentru gestionarea și ocrotirea mediului 
înconjurător  

• Existența unui PANOU TEMATIC care informează elevii si profesorii despre problemele 
mediului și activitățile derulate în cadrul proiectului; 

 
Punctele slabe în defavoarea realizării proiectului: 

• Insuficienta maturitate a elevilor în ceea ce privește  investigarea și înțelegerea problemelor 
de mediu; 

• ipsa timpului optim pentru informarea detaliată a elevilor despre toate aspectele legate de 
protejarea mediului înconjurător și realizarea unui astfel de proiect educațional 
interdisciplinar. 

 
Disciplinele implicate în proiect: 

• Biologie 

• Tehnologia Informației și a Comunicațiilor. 
 
Oportunități: 

• Cabinetul de informatică poate oferi condiții optime de informare și documentare pentru 
dobândirea de noi cunoștințe, prin conexiunea la rețeaua Internet și sub îndrumarea 
profesorilor.; 

• Cadrele didactice calificate sunt capabile să dezvolte o educație de bună calitate și să insufle 
elevilor conștiința responsabilității. 

 
Amenințări: 

• Riscul de a perpetua o stare de indiferență în rândul unor tineri; 

• Cantitatea pur-teoretică a informațiilor ar putea depăși valoarea practică a proiectului 
pentru combaterea efectelor poluării și menținerea echilibrului ecologic; 

 
Rezultate așteptate: 

• Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat, nepoluat; 

• Lucrări realizate de elevi din diferite materiale refolosibile/reciclabile-hârtie, plastic, folie de 
aluminiu, P.E.T.-uri; 
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• Implicarea cât mai multor factori educativi în iniţierea diferitelor acţiuni în scopul păstrării şi 
protejării mediului înconjurător(să nu arunce gunoaie decât în locurile special amenajate, să 
protejeze plantele şi animalele); 

• Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între elevi în realizarea activităţilor; 

• Însuşirea unor termeni ecologici pentru exprimarea în situaţii de comunicare; 

• Formarea unor abilități de documentare; 

• Generalizarea proiectului în toată unitatea de învățământ, C. N. ”Mihai Eminescu” Baia 
Mare; 

• Conștientizarea de către elevii participanți la proiect a altor tineri sau adulți din anturajul lor 
cu privire la riscurile legale și morale ale pirateriei software. 

 
Diseminarea proiectului: 

• Rezumatul proiectului şi aspecte din timpul derulării vor fi prezentate pe pagina web a C. N. 
”Mihai Eminescu” Baia Mare; 

• În timpul implementării proiectului vor fi afişate la şcoală pliante informative şi fotografii din 
timpul desfăşurării activităţilor; 

• Se vor colecta impresii ale elevilor, cadrelor didactice şi vor fi publicate în revista şcolii; 

• Realizarea unui panou tematic; 
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Protecția mediului înconjurător – Ce se poate face pentru un viitor mai bun? 
 

prof. Enache Natalia-Loredana 
Şcoala Postliceală “Louis Pasteur”, Câmpina 

 
Mediul înconjurător este văzut ca o mare locuință a tuturor oamenilor și, din acest motiv, 

trebuie păstrat cât mai curat pentru a duce o viață sănătoasă și pentru promisiunea unui loc mai 
bun generațiilor viitoare. Multă vreme planeta a fost considerată mult prea mare încât omul prin 
acțiunile lui să îi aducă daune, dar realitatea a arătat că echilibrul natural este foarte fragil și că fără 
eforturi susținute nu se va putea asigura un mediul propice unei vieți sănătoase în viitor. 
1.1. Importanța protejării mediului înconjurător 

Pământul este deocamdată singura casă a speciei umane și datoria fiecărui om este de a o 
proteja prin orice mijloace posibile, păstrând-o într-o stare cât mai apropiată de cea de dinaintea 
dezvoltării civilizației. Oamenii au nevoie de condiții de mediu favorabile unei vieți sănătoase și 
îndelungate, lipsită de probleme și boli. Studiile au arătat clar că această bunăstare nu poate fi atinsă 
în condițiile în care solul, apa și aerul din jur sunt poluate cu substanțe chimice periculoase, 
deversate în urma activităților umane din domeniul industrial sau agricol. Statisticile arată clar 
legătura dintre natura curată și viața umană. Invers, acolo unde mediul a fost abuzat s-a observat 
clar înmulțirea problemelor de sănătate a tuturor persoanelor care locuiesc în respectivele zone. 
Odată cu conștientizarea acestor probleme au început să se facă eforturi pentru îndepărtarea 
substanțelor poluante și pentru împiedicarea deversării altora noi în natură. Prin aceste eforturi 
natura a primit o șansă să se regenereze, multele exemple de succes arătând că este posibil, cu puțin 
efort și mai ales cu modificarea mentalității umane cu privire la consum, ca viața oamenilor din 
viitorul apropiat să fie dusă în condiții cât mai bune. 
1.2. Momente esențiale în protecția mediului înconjurător 

Primul moment în care oamenii au conștientizat cât rău pot face mediului înconjurător a fost 
reprezentat de folosirea în exces a unui insecticid considerat minune, DDT-ul, utilizat timp de câțiva 
ani în toată lumea ca un fel de panaceu universal. În timp s-a observat că această substanță se 
acumulează în plante și animale, ajungând astfel în dieta umană și ducând la grave probleme de 
sănătate și chiar la moarte. 

În 1968, italianul Aurelio Peccei a fost primul care a atras atenția asupra efectelor distructive 
ale insecticidului, înființând în această privință o primă organizație de protejare a mediului, numit 
Clubul Roman. Eforturile organizației s-au concretizat în cele din urmă prin interzicerea 
insecticidului, nu înainte însă ca acesta să ajungă în natură în cantități impresionante, inclusiv în 
prezent putând fi identificate urme ale acestuia, chiar și după aproape 20 de ani de la interzicerea 
lui. 

În anul următor a fost organizată prima conferință la nivel internațional cu privire la 
problematica ocrotirii naturii. Astfel, la Paris a avut loc Conferința Biosfera sub patronajul Națiunilor 
Unite, în cadrul căreia s-a ajuns la concluzia că este necesară o acțiune imediată și că trebuie găsite 
soluții la rezolvarea problemelor apărute în urma activității umane. 

Eforturile în această privință s-au concretizat în 1972 prin exprimarea în cadrul Conferinței 
de la Stockholm a celor 26 de principii de bază cu privire la protejarea mediului înconjurător. În 
practică, însă, măsurile nu au avut o aplicare generală, deoarece presupuneau modificări importante 
în economie, ce ar fi trebuit să ducă la cheltuieli pe care multe dintre țări nu erau dispuse să le facă. 

Agravarea problemei a dus în cele din urmă la un efort general al majorității statelor lumii, 
care s-au întâlnit în 1992 la Rio, unde discuțiile s-au axat pe protejarea naturii, a biodiversității și a 
purității atmosferei. În 1997, pe agenda problemei mediului s-au adăugat schimbările climatice 
provocate de emiterea în atmosferă a unor cantități impresionante de dioxid de carbon. În acest 
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sens, Conferința de la Kyoto a stabilit condițiile în care încălzirea climatică poate fi limitată prin 
scăderea emisiei gazelor cu efect de seră. 

2. Legislația actuală cu privire la protejarea mediului înconjurător 
În secolul XX majoritatea statelor lumii au realizat că modul în care planeta este abuzată nu 

mai poate continua și că sunt necesare unele măsuri imediate ca degradarea naturii să înceteze și 
să i se permită regenerarea în timp. Astfel, au rezultat legislații în această privință, atât la nivel 
național, cât și la nivel internațional. 

2.1. Legislația la nivel european privitoare la ocrotirea mediului înconjurător 
Uniunea Europeană este una dintre zonele în care grija față de mediul înconjurător este la cele mai 
înalte standarde. Legislația actuală include reguli stricte cu privire la evitarea poluării solului, aerului 
și apelor, definindu-se chiar și măsuri ce vor fi luate în următorii 30 de ani pentru asigurarea unor 
standarde de viață superioare. Scopurile legislației Uniunii Europene în această privință se îndreaptă 
în 3 direcții principale: 

1. Protejarea, conservarea și ameliorarea naturii; 
2. Măsuri luate pentru ca cetățenii Uniunii Europene să nu sufere din punctul de vedere al 

sănătății și bunăstării din pricina problemelor de mediu; 
3. Dezvoltarea unei economii care să utilizeze cât mai eficient resursele naturale. 

Legislația europeană se axează pe domenii de activitate diverse, precizările fiind foarte clare: 
agricultură, aer, schimbări climatice, terenuri și soluri, mediu marin și costier, energie, orașe, 
zgomot, deșeuri, transporturi, cercetare și inovare. Țelul Uniunii Europene pentru anul 2050 este 
aplicarea unei legislații care să ducă la realizarea unei economii neutre din punct de vedere al 
impactului asupra climei și mediului înconjurător. 

2.2. Legislația românească privitoare la ocrotirea mediului înconjurător 
România este membră a Uniunii Europene, cu drepturi depline, dar și cu obligații asemenea. 

Legislația mediului este una dintre cele mai complexe, fiind formată din multitudinea de acte 
normative emise de diferitele organisme cu rol în acest sens: hotărâri de Guvern, legi, regulamente 
ale Uniunii Europene. 

Printre cele mai importante dintre acestea se numără legea 107 din 1996 cu privire la ape, 
legea 238 din 2004 a petrolului, codul silvic din 2008, legea 211 din 2011 cu privire la deșeuri, 
ordonanța de urgență a Guvernului 195 din 2005 cu privire la protecția mediului, hotărârea de 
Guvern 321 din 2005 cu privire la poluarea fonică, hotărârea de Guvern 1037 din 2010 cu privire la 
deșeurile electrice și electronice. Acestora li se adaugă deciziile luate la nivel european, pe care 
autoritățile din România sunt obligate să le aplice întocmai. 

3. Măsuri de protejare a mediului înconjurător 
Este adevărat că statele, în general, au atribuțiile esențiale în protejarea mediului 

înconjurător, dar fiecare om ar putea face mici eforturi în această privință, eforturi amplificate de 
numărul mare de acțiuni individuale. Dacă orice persoană ar respecta pe cât posibil regulile și 
principiile generale în această privință, efectele ar fi vizibile imediat, iar întoarcerea la o natură 
curată va fi posibilă într-o perioadă relativ scurtă de timp. 

3.1. Protejarea mediului înconjurător și măsuri ușor de pus în practică acasă 
Oamenii trebuie să știe că în mâinile lor se află viitorul planetei și că prin ceea ce fac ei astăzi vor 
influența în mod decisiv viața copiilor și a nepoților. Acțiunile în această privință nu sunt dificile, nu 
necesită investiții uriașe, ba chiar, de multe ori, duc la realizarea unor economii substanțiale: 

A. Colectarea separată a deșeurilor reprezintă cea mai ușoară metodă de pus în practică de 
către oricine. Prin selectarea deșeurilor menajere de cele care pot fi reciclate și reutilizate se 
protejează natura, se reduce cantitatea de substanțe cu efect poluat ce ajunge în natură și se fac 
economii mari de energie pentru manufacturarea altor produse. Colectarea separată a deșeurilor 
reprezintă, așadar, nu doar o obligație legală, ci și una morală față de natură; 
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B. Energia electrică este produsă încă, în mare parte, prin arderea combustibililor fosili și 
orice economie în acest sens înseamnă mai puțin CO2 eliminat în atmosferă. Închiderea aparatelor 
electrice atunci când nu sunt utilizate, limitarea folosirii aerului condiționat și a încălzitoarelor 
electrice, înlocuirea consumatorilor de curent electric cu unii economici vor duce la protejarea 
planetei, dar, în același timp, și la reducerea facturilor la curent electric; 

C. Utilizarea energiei alternative, cum ar fi panourile fotovoltaice, panourile solare pentru 
încălzirea apei sau instalațiile eoliene, va duce la limitarea consumului de curent electric din rețeaua 
națională și implicit la scăderea cantității de combustibili folosili arși în termocentrale. Investițiile în 
această privință se amortizează în câțiva ani prin reducerea facturii la curent electric; 

D. Înlocuirea obiectelor din plastic de unică folosință cu altele cu utilizare îndelungată sau cu 
unele făcute din materiale biodegradabile este o metodă extrem de bună de a limita cantitatea de 
plastic ce ajunge la gropile de gunoi; 

E. Conservarea biodiversității poate fi făcută de oricine prin limitarea acțiunilor distructive 
asupra naturii, prin folosirea unor produse biodegradabile, prin achiziționarea unor obiecte produse 
prin respectarea legilor cu privire la mediul înconjurător și prin participarea la acțiuni de ecologizare 
a diferitelor zone naturale. 

3.2. Protejarea mediului înconjurător la locul de muncă 
Acțiuni în această direcție pot fi întreprinse și la serviciu. Indiferent că este vorba despre 

birouri, unități comerciale sau de producție, oamenii implicați într-un astfel de domeniu pot face 
mici eforturi care se vor transforma în mari efecte asupra sănătății planetei: 

A. Limitarea consumului de energie electrică este cea mai bună soluție în această privință. 
Există metode diverse, cum ar fi înlocuirea becurilor cu incandescență cu cele economice, de tip 
LED, închiderea computerelor și a altor dispozitive pe timpul nopții, când nu sunt folosite, oprirea 
aerului condiționat sau a încălzirii atunci când spațiile sunt goale. Multe firme încep să folosească 
energiile regenerative pentru a pune în funcționare diverse echipamente electrice și electronice, 
ceea ce ar duce la beneficii duble, atât economice, cât și ecologice; 

B. Hârtia reprezintă unul dintre cele mai utilizate produse în munca de birou și, deși poate fi 
reciclată, acest lucru presupune cheltuieli suplimentare de energie. Din această cauză, ar trebui 
luate măsuri cu privire la economisirea ei prin mutarea documentelor neesențiale în mediul 
electronic sau prin tipărirea pe ambele fețe ale colii de hârtie, dacă prezența fizică a unui document 
este necesară; 

Activitățile industriale sunt, de regulă, poluante, existând soluții precum montarea unor filtre 
suplimentare sau construirea unor instalații de epurare mai eficiente. Chiar dacă investițiile în plus 
par inutile, efectele pozitive asupra mediului înconjurător merită fiecare ban investit. 

În concluzie, protejarea mediului stă în mâinile fiecărui om, fiind o obligație legală, încurajată 
de majoritatea statelor lumii, dar și una morală, față de generațiile care vor veni. Comportamentul 
față de natură nu rămâne fără urmări, orice persoană având de suferit dacă modul de viață ecologic 
nu devine unul obișnuit. 
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Ia atitudine și fii un exemplu!! 
 

prof. înv. primar Eremia Madica 
prof. înv. primar Avram Claudia Domnica 

Școala Gimnazială Dumitra 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori – “Descoperirea copilului”) 
 

Sănătatea este cel mai de preț bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată 
înseamnă acțiune educativă atât asupra corpului cât și a mediului înconjurător. Sănătatea permite 
omului să-și îndeplinească cu randament maxim și eficient rolul în societate, iar sănătatea unui adult 
depinde în mare măsură de evoluția lui în perioada copilăriei și a adolescenței, când activitatea 
copilului se desfășoară mai ales în cadrul colectivității.  

Pentru dobândirea unui stil de viață sănătos este esențială educația. Aceasta se poate realiza 
atât în mediul familial, cât și în mediul școlar unde elevii își pot însuși norme igienico-sanitare, de 
prevenire a unor boli, pot învăța să se cunoască mai bine și să-și apere organismul de diverși factori 
nocivi, despre importanța unei alimentații echilibrate, despre alocarea timpului pentru 
lucru/odihnă, despre respectarea mediului și a-l proteja. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul 
naturii, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri. În familie ,copilul ajută la treburile din gospodărie, pentru a consuma legume 
proaspete și ecologice. 
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În cadrul activităților de la școală , am pertecut timp util , amenajând parcul școlii. În luna 
aprilie,elevii clasei noastre, împreună cu doamna învăţătoare ,au ieşit în parcul de lângă şcoală şi 
au plantat flori. Ne mândrim cu şcoala noastră şi vrem să arate bine!! 
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Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acestor acţiuni precum și în cele de 
ecologizare, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie, iar altele vor fi depozitate  selectiv 
în containere. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în 
legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Copii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă 
ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă 
spre acțiuni frumoase și valoroase. Activităţile de ecologizare, bine pregătite, sunt atractive la orice 
vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 
necesită un efort suplimentar. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi 
cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă 
spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplinează, prin 
faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Deoarece şi familia are un rol important în formarea şi dezvoltarea gustului pentru estetic, 
am încercat să implic şi părinţii elevilor în anumite acţiuni. Au fost invitaţi să participe la acțiunile de 
ecologizare, alături de copiii lor. Fiind prezenţi au avut ocazia de a observa cum se prezintă fiecare 
copil. Au fost îndrumaţi cum să acţioneze, pentru a-i obişnui pe copii să recicleze selectiv, să 
economisească apa și energia electrică, să păstreze rechizitele. 

 

 
,,Sădește un gând și vei culege o acțiune; 
Sădește o acțiune și vei culege un obicei; 
Sădește un obicei și vei culege un caracter; 
Sădește un caracter și vei culege un destin.”(Samuel Smiles) 
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Dezvoltarea inteligenței naturaliste în ciclul primar 
 

prof. înv. primar Făt Mariana 
Școala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare 

 
“Educatia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului față de mediul natural” 

(Art.29, Convenția cu privire la Drepturile Copilului) Art.29, Convenția cu privire la Drepturile 
Copilului). 

”Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură. Dar şi un legământ.” 
(Toma George Maiorescu). 

A venit momentul când Omul trebuie să încheie pace cu Natura, o pace cu condiţii de 
reciprocitate pentru ”ambii combatanţi”. Astăzi omul trebuie să cunoască şi să folosească în mod 
raţional factorii mediului, resursele şi avantajele pe care le oferă acesta. 

Realităţile demonstrează cu putere de convingere a faptelor că ”analfabetismul ecologic” 
conduce la o ignorare a problemelor deosebit de complexe ale protecţiei naturii sau chiar la 
manifestarea unui comportament ostil, iresponsabil faţă de mediu, cu efecte din ce în ce mai 
negative asupra stării acestuia. 

Atitudinea omului faţă de natură se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu: cunoştinţele 
ecologice teoretice pe care acesta le posedă, convingerile, semnificaţia morală şi estetică şi 
activitatea practică în raport cu mediul înconjurător. 

Apare, astfel, necesitatea constituirii şi dezvoltării unei culturi ecologice a omului 
contemporan, înţeleasă ca un ansamblu coerent de informaţii adecvate, capabile să determine 
convingeri şi atitudini constructive, responsabile faţă de protecţia, conservarea şi ameliorarea 
mediului ambiant în cadrul raporturilor reciproce, multiple şi complexe dintre individ şi natură. 
Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de formare 
a elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativă. O cerinţă deosebit de 
importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi conduită 
ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea vieţii.  Apărarea mediului 
înconjurător a devenit un exerciţiu de practică socială, iar şcoala trebuie să facă acest exerciţiu social 
cu întreaga populaţie şcolară care „mâine” va avea răspunderi mari şi concrete în gestionarea 
raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural şi social. Ea este chemată să determine nu numai 
sentimente de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de apărare, 
conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă. Acţiunea 
formativă a şcolii se validează între altele şi prin realizarea unui echilibru dinamic al elevului cu el 
însuşi, cu ceilalţi din apropiere sau de mai departe şi nu pe ultimul plan cu mediul natural. 

Educaţia ecologică este menită să permită o înţelegere adecvată şi deplină, să contribuie la 
soluţionarea şi evitarea corespunzătoare a multiplelor şi complexelor probleme cu care se confruntă 
în prezent mediul înconjurător. 

Inteligența naturalistă are un caracter interdisciplinar, un caracter continuu, permanent, 
pentru că, mereu se generează noi probleme îi sunt necesare noi măsuri de conservare a naturii; ea 
trebuie să fie adaptată şi adaptabilă vârstei şi experienţei de viaţă şi profesionale a celor implicaţi în 
procesul educativ. 

Educația ecologică se poate face începând cu satisfacerea intereselor copiilor de cunoaştere 
a plantelor şi animalelor în condiţii naturale şi continuând cu educarea deprinderii de a închide la 
timp comutatorul, robinetul, de a ocroti spaţiile verzi sau de a recupera organizat deşeurile de 
hârtie, metal, materiale sintetice sau sticlă pentru a le reintroduce în circuitul economic. 
 
Bibliografie 
1. Daniela, Timira. S  - „Educația ecologică la ciclul primar”, Editura Rovimed, 2012 
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Lumea se transformă - schimbările climatice 
 

prof. Feichter Narcisa Liliana 
prof. Zafiu Doinița 

Colegiul Economic „Ion Ghica”, Brăila 
 

Schimbările climatice reprezintă una din cele mai dificile provocări cu care se confruntă 
lumea în prezent. Schimbările climatice se referă la numeroasele efecte diferite ale încălzirii globale 
asupra sistemului climatic al Pământului. Printre acestea se numără creșterea nivelului mării, 
topirea ghețarilor, schimbarea regimurilor de precipitații, creșterea frecvenței fenomenelor 
naturale extreme (viiturile și valurile de căldură), modificarea duratei anotimpurilor și schimbarea 
productivității culturilor. 

În lume sunt tot mai multe zile fierbinți și tot mai puține zile reci și se estimează că valurile 
de căldură vor deveni mai frecvente și mai îndelungate. 
Arșița și lipsa apei reprezintă o combinație dezastroasă pentru culturi și pentru proviziile de hrană 
ale lumii. Când se usucă stratul de la suprafața solului, acesta se transformă într-o pulbere pe care 
o duce vântul, dispărând astfel substanțele hrănitoare vitale de care au nevoie plantele. Rezultă 
astfel mai puțină hrană, în condițiile în care se estimează că populația lumii va crește de la 
aproximativ 7,5 miliarde la 9 miliarde de oameni până în 2050, deci vom avea mai multă nevoie de 
hrană. 

Proviziile noastre de hrană sunt amenințate și de  efectele nocive ale schimbărilor climatice 
asupra albinelor și a altor polenizatori. Organizația Nașiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 
estimează, că, dintre cele aproximativ 100 de tipuri de culturi care asigură 90% din hrană la nivel 
mondial, 71 sunt polenizate de albine. 

Fenomene meteo extreme: 
➢ furtuni violente – Uragan, taifun, ciclon, acestea sunt denumiri diferite pentru furtuni 

violente care se formează deasupra apelor calde, când în atmosferă există mult aer cald 
și umed. Pe uscat, vânturile rapide în spirală pot să smulgă copaci din rădăcini, să distrugă 
clădiri. 

➢ inundații – Ploile abundente cauzează inundații care se scurg pe uscat, făcând ca râurile 
să iasă din matcă. Impactul poate fi extrem în orașe, unde apa nu poate fi absorbită în 
beton și în asfalt. În 2017, inundațiile din sudul Asiei, au provocat moartea a 1000 de 
persoane și milioane de oameni au fost evacuați. 

➢ migrația faunei – Multe specii terestre și marine s-au mutat deja în alte locuri. Dacă nu 
nu se iau măsuri pentru limitarea schimbărilor climatice, unele specii vor fi amenințate 
cu dispariția. 

Știați că? 

• Oamenii de știință sunt de părere că oceanele se acidifică mai rapid în prezent decât oricând 
în ultimii 300 de ani? 

• Oceanele absorb aproximativ 4 kg de CO2 per persoană/zi? 

• Orașul Veneția s-a scufundat cu peste 20 de cm în secolul al XX-lea? 

• Numai 2,5% din apa de pe Pământ este apă dulce? Din această cantitate, peste două treimi 
reprezentă apa înghețată în ghețari și în calotele glaciare 

Căt de grave sunt schmbările climatice 
Temperatura medie la suprafața Pământului ar putea crște cu cel puțin 4° C față de nivelul 

din  perioada preindustrială înainte de sfârșitul acestui secol dacă nu luăm măsuri urgente pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 
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Ce putem face? 
 

➢ Energie din surse regenerabile 
Una dintre modalitățile de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră este să folosim mai multă 
energie din surse regenerabile precum energie eoliană și solară. UE este lider mondial în tehnologiile 
energiei regenerabile, iar multe țări din UE deja generează o mare parte a electricității lor din 
asemenea surse. 
 

➢ Atenție la deșeuri 
În medie, fiecare dintre cei 500 de milioane de locuitori ai UE aruncă aproximativ o jumătate de tonă 
de deșeuri menajere pe an! Deși crește cantitatea deșeurilor reciclate, o mare parte din acestea 
ajung la gropile de gunoi. Deșeurile în putrefacție emană în aer catități uriașe de metan – un gaz cu 
puternic efect de seră – contribuind la schimbările climatice. 
 

➢ Cumpărături inteligente 
Magazinele au produse din ce în ce mai atractive? Noile colecții arată senzațional? Ofertele speciale 
sunt de nerefuzat? Cum poți cumpăra inteligent? 
 

1. Organizează-te. Fă-ți frecvent ordine în casă și verifică ce ți-ar mai trebui. Notează care sunt 
lucrurile necesare, pentru a ști exact ce trebuie să cumperi. 

2. Stabilește-ți un buget de cumpărături. În funcție de numărul lucrurilor necesare, alocă lunar 
un buget pentru cumpărături mai puțin importante. Încearcă apoi să nu îl depășești. 

3. Evită cumpărăturile impulsive. Chiar dacă îți apar zilnic reclame cu produse atractive sau cu 
prețuri foarte mici, alege cu chibzuință produsele pe care să-ți consumi bugetul. 

4. Mizează pe calitate, nu pe cantitate. Alege produse de calitate, chiar dacă vei plăti mai mult. 
Produsele ieftine, de calitate inferioară vor avea o durată de viață mai scurtă și nu îți vor 
oferi aceeași satisfacție. 

 
➢ Sprijinirea tehnologiilor noi 

UE contribuie la dezvoltarea tehnologiilor inovatoare cu emisii de carbon reduse printr-un fond 
special înființat cu ajutorul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emesii. S-au alocat 2,1 
miliarde EUR pentru a susține 38 de proiecte în Europa. Unele proiecte pun accentul pe energia 
regenerabilă cum ar fi turbinele eoliene din largul mării, energia geotermică și biocombustibilii, 
precum și tehnologiile care captează carbonul și îl stochează sub pământ. 
 

➢ Protejarea pădurilor lumii 
Un program numit REED+ (reducerea emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor 
plus conserrvarea) ajută țările tropicale să adopte abordări mai durabile. Prin acest program, 
oamenii din țările în curs de dezvoltare sunt plătiți să își conserve pădurile, calculând valoarea 
dioxidului de carbon care nu pătrunde în atmosferă prin faptul că nu se taie pădurile și convertind 
acestă valoare în fonduri pentru utilizarea terenurilor forestiere într-un mod inteligent din punct de 
vedere al climei. 
 
Bibliografie: 
1. Degradarea şi protecţia mediului, Curteran-Bănăduc A.  note de curs, 2018 
2. https://www.eea.europa.eu 
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“Let's get G.R.E.E.N. (Global, recycle, environment, employment, nature)” - 
Parteneriat European de Schimb Interșcolar 

 
prof. Felderă Bianca 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Sibiu 
 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Sibiu este partener în implementarea Proiectului 
European de Schimb Interșcolar Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, denumit "Let's get G.R.E.E.N. (Global, 
recycle, environment, employment, nature)" - (Global, reciclare, mediu înconjurător, angajare, 
natură). Proiectul se va derula pe parcursul a 36 de luni, în perioada 01.09.2020 – 31.08.2023, având 
ca parteneri şcoli speciale din Slovenia (ţară coordonatoare), Franța, Germania, Letonia și  Republica 
Macedonia de Nord. Proiectul constă în 18 mobilități/activități de învățare pentru elevii școlii 
noastre, aceștia fiind însoțiți de tot atâtea cadre didactice ale școlii. 

Dorinţa pentru un proiect în care să fie implicate doar şcoli speciale a fost principalul motiv 
în stabilirea acestui parteneriat. Oportunitatea de a face schimb de experienţă cu alte ţări europene, 
de a observa cum școli speciale din aceste țări abordează problematica creșterii conștientizării 
protejării mediului, ne va oferi noi instrumente şi metode în munca noastră cu elevii cu cerinţe 
educative speciale. 

 
Obiectivele proiectului sunt: 

 creșterea inovației și a gradului de angajare în rândul grupurilor vulnerabile; 
 trecerea elevilor din observatori pasivi în participanți activi implicați într-un viitor mai 

bun;  
 contribuția participanților la diminuarea exploatării necontrolate a resurselor naturale, 

a acumulării de deșeuri și a comsumului excesiv; 
 dezvoltarea independenței, a responsabilizării, a aptitudinilor sociale și a celor de 

comunicare ale elevilor; 
 schimb de bune practici între profesorii participanți;  
 orientarea învățării spre sistemele de educație europene.  

 
Proiectul are ca scop dezvoltarea autonomiei elevilor cu cerințe educaționale speciale, 

creșterea competențelor sociale și comunicative ale acestora, conștientizarea problemelor legate 
de protejarea mediului înconjurător în rândul profesorilor și elevilor și schimb de bune practici 
pentru cadrele didactice implicate. 

Deși evenimentele neprevăzute din anul 2020 nu au permis desfășurarea activităților de 
învățare, predare și formare prevăzute initial, proiectul Erasmus KA2 denumit "Let's get G.R.E.E.N. 
(Global, recycle, environment, employment, nature)" a continuat cu succes, în fiecare școală 
parteneră desfășurându-se diferite activități pe teme comune, stabilite anterior. Astfel, pe parcursul 
anului școlar 2020-2021, în Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr1 Sibiu s-au derulat următoarele 
activități: 
 

➢ "Getting to know each other"-”Să ne cunoaștem unii pe alții”-septembrie 2020: 
cunoașterea reciprocă a elevilor și profesorilor , prezentarea școlilor  și a orașelor fiecărei 
școli partenere. 
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➢ Realizarea ”Colțului VERDE” al școlii (”G.R.E.E.N Corner”) - septembrie/octombrie 2020. 
Acest colț/panou va conține desene, picturi, colaje, decorațiuni și produse realizate de către 
elevi pe întreg parcursul desfășurării proiectului, în funcție de temele activităților derulate.  

 

  
 

➢ "Textile Waste Day" - ”Ziua Deșeurilor Textile” - noiembrie 2020. Elevii au realizat colaje, 
decorațiuni, obiecte decorative, de uz casnic, articole vestimentare, toate realizate cu 
ajutorul firelor și materialelor textile refolosite.  
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➢ Concursul de LOGO al proiectului "Let's get G.R.E.E.N.”: aprilie 2021. Menționăm că LOGO-
ul propus de către școala noastră a fost ales LOGO al întregului proiect. 

 

  
 

➢ ”Water Day” – ”Ziua Apei” - martie 2021. Atât prin activități față-în-față, cât și prin activități 
online, elevii și-au format o atitudine corectă vis-à-vis de resursele de apă, au conștientizat 
multiplele surse de poluare ale apei, și-au format respectul pentru menținerea calității apei, 
promovând a atitudine proactivă față de un mediu de viață sănătos. 

 

   

   

 
➢ ”Earth Day”-”Ziua Pământului” - aprilie 2021. A fost celebrată printr-un atelier ecologic, 

practic  ”Un copil, o floare” care și-a propus lărgirea cunoștințelor elevilor legate de 
protejarea mediului, conștientizând importanța cutivării corecte a plantelor . 
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Și atelierul ”Oala fermecată” - atelier de pictură pe ceramică, desfășurat la Complexul Național 
Muzeul Astra Sibiu.  
 

 
 

➢ ”A waste-free world: recycling paper” - ”O lume fără deșeuri: reciclarea hârtiei” - mai 2021. 
Prin intermediul jocurilor și activităților interactive de pe platforme educaționale, elevii și-
au consolidat cunoștințele legate de colectarea selectivă a deșeurilor, de reducerea, 
reutilizarea și reciclarea acestora. 

 

   
 

Prin activități practice, elevii și-au dezvoltat creativitatea, abilitățile manuale și 
competențele socioemoționale, creând diferite produse din hârtie și carton reciclabile precum: 
jucării, colaje, portrete, produse decorative…. 
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Activitatea a culminat cu organizarea unei parade și a unei expoziții, realizate cu costume 
din hârtie reciclabilă. 
 

   
 

Toate aceste activități ne-au învățat să iubim și să protejăm natura, să colectăm selectiv 
deșeurile, să reducem, să refolosim, să reciclăm, învățând, în același timp, să lucrăm în echipă, să ne 
dezvoltăm abilitățile practice și creativitatea. Așadar… …”Let`s get GREEN, together!!!” 
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Educația ecologică 
 

prof. Florea Alin-Nicolae 
prof. Cristescu Olimpia 

Liceul Tehnologic “Constantin Bursan”, Hunedoara 
 

Educaţia ecologică reprezintă într-o accepţiune extinsă, o metodologie pedagogică distinctă, 
destinată conştientizării comunităţilor locale, regionale şi naţionale, având în vedere schimbarea 
atitudinii fiecărui individ cu privire la starea actuală a mediului; aceasta se realizează prin dobândirea 
de noi valori, cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi, utile pentru promovarea şi respectarea principiilor 
ecologice de asigurare a calităţii mediului. 

Educaţia ecologică începe, de regulă, chiar din zona aferentă locuinţei, în interiorul căreia 
fiecare dintre noi convieţuim cu ceilalţi membri ai familiei. Apoi, principiile educaţiei ecologice se 
amplifică asupra zonei adiacente locuinţei, dar şi asupra locurilor unde fiecare membru al 
comunităţii umane îşi desfăşoară activitatea zilnică (fie la şcoală, fie la serviciu, fie în spaţiile 
destinate petrecerii timpului liber). 

Interesul, gradul de înţelegere şi deprinderile necesare pentru distingerea corectă a 
necesităţii de a respecta anumite principii şi reguli de protejare a calităţii mediului natural, la nivelul 
zonei în care locuim şi muncim zi de zi, consolidează cadrul necesar pentru înţelegerea adecvată a 
cauzelor şi efectelor unor procese şi fenomene generate de impactul dezvoltării economice 
intensive. Pentru fiecare din aceste procese şi fenomene, care se dezlănţuie în anumite zone, 
limitate spaţial, dar ale căror efecte devin vizibile la nivel planetar, nu există o singură cauză sau 
numai un singur efect, după cum nu pot exista doar răspunsuri sau soluţii unice pentru rezolvarea 
acestor probleme legate de degradarea calităţii mediului. 

În această condiţie, educaţia ecologică încurajează necesitatea formării aptitudinilor şi 
deprinderilor specifice pentru recunoaşterea unui anumit tip de fenomen perturbator asupra 
mediului, pentru prevederea desfăşurării acestuia şi pentru adaptarea modului de înţelegere a 
efectelor acestui fenomen asupra mediului, în funcţie de modificarea condiţilor iniţiale, precum şi 
de acumularea permanentă de noi informaţii referitoare la evoluţia sa. Aceste aptitudini, deprinderi 
şi abilităţi, care se formează prin intermediul educaţiei ecologice, asimilate în şcoală sau în afara ei, 
vor avea drept consecinţă formarea unui curent de opinie publică, bazat pe cunoaşterea ştiinţifică 
a fenomenelor care produc dezechilibrele ecologice şi de asemenea conştientizarea necesităţii de a 
limita şi chiar de a elimina şansele ca asemenea fenomene să se repete. 
Principii de bază: 
1. Educaţia ecologică implică acţiunea fiecărui membru al societăţii 

Datorită importanţei şi caracterului său special, educaţia ecologică nu poate fi redusă doar 
la o simplă formă de educaţie civică, adresată unui anumit grup al comunităţii umane. Fundamental, 
educaţia ecologică reprezintă o răspundere a fiecărei părţi componente a societăţii (guvern, 
industrie, agricultură, mass-media, învăţământ, sănătate, organizaţii neguvernamentale) precum şi 
a fiecăruia dintre noi toţi. 
2. Educaţia ecologică trebuie să fie o activitate continuă pe toată durata vieţii fiecăruia dintre noi 

Noţiunile despre problemele poluării mediului se perfecţionează permanent, pe măsură ce 
învăţăm din experienţa dobândită, dar şi din greşelile înfăptuite în decursul timpului. În acelaşi timp, 
odată cu constituirea, dezvoltarea şi aplicarea celor mai eficiente tehnologii de bioremediere şi de 
protecţie a mediului, se îmbunătăţeşte capacitatea societăţii de a reacţiona în mod rentabil şi efectiv 
la provocările generate de fenomenele de degradare a mediului, ca urmare a dezvoltării poluării 
ambientale. 
3. Educaţia ecologică trebuie să demonstreze un carcater sistemic şi integrator 



100 

Fiecare membru al societăţii trebuie să posede o viziune extinsă asupra modului de  rezolvare 
a diferitelor probleme generate de fenomenele perturbatoare ale echilibrului ecologic. Ei trebuie să 
înţeleagă, cât mai corect cu putinţă, cauzele care cauzează apariţia fenomenelor de poluare 
ambientală şi să înţeleagă conexiunile dintre efecte ale acestora, pe baza modelelor caracteristice 
de manifestare. 

Schimbările cauzate la nivelul anumitor zone ale unui ecosistem include, în mod frecvent, 
aspecte ştiinţifice, economice, sociale, culturale şi chiar etice şi estetice, care trebuie luate în 
considerare, în totalitate, şi concentrate într-un model de manifestare a fenomenelor perturbatoare 
care determină astfel de schimbări, cu scopul de a participa la monitorizarea şi controlul efectiv al 
acestora. 

Nevoia edificării unui asemenea tip de cunoaştere şi înţelegere a fenomenelor şi proceselor 
care provoacă schimbări cu efect negativ asupra mediului, se confruntă, însă, cu o alternativă 
adresată sistemelor educaţionale teoretice, respectiv, aceea dintre educaţia pentru mediu, 
percepută ca o disciplină separată în curricula preuniversitară, şi predarea acesteia sub forma unor 
subiecte integrate în cadrul altor discipline adiacente. Răspunsul corect la această problemă poate 
să fluctueze de la o situaţie la alta, în funcţie de semnificaţia pracitcă a subiectului abordat. 

De asemenea, foarte importantă este şi necesitatea de a stabili o comunicare ideală şi cât 
mai directă între grupurile de oameni care învaţă sau lucrează împreună în domeniul promovării 
educaţiei ecologice, dar care provin din categorii sociale sau profesionale diferite. 
4. Educaţia ecologică trebuie să fie o activitate practică 

Una dintre caracteristicile de bază care definesc o educaţie de tip ecologic, cu adevărat 
benefică, este aceea prin care toate acţiunile întreprinse pentru realizarea unui anumit obiectiv 
trebuie să se finalizeze prin schimbări structurale şi funcţionale rentabile asupra modului de 
organizare a comunităţilor locale sau regionale, care să determine îmbunătăţirea reală a calităţii 
mediului şi nu doar strângerea de de cunoştinţe teoretice, fără aplicabilitate practică efectivă. 
5. Educaţia ecologică performantă se reflectă în mod direct în calitatea corespunzătoare a mediului 

în care convieţuiesc membrii unei comunităţi 
Este important faptul că orice comunitate umană, indiferent de mărimea acesteia sau de 

gradul său de dezvoltare economico-socială, posedă o caracteristică definitorie pentru evaluarea 
nivelului său de evoluţie către un anumit grad de civilizaţie. 

În această situaţie, există o strânsă legătură între calitatea actului educativ, manifestat în 
cadrul unei anumite comunităţi locale sau regionale, în spiritul promovării principiilor ecologice de 
conservare a resurselor naturale, şi asigurarea calităţii mediului din arealul respectiv. 

Scopul major al educaţiei ecologice este de a ajuta oamenii să dobândească cunoştinţele 
necesare care să le permită înţelegerea problemelor de mediu. Aceste cunoştinţe implică însă mult 
mai mult decât simpla acumulare a informaţiilor, ele trebuie să contribuie la înţelegerea 
informaţiilor şi dezvoltarea competenţei de evaluare a acestora, urmată de dobândirea capacităţii 
de a acţiona responsabil, conform intereselor pe termen lung ale comunităţii, respectând principiile 
dezvoltării durabile. 
 
Exemple de bune practici 
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Schimbările climatice în ochii noștri - ”Să protejăm viitorul nostru azi!!” 
 

prof. Gavrilă Maria 
Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu”, Slobozia 

 
Schimbările climatice au deja loc. Temperaturile mediului ambiant cresc, chiar și cea a 

Pământului, precipitațiile se schimbă, ghețarii și zăpada se topesc, se produc inundații, furtuni, chiar 
tornade, nivelul mediu al mărilor și oceanelor pe întregul glob este în creștere, verile sunt secetoase.  

Schimbările climatice ne afectează în mod direct și reprezintă o provocare pentru noi toți, 
ne învață că trebuie să lucrăm împreună, într-un efort comun pentru atingerea scopului principal, o 
planetă curată.  

De aceea și noi ca dascăli propunem și realizăm activități și proiecte având ca domeniu 
educația ecologică și protecția mediului, pentru modelarea viitorilor cetățeni care trebuie să fie 
capabili să aibă puncte de vedere asupra mediului înconjurător, să participle la activități de 
ecologizare, de conservare și protecție a mediului și să conștientizeze că de faptele și acțiunile lor 
depinde viitorul planetei. 

În acest sens în școala noastră se desfășoară un amplu program de activități. Am început cu 
”Eco-Școala” și Steagul Verde, program prin care elevii s-au implicat în găsirea unor soluții la nivel 
local pentru provocările impuse de dezvoltarea durabilă. 

Elevii înțeleg responsabilitatea omului față de natură și rolul educației este esențial. De aceea 
au răspuns pozitiv și s-au implicat apoi în proiectul național de mediu „Patrula Eco”, în activități de 
identificare a problemelor de mediu din comunitatea locală, pe care le-au expus în agendele primite. 

A urmat apoi “Eco-fotografia anului”, proiect în care elevii au surprins aspecte interesante 
de mediu. 

Proiectul național organizat de C.C.D.G ”Learning about forests”, integrat în actul 
educațional, având ca temă la nivelul școlii ”Pădurea-Sursa verde de energie”, a fost primit cu 
entuziasm atât de elevi cât și de cadrele didactice, care au susținut lecții în și despre pădure și 
importanța acesteia pentru planetă. Acest proiect interdisciplinar a oferit posibilitatea organizării 
conținuturilor în concordanță cu specificul local, cu particularitățile de vârstă și individuale ale 
elevilor. S-au format abilități și atitudini referitoare la ecologizare și protecția pădurii. 

Pădurea a fost cântată de mulți poeți și reprezentată în culori de mulți pictori, iar elevii au 
înțeles adevăratul rol al acesteia în natură, de aceea în cadrul Competiției Naționale ”Școala Altfel” 
am desfășurat un Proiect-concurs pe teme de mediu intitulat ”Luna Pădurii”, proiect care a câștigat 
premiul I, la etapa județeană. Proiectul a constat în participarea cu lucrări ce aveau ca subiect 
pădurea (desene, referate, filme, prezentări power-point, etc.). 

Există un parteneriat cu Agenția Județeană de Protecția Mediului Ialomița prin care se 
derulează activități din Calendarul Evenimentelor Ecologice. 

Ziua Mondială a Zonelor Umede, pe 2 februarie, a însemnat realizarea unor prezentări de 
mare interes, de actualitate, privind importanța pe care o au zonele de apă pentru mediu și 
populație, deoarece în județul Ialomița sunt situri RAMSAR-brațul Borcea și Canaralele de la 
Hârșova, lacuri ca Amara, Fundata, Strachina, Jilavele, Ratca și râul Ialomița, despre care se pot 
spune multe povești. 

Activitatea ”5 iunie - Ziua Mondială a Mediului” se bucură în fiecare an de un real succes în 
rândul elevilor care distribuie flyere cu slogane și îndemnuri de protejare a mediului, dar și al 
oamenilor de pe stradă, care apreciează ideea și noutatea acestui gen de informare despre 
importanța protecției mediului. 

Există o tradiție în școală pentru proiectul ”Protejează-ți viitorul azi!”care are ca scop 
formarea unor deprinderi și atitudini la elevi în spiritul respectului pentru mediu, a găsirii și aplicării 
unor soluții durabile în relaționarea cu natura, precum și sensibilizarea şi promovarea unor 
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demersuri concrete în direcţia favorizării iniţiativelor de parteneriate locale şi regionale între liceele 
tehnologice. Elevii participă cu prezentări despre tot ce înseamnă surse de poluare a apei, a aerului, 
a solului, propuneri de măsuri de combatere și ameliorare, forme noi de surse de energie, aplicații 
practice și soluții puse în practică. 

Pentru școală dar și pentru comunitatea locală, protejarea mediului este o necesitate, nu o 
opțiune. Prin activitățile desfășurate am identificat probleme locale de mediu (seceta din Bărăgan, 
modificarea ecosistemului lacului Amara, tornadele în Bărăgan-Drajna-Făcăieni-Bordușani, calitatea 
aerului și a solului din Bărăgan și din împrejurimile Combinatului Chimic, etc.), am învățat să găsim 
soluții prin activități de ecologizare, colectarea selectivă a deșeurilor și plantarea de copaci. 

Sperăm ca împreună cu elevii actuali și cei din generațiile viitoare să reușim să schimbăm în 
bine mediul înconjurător și să îl protejăm ca pe bunul cel mai de preț! 
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Problemele de mediu și biologia – Implicare și responsabilizare 
 

prof. Golumbeanu Luminiţa 
Liceul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu + 
Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu 

 
De cele mai multe ori, vorbind despre impactul omului asupra mediului înconjurător, se fac 

referiri la poluare. Agresiunea omului depăşeşte cu mult sfera poluării și întâlnim mai multe căi de 
deteriorare a mediului înconjurător, precum: 

➢ poluarea; 
➢ introducerea voită sau accidentală în ecosistem a unor specii de plante sau animale; 
➢ realizarea unor construcţii care duc la dezechilibre în ecosisteme; 
➢ supraexploatarea resurselor naturale; 
➢ impactul antropic al omului în ecosistem. 

Prin acţiunile pe care le-am realizat împreună cu elevii, s-a dorit conştientizarea tinerei 
generaţii din Bumbeşti-Jiu asupra valorilor naturale protejate de pe teritoriul judeţului Gorj şi în 
special de pe zona de amplasare a Parcului Naţional Defileul Jiului, transmiterea unui semnal de 
alarmă privind degradarea tot mai accentuată a mediului înconjurător, precum şi prezentarea 
modalităţilor de conservare a resurselor naturale. Printre aceste activităţi, care se axează pe 
imprimarea și formarea unui comportament etic în ceea ce privește protejarea mediului 
înconjurător, se menţionează: 

➢ acţiuni de promovare a Parcului Național Defileul Jiului, prin activităţi specifice de  
distribuire de materiale educative şi informative de tipul pliantelor, fluturaşilor, 
broşurilor  în vederea conştientizării cetăţenilor din Bumbeşti-Jiu privind: 

• valoriile naturale și cultural tradiționale ale Parcului Național Defileul Jiului; 

• obligaţiile fiecărui cetăţean în vederea realizării şi păstrării unui mediu/a unei arii 
protejate curate  

➢ activităţi de informare și conştientizare organizate în cadrul Colegiului „Mihai Viteazul” 
Bumbeşti-jiu de către Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului în colaborare cu 
Colegiului „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu privind: 

• importanța ariei protejate (respectiv a Parcului Național Defileul Jiului); 

• valorile naturale și cultural tradiționale ale Parcului Național Defileul Jiului; 

• impactul acţiunii antropice asupra ariei protejate Parcului Național Defileul Jiului. 
➢ programul şi concursul naţional „ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE-EDUPET” privind 

conştientizarea necesităţii reciclării recipientelor PET; 
➢ „ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE - REZERVAŢII NATURALE”, ediţia a IV-a, concurs 

naţional pentru încurajarea desfăşurării de activităţi recreativ - educative cu impact 
pozitiv asupra patrimoniului natural din ariile protejate (informare şi conştientizare 
asupra Parcului Național Defileul Jiului); 

➢ colectarea selectivă a deşeurilor conform legislaţiei în vigoare (legea nr.132/2010 privind 
colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice) în cadrul Colegiului „Mihai 
Viteazul” Bumbeşti-Jiu; 

➢ PATRULA DE RECICLARE – program national pentru educaţie ecologică şi comportament 
etic centrat pe colectarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice 
D.E.E.E; 

➢ Let’s do it Romania! – Ziua de curăţenie naţională: activitate de ecologizare în localitatea 
Bumbeşti-Jiu; 

➢ proiectul Interjudeţean “Voluntari în acţiune alături de Natura 2000”, realizat în 
colaborare cu  Administraţia Nordul Gorjului de Vest; 
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➢ proiectul Interjudeţean “Managementul conservative al habitatelor 4070 şi 9260 (castan 
şi jneapăn) în ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest”, realizat în colaborare cu 
Administraţia Nordul Gorjului de Vest; 

➢ activităţi de determinare a caracteristicilor apei pe râul Jiu, realizate în colaborare cu 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj. 

 
Bibliografie: 
1. http://pangeea.uab.ro/upload/200_12%20Ludusan%20M%20-

%20Influentele%20reciproce%20dintre%20om%20si%20mediuL.pdf 
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Surse de poluare atmosferică 
 

prof. Greabu Maria 
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Năsăud 

 
Aerul reprezintă componenta de bază a atmosferei, înveliş gazos ce înconjoară Pământul 

până la altitudinea medie de 3.000 km. Gazele care formează aerul atmosferic sunt: azotul în 
proporție de 79,2%, oxigenul cu 20,8% și într‐o proporție neînsemnată dioxid de carbon, amoniac şi 
vapori de apă. 

Prin poluarea aerului se înțelege prezența în atmosferă a unor substanțe străine de 
compoziția normală a acestuia, care în funcție de concentrație şi timpul de acțiune provoacă 
tulburări în echilibrul natural, afectând sănătatea şi confortul omului sau mediul de viață al florei şi 
faunei. Sursele de poluare reprezintă locul de producere şi de evacuare în mediul înconjurător a 
unor emisii poluante. 

Aerul atmosferic, alături de alte componente ale mediului ambiant, are o însemnătate vitală 
foarte importantă pentru natură. Aerul este un amestec de azot şi oxigen necesar activităţii vitale a 
organismelor aerobe, inclusiv a oamenilor. Acest amestec conţine şi o cantitate neînsemnată de alte 
gaze: neon, argon, heliu, cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen, vapori de apă şi alte 
particule, care practic nu au nici o influenţă asupra organismelor vii. 

Dar dezvoltarea societăţii umane duce la crearea unui impact antropic şi tehnogen negativ 
asupra calităţii aerului. Poluarea aerului este generată în special de folosirea energiei şi de 
activităţile de transportare. Urbanizarea, dezvoltarea industriei şi a transportului provoacă emisii cu 
concentraţii mari de substanţe poluante în atmosferă, emisii care duc la efecte nocive asupra naturii 
şi a tuturor organismelor vii. Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, circa 70% din 
populaţia urbană a lumii respiră aer poluat şi doar circa 10% din populaţia lumii respiră aer, calitatea 
căruia este în limitele acceptabilităţii. Arderea combustibilului şi deşertizarea teritoriilor duc la 
creşterea nivelului emisiilor dioxidului de carbon care este principalul gaz de seră şi care dă o 
creştere anuală a temperaturii biosferei de circa 0,3°C. În aşa mod starea climei pe planeta noastră 
se înrăutăţeşte din an în an. 

Activitatea prioritară în domeniul ecologiei constă în studierea relaţiilor organismelor vii cu 
mediul ambiant. Ecologiştii acordă o atenţiei deosebită protecţiei aerului atmosferic deoarece 
poluarea atmosferei cauzează la consecinţe negative pe scară globală: 

- distrugerea stratului de ozon;  
- efectul de seră, legat de majorarea volumului emisiilor în atmosferă a dioxidului de 

carbon, protoxidului de azot şi metanului; 
- ridicarea temperaturii planetei; 
- înrăutăţirea sănătăţii oamenilor, impactul nociv asupra plantelor şi animalelor. 

Sursele de poluare a aerului atmosferic se împart în: 
- naturale (erupţii vulcanice, furtuni de praf etc); 
- de caracter antropogen, legate cu activitatea vitală a omului. 

Sursele cele mai importante de poluare a atmosferei sunt: transportul, obiectele industriale, 
centralele termoelectrice. Aceste surse elimină cantităţi mari de substanţe toxice specifice, care 
uneori nu pot fi identificate, dar principalii poluatori, care se elimină în cantităţi mari sunt: oxizii de 
carbon, de azot, dioxidul de sulf, praf etc. 

Pentru micşorarea nivelului poluării atmosferei de către întreprinderile industriale se 
utilizează diferite metode, cum ar fi, de exemplu: se perfecţionează procesele tehnologice, se 
efectuează ermetizarea instalaţiilor tehnologice, se construiesc diferite instalaţii de purificare etc. 
La mijloacele de transport pentru micşorarea emisiilor toxice se instalează catalizatori, se utilizează 
aditivi contra fumului la motoarele diesel etc. 
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În ţara noastră, unde situaţia economică este dificilă, cel mai mult poluează aerul atmosferic 
transportul auto: suma poluanţilor emişi de autotransport este mult mai mare decât suma 
poluanţilor de la sursele staţionare. Îndeosebi, acest lucru este caracteristic pentru oraşe. Situaţia 
se acutizează şi din cauza că în ţară se importă şi se utilizează autovehicule vechi, termenul de 
exploatare al cărora este mai mare de 10 ani. 

Principala influenţă pe care o au impurităţile asupra aerului atmosferic constă în modificarea 
compoziţiei chimice a acestuia şi implicit prin modificarea caracteristicilor fizico-chimice ale 
acestuia. 

O parte din substanţele chimice suferă procese de descompunere şi deci implicit de 
autoepurare, în timp ce altele suferă procese de recompunere şi transformare în substanţe toxice 
cu efecte grave asupra mediului. Printre substanţele care suferă procese de descompunere putem 
aminti acidul cianhidric, dioxina care sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete se descompun în compuşi 
mai simpli cu efecte mai puţin nocive asupra mediului. 

Printre substanţele cu efecte grave asupra mediului amintim dioxidul de sulf care în 
atmosferă suferă sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete procese de recombinare până la obţinerea 
acidului sulfuric. Acidul sulfuric are un efect major asupra mediului datorită faptului că el constituie 
principala substanţă ce conferă caracter acid ploilor ce cad apoi pe sol. 

Un alt efect în afara celui chimic îl constituie şi efectul fizic al acestor impurificatori asupra 
mediului. Astfel, la creşterea cantităţii de dioxid de carbon în atmosferă se constată o creştere a 
absorbţiei energiei radiaţiei electromagnetice provenite din razele de lumină, în timp ce creşterea 
cantităţii de praf sau a dioxidului de sulf conduce la creşterea factorului de reflexie a razelor de 
lumină la intrarea acestora în contact cu atmosfera terestră. 

Cunoașterea numărului, naturii și capacității surselor de poluare și inventarierea acestora, 
cunoscută sub numele de cadastrul surselor, permite aprecierea modalităților de reducere a 
impactului poluării asupra mediului. Astfel, nu se poate vorbi despre o epurare sau depoluare a 
aerului atmosferic ci numai de o păstrare a “purității” în condițiile minimizării emisiilor de agenți 
poluanți. 

În funcție de natura poluantului, poluarea aerului poate fi fizică, chimică și biologică. 
Poluarea fizică se referă la introducerea de energie care poate fi: energie calorică care 

generează poluare termica și energie radiantă care determină poluarea cu radiații penetrante, 
poluarea fonică. 

Poluarea fonică este datorată emisiilor de sunete (oscilații armonice) şi zgomote (oscilații 
nearmonice sau amestec de sunete discordante). Principalele surse de poluare fonică sunt: 
transporturile terestre şi aeriene, şantierele de construcții, complexele şi platformele industriale 
etc. Efecte: disconfort psihic sau tulburări neurovegetative, degradarea auzului şi pierderea auzului 
nevroze, hipertensiune, tulburări endocrine. 

Poluarea radioactivă este datorată proceselor de emisie şi propagare în spațiu a unor unde 
electromagnetice (razele X şi radiația gama) şi radiații corpusculare (radiații alfa, beta, pozitroni şi 
neutroni), însoțite de transport de energie provenite din surse naturale (radiația cosmică, roci şi ape 
radioactive) sau artificiale (extragerea şi prelucrarea minereurilor radioactive, combustibilii nucleari, 
centralele nuclearo‐electrice, reactoarele şi acceleratoarele de particule etc).Efecte: modificări de 
natură genetică, afectând cromozomii şi codul genetic etc. 

Poluarea chimică se referă la eliminarea din atmosferă a unor substanțe străine de 
compoziție naturală a acesteia cum ar fi unele gaze și pulberi. 

Principalii compuşi poluanți ai atmosferei sunt compuşii organici volatili: benzina, eterii de 
petrol, benzen, acetonă, cloroform, esteri, fenoli, sulfura de carbon care rezultă din prelucrarea 
țițeiului şi a produselor petroliere, din composturile menajere, agricole sau industriale şi din emisiile 
vehiculelor care folosesc motoare cu explozie. 
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Poluarea biologică se referă la contaminarea biologică. Microflora aerului este reprezentată 
de virusuri, bacterii și fungii de origine umană, animală și din natură. Microorganismele din natură 
joacă un rol important în procese biologice de fermentare, biodegradare a unor substanțe. În aer, 
microorganismele nu se găsesc sub forma de corpi microbieni izolați ci sunt, în general, înglobate 
sau aderente la particulele de praf, fum sau vapori de apă și există în aer sub 3 forme: picături de 
secreție - se produc prin tuse, strănut, vorbire, au dimensiuni de 100 microni; nuclee de picături - 
rezultă o dată cu picăturile de secreție și sunt de dimensiuni mai mici; praf bacterian - este constituit 
din particule de praf pe care aderă microorganisme de origine animală și umană. 

Substanțele poluante nu rămân la locurile unde sunt produse, ci, prin intermediul unor 
factori, sunt deplasate pe distanțe mai scurte sau mai lungi. Aflate în concentrație mare la sursa 
emitentă, pe măsură ce se depărtează se împrăştie şi, datorită unor fenomene fizice sau chimice, în 
anumite zone sau regiuni ele cad pe pământ sau se descompun. Principalii factori meteorologici care 
contribuie la mişcarea poluanților în atmosferă sunt: temperatura, umiditatea, vântul, turbulența şi 
fenomenele meteorologice. 

Emiterea în atmosferă a poluanților artificiali se poate face prin două moduri: 
- organizat, prin canale şi guri de evacuare cu debite şi concentrații de impurități 

cunoscute şi calculate; 
- neorganizat, prin emiterea poluanților direct în atmosferă discontinuu şi în cantități 

puțin sau chiar deloc cunoscute. 
Viteza de dispersie depinde de: 
1. caracteristicile fizice ale sursei (viteza şi temperatura gazelor, înălțimea coşului de emisie 

şi diametrul acestuia, caracterul stabil sau mobil al sursei, durata de emisie); 
2. caracteristicile chimice ale emisiei (concentrația poluantului şi nivelul de toxicitate); 
3. factori naturali: parametrii meteorologici (viteza şi durata vântului, umezeala aerului, 

precipitațiile atmosferice, presiunea aerului), relief (culoare de vale, zone depresionare) 
şi de prezența unor suprafețe împădurite capabile să rețină particule şi să neutralizeze 
unele gaze. 

 
Directive europene din domeniul calității aerului: 
Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calității aerului înconjurător 
(Directiva‐cadru); 
Directiva Consiliului nr. 1999/30/EC privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi 
oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din aerul înconjurător; 
Directiva 2000/69/EC privind valorile limită pentru benzen  şi monoxidul de carbon din aerul 
înconjurător; 
Directiva 2002/3/EC privind ozonul din aerul înconjurător; 
Directiva 2004/107/EC privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice 
policiclice în aerul înconjurător; 
 
Bibliografie: 
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2. Surse de poluare și agenți poluanți ai mediului, Gavrilescu Monica, Editura Sitech, Craiova, 2007 
3. Ecologie și protecția calității mediului, Munteanu Constantin, Dumitrașcu Mioara, Iliuță 

Alexandru, Editura Balneară, București, 2011 
4. Schimbări climatice și protecția atmosferei, Porcar Dumitru Dan, Editura UT PRESS, Cluj-Napoca, 
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Educația ecologică a școlarilor mici prin proiecte de parteneriat în educație 
 

prof. înv. primar Groza Simona 
Şcoala Gimnazială “Ion Pop Reteganul”, Sâncel 

 
MOTTO: Unii au lumea la picioare, dar nu reuşesc nici măcar să mişte din loc o fărâmă de 

pulbere… alţii, însă, aparent mai puţin norocoşi, se învăluie în visuri şi creează un nou univers… 
aceştia din urmă fac in aşa fel încât UN DEŞEU pare MAI VALOROS decât un DIAMANT… 
 

Cum bine au observat biologii, omul este singura fiinţă care îşi distruge mediul în care 
trăieşte. De ce? 

Răspunsuri ar fi multe: nepăsarea, lipsa educaţiei, incultura, incoştienţa fac din om cel mai 
mare inamic natural al planetei. Omul încă nu a învăţat sau mai bine spus a uitat cum să trăiască în 
armonie cu natura. Să fie oare aşa de greu? 

În lume s-au tras şi se trag zilnic milioane de semnale împotriva poluării. Dar oare câte dintre 
ele ajung cu adevărat să modifice cât de puţin conştiinţa umană? 

Acest răspuns am încercat să-l aflăm şi noi prin implementarea unor proiecte de parteneriat 
în educaţie pe teme ecologice. 

Pentru a avea un copac drept şi frumos e necesar a-l uda şi îngriji încă din stadiul de sămânţă. 
Astfel trebuie să procedăm şi noi, oamenii, pentru a avea conştiinţa ecologică: să semănăm de 
timpuriu în sufletul copilului educaţia pentru mediu. 

Vrem să demonstrăm că, trecând prin mâinile copiilor noştri , deşeurile pot deveni adevărate 
diamante, pot transmite lumii mesaje mult mai puternice decât nişte simple cuvinte puse pe o 
bucată de hârtie, pentru că arta este primul cod care deschide inimile oamenilor . 

În acest sens, în anul şcolar 2008/2009 am derulat Proiectul de Parteneriat în Educaţie „Să 
protejăm Pământul – casa noastră!”, iar în anul 2009/2010 Proiectul Educaţional “Avem un singur 
Pământ! ” cu acelaşi partener, clasa I C, respectiv clasa a II-a C, Liceul Teoretic Teiuş, iar în anul 2018, 
Proiectul ,,ECOȘCOALA”, parteneri Primăria Sâncel, Ocolul Silvic Blaj și S. C. Remat Alba – Punct de 
lucru Blaj.  
SCOPUL proiectelor a fost: 

- transmiterea de mesaje privind protecţia mediului înconjurător prin intermediul artei; 
- îndemnarea elevilor spre reciclare, nu aruncarea întâmplătoare a deşeurilor; 
- educarea disponibilităţii de a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a naturii prin 

exersarea unui comportament ecologic. 
GRUP ŢINTĂ: 

- elevii școlii, părinți, cadre didactice, comunitatea locală; 
OBIECTIVE PENTRU ELEVI: 

- să descopere soluţii de valorificare optimă a materialelor refolosibile în combinaţie cu alte 
materiale; 

- să efectueze liber, creativ, lucrări practice exprimând sentimente estetice; 
- sensibilizarea elevilor pentru protejarea mediului înconjurător; 
- stimularea imaginaţiei, creativităţii, spiritului de competiţie; 
- dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii şcolilor participante; 
- îmbogaţirea cunoştinţelor despre materiale şi tehnici de lucru necesare realizării lucrărilor;  
- însuşirea unor norme de comportament ecologic specifice asigurării echilibrului dintre 

sănătatea individului, a societăţii şi mediului şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă 
de cei care încalcă aceste norme; 

- cultivarea atitudinilor responsabile implicate în protejarea mediului; 
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RESURSE: 
- umane: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai comunității locale, ai Protecției 

mediului și Romsilva; 
- materiale: materiale din natură, sintetice, deşeuri, instrumente pentru realizarea lucrărilor, 

enciclopedii, reviste, cărți, planșe, albume, jetoane, semințe, puieți pomi, semințe flori, 
unelte pentru grădinărit, aparatură audio-video, aparat foto, caiete, creioane colorate; 

EVALUAREA PROIECTULUI - CONTRIBUŢIA ELEVILOR 
- realizare de fotografii, impresii din timpul desfaşurării proiectului; 
- portofoliul proiectului cu lucrări artistico - plastice realizate de copii; 
- expoziţii cu lucrările elevilor; 
- realizarea unor prezentări power-point cu acţiunile desfaşurate-cu sprijinul coordonatorilor; 
- popularizarea activităților pe Facebook-ul școlii; 

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE CU IMPLICAREA DIRECTĂ ȘI MAJORITARĂ A ELEVILOR: 
Elevii au confecţionat cu plăcere cu ajutorul materialelor din natură, felicitări pentru Crăciun 

şi Anul Nou, facându-se cu ele schimb între şcoli. 
O altă activitate a elevilor a fost realizarea unor lucrări cu materiale sintetice nepoluante, 

lucrări din hârtie si sfoară, schimb de felicitări si mărţişoare. Elevii de la Teiuş au valorificat aceste 
mărţişoare în „Târgul anual de mărţişoare“ organizat de şcoala din care fac parte, motiv pentru care 
impactul lucrărilor realizate, asupra lor, a părinţilor, a comunităţii, a fost şi mai mare. 

Consider eu, cea mai importantă activitate a proiectului a fost derulată la întâlnirea elevilor 
parteneri în proiect, in mai 2009, la Şcoala Sâncel. 

La această întâlnire elevii au valorificat materiale sintetice poluante şi reciclabile (deşeuri) 
confecţionând ghivece pentru flori din peturi şi apoi plantând în acestea flori, pe care ulterior le-au 
ingrijit la „Colţul viu“ al clasei. 

Pe chipul elevilor se putea citi încântarea că, muncind în echipă cu partenerii lor, au realizat 
din lucruri care în general se aruncă, lucruri minunate care contribuie atât la înfrumuseţarea claselor 
lor, cât şi la sănătatea lor, plantele răsădite de ei curățind aerul pe care ei îl respiră zi de zi. (ANEXA 
1) Cu ocazia acestei întâlniri am vizitat şi Muzeul satului din comuna Sîncel, vizită cu un impact 
deosebit asupra copiilor care deşi trăiesc in mediul rural, sau foarte aproape de acesta, sunt destul 
de „rupţi“ de tradiţie deoarece nici la sate obiectele vechi (costume populare, obiecte pentru 
impodobirea caselor, vase şi unelte de muncă, mobilier vechi), nu mai sunt folosite. 

Am evidenţiat şi aici, împreună cu copiii, de ce este atât de necesară protejarea mediului 
înconjurător si ecologizarea lui, comparând stilul de viaţă atât de natural al bunicilor şi străbunicilor 
lor, cu stilul nostru de viaţă, modern, dar mai puţin sănătos. 

Aceste obiecte, prin autenticitatea lor, au stârnit interesul copiilor care au adresat multe 
întrebări pentru a se lămuri in legătură cu ceea ce au văzut aici, plecând impresionaţi şi cu siguranţă 
dornici să continue aceste discuţii cu parinţii şi bunicii lor şi încercând să-şi raspundă, în acest fel, la 
întrebarea care apare firesc în urma acestei vizite „De ce, azi, oamenii în loc să-şi facă din natură un 
prieten, îşi fac un duşman?” (ANEXA 2) 

În orele de abilităţi practice, cele mai plăcute şi mai antrenante activităţi, desfăşurate cu 
elevii, au fost cele de curăţenie a clasei şi îngrijirea plantelor, de curăţare a curţii şcolii şi a spaţiilor 
verzi şi de ingrijire a plantelor de aici. 

Acţiunile de colectare pe sortimente a deşeurilor a necesitat mult efort, dar implicarea 
parinţilor acasă cât şi la şcoală a fost răsplătită la sfârşitul anului şcolar. Ele au scos in evidenţă faptul 
că numai viaţa zilnică in zone fără noxe dă putere si sănătate. 

Copiii au înţeles că numai prin reciclarea hârtiei, brazii trăiesc sute de ani. Astfel s-a reîntregit 
mesajul la salvarea pădurilor, la crearea unui mediu curat, sănătos si implicit, la întărirea sănătăţii 
copiilor şi a tuturor oamenilor. Ei au înţeles că numai reciclând hârtia şi păstrând natura curată vor 
putea trăi în linişte, într-o oază de verdeaţă. 
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Tot elevii au fost cei care s-au ocupat de actualizarea permanentă a panoului ecologic al 
clasei şi, sub îndrumarea cadrelor didactice, au organizat o expoziţie cu lucrări, pe teme ecologice, 
care a purtat chiar titlul proiectului „Să protejăm Pământul- casa noastră“ de Ziua Mondială a 
Mediului. 

Acţiunile începute anul școlar 2008-2009 s-au continuat firesc, în următorul an şcolar, prin 
Proiectul Ecologic „Avem un singur Pământ!“. 
În plus faţă de anul trecut am organizat un concurs de creaţie literară pe teme ecologice (ANEXA 3), 
o acţiune denumită „Dacă flori si pomi vom planta, aer curat vom respira!“ şi o excursie la Grădina 
Botanică Cluj Napoca şi Muzeul de Zoologie. 

Lucrul cel mai important pe care elevii l-au dobândit prin derularea acestor proiecte este că, 
reguli elementare cum ar fi acelea de a nu arunca gunoaiele oriunde in parc sau pădure, pe stradă 
sau in casă, au devenit comportamente ecologice ce ţin de bunul simţ, atitudini ale oamenilor 
educaţi şi civilizaţi. 

Prin Proiectul “ECOȘCOALA” am amenajat un colț ECO în școală, ne-am întâlnit cu un 
pădurar, am ecologizat zone din împrejurimile satului, împreună cu părinții am confecționat 
costume ecologice, am vizionat materiale despre importanța păstrării curate a apei, am sărbătorit 
Ziua Pământului, am colectat plante medicinale și am sărbătorit Ziua Mondială a Mediului. 

Atitudinea de responsabilizare a copiilor faţă de natură îi va face pe oamenii mari să nu mai 
fie indiferenţi câţi copaci taie, de unde taie, unde aruncă gunoaiele, cum privesc problemele 
generale ale mediului. 

Deci, prin colaborarea cu organele responsabile, copiii îşi aduc aportul de mici, mai târziu de 
oameni mari la buna tocmire a mediului înconjurător.  

Educaţia ecologică la nivelul şcolarului mic se realizează pe plan afectiv prin accentuarea 
aspectelor ce ţin de legături emoţionale. Puterea exemplului este foarte importantă, deci noi, 
cadrele didactice şi părinţii suntem primii care execută acţiuni şi se implică activ în tot ce înseamnă 
educaţie ecologică. „Pământul ar trebui să-l transformăm în stea căci este.“ 
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Educația ecologică - între prezent și viitor 
 

prof. înv. primar Ionescu Nicoleta 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Călăraşi 

prof. înv. primar Ionescu Manuela-Daniela 
Școala Gimnazială ”Iancu Rosetti”, Roseți  

 
 

„Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu cerul.” 
Rabindranath Tagore 

 
Într-o societate în continuă dezvoltare şi modernizare, problemele de mediu trebuie să fie o 

preocupare permanentă pentru fiecare dintre noi. Problemele majore care frământă omenirea în 
prezent, cu privire la resursele de hrană, explozia demografică, poluarea, criza energetică, 
productivitatea ecosistemelor, protecţia mediului, reprezintă numai o parte dintre preocupările 
contemporane pe care educaţia ecologică trebuie să le abordeze. 

Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile 
naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Cu ajutorul disciplinelor 
incluse în procesul de învăţământ, avem datoria morală de a sădi în sufletul fiecărui copil necesitatea 
ocrotirii acesteia împotriva poluării şi de a forma o conduită ecologică modernă. 

Educaţia ecologică este menită să ne educe aşa încât să putem face faţă problemelor de 
mediu cu care ne confruntăm în prezent, dar şi problemelor viitoare, acesta constituind o educaţie 
pentru viaţă. Formarea conştiinţei şi conduitei ecologice devine o cerinţă deosebit de importantă 
pentru orice demers educativ. 

Problemele de mediu pot fi abordate atât în cadrul disciplinelor şcolare, cât şi prin 
intermediul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, prin desfăşurarea unor activităţi care să 
susţină această convingere. 

Avem nevoie să transmitem mai departe moştenirea cel puţin aşa cum am primit-o nu numai 
generaţiilor viitoare, dar şi pentru tot parcursul vieţii noastre. Trebuie să ne amintim că viaţa noastră 
depinde de starea mediului înconjurător şi, pentru că totul devine din ce în ce mai accelerat, s-ar 
putea să nu mai avem şansa de a ne răscumpăra greşelile şi de a le îndrepta. 

Pentru conştientizarea importanţei mediului înconjurător am desfăşurat cu copiii diverse 
activităţi cu scopul de a le educa dragostea faţă de natură, dorinţa de a contribui la păstrarea 
frumosului, la educarea capacităţii de a ocroti şi a respecta natura. 

Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu presupune relaţia dintre om şi natură. Fiind 
înzestrat cu inteligenţă şi conştiinţă, omul s-a adaptat mediului ambiant, intervenind asupra naturii 
şi transformând-o în interesul său. Industrializarea, care a însemnat numeroase avantaje pentru 
confortul vieţii materiale, a comunităţii, are şi numeroase efecte negative, care se afirmă prin 
dereglări ale echilibrului naturii. Poluarea mediului cu substanţe toxice şi radioactive, tăierea 
necontrolată a pădurilor, distrugerea vegetaţiei au drept efect reducerea cantităţii de apă şi a celei 
de oxigen din natură, periclitând existenţa omului. 

Depăşirea situaţiei de neglijare a educaţiei ecologice la nivelul învăţământului preşcolar, 
şcolar-primar, şi nu numai, este un deziderat care necesită eforturi din partea tuturor celor implicaţi 
în educaţia copiilor. Cu toţii suntem responsabili în a construi un mediu educaţional care să motiveze 
copilul în procesul de protejare a naturii, fiind esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului 
faţă de mediu. Sentimentele şi atitudinile copiilor faţă de natură trebuie să fie de respect şi grijă, 
având în permanenţă convingerea că oamenii sunt parte integrantă din natură şi nicidecum 
superiori acesteia. 
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Copiii sunt martori oculari ai transformărilor din viaţa socială, economică şi din mediul 
înconjurător. Toate aspectele noi le stârnesc curiozitatea pe care o manifestă prin noianul de 
întrebări pe care ni le pun, iar noi, prin răspunsurile oferite îi conducem la înţelegerea relaţiilor 
dintre unele fenomene şi rezultatul acestora. 

Pătrunzând în studiul ecologiei, copiii şi-au manifestat interesul pentru tot ceea ce înseamnă 
natura, în speţă transformările ce au loc în lumea animală şi vegetală odată cu venirea primăverii. 

Principiul pe care se bazează această ştiinţă este că fiecare organism are o relaţie continuă 
cu fiecare alt element din mediul în care trăieşte. 

E bine ca şi copiii să ştie, înainte de toate, că trebuie să protejeze natura-din care suntem 
parte integrantă-pentru că tot restul vieţii noastre depinde de asta. 
Exemple de activităţi: 

• Efectuarea unei plimbări în jurul şcolii. Observarea naturii şi notarea pe o listă cu imagini a 
elementelor întâlnite. Colorarea desenelor care au o influenţă pozitivă asupra vieţii 
oamenilor. 

• Într-o lecţie de matematică şi explorarea mediului, se observă şi se analizează atât plantele 
cât şi vieţuitoarele specifice pădurii observate în prezentări/filmuleţe. Elevii au discutat 
regulile de  conduită faţă de pădure, au interpretat atitudini ale omului faţă de pădure, au 
căutat modalităţi de prevenire a acţiunii omului cu efecte devastatoare pentru pădure, au 
colectat diferite plante, specifice zonei, pentru portofolii; 

• Lecţie de educaţie plastică (îmbinarea elementelor imaginare cu frumuseţile naturii 
înconjurătoare). 

• Realizarea unor planşe şi obiecte cu materiale reciclabile. 

• Activitate - „Glasul fermecat al pădurii” în care au avut ocazia să-şi exprime oral părerile şi 
impresiile legate de importanţa PĂDURII în viaţa omului. Cele mai reuşite texte şi poezii, copii 
au fost recompensaţi cu diplome. 
De-a lungul anului școlar am desfășurat, împreună cu copiii activități ce le-a dezvoltat spiritul 

civic, dragostea pentru educația ecologică. Astfel am urmărit: 

• evidenţierea relaţiei care există între om şi natură, între plantă şi anumiţi factori din mediu 
(apă, căldură, lumină);  

• participarea copiilor la activităţi curriculare şi în alt mediu educaţional decât cel din     
grădiniţă/şcoală;  

• colectarea de către copii a unor deşeuri reciclabile; realizarea unor expoziţii artistico-
plasticecu subiecte inspirate din natură; 

• educarea dragostei copiilor faţă de natură, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului, 
la educarea capacităţii de a ocroti şi a respecta natura. 
Cu ocazia apropierii zilei internaţionale a păsărilor şi arborilor copiii au realizat desene, 

picturi, colaje şi modelaj. 
Pentru a crea o legătură mai strânsă între copii şi elemente ale naturii, cât şi pentru a întări 

comportamente pozitive, am planificat observarea pădurii îndeaproape. Tot în această idee au mai 
fost planificate activităţi de confecţionare de jucării din deşeuri reciclabile, realizare a unor afişe şi 
postere cu tema „Splendoarea verdelui”, precum şi un program artistic „Natura prin ochi de copil”. 

Din cele relatate mai sus, putem considera că beneficiul educaţiei ecologice în grădiniţă şi 
şcoală constă în urmări pozitive ale atitudinii omului matur de mâine. Sper că ceea ce facem să aibă 
ecou în rândul copiilor pentru o înţelegere mai bună a importanţei „VERDELUI”, tratând fiecare fiinţă 
ca pe un prieten drag (flori, copaci, animale etc.). 

Sper că ceea ce facem să aibă ecou în rândul copiilor pentru o înţelegere mai bună a 
importanţei PĂDURII tratând fiecare fiinţă ca pe un prieten drag (flori, copaci, animale etc.). 

De aceea, să zâmbim! Natura ne iubeşte. Ne naştem din bucuria de a iubi, învăţăm din setea 
de a descoperi...ne înarmăm cu ambiţie, pregătindu-ne spiritul şi voinţa DE A FI OM... 
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Biodiversitatea în Biblie 
 

prof. Iovițoniu Luminița 
Grup elevi clasa a IX-a Teologie 

Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” , Timișoara 
 

Ideea proiectului a venit din nevoia de predare la clasa de Teologie a clasificării viețuitoarelor 
într-o manieră agreată de elevi. Am pornit cu o listă făcută de ei cu animale întălnite în Biblie, la care 
am adăugat un desen realizat de elevi, o descriere a biologiei speciei respective și îndicarea locurilor 
unde se regăsește în Cartea Sfântă.  
Mai jos redau câteva din rândurile proiectului, care s-a intins pe 60 de pagini 
 
ALBINA 

I. În Biblie  
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 
Cap. 113. Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece 
orice dulceaţă. 

II. În natură 
Albinele sunt foarte importante pentru Pământ și pentru oameni, 
datorită rolului lor în polenizarea plantelor, inclusiv a hranei noastre. În 
mitologie și folclor, albinele au fost foarte apreciate și unii teoreticieni 
au folosit albinele ca model pentru societate, datorită 
comportamentului lor harnic. 
Albinele aparțin familiei Apoidei și sunt strâns înrudite cu furnicile și viespile. 
Aproximativ 20.000 de specii de albine există astăzi peste tot, cu excepția Antarcticii. 
Știați că? 

• Albinele se hrănesc cu nectar și polen, deși majoritatea polenului colectat este folosit pentru 
a hrăni puii de albine (larve). 

• Cea mai populară albină este albina europeană. 
• Unele albine trăiesc singure, în timp ce altele trăiesc în grupuri numite colonii, cum ar fi 

bondarii, albinele melifere și albinele fără înțepături. 
• O colonie de albine are o albină „regină”, multe lucrătoare și trântori. 
• Aripa unei albine poate bate de aproximativ 230 de ori pe secundă. 

SCORPION 
I. În Biblie 

Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise 
Cap. 8 
15. Care te-a povăţuit prin pustiul cel mare şi groaznic, unde sunt şerpi 
veninoşi, scorpioni şi locuri arse de soare şi fără de apă; 
Cap. 32 
33. Vinul lor este venin de scorpion şi otravă pierzătoare de aspidă. 

II. În natură 
Scorpionii sunt arahnide, la fel ca păianjenii. Toate arahnidele au opt 
picioare și nu au antene sau aripi. Durata de viață a majorității speciilor de scorpioni este 
necunoscută. 
 

Știați că? 

• Cei mai mici scorpioni cresc la aproximativ un inch lungime. Cei mai mari scorpioni cresc până 
la aproape 10 inci lungime. 

https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=72&cap=11
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=72&cap=11
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=8
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=8
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=32
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=32
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• Scorpionii sunt nocturni. Asta înseamnă că sunt activi noaptea. 

• Scorpionii sunt otrăvitori. Ei își folosesc otrava, numită venin, pentru a ucide prada și a se 
apăra împotriva prădătorilor. Aproximativ 25 de specii de scorpioni au venin care este 
suficient de dăunător pentru a răni o ființă umană. 

• Scorpionii trăiesc pe fiecare continent, cu excepția Antarcticii. 

• Există mai mult de 1.200 de specii de scorpioni. Câteva exemple sunt scorpionul păros din 
deșert, scorpionul împărat, scorpionul din scoarța din Arizona și scorpionul din pădure din 
Asia. 

• Scorpionii au existat înainte ca dinozaurii să cutreiere Pământul. 

• Scorpionii se hrănesc cu insecte. 

• Scorpionii pot supraviețui între 6 și 12 luni fără hrană. 
PORCUL 

I. În Biblie  
Leviticul - cartea a treia a lui Moise 
Cap. 11 
7. Porcul are copita despicată şi despărţită în două, dar nu rumegă; acesta este 
necurat pentru voi. 

II. În natură 
Porcii domestici aparțin familiei Suidae împreună cu ceilalți porci sălbatici, 
inclusiv fococele și mistreții, cu picioarele acoperite cu copită și chiar degetele 
de la picioare. 
Cele mai vechi fosile de suizi au fost găsite în Asia și datează de 34 de milioane 
de ani. 

Știați că? 

• În timp ce porcii au patru degete pe picioare, ei merg doar pe cele două degete mijlocii. 

• Ca omnivori, porcii din sălbăticie mănâncă atât plante, cât și animale. 

• Datorită excelentului lor simț al mirosului, porcii sunt folosiți în țările europene pentru a 
„adulmeca” trufele; ciuperci de mare popularitate. 

• Porcii domestici pot cântări de la 110 kg și mult peste. 

• Porcii sunt foarte inteligenți și pot fi dresați să îndeplinească multe sarcini și trucuri. 

• Porcii, în special în sălbăticie, pot fi periculoși și au atacat oameni și au provocat răni. 

• Porcii au fost un animal popular în toate culturile, fiind simbolizați în religii, folclor și 
mitologie. Au fost faimoși în special ca personaje fictive din cărți, versuri, desene animate, 
filme, televiziune și artă. 

CERBUL 
I. În Biblie 

Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise  
Cap. 12 
22. Dar să le mănânci cum se mănâncă cerbul şi căprioara; aceasta poate să 
mănânce şi cel curat şi cel necurat al tău. 
Cap. 14 
5. Boul, oaia, capra, cerbul, gazela, antilopa, ţapul, cerboaica, boul sălbatic şi 
capra sălbatică. 
Cartea a doua a Regilor 
Cap. 22 
34. Care dă picioarelor mele sprinteneala cerbului, Şi la locurile cele înalte mă aşează; 
Psalmi 
Cap.17 
34. Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune. 

https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=47&cap=11
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=47&cap=11
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=12
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=12
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=14
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=14
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=67&cap=22
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=67&cap=22


117 

Cap. 41 
1. În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. 
Isaia 
Cap. 35 
6. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor; că izvoare de apă vor curge în 
pustiu şi pâraie în pământ însetat. 

II. În natură 
Cerbul (Cervus elaphus L., familia Cervidae) este un mamifer rbivor din categoria rumegătoare 
paricopitate. Familia Cervidae cuprinde circa 49 de specii, din care se mai pot aminti căprioara, renul 
și elanul. Caracteristice pentru cerb sunt coarnele ramificate care, de obicei, cresc numai la masculi 
și culoarea brun-roșcată. 
 
Știați că? 

• Cea mai mică specie de căprioare cântărește aproximativ 20 kg, în timp ce cea mai mare, 
elanul poate cântări până la 1.000 kg. 

• Mascul din majoritatea speciilor se numește „cerb”, iar femela este numită „ciută”. 

• O femelă va avea, de obicei, să nască unul sau doi pui și va avea grijă de ei singură. 

• Puiul va face primii pași în 20 de minute de la naștere. 

• Cele mai populare două personaje  sunt „Bambi” și „Rudolph the Red Nose Reneer”. 
 
Webografie: 
1. https://www.bibliaortodoxa.ro/  
2. https://www.wedrawanimals.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=41
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=41
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=35
https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=35


118 

PĂDUREA, AURUL PĂMÂNTULUI 
 

prof. Istrate Valerica 
Școala Profesională Holboca, Iași 

 
„Pădurea reprezintă o podoabă a naturii: ea reprezintă viaţa și bogăţia și prin calităţile ei merită să 
fie cunoscută, curată și îngrijită”. Mihai A. Ionescu 
 

„A fost odată un sat, în care, primăvara pădurea renăștea, florile împodobeau drumurile, 
păstrăvii umpleau râurile, iar păsăsile călătoare poposeau, își ocupau locul hărăzit de natură. Dar, 
cu timpul, farmecul pădurii s-a stins. Recoltele se vestejeau, puii nu mai ieșeau din găoace, păstrăvii 
nu se mai înmulțeau, păsările nu mai veneau”. 

Analizând fragmentul de mai sus, putem afirma că la începutul existenței sale, omul era 
partener supus al naturii, făcând parte integrantă din natură. Trecând de la vânat la pescuit și cules, 
la cultivarea pământului și apoi la civilizația industrială, omul a schimbat limpezimea apelor, 
puritatea pădurilor, aerului. 

În perioada preistorică, peste 50% din suprafața Terrei a fost ocupată de păduri. În perioada 
medievala pădurile ocupau 70-75 % din suprafața țării. 

La începutul secolului al XIX-lea pădurile ocupau 38 % din suprafața țării. După 1975, pădurile 
ocupau 27 % din suprafața țării. Astăzi această suprafață este mult mai redusă și continuă să scadă. 

Coordonatele actuale ale vieții cotidiene impun abordarea educației pentru dezvoltare 
durabilă, educația pentru protecția pădurii și a calității mediului înconjurător. 
Singura soluție pentru supraviețuirea omului pe Terra este asigurarea unui Parteneriat Înțelept cu 
natura prin:  

• ocrotirea și protejarea pădurii; 

• adoptarea unei măsuri prompte în cazul apariției dezechilibrelor; 

• conservarea naturii, ca loc primordial în conservarea valorilor umane din domeniul 
științei, educației, culturii, economiei. 

Pădurea este producător de oxigen, consumator de dioxid de carbon (CO2), depoluant, 
îndeplinind funcții importante pentru viața omului – sanitară, hidrologică, climatică, estetică și 
recreativă. 

Funcțiile estetică și recreativă sunt benefice îndeosebi omului modern cu ritm de viață cu 
numeroși factori stresanți. 

„Dacă omul pierde grădinile, pădurile și cărările se va pierde pe sine însuși”. 
Scut redutabil împotriva poluării chimice și fonice, pădurea este și un medicament complex 

pentru trup, minte și suflet. Având în vedere numai faptul că un singur arbore fabrica zilnic oxigenul 
necesar pentru 30 de oameni timp de 12 ore, se poate afirma că pădurea este un bun cu valoare 
inestimabilă pentru sănătatea noastră. Aerul ei conține foarte mulți ioni negativi care oxigenează 
creierul, stimulează toate funcțiile organelor și întârzie îmbătrânirea. 

Datorită multiplelor sale funcții, pădurea are un rol hotărâtor în menținerea echilibrului 
natural. Astăzi, când problema mediului înconjurător a devenit o problemă globala, ea ar trebui 
conștientizată nu numai de agențiile de monitorizare a calității mediului, ci și de oamenii care nu au 
neapărat cunoștințe în acest domeniu. 

Pădurea a constituit dintotdeauna un adevărat prieten pentru români: le-a oferit hrană și 
adăpost, a reprezentat refugiu pentru haiduci, sursă de inspirație pentru poeți, scut în fața 
dușmanilor, loc de agreement pentru turiști. Acest ecosistem complex, numit pădure, împiedică 
inundațiile și alunecările de teren, eroziunea solului, micșorează puterea vântului, menține 
umiditatea și moderează temperaturile extreme, oferă hrană și adăpost pentru multe animale. 
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„Plămânul verde” al pământului, cum pe bună dreptate este supranumită pădurea, 
îmbogățește atmosfera cu oxigen, fără de care viața ar fi imposibilă, contribuind astfel la menținerea 
compoziției constante a aerului. Ea elimină de 50 de ori mai mult oxigen decât o suprafață similară 
cultivată cu grâu, fiind deci principala sursă de oxigen. Pădurea exercită cea mai puternică acțiune 
purificatoare asupra aerului, absorbind bioxidul de carbon și restituindu-l sub forma atât de 
necesarului oxigen. Din cele 14-16 miliarde de tone de bioxid de carbon lansate anual în atmosferă 
prin arderile combustibililor, plus cele provenite din respirația oamenilor și animalelor, două treimi 
sunt absobite de păduri, acei plămâni verzi, cărora le datorăm atât de mult. 

Este bine cunoscută funcția recreativă și terapeutică a pădurilor, mai ales astăzi, când 
efectele negative ale industrializării se simt tot mai mult. Deloc de neglijat reprezintă rolul său 
estetic. Văzută de sus sau de la distanță, bolta pădurii impresionează prin varietatea culorilor 
frunzișului, prin multitudinea de nuanțe de verde care alternează pe suprafețe imense. Sub 
acoperișul maiestuos al arborilor, își duc existența felurite familii de plante, care, prin coloritul lor, 
încântă ochiul privitorului. Acest lucru este foarte important pentru omul modern care duce o viață 
stresantă. 

Din cele mai vechi timpuri pădurea a furnizat omului cantități uriașe de lemn de bună 
calitate. La început omul a folosit lemnul drept arme, unelte, în construirea adăposturilor sau pentru 
pregătirea hranei. Mai târziu el a devenit un material extrem de utilizat, indispensabil pentru multe 
domenii ale vieții umane (industria mobilei, hârtiei, chimică, în construcții, drept combustibil, etc.). 
Cu siguranță că folosirea lemnului în cele mai diferite domenii și mai ales fără să ținem cont de faptul 
că este și el o resură epuizabilă, dar și rolul complex al pădurii a făcut ca protecția pădurilor să devină 
o prioritate a lumii contemporane. 

Una din cauzele majore ale distrugerii pădurilor o reprezintă incendiile. Din nefericire, anual 
în România se pierd circa 350 ha din această cauză. Pagubele sunt mari dacă ținem seama de 
consecințele pe termen scurt ( modificarea peisajului, dispariția faunei și a florei, uneori aparținând 
speciilor rare) dar mai ales pe termen lung ( reconstituirea biotopului). 

Mulțimea de gunoaie rămasă în urma oamenilor care uită că atunci când părăsesc pădurea 
s-o lase așa cum ar dori să o găsească când se reîntorc, duce la poluarea solului, a apelor subterane 
și a aerului, inevitabil la moartea lentă a pădurii. Mai grav este faptul că o bună parte din aceste 
gunoaie, îndeosebi materialele plastice, sunt foarte rezistente la acțiunea bacteriilor și practic, nu 
se reciclează pe cale naturală. 

În acțiunea distructivă a fondului forestier un rol însemnat îl au tăierile necontrolate ale 
copacilor care duc inevitabil la modificări ale climei, la împuținarea animalelor sălbatice, la 
distugerea echilibrului natural. Din păcate, tăierile abuzive de lemn au ocupat multă vreme prima 
pagină a ziarelor, în condițiile în care la nivel oficial furtul masiv nu era recunoscut. Inconștiența și 
iresponsabilitatea factorilor abilitați, dar nu numai, ar putea determina în scurt timp distrugerea 
fondului forestier. 

Efectele negative ale defrișărilor sunt multiple: eroziunea solului, inundații din ce în ce mai 
frecvente și mai primejdioase, alunecări de teren, schimbări ale cursurilor apelor, desertificare, 
încălzire globală, etc. 

Nu mai puțin lipsite de importanță, aș putea aici aminti și alte cauze care duc la deteriorarea 
pădurilor: creșterea suprafețelor de teren agricol în detrimentul pădurilor, pășunatul excesiv, 
fenomene ale naturii (vânturi, zăpezi, secete), boli și dăunători, ș.a. 

Pădurea, odată distrusă de tulburările provocate de intervențiile nepricepute ale omului, cu 
greu se poate reface. Vegetația forestieră trebuie să străbată iarăși drumul de milenii, să se 
războiască ani și ani cu eroziunea, pentru a câștiga poziția pierdută. Este bine știut faptul că un 
echilibru o dată rupt, numai cu greu și foarte târziu se poate restabili. 

Cicatrizarea rănilor provocate de om sau de alte cauze se poate face prin reîmpăduriri, dar 
din nefericire, ambianța originală a pădurilor este dificil de restaurat și în plus durează ani. Și apoi, 
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reîmpădurirea, este încă un cuvânt prea nou și cu efecte mult prea mici pentru a răscumpăra 
greșeala multimilenară care a determinat dispariția a jumătate din arborii planetei. Putem spune 
fără teama de a greși, că fără păduri, dezvoltarea și, pînă la urmă viața însăși, nu sunt posibile. Este 
clar așadar, că o exploatare nerațională a resurselor forestiere a devenit astăzi, un lux prea scump. 

Acum, când pe plan mondial pădurile mai ocupă doar o treime din suprafața uscatului, ceea 
ce după opinia specialiștilor reprezintă un minim necesar, în multe locuri din lume s-a tras semnalul 
de alarmă și mulți strigă într-un glas: „SALVAȚI PĂDUREA” . Pădurea constituie o sursă de frumusețe 
și bogăție pe care omul are datoria să o ocrotească, pentru ca și noua generație să se bucure de un 
„plămân verde” sănătos. 

O măsură esențială și urgentă care ar trebui luată în vederea protejării ”aurului verde,, al 
planetei, este după părerea mea sensibilizarea cetățenilor de a păstra și respecta pădurea, de a iubi 
toate darurile naturii. Important este și conștientizarea populației față de starea mediului 
înconjurător, prin cunoașterea, pe cât posibil, completă a ecosistemului terestru, prin prisma 
legităților de interdependență care le guvernează, dar mai ales a acțiunii antropice care de multe 
ori introduce dezechilibre ireversibile în sistemul natural al Terrei. 

Prin protecția pădurilor se înțelege și starea de sănătate a acestora care se menține prin 
măsuri de prevenire și combatere a dăunătorilor și bolilor, în acest scop se aplică metode biologice 
care să asigure echilibrul ecologic. 

Privite în ansamblu, importanța pădurii și menținerea echilibrului ecologic și acțiunile 
distructive la care aceasta este supusă, se poate ușor desprinde necesitatea colaborării pe diverse 
planuri a tuturor specialiștilor care activează în diferite sectoare productive și de cercetare ale 
agriculturii și silviculturii, în scopul prevenirii, refacerii și menținerii echilibrelor ecologice, atât de 
importante vieții de pe Terra. 
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Resursele Terrei nu sunt o moştenire de la părinţi ci un împrumut de la copiii noştri 
 

prof. Ivaşc Marilena 
prof. Onose Cătălina 

Liceul de Turism și Alimentație „Dumitru Moţoc”, Galaţi 
 

Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste (biologie, fizică, 
geografie, chimie, etc.) şi cele umaniste (legate de sistemele sociale: sociologie, psihologie, istorie, 
etc), în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice dacă nu sunt 
strâns legate de activităţile practice.  

Educaţia ecologică studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. În 
acest context, studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele, inclusiv omul şi contribuie la 
înţelegerea circuitului energiei şi materiei. Ea trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa 
comportamentului lor asupra calităţii mediului. Educaţia ecologică se bazează pe cunoştinţe 
referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o componentă afectivă: domeniul 
responsabilităţii, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei societăţi durabile. 

În şcoala noastră fiinţează un Eco-club ai cărui membri sunt atât elevi de la profilul «Resurse 
naturale şi protecţia mediului» cât şi de la profilul «Servicii». 
În egală măsură încercăm să acordăm atenţie in activităţile noastre tuturor componentelor 
mediului: apă, aer, sol, floră şi faună. 

Ni s-a creat însă, oportunitatea de a ne opri atenţia asupra apei , în urma propunerii de 
colaborare cu Centrul Regional de Mediu Moldova care implementează proiectul pilot “SALVAŢI 
RÂULEŢELE NOASTRE”, lansat în Republica Moldova în anul 2004. 

Acest proiect este unul educaţional care are ca scop creşterea conştientizării populaţiei 
despre importanţa protecţiei râurilor mici. 

Apa este simbolul vieţii. 
Lipsa apei înseamnă PUSTIU, excesul - CATASTROFĂ.  
Societatea şi însăşi viaţa sunt de neconceput fără apă. De-a lungul istoriei milioane de vieţi 

s-au stins fie din prea puţină , fie din prea multă apă. Aşezări omeneşti, oraşe şi sate s-au născut şi 
au dispărut la margine de apă. 

Tocmai pentru că este indispensabilă în orice domeniu unde există civilizaţie, este o 
îndatorire de conştiinţă, pentru noi şi generaţiile viitoare, să redăm apa naturii, in stare 
corespunzătoare calitativ, nepoluată. 

Trecem prea adesea cu vederea că resursele Terrei, inclusiv apa, nu sunt o moştenire de la 
părinţi ci un împrumut de la copiii noştri, iar noi suntem doar simpli fericiţi beneficiari ai apei alături 
de alte specii. 

Revenind la proiectul pilot “SALVAŢI RÂULEŢELE NOASTRE”, unul dintre obiectivele 
proiectului fiind includerea elevilor în grupul de iniţiativă, şcoala noastră se numără printre cele care 
desfăşoară studii de monitorizare a calităţii apei râuleţelor mici. 
Referitor la acest proiect, grupul de lucru din şcoala noastră şi-a propus: 

- Realizarea expertizei biologice periodice a apei în diferite puncte ale râului Chineja  din 
judeţul Galaţi, corespunzătoare localităţilor Ijdileni, Frumuşiţa şi Măstăcani. 

- Întocmirea unui raport narativ argumentat şi documentat care ilustrează prin fotografii 
modul de lucru al elevilor, consemnarea rezultatelor în Chestionarul privind calitatea apelor 
din râurile mici, concluzii cu privire la calitatea apei la momentul efectuării determinării. 

- Transmiterea raportului către Centrul Regional de Mediu, Moldova. 
- Realizarea unei baze de date pentru stocarea datelor cu rezultatele tuturor monitorizărilor. 
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- Realizarea expertizei biologice a apei în diferite puncte ale unui râuleţ in judeţul Piatra 
Neamţ şi efectuarea unui studiu comparativ între calitatea acestuia şi a cea a apei râului 
Chineja. 
Grupul de lucru este format atât din elevi de la profilul «Resurse naturale şi protecţia 

mediului» cât şi de la profilul «Servicii» care au colaborat asumându-şi rolurile conform specializării 
fiecăruia: elevii de la profilul «Resurse naturale şi protecţia mediului» au efectuat analizele specifice 
iar cei de la profilul «Servicii» au completat formularele aferente cu privire la descrierea habitatului 
râului ales, condiţiile meteo din ultimele 72 de ore. Împreună au calculat numărul de 
macronevertebrate (conform instrucţiunilor din Ghid) evaluând ratele calităţii apei în punctele 
monitorizate. 

In cadrul activităţilor de efectuare a studiului de caz practic din cadrul proiectului pilot 
“SALVAŢI RÂULEŢELE NOASTRE”,pe lângă înţelegerea fenomenelor derulate în ecosisteme, a 
interrelaţiilor dintre om şi mediul de viaţă, este necesar a se insista asupra dezvoltării capacităţii 
analitice si sintetice, a gândirii critice raţionale, a utilizării argumentaţiei logice, a capacităţii de 
analiză a datelor şi de rezolvare de probleme, a creativităţii şi independenţei în gândire, a dezvoltării 
capacităţii de comunicare, a muncii în echipă, a simţului  estetic şi a fundamentului etic, moral. 

Se întăreşte astfel capacitatea de analiză, sinteză, conştientizare a problemelor şi încercarea 
găsirii de soluţii la problemele de mediu. 

Competenţele necesare efectuării studiului de caz practic din cadrul proiectului, vizează un 
complex de cunoştinţe, o simbioză între: 

- competenţele formate prin parcurgerea disciplinelor de cultură generală: biologie, chimie, 
fizică, geografie cât şi competenţe formate prin parcurgerea disciplinelor de cultură tehnică: 
microbiologie, ecologie, Instrumente şi tehnici de laborator, Studiul calităţii mediului; 

- abordări legate de societatea umană în aspectele sale istorice, sociale, economice. 
Participanţii la proiectele din cadrul programului „Salvaţi râuleţele noastre” aplică metoda 

biologică ce constă în evaluarea calităţii apei prin colectarea şi identificarea macro - 
nevertebratelor din râurile mici. 

Metoda biologică de monitorizare a râurilor mici,constă în colectarea macronevertebratelor, 
identificarea organismelor şi determinarea calităţii apei. Categoriile de calitatea a apei – excelentă, 
bună, satisfăcătoare şi de proastă calitate se determină în baza nivelului de toleranţă a organismelor 
găsite în bazinul respectiv la poluare şi în baza diversităţii organismelor colectate în timpul 
investigaţiilor. 

Un bazin acvatic cu apă de calitate excelentă trebuie să asigure vieţuirea organismelor din 
primele trei grupuri de toleranţă. 

Aceasta este o metodă simplă şi necostisitoare şi poate fi uşor efectuată şi de către elevi. 
Un bazin acvatic cu apă de calitate excelentă trebuie să prezinte un habitat viabil pentru 

organismele din primele trei grupuri de toleranţă. 
Macro - nevertebratele bentonice, sunt răspândite în toate bazinele de apă, au o diversitate 

uimitoare de specii şi reprezintă o multitudine colosală de forme, dimensiuni, culori, modalităţi de 
locomoţie, de hrană, de reproducere etc. Aici se includ moluştele, lipitorile, larvele insectelor, 
insectele adulte, crustaceele şi altele. 

Datorită unui şir de avantaje, aceste organisme sunt unele dintre cele mai des utilizate în 
monitorizarea biologică, deoarece: 

- Sunt suficient de mari pentru a putea fi observate cu ochiul liber. 
- Au o durată relativ mare de viaţă, ceea ce este un avantaj pentru investigaţiile  pe termen 

lung.  
- Spre deosebire de peşti, care pot fi uşor îndepărtaţi datorita prezenţei omului, majoritatea 

nevertebratelor duc un mod sedentar de viaţă,  unele rămânând fixate de substrat în cea 
mai mare parte a ciclului vital, altele aflându-se în mâlul apei sau la suprafaţă. 
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- Întrucât sensibilitatea lor la poluare diferă de la specie la specie, aceste organisme sunt 
excelenţi indicatori ai calităţii apei din râuri şi râuleţe. 

Aşadar, înarmaţi cu truse de lucru, cizme de cauciuc, 
mănuşi, şi cu mult entuziasm am început lucrul pe Chineja, în 
satul Ijdileni. 

Am ales un banc nu foarte adânc, unde apa se mişcă rapid. 
Înainte de colecta probe din râu, elevii au fost îndrumaţi să 
înregistreze datele despre calitatea râului şi observaţii privind 
structura bancului conform cerinţelor din formular. 

O echipă a lucrat la determinarea parametrilor fizici şi 
chimici ai apei. 

Monitorizarea chimică poate fi folosită în calitate de activitate complementară la monitorizarea 
biologică. Atunci când se depistează o problemă de poluare exprimată prin lipsa organismelor 

acvatice, o analiză chimică a apei ar putea ajuta la 
determinarea cauzei apariţiei problemei. 

Setul pentru monitorizarea parametrilor fizici şi chimici 
ai apei, pus la dispoziţie de Centrul Regional de Mediu 
Moldova, a fost produs de Fundaţia America s Clean Water 
Foundation din Statele Unite. 

Elevii folosind cunoştinţele acumulate la Instrumente şi 
tehnici de laborator şi chimie, pot măsura temperatura, pH-ul, 
cantitatea de oxigen dizolvat, însuşirile senzoriale ale apei, 

turbiditatea apei, precum şi conţinutul de nitriţi, nitraţi, fosfaţi. 
 

   
 

În acest scop elevii au recoltat probe de  apă din râuleţ, astfel încât gura paharului să fie 
orientată împotriva cursului apei, s-a măsurat temperatura apei cu ajutorul benzii adezive de pe 
pahar. 

Pentru determinarea concentraţiei de oxigen dizolvat s-a procedat astfel: s-a introdus 
flaconul în râu până la umplerea completă, după care s-au introdus 2 pastile cu substanţă 
indicatoare, s-a pus dopul, s-a agitat şi s-a aşteptat să se coloreze. 

Concentraţia de oxigen dizolvat a fost determinată prin compararea culorii obţinute cu 
etalonul din trusă. 

Asemănător s-a procedat şi pentru determinarea pH-ului apei. 
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Turbiditatea apei (reducerea transparenţei) s-a determinat prin umplerea paharului special, 

cu apă direct din râu, după care s-a comparat rezultatul cu planşa demonstrativă. 
În continuare  elevii au colectat probele de macro nevertebrate  
Trei elevi echipaţi corespunzător au intrat în râu, au fixat plasa de fundul acestuia cu ajutorul 

pietrelor, astfel încât nici un organism să nu evadeze pe sub plasă. Elevii au avut grijă să orienteze 
plasa înspre sensul de curs al râului, conform instrucţiunilor. 
 

 

 

 

 
Au spălat pietrele de pe fundul apei pentru a desprinde insectele lipite; au agitat apa cu 

mâinile şi picioarele pentru a antrena toate insectele înspre plasă. 
Au scos năvodul şi l-au aşezat pe o bucată de muşama albă.   
Elevii au separat insectele, le-au aşezat în recipiente cu apă, le-au examinat şi pe baza 

cunoştinţelor de biologie le-au putut identifica. Pentru identificare au folosit materialul ajutător 
(ghidul „Monitorizarea calităţii apei pe baza macronevertebratelor acvatice”): metoda dichotomică 
bazată pe teză şi antiteză. 

Au completat formularele şi au efectuat calculele pentru a determina calitatea apei în locul 
monitorizat. 

La sfârşit nu au uitat să întoarcă vietăţile în mediul lor de viaţă. 
Protejarea planetei şi iniţiativele eco devin încet parte componentă a existenţei noastre 

zilnice. 
Încercăm să ne alăturăm lor, deoarece suntem din ce în ce mai convinşi că viitorul Terrei şi 

al celor ce ne vor urma depinde şi de noi! 
De asemenea ne place să credem că atunci când se vor constata abateri de la normele cu 

privire la poluare se vor lua măsuri în consecinţă, pentru ca: 
Râurile şi râuleţele să curgă libere şi curate ! 

 
Şi aşa cum se spune că eşti ceea ce: 

Gândeşti/Mănânci/Dăruieşti/Făptuieşti, aşa se poate spune şi că: 
MAI EŞTI DOAR CEEA CE SALVEZI ! 
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Sănătatea mediului - sănătatea umană, un dialog ce se traduce prin schimbarea 
calităţii vieţii 

 
prof. Janță Florentina 

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung 
 

Încă de la apariţia lui pe Pământ, omul a influenţat mediul în care 
trăia, folosindu-i resursele, dominându-l, deteriorându-l, neluând însă în 
calcul urmările. 

La început, impactul activităţilor umane asupra mediului a fost 
neglijabil, însă odată cu creşterea numărului de indivizi a crescut şi s-a 
agravat şi fenomenul de degradare a mediului înconjurător. Şi, chiar dacă 
nu ne place să recunoaştem, cu toţii suntem vinovaţi şi zilnic dăm o mână 
de ajutor în acest sens. 

Omul a reuşit să-şi pună amprenta în fiecare colţ al Planetei şi, din 
păcate, activităţile desfăşurate în dispreţul respectului pentru mediu, duc 
la vicierea sau alterarea lui. Civilizaţia a dus, în mod cert, la îndepărtarea 

omului de mediul natural şi de multe din beneficiile sale. Ceea ce el mai poate şi trebuie să facă este 
să conserve mediul natural în care trăieşte şi nu să contribuie la degradarea lui, este să trăiască în 
armonie cu semenii săi, dar şi cu natura. 

Într-o realitate pe care de multe ori refuzăm să o acceptăm, nu mai putem vorbi de sănătatea 
mediului, ci doar de degradarea lui şi de consecinţele acestuia asupra stării de sănătate a oamenilor, 
uitând prea uşor că tratamentul mediului este mult mai dificil de realizat. 

Sănătatea mediului şi sănătatea umană sunt într-un permanent dialog ce se traduce prin 
schimbarea calităţii vieţii fiecăruia dintre noi. Viaţa într-un mediu curat,  sănătos şi îngrijit determină 
o stare de bine, cu sentimente pozitive, echilibru, calm şi siguranţă. Nu trebuie scăpate din vedere 
nici aspecte la fel de importante – alimentaţia, hidratarea, mişcarea/ sedentarismul, igiena 
personală, care neglijate, se pot constitui în factori de risc ce pun în pericol sănătatea.  

Aşa cum spune profeţia indienilor Cree, ,,ne vom da sema că aspiraţiile noastre au o direcţie 
eronată abia atunci când va fi prea târziu, abia atunci când rămânând fără copaci vom realiza că nu 
putem cumpăra aer proaspăt, nici ape curate, iar speciile din care se fundamentează evoluţia 
noastră vor rămâne doar o amintire frumoasă pentru generaţiile ce urmează”. 

Încă de la apariţia sa pe Terra, omul a influenţat mediul natural în care trăia. Degradarea 
mediului înconjurător, deşi este o  problemă majoră, de multe ori este ocolită sau chiar ignorată. Şi, 
chiar dacă nu ne place să recunoaştem, cu toţii suntem vinovaţi şi dăm o mână de ajutor în acest 
sens. Este destul de clar că societatea umană a reușit să-și pună amprenta asupra mediului 
înconjurător, însă se pare că activitățile omului au atins fiecare colț al planetei, ceea ce ar trebui să 
fie un semnal de alarmă pentru noi. 

Degradarea mediului înconjurător reprezintă procesul complex de alterare a calităţii 
mediului datorită utilizării neraţionale a resurselor, poluării şi aglomerării urbane. Impactul 
activităţilor  umane asupra mediului s-a materializat prin: 

- modificarea radicală a peisajului geografic prin lucrări de mari proporţii; 
- exploatarea excesivă a resurselor materiale, ale solului şi ale subsolului, precum şi a 

resurselor energetice; 
- modificarea climei în sensul aridizării ei; 
- schimbarea structurii ecosistemelor peste limitele de refacere ale acestora; 
- distrugerea unui mare număr de specii de plante şi animale; 
- schimbarea compoziţiei atmosferei, apelor, solului, prin deversări de diverse 

produse; 
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- alterarea fondului genetic natural al vieţuitoarelor, în sensul scăderii capacităţii de 
adaptare, refacere şi reproducere. 

După apariţia omului, evoluţia acestuia a fost determinată de modul în care a reuşit, pentru 
a supravieţui, să-şi apropie factorii de mediu, fie pentru a-şi procura hrana, fie pentru a se adăposti 
sau a se apăra. 

Ȋn zilele noastre, ca urmare a tehnologizării şi industrializării, 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 tehnologii 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. 

Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile pentru a 
folosi lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând nepăsător în apă şi în aer cantităţi mari de 
deşeuri toxice, omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, aşa încât uneori şi-a 
pus în pericol însăşi viaţa lui. În asemenea situaţie, fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine 
pentru înlăturarea răului pe care l-a produs şi să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia 
mediului înconjurător, pentru menţinerea în natură a unui echilibru normal între toţi factorii care 
compun mediul. 

Natura înregistrează toate faptele nesăbuite, agresiunile făcute de om, conştient sau 
inconştient, le stochează în memorie iar atunci când ,,se umple paharul” se răzbună necruţător. 
Referindu-se la poluare ca problemă de interes mondial, un fin observator al dezvoltării societăţii 
umane, Jonathan Raban, a formulat o maximă de un adevăr uimitor: „Într-o ţară slab dezvoltată e 
preferabil să nu bei apă, iar intr-o ţară super – dezvoltată ar fi mai bine să nu respiri”. 

Poluarea devine astfel o ameninţare permanentă pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, a 
tuturor vieţuitoarelor şi împiedică desfăşurarea normală a activităţii economico-sociale. Substanţele 
poluante din mediul înconjurător nu acţionează decât în mod excepţional izolat asupra 
organismului; de cele mai multe ori, acţionează concomitent noxe fizice, chimice, biologice etc., iar 
răspunsul organismului la acţiunea lor depinde de intensitatea şi precocitatea reactivităţii acestuia, 
care la rândul lor sunt influenţate de condiţiile mediului de viaţă şi de muncă. 

Din păcate, activităţile umane şi industriale ale omului desfăşurate în dispreţul respectului 
pentru mediu duc la vicierea sau la alterarea lui, astfel încât nu mai putem vorbi de sănătatea 
mediului, ci doar de poluarea lui şi de consecinţele acesteia asupra stării de sănătate a oamenilor. 

Trebuie să recunoaştem că omenirea a început destul de târziu să se gândească la sănătatea 
mediului şi mai ales la poluarea lui, negândind la timp că tratamentul mediului este mult mai dificil 
de realizat decât cel al omului, în cazul îmbolnăvirii sale 

Prin toate activităţile întreprinse de oameni, starea mediului se poate degrada, doar puţine 
activităţi umane putând să-l reabiliteze. Factorii poluanţi ai mediului sunt numeroşi, iar nocivitatea 
lor diferă de la caz la caz. Efectele lor asupra mediului, dar şi asupra oamenilor și a vieţii acestora nu 
pot trece neobservate, lăsând adeseori urme serioase în viaţa socială. 

Dacă noi, oamenii, atentăm la sănătatea mediului, şi el atentează la sănătatea noastră. La 
rândul său, mediul agresat se răzbună pe cel cei nu l-au protejat, poluând aerul atmosferic, solul, 
alimentele şi apa cu diverse substanţe fizice, chimice sau biologice. Şi astfel, se închide un cerc vicios 
în natură. 

Prin dezvoltarea activităţii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporţii 
diferite. Între aceste elemente, cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna, 
monumentele, parcurile şi rezervaţiile, precum şi biosfera. În consecinţă, conservarea funcţiilor 
igienico-sanitară, recreativă şi estetică ale componentelor mediului natural constituie garanţia unei 
dezvoltări continue a societăţii umane, iar preocupările trebuie să vizeze atât autorităţile, cât şi 
toate componentele societăţii civile la nivel local, naţional, european şi internaţional. 
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Problemele globale ale mediului (ploi acide, subţierea stratului de ozon, schimbările 
climatice, defrişarea şi deşertificarea, conservarea biodiversităţii, traficul internaţional de produse 
şi deşeuri toxice şi periculoase) au început să devină predominante şi au creat necesitatea iniţierii 
unor acţiuni suplimentare pentru creşterea conştientizării publice, care să determine comunitatea 
internaţională să ia în timp util măsuri funcţionale, atât pe plan internaţional, cât şi naţional. 
Evaluarea efectelor acestor „noi” probleme ale mediului a condus la recunoaşterea faptului că s-a 
realizat un progres prea redus în integrarea protecţiei mediului în politicile şi activităţile de 
dezvoltare. 

Omul trebuie să trăiască în armonie cu semenii săi, dar şi cu natura, chiar dacă nu mai este 
posibilă o reîntoarcere la viaţa în mediul natural în care trăia odinioară. Civilizaţia a dus, în mod cert, 
la îndepărtarea omului de mediul său natural şi de multe din binefacerile sale. Ceea ce mai poate şi 
trebuie să facă omul este să conserve mediul natural în care trăieşte şi, în nici un caz, să nu contribuie 
la degradarea lui. 

Societatea umană, ca organism viu se dezvoltă şi permanent se perfecţionează şi prin aceasta 
intervine continuu în elementele naturii. Ca rezultat, se modifică atât numărul factorilor cu impact 
asupra sănătăţii, cât şi intensitatea lor, durata de acţiune, răspunsul organismului uman etc., ceea 
ce impune necesitatea unei monitorizări permanente. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a făcut o încercare de a clasifica factorii cu impact asupra 
sănătății, trecând în revistă pericolele ecologice globale (tabelul 1). 
 

 
Tabelul 1 – Pericolele ecologice globale ale secolului XXI, după 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
 

Fiecare fenomen enumerat în acest tabel include în sine complexe întregi de factori, care 
rezultă din apariţia lui. Fiecare pericol enumerat include un număr semnificativ de probleme, care 
în mod direct sau tangenţial ţin de sănătate. 

Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această 
planetă funcţionează ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru 
un întreg circuit, inclusiv pentru el. Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării 
economice. Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi a mediului, 
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este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se poată regenera şi conserva în permanenţă. Pentru ca 
Pământul să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuiesc corelate cu legile naturii. 

“Pământul se află în mâinile noastre. Împreună să 
iniţiem măsurile care se impun, astfel încât să putem să 
ne mândrim cu faptul că încercăm şi poate chiar reuşim, 
să transmitem copiilor noştri şi copiilor acestora din 
urmă o lume curată şi lipsită de pericole” (K. Toepfer, 
Rapport O.M.S. sur la sante dans le monde, 2003). 

Pentru ca paşii noştri să mai poată atinge covorul 
fraged al ierbii, pentru ca florile să mai smălţuiască 
pajiştile cu mătăsurile lor multicolore, pentru ca brazii, 
asemenea unor făclii, să ardă cu flacără verde, pentru ca pruncii noştri să ştie gustul apelor pure de 
izvor şi să admire, în voie, păsările înălţându-se grandioase spre cerul senin, avem datoria sfântă să 
ocrotim acest pământ, casa noastră, a tuturor! 
 
Bibliografie: 
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Educație ecologică în CSEI Nr.1, Sibiu - ”Let's get G.R.E.E.N” 
 

prof. Kondort Dan 
CSEI Nr.1, Sibiu 

 
Pentru profesorii și elevii școlii noastre, provocările educației pentru o viață sustenabilă în 

acord cu necesitatea păstrării și protejării mediului natural, au condus la realizarea proiectului 
Erasmus+ ”Let's get G.R.E.E.N” în colaborare cu școli din alte 5 țări europene (Slovenia, Franța, 
Germania, Macedonia, Letonia). 

În cadrul proiecului Erasmus, activitățile cu tematica protejării mediului au atras interesul 
elevilor, părinților și profesorilor din școală și în colaborare cu Complexul Muzeal Național Astra din 
Sibiu, agenda de activități a proiectului a propus elevilor implicați să participe la o serie de ateliere 
pe tema vieții sustenabile și a protjării viețuitoarelor și plantelor din jurul nostru. 

Atelierul de hrănire a păsărelelor sălbatice, a oferit elevilor o perspectivă diferită copiilor 
despre viața micilor viețuitoare, învățând în mod structurat să le observe și să le hrănească. Atelierul 
a propus parcurgerea unui traseu de căutare a căsuțelor de hrănire, amplasate pe tot parcursul de 
vizitare al muzeului în aer liber, Muzeul Satului, și apoi umplerea spațiilor prevăzute pentru hrănire 
cu semințe amestecate. În timpul parcurgerii acestui traseu copiii au aflat multe lucruri interesante 
despre viața pe care o duceau țăranii români și despre modul de trai sustenabil și în comuniune cu 
natura și resursele oferite de aceasta. 
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Folosind cele învățate în atelier elevii au dorit apoi să creeze propriile căsuțe de păsări în 
școala lor și au realizat propriile proiecte la lecțiile de științe rezultând căsuțe de diferite dimensiuni, 
forme și culori, căsuțe care au fost amplasate în curtea școlii, urmând să fie observate de către elevi 
în timpul hrănirii păsărelelor. 

În activitatea Obținerea uleiului prin presare tradițională, elevii au fost transpuși în viața de 
odinioară a țăranilor din satele românești și au urmat “Ruta uleiului” vizitând vechile mori de 
semințe și presele de ulei tradiționale. Astfel au putut cunoaște modul de viață al oamenilor din 
diferite regiuni ale țării și au aflat că, în trecut, obținerea bunurilor de folosință din jurul gospodăriei 
se realiza prin metode sustenabile și ecologice iar impactul acțiunilor oamenilor asupra mediului era 
mult mai limitat.  

Atelierul de uscare a poamelor a fost o altă activitate practică la care elevii școlii noastre au 
participat, unde ei au urmărit prezentarea teoretică despre obiceiurile alimentare ale tăranilor și 
despre metodele pe care le foloseau pentru a conserva poamele culese toamna. Așa au aflat despre 
uscarea merelor și au trecut la a face ei înșiși mere uscate în mod natural. Produsele obținute au 
fost puse la uscat și consumate chiar de elevii care le-au realizat. Acest tip de activități constituie o 
bună sursă de inspirație pentru schimbarea obiceiurilor alimentare ale copiilor prin oferirea unor 
alternative sănătoase, ușor de obținut. 

     
 

 
 

Pentru a celebra Ziua Pământului echipa de proiect a organizat în școala noastră activitatea 
”Un copil, o floare” pentru a da o înfățișare mai verde școlii. Elevii au avut ocazia să conceapă 
propriile aranjamente florale, să dobândească cunoştinţe despre protejarea naturii şi despre 
importanţa plantării florilor, precum şi a copacilor, să-și dezvolte aptitudini și atitudini  proactive 
pentru protejarea naturii. Pentru că activitățile s-au desfășurat și în perioada de predare on-line 
fiecare profesor a organizat o activitate prin care a adus un colț de natură în propria clasă virtuală și 
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a încurajat elevii să realizeze activități în grădină sau într-un colț verde din propria casă, apoi au 
împărtășit poze cu ceilalți. 
 

   
 

În cadrul vizitei de schimb de experiență din Franța, Saint Chamond, elevii au participat la un 
workshop de fabricare a rujului ecologic. Elevii au primit rețeta cu ingrediente, proporții și mod de 
lucru și apoi au cântărit cu atenție fiecare ingredient, au scalat la numărul de membri ai grupului 
pentru a fabrica rujuri din ingrediente naturale. Pentru a cunoaște mai exact originea ingredientelor 
au vizitat și o fabrică de uleiuri esențiale unde au văzut pe viu cum se produc o parte din 
ingredientele folosite. 
 

      
 

Acestea sunt doar o parte din acțiunile întreprinse în acest proiect până acum urmând 
realizarea a trei schimburi de experiență sub forma vizitelor de studiu cu elevii implicați, în țările 
europene partenere. Prin promovarea activităților pe tema protecției mediului înconjurător și prin 
diseminarea rezultatelor acestora, sperăm să creștem gradul de conștientizare a comunității al 
profesorilor și elevilor din cât mai multe școli, asupra schimbărilor climatice și poluării mediului. 
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Ocrotirea mediului înconjurător prin intermediul activităților extracurriculare 
 

prof. Kupás Mónika 
Liceul Technologic Nr.1, Sărmășag 

 
„Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor.“ a afirmat marele pedagog 

scoțian Alexander Sutherland. Pornind de la această idee, consider că datoria noastă, a pedagogilor, 
este aceea de a adapta școala copiilor, creând activități și posibilități învățăceilor noștrii, unde să se 
regăsească și să se autodefinească, crescând și evoluând atât mintal, cât și fizic în condiții cât mai 
decente, ajutându-i să păstreze obiceiurile și datinile tradiționale, moștenite de la stămoși, 
contribuind astfel la dezvolatrea armonioasă a personalității acestora, așa cum a considerat și Albert 
Einstein marele fizician de origine germană: „Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să 
părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.” 

O posibilitate deosebită, care ne ajută enorm în procesul de păstrarea, ocrotirea, protejarea 
mediului înconjurător și de formarea, dezvoltarea armonioasă a elevilor noștrii ne stau la dispoziție 
prin intermediul activităților extracurriculare, deoarece educația extacurriculară are un rol foarte 
important în formarea personalităţii copiilor. 

Motivele cheie care m-au încurajat să organizez diferite activități extracurriculare sunt: 
- dobândirea de noi competențe, deoarece activitățile extracurriculare permit copiilor să 

învețe ceva de care ar putea avea nevoie toată viața; 
- competențe sociale mai extinse, prin natura multor activități extracurriculare copilul va 

interacționa cu alți copii într-un cadru social; 
- dezvoltarea stimei de sine și a încrederii, este îmbucurător atunci când reușim în ceva ce ne 

place, mai ales după ce am muncit din greu pentru a realiza acest lucru. Stima de sine este 
un aspect esențial pentru sănătatea mintală pozitivă și bunăstarea copilului; 

- gestionare îmbunătățită a timpului, activitățile extracurriculare oferă, copiilor un 
instrument excelent prin care să învețe abilități importante de gestionare a timpului; 

- păstrarea, ocrotirea, protejarea mediului înconjurător, organizând activități 
extracurriculare.  
Mediul înconjurător cuprinde toate speciile vii, resursele naturale, vegetația, 

microorganismele, rocile, atmosfera, clima, vremea... Pe scurt, tot ce apare sau există în mod natural 
pe planetă, tot ce nu este artificial, creat de om. Multe persoane se gândesc mai mult la păduri și 
animale atunci când se discută despre mediu, însă toate elementele menționate mai sus au un rol 
important pe Pământ. 

De ce este foarte important să protejăm mediul, ne punem întrebarea? 
Răspunsul e foarte simplu, planeta poate supraviețui fără oameni, însă noi nu putem 

supraviețui dacă ne distrugem singuri casa, mediul ce ne înconjoară. Cei mai mulți speram ca 
generația noastră să nu fie martoră la schimbările climatice cauzate de om. Din păcate, acestea sunt 
evidente încă de acum. Cu toate acestea, se crede că nu e prea târziu pentru a îmbunătăți situația, 
atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare și miliardele de animale care mai locuiesc aici, de 
aceea consider că este foarte impotrantă datoria noastră, a cadrelor didactice în acest proces de 
salvare, protejare, ocrotire a mediului înconjurător. 
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Datoria noastră este de aceea foarte importantă, pentru că natura reprezintă un remediu și 
aici ne întâlnim cu toții., așa cum consideră și Lady Bird Johnson. Dragostea și stima pentru natură 
trebuie plantată în inimile oamenilor încă din copilărie, iar școala este o nouă etapă care ajută la 
formarea personalității elevilor și unde putem sădi încă dragoste și stimă pentru natură și 
devotament pentru a ocroti mediul înconjurător. 

Prin intermediul activităților extracurriculare am organizat cu elevii clasei I. B., de la Liceul 
Tehnologic Nr. 1 Sărmășag activități variate, interesante, benefice pentru a planta în sufletele 
înățăceilor mei stima pentru natură, dragostea pentru a ocroti și proteja mediul. 

Pe parcursul acestor activități elevii au vizionat filmulețe educative, unde au văzut ce fel de 
măsuri pot lua pentru a proteja mediul lor înconjurător, precum ce fel de efecte negative au acele 
comportamente, activități care duc la distrugerea mediului înconjurător. 

Am discutat cu elevii despre importanța selectării deșeurilor menajere, pentru a putea fi 
reciclate, ne-am jucat colectând deșeurile în cutii de diferite culori. Elevii apoi prin intermediul orelor 
de Arte vizuale și abilități practice au desenat aceste activități pe care apoi le-au prezentat și 
argumentat în fața clasei. Iată câteva dintre ele! 
 

   

     
 

Aceste activități nu au luat sfârșit aici, nu s-au desfășurat doar în incinta clasei și a școlii, ci 
am plecat cu învățăcei mei în comună. unde am colectat deșeurile aruncate pe stradă în Sărmășag. 
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Elevii au fost uimiți și mirați când au realizat cu proprii lor ochi câtă mizerie este și au fost 
fericiți că și ei au putut contribui la curățarea mediului lor înconjurător. Văzând, constatând acest 
entuziasm, am planificat noi activități de colectare a deșeurilor datorită entuziasmului pe care l-au 
arătat acești copii de clasa I, iar elevii mei au primit cu bucurie inițiativa așteptând cu nerăbdare ziua 
când se vor face din nou folositori pentru societate. 

Iată câteva imagini pe care am reușit să le surprind din activitatea pe care am desfășurat-o 

împreună pentru un mediu mai curat și mai sănătos.       
 

 
 

 
 

 
 

Consider că datoria noasră a cadrelor didactice este foarte importanță în acest proces de 
ocrotirea și protejarea mediului înconjurător și de educare pentru colectare selectivă a deșeurilor, 
pentru a putea trăi într-o lume mai curată și mai sănătoasă, deoarece.... 



135 

 
 
Bibliografie: 
         http://www.citatepedia.ro/index.php?id=119369 
         https://booknation.ro/citate-de-albert-einstein/ 
         http://www.citatepedia.ro/index.php?id=230490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

SALVAȚI PĂDUREA! - PLANTĂM ARBORI PENTRU SĂNĂTATE 
 

prof. Lemnaru Liliana 
Școala Gimnazială Prisacani 

 
Scopul proiectului educațional  „Salvață pădurea! Plantăm arbori pentru sănătate” constă în 

formarea unor deprinderi și atitudini ale elevilor în spriritul respectului pentru mediu, precum și 
realizarea unor acțiuni specifice în comunitatea rurală Prisacani. Dorim ca prin intermediul 
activităţilor desfăşurate să informăm, să educăm, să sensibilizăm elevii și comunitatea locală în 
legătură cu problemele mediului înconjurător, să-i determinăm să găsească soluții durabile și să ia 
atitudine faţă de fenomenul de poluare ce tinde să ia amploare. 

Protejarea mediului este o problemă fundamentală pentru societatea contemporană. 
Trebuie să ne gândim atât la noi, cât şi la generaţia viitoare. Degradarea continuă a mediului 
înconjurător ce se petrece chiar sub ochii noştri este un factor major al unei crize de civilizaţie şi este 
cauzată de intervenţia omului în natură. Pentru a se stopa această influenţă nocivă, 
autodistrugătoare în esenţa sa pentru omenire, pledez în favoarea unei educaţii ecologice autentice 
a generaţiilor actuale de elevi. 

Atitudinea ostilă faţă de mediul care ne înconjoară, problemele sale din ce în ce mai grave 
cât şi falsa impresie a unor persoane că sunt superiorii naturii, ne-au îndemnat să participăm la acest 
proiect educaţional. Dorinţa noastra şi a celorlalţi colaboratori a fost aceea de a implica elevii în 
activităţi multiple şi variate, pentru a-i face să conştientizeze  că natura este prietena noastră dacă 
o tratăm ca atare. Cunoaşterea responsabilă a mediului înconjurător oferă copiilor posibilitatea de 
a gândi, de a învăţa, de a-şi dori un prieten care înseamnă însăşi viaţa. 
De aceea, în data de 19 martie 2022, am participat la o acțiune de plantare puieți de frasin pe malul 
râului Prut, în cadrul campaniei „Luna plantării arborilor" - ediţia 2022, parteneriat cu Ocolul Silvic 
Iași. 

Participanții si-au propus să contribuie la formarea unei atitudini ecologice active şi 
responsabile, care să determine manifestarea unei conduite adecvate în raport cu mediul natura. 
Ne-am implicat în proiecte ce au ca scop rezolvarea unor probleme ale mediului și creșterea gradului 
de educație de mediu. Vrem sa fim modele și povești de succes care să ducă mai departe activități 
de mediu la nivel comunitar. Menirea noastră ca dascăli este aceea de a deschide mintea şi inima 
copiilor și de a-i ajuta să privească natura ca pe o prietenă, care are nevoie de dragostea şi respectul 
nostru.  

Prin hărnicia si veselia lor, copiii au  umplut sufletul de efervescenta caracteristică reînvierii 
naturii în freamătul primăverii. Deși gradele în termometre nu au fost prea multe, ziua a fost 
superbă, iar soarele ne-a mângâiat cu razele sale în timp ce toți participanții au fost recompensați 
cu dulciuri, suc și mici amintiri, astfel că la final se putea citi bucuria pe chipul tuturor.  

Copiii au însemnat fiecare puiet plantat de ei cu o etichetă iar noi, cadrele didactice și 
personalul silvic, am plecat cu gândul că poate undeva am sădit o idee de atenție și înclinare spre 
mediu și natură și de ce nu, spre o meserie de urmat. 

Acțiunea va continua și în anii următori deoarece pădurea sprijină agricultura prin perdelele 
sale de protecţie ce asigură sporirea umidităţii atmosferei în zona culturilor agricole, atenuează 
inundaţiile, înlăturînd formarea torenţilor, eroziunile solului, împiedică formarea râpelor, opresc 
mişcarea nisipurilor zburătoare, diminuează şi slăbesc forţa vânturilor, ajută la înmagazinarea apei 
în solul cîmpurilor, mărind astfel recolta. Pădurea îl ocroteşte pe om şi contribuie la creşterea 
calităţii vieţii, veghează asupra sănătăţii omului, datorită efectelor benefice pe care le are asupra 
mediului în care trăim, ea contribuind şi la ionizarea aerului, asigură apă limpede şi curată, deţine 
funcţii estetice si recreative deosebite, înfrumusețând şi înnobilând peisajul. 
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Activitatea a avut un impact pozitiv asupra elevilor, deoarece aceştia au învăţat să lucreze în 
echipă, să se implice mai mult în problemele de mediu, învăţând totodată că orice implicare, orice 
mesaj ecologic pe care-l vor transmite, va fi un pas către salvarea planetei. 

 

 
 

Figura 1. Aspecte de la acțiunea de plantare. Activitatea a avut un impact pozitiv asupra elevilor, 
deoarece aceştia au învăţat să lucreze în echipă, să se implice mai mult în problemele de mediu 

 

 
 

Figura 2. Aspecte din cadrul activității Luna plantării arborilor - 2022 
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Figura 3. Echipa care a realizat plantarea 
 

 
 

Figura 4. Copiii au fost răsplătiți pentru efortul depus 
 

Considerăm că astăzi, mai mult decât oricând, fiecare dintre noi trebuie să se implice în 
acţiuni menite a proteja mediul înconjurător. Dacă fiecare dintre noi plantează azi un copac sau o 
plantă, mâine vom respira un aer mai curat, iar natura ne va răsplăti! Totodată, plantările contribuie 
la captarea dioxidului de carbon, pădurile fiind considerate printre cele mai importante depozite de 
dioxid de carbon. 
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Deasemenea, în urma încheierii activităţii de plantare a puieţilor am putut constata cu 
plăcere satisfacţia elevilor de a fi făcut ceva în folosul comunităţii. 
Putem afirma cu certitudine că, în anii următori, vom continua acţiunile de implicare activă, directă 
şi eficientă a elevilor în scopul fomării unui comportament responsabil, favorabil schimbării, 
inovaţiei şi a unei vieţi de calitate, sperând ca rezultatele obţinute să fie de lungă durată, vom 
menţine şi dezvolta parteneriatele încheiate în cadrul proiectului sprijinind grupurile de lucru care 
s-au format în cadrul proiectului pentru promovarea unui comportament ecologic şi creşterea 
prestigiului şcolii în comunitate. 

Noi, copiii şi dascălii, ne dorim ca strădania noastră să nu fie în zadar, ca mai devreme sau 
mai târziu ea să dea roade, ca să mai crească frunze verzi, ca planeta noastră să rămână mereu 
planeta albastră, să protejăm natura pentru viață. 

Dacă tuturor activităţilor le vom găsi o formă de organizare atractivă aşa cum a fost cea din 
19 martie 2022, în care elevii să fie realizatorii acţiunii, dacă vom promova practicile ecologice în 
rândul acestora, atunci cu siguranţă „micii ecologişti de astăzi vor fi cetăţenii responsabili de mâine 
ai Europei”. Am considerat că astfel vom da un bun exemplu şi celorlalţi, iar noi ne vom simţi mai 
bine ştiind că am făcut ceva pentru mediul în care trăim. 

„Cred că mediul înconjurător ar trebui inclus în chestiunile care țin de securitatea 
națională. Apărarea resurselor noastre este la fel de importantă ca și apărarea granițelor. În caz 
contrar, ce ar mai rămâne de apărat?” - Robert Redford 
 
Dovezi: 
1. https://www.facebook.com/102378728126517/videos/319363643508438/?__cft__[0]=AZXh-

lXWfpaalPPtFNUAyYJJyhlWL2r5IAJFPX5SDbfvlFi3P7JarGGIUgerIzghbM4M_MDuDEZWmyOX65
AFwXUSfnGwR7xzDB-0glu8fPzU4hf_lhNgOD0smI5RDkSX-
EUrWZ3h8I9kY2TnqTTzcFZyFb9rYjTNuwNAH8PoOiqQiw&__tn__=-UK-R 

2. https://www.bzi.ro/directia-silvica-iasi-demareaza-campania-de-impaduriri-in-anul-2022-vor-
fi-plantati-588-800-de-puieti-pe-108-hectare-de-teren-4394602 
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Proiect educaţional - „Noi şi NATURA - în echilibrul perfect!” 
 

prof. Lilof Anca Violeta 
prof. Chiru Argentina Gabi 

Colegiul Economic “Ion Ghica”, Brăila 
 
MOTTO: 
"Natura este o prezenţă însufleţită. Ea se contopeşte cu viaţa individului, face parte din fiinţa lui, 
participă la zbuciumul existenţei umane, este leagăn de formare şi ocrotire, tărâm de vis şi de 
împliniri." 

Nicolae Docsănescu 
 
Argument 
 

Asistăm în ultima perioadă la o avalanşă de schimbări climatice: temperaturile cresc, tiparele 
precipitațiilor se schimbă, ghețarii și zăpada se topesc, iar nivelul mediu al mării pe întreg globul 
este în creștere.  

Toate aceste schimbări la care suntem martori direcţi sau indirecţi, determină noi tendinţe 
cu privire la un comportament ecologic a populaţiei globului. Cu certitudine, reacţiile violente ale 
naturii sunt răspunsul la acţiunile necontrolate şi iresponsabile care pot duce la dezechilibre majore 
în natură cu impact imediat sau întârziat, dar care pot fi adevărate dezastre ecologice. 

În acest context, intervine o problemă ce trebuie tratată cu maximă seriozitate: aceea de a 
forma şi educa tinerii şi nu numai, în spiritul unor responsabilităţi umane ce vizează ocrotirea 
mediului natural, prin acţiuni ce se constituie parte integrantă a unei educaţii de bază. 

Convingerile şi deprinderile în această direcţie au menirea de a asigura acţiuni ecologice 
conştiente şi permanente de către toţi cei implicaţi şi nu numai. Formarea atitudinilor ecologice se 
realizează în strânsă relaţie cu natura, în contact direct cu aceasta şi cu manifestări evidente de 
ocrotire a mediului înconjurător.  

Responsabilitatea pentru a trăi într-un un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a 
bea apă curată şi pentru a asigura aceleaşi condiţii şi generaţiilor viitoare, ne aparţine în totalitate.  

Pentru că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, distrugerea acestuia 
înseamnă distrugerea propriei noastre sănătăţii. 

Prin urmare, devine o cerinţă obligatorie a viitorului aceea de a participa în mod direct la 
reechilibrarea mediului înconjurător. 
 
Tipul de proiect: proiect local 
Domeniul: ecologie şi protecţia mediului 
Aplicantul: Colegiul Economic “Ion Ghica”, Brăila 
Echipa de proiect: 
Prof. Anca Violeta Lilof 
Prof. Argentina Gabi Chiru 
Participanţi: 
Elevi ai Colegiului Economic “Ion Ghica” Brăila 
Diriginţi ai claselor IX-XII din Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila 
Obiectivul general al proiectului: 
„Formarea unui comportament ecologic a generaţiei actuale cu rezultate vizibile asupra vieţii 
viitoare” 
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Obiective specifice: 
➢ elevilor: 

- dezvoltarea unor comportamente, deprinderi, motivaţii şi atitudini favorabile mediului 
înconjurător şi implicit sănătăţii umane; 

- asumarea unor angajamente de dezvoltare durabilă cu privire la mediul natural; 
- cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului. 

➢ cadrelor didactice: 
- implicarea şi cooperarea în activităţile specifice proiectului şi popularizarea rezultatelor 

în diferite medii; 
- dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu instituţiile implicate în proiect; 
- diseminarea informaţiilor despre ecologizare şi problemele de mediu specifice. 

 
Grup ţintă: 

➢ Elevi ai Colegiului Economic „Ion Ghica” 
➢ Cadre didactice; 

 
Durata: noiembrie 2021- mai 2022 
Resurse umane: 
Elevii şi profesorii Colegiului Economic “Ion Ghica” Brăila, parteneri implicaţi în proiect. 
Metode şi procedee folosite în desfăşurarea activităţilor: 

➢ Activități de informare, activități practice, chestionare, prezentări PPT 
Forme de organizare: activităţi frontale; activităţi pe echipe 
Resurse materiale: 

➢ Internet, calculatoare/telefoane/tablete 
➢ Alte materiale necesare pentru informare, evaluare şi diseminare (aparat de fotografiat, 

camera video, videoproiector, CD-uri etc.) 
➢ Materiale finale: diplome, procese verbale, afișe, fotografii. 

Resurse financiare: - proprii 
Modalități și activități de diseminare: 

• Afișe, fotografii şi CD-uri ale activităţilor desfăşurate; 

• Popularizarea acţiunilor în media şi prin expoziţie cu materiale informative şi rezultate ale 
activităţilor desfăşurate. 

• Mese rotunde de informare a celorlalţi elevi din şcoală şi a cadrelor didactice; 
Riscuri estimate: 
- lipsa internetului sau a curentului electric în momentul desfășurării întâlnirilor online 
Impact: 
Responsabilitate şi implicare în problematica mediului înconjurător 
Rezultate aşteptate: 

➢ îmbunătăţirea comportamentului elevilor cu privire la problematica mediului; 
➢ refolosirea unor deşeuri colectate; 
➢ formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător. 

Evaluarea proiectului – mai 2022 
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Activităţi din proiect 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Mod de realizare Perioada 
Responsabili 

activitate 

1 Pregătirea 
proiectului 

Stabilirea echipei şi a activităţilor 
Întâlnirea echipei de proiect 

Noiembrie 
2021 

Echipa de proiect 

2 Decorăm prin 
reciclare! 

Confecţionarea ornamentelor de 
Crăciun din materiale reciclabile 
Încărcarea fotografiilor cu 
ornamente în padlet-ul proiectului 

Decembri
e 2021 - 
ianuarie 
2022 

Echipa de proiect 
Diriginți/profesori 
implicați 

4 Voi știți să 
reciclați? 

Noțiuni elementare despre reciclare  
 Desenarea simbolurilor reciclării în 
Vboard  

Februarie 
2022 

Echipa de proiect 
Diriginți/profesori 

5 Avem grijă de 
mediul 
înconjurător? 

Concurs de fotografii din natură, 
animale, plante etc. 

Martie 
2022 

Echipa de proiect 
Diriginți/profesori 

6 Lumea în care 
aș vrea să 
trăiesc! 

Realizarea unor afișe în aplicația 
canva 

Aprilie 
2022 

Echipa de proiect 
Diriginți/profesori 

7 Final de 
proiect 

Diseminare 
Acordarea diplomelor participanților  

Mai 2022 Echipa de proiect 
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Educația ecologică - o necesitate actuală 
 

prof. Manciu Ana-Ionela 
Colegiul Național, “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu 

 
Intens dezbătută, educaţia ecologică este, pe bună dreptate, un subiect de mare actualitate 

şi importanţă. Acest fapt este evidențiat şi de numeroasele definiţii şi lucrări ce tratează acest 
subiect. Totuși, ea continuă să fie privită mai degrabă ca o disciplină separată (obligatorie sau 
opţională; la noi în ţara fiind valabilă a doua situaţie), neintegrată în programa şcolară, fără legături 
cu alte materii şi cu o posibilitate scăzută în ceea ce priveşte aplicabilitatea cotidiană. Deşi este din 
ce in ce mai cunoscută, educaţia ecologică este privită, mai degrabă, ca un domeniu separat şi nu ca 
o necesitate constantă a vieţii noastre de zi cu zi. În volumul său, “Earth in mind: on education, 
environment and the human prospect”, David Orr (2004) afirmă că „în ciuda tuturor progreselor din 
anumite domenii tot nu avem nimic care să se apropie de ştiinţa a cărei necesitate a fost exprimată 
de Aldo Leopold acum jumătate de secol. [...] În curriculumul modern am secţionat lumea în bucăţi 
şi părţi numite discipline şi subdiscipline, izolate ermetic de alte asemenea discipline. Ca rezultat, 
după 12 sau 16 sau 20 de ani de educaţie, majoritatea absolvenţilor nu au simţul larg, integrat al 
unităţii. Consecinţele pentru personalitatea lor şi pentru planetă sunt însemnate. De exemplu, există 
o rutină în a forma economişti care nu deţin nici cea mai rudimentară înţelegere a ecologiei şi 
termodinamicii. Astfel se explică de ce sistemele economice naţionale nu scad din produsul intern 
brut costurile sărăcirii biotice, eroziunii solului, prezenţei poluanţilor în aer sau apă şi epuizarea 
resurselor. [...] Toată educaţia este, de fapt, educaţie ecologică. Prin ce este inclus sau exclus din 
procesul educaţional, elevii sunt învăţaţi că fac parte din sau sunt separaţi de lumea naturală. A 
preda economia, de exemplu, fără a face referire la legile termodinamicii sau ecologiei înseamnă, 
de fapt, transmiterea unei idei complet greşite, şi anume, că fizica şi ecologia nu au nimic de a face 
cu economia. Acelaşi lucru este valabil pentru tot curriculumul”. Tocmai pentru a soluționa această 
problemă s-a dezvoltat o nouă ramură a educaţiei, numită educaţie ecologică, educaţie de mediu, 
educaţie pentru protecţia naturii, ecoeducaţie şi, mai recent, educaţie pentru dezvoltare durabilă. 
Confuzia în ceea ce priveşte scopul ei, metodele de transmitere a cunoştinţelor şi formarea unui 
mod de gândire este evidențiată şi de această multitudine de denumiri folosite cu acelaşi înţeles 
timp de foarte mult timp (Johnson, 1970). Totuși, putem afirma că, în general, există o delimitare 
relativ clară a domeniului şi o bogată literatură de specialitate, arătată şi de conexiunile şi contextul 
în care putem identifica termenul de „educaţie ecologică” cu ajutorul celui mai utilizat motor de 
căutare pe internet: Google. Astfel, folosind termenii din limba engleză putem observa că rezultatele 
de căutare pentru „ecological education” sunt legate de termeni foarte apropiaţi: educaţie pentru 
mediu, organizaţii de educaţie ecologică, revistă din domeniul ecologiei etc. 

David Orr (2004: 8) consideră că procesul educaţional „accentuează teorii privind lumea 
naturală şi nu valori; abstracţiunea în loc de conştiinţă; răspunsuri ordonate în loc de întrebări şi 
eficienţă tehnică asupra conştiinţei. […] educaţia nu este o garanţie a decenţei, prudenţei sau 
înţelepciunii. Nu educaţia, ci educaţia de un anumit tip va fi salvarea noastră”. Orr, ca şi mulţi alţi 
autori (e.g. Burcu şi Burcu, 2005) abordează educaţia (ecologică) din perspectiva concepţiei 
educative din Grecia antică paideia (παιδεία = educaţie, instruire). Conform acesteia, asimilarea 
cunoştinţelor dintr-un anumit domeniu reprezintă numai un prim pas, educaţia fiind un proces 
continuu de formare şi transformare, fiind în acelaşi timp filozofie, religie, un mod de viaţă şi un 
mod de raportare a sinelui faţă de ceilalţi şi faţă de univers. Deşi necesitatea sa a fost recunoscută 
mult mai devreme atât prin lucrări teoretice, cât şi prin activitatea mai multor naturalişti, lucrările 
care abordează strict problematica educaţiei ecologice au început să apară abia cu câteva decenii în 
urmă. Una dintre primele definiţii cunoscute este cea formulată de Stapp şi colab. (1969). Ei 
consideră că educaţia ecologică „are ca scop formarea de cetăţeni: (I) informaţi cu privire la mediul 
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lor biofizic şi problemele asociate acestuia; (II) conştienţi cu privire la posibilităţile lor de a ajuta în 
rezolvarea acestor probleme; şi (III) motivaţi să lucreze la rezolvarea lor”. William Stapp a fost şi unul 
din promotorii unor programe şi întâlniri internaţionale care au condus, în final, la recunoaşterea pe 
plan mondial a necesităţii educaţiei ecologice. Astfel, el a fost directorul primului Program 
Internaţional de Educaţie Ecologică lansat în 1975 de către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – UNESCO, în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite Pentru Mediu – 
UNEP. A urmat apoi Declaraţia de la Tbilisi (UNESCO, 1978: 25), incluzând în Recomandarea 1(3) 
scopul şi obiectivele educaţiei ecologice: „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”. 

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 (e.g., Kaplan şi Kaplan, 1989; 
Jackson, 2003; Wells şi Evans, 2003). 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 
(Wells, 2000). Natura are un efect de amortizare a stresului cotidian, vegetaţia şi elementele 
naturale din locuinţă sau din apropiere acţionând ca factori protectori pentru copii (Wells şi Evans, 
2003). 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 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” (Kaplan şi Kaplan, 1989), 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 (Chipeniuk, 
1995). 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 (Ewert şi alţii, 2005), în timp ce oportunitatea împărtăşirii acestei experienţe, de 
exemplu sub forma taberelor sau activităţilor de cercetaşi, a avut o influenţă şi mai puternică 
(Palmer, 1993; Chawla, 1999). 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 
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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. 

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. Acest aspect va fi discutat în cele ce urmează. Analize relativ recente privind 
cercetările din domeniul educaţiei ecologice au arătat dezvoltarea accentuată şi diversificarea 
rapidă a acestui domeniu (e.g., Hart şi Nolan, 1999). 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 (Payne, 1998). 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 (e.g., Bogner, 1998; Rickinson, 
2001; ). 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. 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 (Uzzell şi alţii, 1994). 
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, 
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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: ƒ  
lucrul în echipă; ƒ  ascultarea şi acceptarea unor opinii diferite, dovedind astfel mai bune abilităţi 
sociale; ƒ  rezolvarea unor probleme reale şi capacitatea de autoeducare, aceste programe 
antrenând şi elevii apatici care devin astfel interesaţi de studiu; ƒ  capacitatea de a avea o gândire 
pe termen lung; ƒ  integrarea într-o comunitate. Conform acestor studii, educaţia ecologică are un 
efect pozitiv asupra întregului curriculum, influenţând benefic performanţele şcolare prin: 
 

a) îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la diferite materii; 
b) dezvoltarea capacităţii elevilor de a-şi transfera şi adapta cunoştinţele din contextele 

familiare în cele noi; 
c) capacitatea elevilor de a pune în practică cunoştinţele teoretice dobândite; 
d) reducerea problemelor de disciplină în clasă; 
e) posibilitatea ridicării nivelului general al procesului de educaţie ca urmare a celor 

menţionate mai sus. 
 
Educația ecologică se impune tot mai mult că o componentă organică a educației generale, a 
formării personalității. Acest demers este determinat de evoluția civilizației contemporane, care, 
concomitent cu crearea de bunuri, valori spirituale, servicii, tehnologii etc. benefice pentru existența 
și prosperitatea oamenilor, provoacă, în mod alarmant, fenomene grave de poluare fizică și 
psihosocială, care afectează viață în general, punând în pericol chiar existența omului. 
Pentru exemplificare, menționăm câteva fenomene poluante grave, care se cer cunoscute de 
specialiști și de fiecare om în parte, în vederea prevenirii și înlăturării consecințelor negative care 
afectează viață, astfel: 

a) catastrofele naturale: cutremurele, inundațiile, tsunami, incendiile, invazia de insecte, 
molimele, schimbările climaterice, încălzirea globală etc; 

b) de natură fizică: arme de distrugere în masă - nucleare, chimice, biologice; deșeuri toxice: 
radioactive, chimice, organice, emanațiile în atmosfera de gaze, substanțe și pulberi toxice, 
accidentele din centralele nucleare, despăduririle și desertizarile etc; 

c) de natură psihosocială: corupția, distrugerile, agresiunile, violențele, violurile, ura, 
intoleranță, extremismul, șovinismul, xenofobia, spiritul revansard, tensiunile sociale, 
conflictele grave (sângeroase) - războaiele civile și războaiele inter-țări etc. 
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Proiect de parteneriat educaţional - „Iubim natura” 
 

prof. înv. primar Mărginean Angela 
Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia clasa P C 

 
Inițiator și coordonator proiect: 
Prof. înv. primar Mărginean Angela - Liceul  cu Program Sportiv Alba Iulia clasa a P C 
 
Parteneri: 
Prof. educ. Fleșer Rodica Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia clasa pregătitoare 
Prof. înv. primar Florea Cosmina Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia clasa pregătitoare 
 

Perioada de derulare: anul școlar 2021-2022 
 

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, 
- 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 2021-2022 
- Septembrie-Octombrie 2018: conceperea, redactarea și demararea proiectului; 
- Octombrie 2021: aprobarea/avizarea proiectului la nivelul directorilor din unitățile școlare 

implicate; 
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- Noiembrie 2021 – Iunie 2022 realizarea/implementarea, monitorizarea, evaluarea, 
diseminarea proiectului. 

Întâlniri: 3 întâlniri pe semestru 
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 
- Martie: Ziua Mondială a Pădurilor 
- Aprilie: Ziua Pământului 
- 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 selectivă în sala de clasă 
- Plantarea de flori 
- Participarea la concursuri pe teme ecologice etc. 

Produse  finale 
- realizarea unor portofolii în ambele şcoli care să ilustreze acţiunile comune; 
- valorificarea proiectului de către diferite instituţii şcolare, comunitate locală; 
- publicarea acţiunilor mai reuşite în presa locală; 
- realizarea unei expoziţii cu produse ale elevilor realizate de aceştia în timpul diferitelor 

activităţi. 
Rezultate așteptate: 

- implicarea activă a cel puțin 35 de elevi din cele două școli (25 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) 

Mediatizare: 
- afişarea programului de activități în locuri accesibile elevilor şi părinţilor; 
- expunerea unor fotografii din activităţile realizate; 
- raportarea proiectului și a rezultatelor înregistrate coonsilierului educative de la nivelul 

fiecărei instituții 
- prezentarea proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii. 

Monitorizarea: 
- se realizează prin fișa de monitorizare 

Evaluare: 
- Portofoliul cu produsele activității 
- Mapa cu documentele proiectului 
- Fișa de evaluare a proiectului 
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Farmacia verde - Coada Şoricelului 
 

prof. Mărieș Adora Daniela 
Liceul Tehnologic „Transilvania”, Baia Mare 

 
Denumire ştiinţifică: Achillea milefolium. 
Denumiri populare: alunele, brădăţel, ciureşica, coada-soricelului, coada-hârcelui, coada-

hârţului, crestatea, crâvalnic, garva, iarba-oilor, iarba-soarecelui, iarba-strănutătoare, sorocina, 
strănutătoare, tata-forfotici. În traditia populară: aproape peste tot se folosea la tăieturi şi răni. În 

unele zone se pisa planta, ori numai frunzele ei, 
se storcea seva pe rană sau tăietură, iar cu 
resturile se legau. În alte părţi, frunzele se pisau, 
se amestecau cu grăsime şi aşa se puneau, ori se 
uscau, se sfărâmau şi se presăra praful. Frunza 
pisata şi amestecată cu răşina se punea pe 
buboaie, ca să le grăbească coacerea, spargerea 
şi vindecarea. Tot cu el se tratau petele de pe 
faţă, pecinginea. Frunzele uscate şi sfărâmate se 
puneau între degetele de la picioare contra 
opărelilor, iar crude şi pisate pe bătături. În 
amestec cu usturoi se făceau cu ele legături 
contra durerilor de măsele. Ceaiul sau decoctul 
se folosea în multe părti contra bolilor de piept. 
Ceaiul din vârfurile florale se lua contra tusei 
uneori în amestec cu cimbru şi muşetel când se 

lua şi contra astmului. Se mai făceau băi la dureri de picioare, amestecate cu flori de fân. 
Peste tot se întrebuinţa pentru bolile aparatului digestiv, dureri de stomac, colici intestinale, 

diaree. Pentru bolnavii cu ulcer se fierbeau frunzele de jos nu cele care creşteau în sus până scădea 
apa la jumătate, iar apoi se lua de trei ori pe zi înainte de mesele principale câte o ceaşca. Compoziţie 
chimică: ulei volatil de culoare albastră, chamazulena, proazulene, cineol, borneol, pinen, limonen, 
cariofilen, thion-camfen, azulen, achileina, acid achileic, acizi organici, formic, acetic, probionic, 
valerianic, alcooli: etilic, metilic, taninuri, colina, substanţe antibiotice. 

Actiune farmaceutică: proprietăţile majore ale produsului se datorează uleiului volatil şi 
proazulenelor- stomahic, tonic amare, bronhodilatator, antiseptic, expectorant, antiseptic bronhic, 
inflamaţii gastro-intestinale, dezinfectant şi calmant gastric şi intestinal, hemostatic, stomahic, 
antiseptic şi calmant al mucoasei anorectale, antispasmodic al căilor biliare, bronhodilatator, 
diminuează secreţiile gastrice, carminativ, decongestiv hemoroidal analgetic, antihelmitic.Extern: 
efect calmant, antiinflamator şi dezinfectant, regenereaza ţesuturile. 

Se poate folosi la următoarele afecţiuni: abcese, acnee, afecţiuni cardiace, afecţiunea 
măduvei spinării, afecţiuni stomacale, afecţiuni vasculare, afte, alergie, alopecie, anorexie, arsuri, 
astm, ateroscleroza, balonări abdominale, bolile aparatului urinar, bronşite, cancer genital, chisturi 
ovariene (este bine să se adauge şi frunze de nuc), cistite, colici gastrice, colici hepatice, constipaţie, 
contuzii, degeraturi, dischinezie biliara, dismenoree, dureri menstruale, dureri renale, dureri de 
stomac, eczeme zemuinde, enterocolite, enurezis, gastrite, fibroame uterine, fisuri mamelonare, 
gastrita, gingivita, hemoragie, hemoroizi, hipermenoree, hipertensiune arterială, infecţiile 
aparatului urinar, inflamaţiile aparatului urinar, leucoree, lipsa menstrelor, menopauza, 
menstruaţie neregulată, meteorism, metroanexita, oboseala, osteoporoza, panaritiu, paraziţi 
intestinali, pecingine, pete pe piele, plagi zemuinde sau infectate chiar purulente, rinite, rino-
sinuzite alergice, scabie, stimularea ficatului, stomatita, supuraţii externe, tenuri uscate, tulburări 
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circulatorii, tuse, ulcer varicos, ulceraţii diverse, ulcer duodenal, vaginite, varice, viermi intestinali, 
vitiligo (planta proaspată se stoarce pe petele albe şi apoi se stă la soare), vomă. Remarcăm ca în 
cazul afecţiunilor aparatului ginecologic este una dintre cele mai eficiente plante. Intra în compoziţia 
ceaiurilor: gastric, contra colicilor, hepatic şi laxativ antihemoroidal. 

Preparare: o linguriţă de plantă măruntiţă se va pune la 250 ml apă clocotită. Se acoperă 
pentru 10 minute apoi se strecoara. Se pot consuma 2 astfel de ceaiuri pe parcursul unei zile. Extern 
se va folosi cantitate dubla de planta. Se poate prepara şi tinctură. O infuzie mai concentrată făcută 
din 10 g plantă la 100 g apă ajută la eliminarea viermilor intestinali. Ceaiul se bea dimineaţa pe 
stomacul gol. In cura de primavara ajută la curăţarea sângelui. In tuse şi bronşită, în anumite stări 
nervoase, în boli ale vezicii urinare, ceaiul de coada-soricelului aduce o stare de îmbunătăţire. Ceaiul 
se prepară prin infuzie din 1-2 linguri de plantă la 500 g apă. Se bea în cursul unei zile. Coada-
soricelului intra în compoziţia următoarelor ceaiuri: antiastmatic, gastric, hepatic, contra colicilor, 
anticolitic, diuretic şi laxativ-antihemoroidal. Extern, se foloseşte sub forma de băi sau comprese, cu 
efecte calmante, antiinflamatoare şi dezinfectante în arsuri, diferite plăgi purulente, exeme 
zemuinde, hemoroizi, ulcere varicoase şi abcese dentare. Are proprietatea de a regenera ţesuturile. 
Pentru băi se utilizează: 30-60 g planta la 1 l de apa. 
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2. Malschi, Emil, Enciclopedia medicinei naturiste, editura Rovimed Publishers, Bucureşti, 2003; 
3. Valeriu, Dinu, Mediul înconjurător în viaţa omenirii contemporane, Editura Ceres, Bucureşti, 
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Plantele medicinale și sănătatea 
 

prof. Mărincean Paula Maria 
Școala Gimnazială Dumitra 

 
Anul acesta, în cadrul unității noastre, am implementat un proiect intitulat „Plantele și 

sănătatea” în cadrul caruia am desfășurat mai multe activități prin care i-am conștientizat pe elevi 
de importanța plantelor medicinale și rolul pe care îl au acestea pentru organismul nostru. În cadrul 
proiectului au fost incluși elevi din mai multe clase de nivel gimnazial, iar înainte de demararea 
proiectului am ieșit în împrejurimile localității noastre, noi locuind în mediul rural, într-o zonă 
înconjurată de dealuri, și am identificat locurile protejate de poluare, locuri în care cresc ecologic 
diverse plante pe care ulterior le-am putea valorifica. 

Prima activitate a fost de informare asupra fiecărei plante care crește în locurile mai sus 
menționate, beneficiile pe care le are asupra orgnismului, cum se pot acestea consuma, 
proprietățile farmaceutice multiple ale uneia și aceleași plante, perioada acestora de recoltare, 
modul în care se usucă planta, prepararea diverselor tincturi, creme, siropuri. Principalele plante pe 
care le-am cules și pe care ne-am axat sunt: păpădii, soc, ciuboțica cucului, rostopască, pătlagină, 
podbal, mentă, flori de salcâm, etc. Unele plante au fost puse la uscat, pe o sită confecționată de 
noi, altele le-am valorificat facănd siropuri din salcăm și soc, din păpădii am făcut miere, din 
rostopască am preparat un unguent cicatrizant. Plantele uscate au fost ambalate în niște săculeți de 
pânză confecționați tot de către elevi, iar mai apoi au fost etichetați cu denumirea palntelor 
respective. 

Toți elevii au participat cu entuziasm la bucuria naturii printr-o activitate în care și-au 
exprimat emoțiile liber, au descoperit că se pot baza pe colegi, au fost darnici unii cu ceilalți. A fost 
o activitate în care s-a pus accentul pe munca în echipă, pe colaborare, activitate în care elevii au 
învățat că iubindu-ne unii pe ceilalți devenim mai buni, mai iertători, mai darnici, mai fericiți, iar 
natura ne oferă sănătate, ținându-ne departe de doctori, dar totodată trebuie să avem și noi grijă 
de ea, să fim mai responsabili. 

Toate produsele realizate în cadrul proiectului vor fi promovate cu ocazia desfășurării unui 
târg, care va avea loc la sfârșitul lunii mai, localnicii fiind informați despre produsele noastre cu 
ajutorul unor pliante confecționate tot de către elevi, putând ulterior cumpăra aceste produse, iar 
banii obținuți din vânzare o să-i folosim în scopuri umanitare. Activitatea noastră va fi mediatizată 
pe mai multe rețele mass-media, situl școlii, ziare locale, pagina de facebook a școlii. Sperăm ca 
acest proiect să aibă un impact deosebit în rândul cetățenilor și să îl putem duce mai departe și în 
anii ce vor urma. 
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Energia solară 
 

Secretar Martalogu Mihaela 
Liceul Tehnologic Halînga 

 
Soarele este sursa primară de energie pe Pământ. Cantitatea de energie solară ce ajunge la 

suprafaţa Pămîntului într-o oră este suficientă pentru a satisface cererea de energie a tuturor 
vieţuitoarelor pentru un an de zile! 

Conceptul de „energie solară“ se referă la energia care este direct produsă prin transferul 
energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să genereze energie electrică sau 
să încălzească aerul din interiorul unor clădiri. Deşi energia solară este reânnoibilă și ușor de produs, 
problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. În plus, 
datorită rotației Pământului în jurul axei sale, și deci a alternanței zi-noapte, lumina solară nu poate 
fi folosită la generarea electricității decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O altă limitare a folosirii 
acestui tip de energie o reprezintă existența zilelor noroase, când potențialul de captare al energiei 
solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui limitând aplicațiile acestei forme de energie 
reânnoibilă. 
Nu există nici un dezavantaj deoarece instalațiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. 

Utilizarea energiei solare poate fi pasivă sau activă. 
Instalarea geamurilor speciale, care permit diminuarea pierderilor de căldură cu circa 75 la 

sută, sau construcţia unor instalaţii-„capcană” pentru razele solare sunt exemple de utilizare pasivă. 
Pentru folosirea activă a energiei solare se folosesc instalaţii speciale. Energia solară furnizează 
căldură, lumină, poate să ne asigure cu apă caldă şi electricitate şi poate chiar să menţină constantă 
temperatura dintr-o locuinţă. 
Soarele poate încălzi direct apa sau aerul, cu ajutorul captatoarelor solare. Aceste captatoare solare 
pot fi instalate în orice locuinţă şi sunt o alternativă ideală pentru asigurarea cu căldură şi apă caldă. 

Panourile solare produc energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 
ore) Ziua timp de 9 ore aceste panouri solare produc energie electrică și în același timp 
înmagazinează energie în baterii pentru a fi folosită noaptea. 

Instalațiile solare sunt de 2 tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc energie 
electrică gratis. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporție de 75% pe an. O casă care 
are la dispoziție ambele instalații solare (cu panouri fotovoltaice și termice în vid) este considerată 
"FARĂ FACTURI" deoarece energia acumulată ziua în baterii este trimisă în rețea). 

Instalațiile solare funcționează chiar și atunci când cerul este înnorat. De asemenea sunt 
rezistente la grindină (în cazul celor mai bune panouri). 

Lumina solară poate fi transformată direct în electricitate, folosind modulele fotovoltaice, 
sau indirect,concentrînd energia solară pentru a fierbe apă, care este apoi folosită pentru a furniza 
putere. Fotovoltaicele au fost iniţial folosite pentru a alimenta aplicaţii mici şi mijlocii ca mărime: de 
la calculatoare alimentate de o singură celulă solară pînă la reţelele de case alimentate de o serie 
de panouri fotovoltaice. Singura problemă semnificativă aici este costul de instalare. Însă, energia 
solară poate fi combinată cu alte surse de energie pentru a furniza permanent energie. 

Pentru oamenire Soarele este o sursă importantă de energie. Verile călduroase şi toamnele 
lungi sînt perfecte pentru producerea energiei electrice şi termice. Astfel, energia solară poate 
deveni pentru locuitorii Planetei o sursă reală capabilă să acopere o parte a cererii de energie. Omul 
trebuie doar să înveţe să o folosească. 
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Metode de utilizare a energiei solare 
 

Principalele metode de utilizare sunt: colectoarele solare și celula solară.  
În curs de dezvoltare sunt mai multe metode de utilizare a energiei solare: concentratoare 

solare parabolice, turn solar, alte tipuri de centrale solare. 
 

Colectoare solare 
Cu ajutorul colectoarelor solare se realizează o economie semnificativă a consumului de 

energie utilizată pentru prepararea apei calde menajere, încălzirea apei din piscine, încălzirea 
spațiilor din clădiri dar se contribuie și la reducerea emisiilor toxice în atmosferă. 

 
 

Colectorul solar sub presiune este realizat din tuburi vidate de sticlă borosilicată, rezistentă 
la șocuri mecanice (grindină de până la 25mm diametru) și sunt concepute să funcționeze toată 
perioada anului, chiar dacă temperatura exterioară este sub 0°C. Sistemul de construcție din tuburi 
individuale conferă colectorului o stabilitate ridicată (permite funcționarea și în cazul în care unul 
din tuburi se deteriorează). Vidul din tuburile de sticlă asigură o termoizolare eficientă, pierderile 
fiind eliminate aproape în totalitate. Colectorul solar asigură producerea de apă caldă chiar și în 
condițiile unei radiații solare difuze (înnorat). 

În interiorul tubului de sticlă există un tub termic din cupru ce conține un agent termic cu 
punct de fierbere scăzut utilizat la tranferul energiei calorice. Tubul termic este legat de un 
condensator introdus prin contact direct într-un schimbător de căldură. Utilizarea panourilor de 
calitate este o condiție necesară, nu însă și suficientă pentru exploatarea optimă a instalației solare. 
Un rol deosebit îl are configurarea sistemulul astfel încât să se poată reține cu eficiență mărită 
energia solară. 
 
Bibliografie: 
1. http://www.energieverde.go.ro/ 
2. http://www.energie-verde.ro/ 
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Implicarea elevilor de gimnaziu în acțiuni de menținere a unui 
mediu natural echilibrat 

 
prof. Miclescu Elena 

Școala Gimnazială Homorâciu, Izvoarele 
 

Actualele probleme de mediu sunt grave și trebuie abordate de întreaga comunitate cu 
multă responsabilitate, dar școlii îi revine un rol important în rezolvarea acestor probleme prin 
educarea tinerei generații. 

Copiii, ca viitori beneficiari ai resurselor naturale, pot interveni prin diverse acțiuni, care să 
sensibilizeze cetățenii din localitate, părinții, autoritățile, pentru salvarea mediului înconjurător. Ei 
pot fi un exemplu pentru întreaga comunitate prin activitățile pe care le desfășoară și care au ca 
scop menținerea unui mediu natural echilibrat, formarea unor convingeri și atitudini pozitive față 
de natură.  

Elevii de la Școala Gimnazială Homorâciu au participat la acțiuni de ecologizare: 
➢ De Ziua Mondială a Apei s-a desfășurat o activitate de ecologizare a Văii Teleajenului. 

La această activitate au participat aproximativ 200 de elevi, care au fost împărțiți în grupuri mai mici 
și au avut repartizate diferite puncte de lucru, astfel încât au strâns gunoaiele de pe o distanță de 5 
Km. Înainte de desfășurarea activității, elevilor le-au fost prelucrate normele de protecția muncii și 
s-a precizat că trebuie să poarte o ținută adecvată activității. Au fost organizate echipe de fotografi, 
sanitari (care au avut truse cu materiale necesare în cazul unor accidentări minore), jurnaliști, 
ecologi etc.   

Obiectivele activității au fost: formarea unor atitudini responsabile față de mediu și 
srângerea gunoaielor de pe valea Teleajenului. 

Au fost strânse aproximativ trei tone de deșeuri. 

  
 

Elevii au înțeles necesitatea organizării activității și s-au bucurat că prin munca lor au redat 
frumusețea Văii Teleajenului. Au înțeles că puterea obișnuinței este mai mare și oamenii duc gunoiul 
în spații neamenajate în loc să-l strângă și să-l colecteze o firmă specializată. 

➢ Pădurea râde, pădurea plânge – activitate de plantare de puieți la ieșirea din satul 
Schiulești. La activitate au participat 150 de elevi care au plantat 
aproximativ 750 de puieți de gorun. Obiectivele activității: 
conștientizarea interdependenței dintre om și natură. 
 
Elevii au învățat cum trebuie să sape groapa, ce dimensiuni trebuie 
să aibă,  cum trebuie să planteze puieții.  
22 Aprilie- Ziua Pământului, elevii clasei a V-a au realizat machete, 
prezentări power point cu: cele mai poluate orașe din lume, 
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efectele defrișărilor, zone din localitate unde sunt depozitate deșeuri menajere etc. 
Obiectivul activității: elevii trebuie să conștientizeze că Terra este casa noastră și trebuie să 

o păstrăm curată. 
Elevii au învățat că trebuie să fie responsabili față de planeta pe care locuim și prin gesturi 

mici putem să schimbăm lumea. Din imaginile prezentate au concluzionat că este mai frumos și mai 
sănătos un mediu curat, că doar printr-o conduită adecvată putem să salvăm Planeta. 

  
 

➢ Micii meșteșugari – expoziție cu obiecte confecționate din materiale reciclabile. 
Obiectele au fost realizate de elevi din clasa a VI-a. Au reușit să transforme sticle de plastic 

în flori, doze de aluminiu în picturi și alte obiecte foarte frumoase. Pe lângă faptul că au arătat că 
din niște obiecte care nu ne mai sunt utile, putem să confecționăm „obiecte de artă”, au demonstrat 
că au abilități și deprinderi practice. 

Obiectivul activității: identificarea și cultivarea corespondențelor optime dintre interese, 
aptitudini, talente și posibilități de exersare a acestora. 

       
 

➢ 1 Aprilie – Ziua Păsărilor, zi celebrată de elevii claselor a VI-a, care au confecționat 
colaje din pene, puf și fulgi și căsuțe pentru păsări. Elevii au înțeles că prin protecția naturii înțelegem 
să ocrotim păsările, înseamnă să păstrăm nealterate caracteristicile mediului natural. Acolo unde au 
fost defrișate pădurile, păsările care le populau au dispărut o dată cu habitatul sau au încercat să se 
adapteze la alte condiții de viață. Elevii au posibilitatea să le ajute construind căsuțe și asigurându-
le condiții de cuibărit ți hrană. 

   
 

➢ Octombrie – Ziua animalelor. La La această activitate au participat elevi de la clase a 
VI-a și a VIII-a. Activitatea a avut ca scop: importanța animalelor pentru viața omului, măsuri de 
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protecție a acestora. Elevii au realizat prezentări power point cu animale pe cale de dispariție, 
machete cu distribuția animalelor pe glob, referate cu animalele protejate de lege etc. 

      
Activitățile ecologice întăresc spiritul de cooperare, stimulează și îndrumă preocupările spre 

autoperfecționare, spre formarea unei conduite moral-civică în rândul tinerei generații. Aceste 
activități formează  la elevi obișnuința de a proteja mediul natural, devenind astfel cetățeni 
responsabili. 

Activitățile organizate cu elevii pun accent pe aplicarea practică, care are rol în consolidarea 
informațiilor, formarea deprinderilor și dezvoltă motivația pentru învățare. În funcție de 
creativitatea și priceperea profesorului, aceste activități stârnesc interesul, imaginația și dorința de 
a participa necondiționat la desfășurarea lor și nu în ultimul rând valorifică și dezvoltă interesele și 
aptitudinile elevilor. 
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Protecția mediului 
 

prof. înv. primar Migiu Livia 
prof. înv. primar Răcăreanu Paulina 

Școala Gimnazială „Petrache Poenaru” Brădești 
 

În amplul proces de formare a omului, este deosebit de important ca viaţa din afara şcolii să 
continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă într-un adevărat 
comportament european. 

Pregătirea elevilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene a devenit o provocare şi o 
necesitate prefigurată de un viitor previzibil, care îi va solicita să trăiască într-o permanentă stare 
de adaptare pentru a putea face faţă schimbărilor insidioase sau brutale şi oportunităţilor 
potenţiale. 

Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de 
importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Implicarea elevilor, de la clasele mici 
şi până la liceu, în activităţile de cunoaştere, înţelegere a unor fapte şi fenomene din universul 
apropiat, în identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a mediului, are ca 
rezultat formarea unor convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltarea mediului 
înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă. 

Bazate pe cooperare şi colaborare, diversitatea activităţilor practice desfăşurate cu elevii 
asigură asimilarea multor reguli de comportament care se constituie în elemente de bază în 
formarea unei educaţii europene a oamenilor de mâine. 

Avem norocul să trăim în secolul XXI. Noi şi generaţiile pe care le educăm şi le instruim acum 
în şcoală sunt generaţiile care au avut ocazia să trăiască explozia internetului, forţa 
telecomunicaţiilor şi să-şi schimbe modul de gândire şi de acţiune. 

Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, 
respectiv atunci când omul a cucerit întreg spaţiul Terrei prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi resursele 
de energie au fost afectate în aşa măsură, încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar 
unele condiţii esenţiale existenţei umane, ca apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Se deduce astfel, 
posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub semnul întrebării, dacă bineînţeles, nu se iau măsuri 
energice de protecţie a planetei. Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei 
sunt limitate, că această planetă funcţionează ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot 
avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea nu poate renunţa însă la 
ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu menţinerea 
unei bune calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se poată regenera şi 
conserva în permenenţă. 

Primele iniţiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani din 
necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariţie. Cu timpul motivele care au impus ocrotirea 
naturii s-au diversificat. Începând din 1970 au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei: 
subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului şi solului. 
Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil fată de 
natură. Însă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, 
dar mai ales colectivă: protecţia naturii angajează colaborare şi sprijin reciproc pe plan local, 
judeţean, naţional şi mai ales internaţional. 

Poluarea, care în ultima perioadă a căpătat un caracter universal, se numără printre factorii 
majori ce induc dezechilibre în natură. Natura înregistrează toate faptele nesăbuite, agresiunile 
făcute de om , conştient sau inconştient, le stocheaza în memorie iar atunci când... se umple paharul 
..., se răzbună necruţător. 
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Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de 
formare a elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativă. O cerinţă deosebit 
de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi conduită 
ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţa pentru calitatea vieţii. Apărarea mediului 
înconjurător devenind un exerciţiu de practică socială, şcoala trebuie să facă acest exerciţiu social 
cu întreaga populaţie şcolară care „mâine” va avea răspunderi mari şi concrete în gestionarea 
raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural şi social. Ea este chemată să determine nu numai 
sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de apărare, 
conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă. În ultimă 
instanţă, şcoala trebuie să trezească spiritul de independenţă, de formare a capacităţii de 
autoinstruire şi autoeducaţie ecologică la elevi, căci ignorarea de către profesori a necesităţii acestui 
lucru dăunează muncii educative fiind una din cauzele principale ale eficienţei scăzute ale acestei 
activităţi. 

De ce trebuie să punem accent pe educaţie pentru mediu ? Pentru că, în prezent, mai mult 
de 5,3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele naturale ale 
pământului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, erodând 
solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o ruptură a 
zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ, fiind imposibil să se scape 
de consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, 
contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea 
de vieţi umane. Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea 
vieţii prin asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica 
problemele de mediu. Educaţia pentru mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, 
motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului 
şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. 

Obiectivele educaţiei pentru mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să 
îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor. 

Pe de o parte, educaţia pentru mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor 
despre mediul înconjurător. Elevii învaţă despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme 
ale mediului, despre ecologie şi cum „funcţionează” pământul, despre urmările degradării mediului 
şi învaţă care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor mediului. 

Pe de altă parte, educaţia pentru mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea 
valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi 
să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia. 
Educaţia pentru mediu este şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac 
până la reducerea consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra 
mediului, iar scopul principal al programului de educaţie pentru mediului este să ajutăm elevii să-şi 
dezvolte capacitatea de a gândi – atât critic cât şi creativ. 
Astfel, educaţia pentru mediu: 

• trezeşte şi dezvoltă sentimentul de dragoste faţă de natură; 

• oferă informaţii despre mediu; 

• practică – prin politica şcolară şi prin implicarea familiei, prin comportament –economisirea 
apei şi a electricităţii, reciclarea hârtiei şi a altor materiale, cumpărarea hranei produse 
natural şi chiar producerea (uneori) a acesteia – o atitudine favorabilă naturii;  

• încurajează atitudinea civică activă prin implicarea personală în protecţia mediului. 

• 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 românesc, de care depinde 
posibilitatea de a alege, în viitor, între un mediu curat şi sănătos, un public informat şi 



161 

educat, care conştientizează rolul său în dinamica societăţii sau un mediu degradat sub 
acţiunea antropică şi un public care ignoră şi este indiferent la aceste probleme. 

 
Bibliografie :  
1. https://www.agir.ro/buletine; 
2. King, A., Prima revoluţie globală. Editura Tehnică, Bucureşti, 1993; 
3. Arhip, A. Ş.a., Noile educaţii – imperative ale lumii contemporane. Tipografia centrală, Chişinău, 

1996. 
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Activități ecologice realizate prin diferite jocuri 
 

prof. înv. primar Mihai Adela 
Școoala Gimnazială "Rákóczi Ferenc", Satu Mare 

 
Viitorul planetei noastre depinde de generația de azi. Copiii trebuie sensibilizați față de 

problemele mediului înconjurător. Aceste obiceiuri trebuie dezvoltate la o vârstă fragedă. 
Copiii pot fi implicați în diferite activități ecologice ca: sortarea deșeurilor, colectarea 

bateriilor, prevenirea risipei de apă, consumarea alimentelor în mod responsabil. 
Profesorul are posibilitatea de a atrage atenția elevilor la importanța protejării mediului 
înconjurător în cadrul diferitelor discipline: matematică și explorarea mediului, limba română, arte 
vizuale și abilități practice. 

În acest an școlar în afară de activitățile desfășurate în cadrul diferitelor discipne am marcat 
și unele zile specifice ca: 

➢ Ziua Mondială a Animalelor 
➢ Ziua Mondială a Apei 
➢ Ziua Mondială a Albinelor 
➢ Ziua Mondială A Păsărilor și a Arborelor 
Ziua Mondială a Animalelor am sărbătorit cu o zi dedicată unor activități prin care elevii au 

dobândit cunoștințe despre animale  prin , jocuri, vizionări de filme. 
La începutul activității am vizionat filme despre diferite specii. După vizionarea filmelor elevii 

au lucrat în echipe și au notat importanța diferitelor specii, precum și activitățile prin care omul 
poate proteja animalele. 

Fiecare echipă a prezentst clasei ideiile adunate, fiecare elev având posibilitatea de a-și 
exprima părerea în legătură cu cele auzite, și de a adresa întrebări echipelor. 
Ultima secvență a activității a fost un joc prin care elevii au testat cunoștințele dobândite despre 
animale. 

Ziua Mondială a Apei am marcat prin atragerea atenției elevilor de importanța apei, de 
importanța protejării apelor, prevenirea risipei de apă. 
La începutul activității prin brainstorming fiecare participant a spus ce înseamnă pentru el apa. 

Am vizionat filme despre importanța apei după care fiecare elev a desenat ce înseamnă 
pentru el apa. Din desene am realizat o expoziție. 

Ziua Mondială a Apei a fost sărbătorită cu o activitate comună cu toți elevii școlii. Copiii au 
format cuvintele: ”Apă= Viață”. 

Aceasă activitate a fost și o activitate caritabilă, pentru că s-a sfârșit cu donarea apei potabile 
pentru refugiații din Ucraina. 

Ziua Mondială a Albinelor în acest an școlar am sărbătorit cu ajutorul unei asociații de 
apicultori. Ei au vorbit elevilor despre importanța albinelor, despre modul de viață a acestor 
animale, despre activități prin care omul poate proteja albinele. Au și prezentat elevilor toate cele 
explicate. 

La finalul activității copiii au avut posibilitatea de a gusta diferite tipuri de miere. 
Ziua Mondială a Păsărilor și a Arborelor a fost marcată prin diferite activități de joc. 
La începutul activității elevii trebuia să recunoască diferite copaci și animale pe baza 

descrierii. 
A urmat un alt joc în care elevii au fost împărțiți în echipe. Fiecare echipă trebuia să aleagă 

un animal și un arbore și să scrie trei caracteristiți ale acestora. Celelalte echipe trebuia să ghicească  
care animal sau copac este prezentat. 

După aceste jocuri a urmat o activitate artistico-plastică. Fiecare elev trebuia să realizeze o 
lucrare, un desen care să reprezinte o planetă unde plantele și animalele sunt fericiți.  
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La toate activitățile prezentate elevii au participat cu interes și au fost activi. Le-a plăcut 
activitățile realizate prin diferite jocuri. Au dobândit cunoștințe importante despre protejarea 
mediului înconjurător. 
 
Bibliografie: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=C-1baHEhOp4 
2. https://www.youtube.com/watch?v=6vTlRxlv6D4 
3. https://www.youtube.com/watch?v=lf__kZniriE 
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Poluarea mediului pe Cheile Dâmbovicioarei 
 

prof. Mînzatu Nicoleta 
Liceul Tehnologic “Constantin Dobrescu” Curtea de Argeș 

 

   
 

Am să - mi încep aventurile  alături de niște minunați elevi, care s-au oferit să mă însoțească 
pentru o acțiune de ecologizare ,ca voluntari pe Cheile Dâmbovicioarei și mai departe către Peștera 
Dâmbovicioara, Cabana Brusturet . 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. 

Nu știu câți dintre dumneavoastră au auzit de ele și câți le-ați văzut, însă pentru mine, și 
după douăzeci de ani de când le vizitez an de an, îmi par la fel de frumoase și mereu o provocare. 

Le-am 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 douăzeci de ani în urmă, când eram 
doar o mogâldeață de om și participam ca elevă într-o excursie organizată de doamna mea 
învățătoare. Am fost fascinată de peisajul magnific care mi se deschidea în fața ochilor și mă temeam 
ca autocarul să nu intre în stâncile care făceau un mic culoar printre ele....Totul era curat, apa susura 
printre stânci și localnicii purtau în spate desage cu alimente sau lemne. Casele de munte care 
păstrau arhitectura veche, apăreau de după culmi, iar animalele pășteau iarba fragedă și deasă. 
Acum le spun 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 târziu răspund eu. 

Coborâm din autocar și echipați cu saci, mănuși pornim aventura.La fiecare pas admirăm 
natura, dar în același timp sunem cu ochii după tot ce înseamnă poluare: sticle, folii, pet-uri și alte 
resturi menajere. Sacii încep să se umple, iar ceilalți musafiri de pe chei ne admiră inițiativa. Avem 
și sprijinul primăriei mai ales că domnișoara inginer agronom (fostă colegă de facultate) se oferă să 
ne fie călăuză. Drumul însoțește firul apei, iar acești 2-3 km de chei propriu-zise (acestea sunt Cheile 
Dâmbovicioarei) sunt atât de magnifici. După ce lăsăm soldații de stâncă în urma noastră, continuăm 
drumul. Cheile nu s-au terminat aici. Ele își vor face apariția și ceva mai încolo. Sunt câteva cărări 
forestiere în dreapta și în stânga, pe ici pe colo, însă păstrăm drumul principal până în sat. La intrare, 
ne întâmpină două case bătrânești vechi, iar pe partea stângă vechiul cămin cultural, în clădirea 
căruia a funcționat la un moment dat și cabinetul medicului veterinar. Acea clădire a fost lăsată 
pustie și în paragină, încercând parcă să atragă atenția asupra pericolului ce se abate peste satele 
românești – pericolul uitării învățăturilor și credințelor vechi, a tradițiilor și obiceiurilor, pericolul 
abandonării bătrânilor și a țăranilor adevărați, toate acestea fiind înlocuite de o falsă dezvoltare, un 
fals agroturism de masă (acest fenomen mă îngrijorează și mă întristează pe mine – ca persoană 
iubitoare de frumos și de tradiție, dar și ca ființă dependentă de trecut și istorie, ancorată puternic 
în ceea ce s-a întâmplat odată…). 
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După bătrânul cămin cultural, pe partea stângă este o clădire nouă, mare, ce are magazin, 
restaurant dar și locuri de cazare (nu vă sugerez nimic în acest sens, însă le dau ca repere pentru a 
recunoaște mai ușor locurile spre care vă voi îndruma), și imediat după ea, drumul întâlnește o 
bifurcație. Mergând înainte vom putea admira în continuare cheile și vom ajunge la Peștera 
Dâmbovicioarei, apoi la Cabana Brusturet sau putem urca în dreapta, înaintând în inima satului. Mă 
întorc la chei! La bifurcație mergem drept înainte. După căteva case, pensiuni, magazine și alte 
asemenea construcții specifice așezării omului cu simț comercial, în cele mai „tranzitate“ locații, 
înaintăm spre un alt tronson de Chei ale Dâmbovicioarei și descoperim și Peștera Dâmbovicioarei. 
Peisajul este unul deosebit, iar apa este ceva cam nărăvașă în acestă porțiune; sunt câteva cascade 
pe cursul pârâului, însă veți observa și locuri în care apa iese direct din munte. Si totuși încă peisajul 
și-a păstrat măreția și splendoarea! Iar peștera ne așteaptă cu acei minunați ghizi, care îmbină într-
un limbaj colorat limba română cu limba franceză. 
 
Plecăm către casă cu amintiri frumoase din comuna Dâmbovicioara 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/Cheile_Dâmbovicioarei 
2. blog.hotelguru.ro/cheile-dambovicioarei-o-incursiune-de-o-zi-natura/ 
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Proiectele Erasmus, o oportunitate pentru educație 
 

prof. Mocanu Emilia Simona 
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tg. Jiu 

 
Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. 

(Nelson Mandela) 
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea 
unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Un exemplu de bune practici pentru educație îl 
reprezintă Proiectele Erasmus, acestea oferă elevilor oportunități uimitoare pentru educație. Un 
exemplu în acest sens este utilizarea cinematografiei. Cinematografia deschide o portă spre o altfel 
de educație.  

Proiectul ERASMUS+ KA229 2019–1–PL01–KA229–065087_4, „IMPROVING FUNCTIONAL 
SKILLS OF STUDENTS BY USING CINEMA” urmărește îmbunătățirea abilităților elevilor de 
comunicare în limba engleză prin utilizarea cinematografiei, astfel s-au desfășurat mobilități ale 
elevilor și profesorilor în cinci țări partenere Grecia, Turcia, Italia, Polonia și România. În cadrul 
proiectului s-au desfășurat activități de socializare bazate pe jocuri cu tematică specifică proiectului, 
vizite culturale care au reprezentat un punct de plecare în realizarea produsului final al acestei 
mobilități: un film care să surprindă problemele sociale din Polonia. 

În mobilitatea din Polonia au participat trei elevi ai Colegiului Tehnic „General Gheorghe 
Magheru”, însoțiți de două cadre didactice, precum elevi și profesori din țările partenere: Grecia, 
Turcia, Italia, Polonia. Instituția gazdă a fost reprezentată de ZESPÓŁ SZKÓŁ în PUCHACZÓW, 
POLONIA. 

Agenda proiectului a fost încărcată cuprinzând 5 zile pline de activități bine structurate astfel 
încât  noi ca participanți să putem lucra productiv. 

Prima zi a început cu o ceremonie oficială de deschidere a proiectului, prezentarea 
activităților, urmată de un program artistic realizat de către gazde. Activitatea a continuat cu 
activități de introducere care i-au ajutat pe elevi să se cunoască mai bine și să facă conexiuni. 
Programul pentru prima zi sa încheiat cu un tur de oraș în PUCHACZÓW urmat de o masă festivă și 
activități de socializare. 

În a doua zi, participanții au avut parte de  vizitarea Parcului Național Polskie, o arie protejată 
de importanță internatională, integrată îtr-una dintre cele mai vaste regiuni mlăștinoase din Europa 
care corespunde categoriei a II-a UICN, situată pe teritoriul voievodatului Lublin, Polonia. Activitățile 
au continuat cu o vizită culturală la muzeul natural de istorie din apropierea parcului național 
precum si cu o masă festivă urmată de activități culturale, jocuri și dansuri tradiționale. 

A treia zi de activități a constat într-un tur al orașului Lublin, vizitarea obiectivelor turistice, 
jocuri de oraș, dar și interviuri cu locuitorii din Lublin, prin care să surprindă problemele sociale ale 
comunității. Cadrele filmate pe parcursul zilei fiind ulterior prelucrate de către elevi pentru 
realizarea de filmulețe. 

Activitățile realizate în cea de a patra zi s-au bazat pe ateliere de lucru. Elevii au lucrat în 
echipe mixte, având ca obiectiv atât comunicarea înlimba engleză, dar și realizarea unui film bazat 
pe interviuri cu locuitorii din Lublin, prin care să surprindă problemele sociale ale comunității. 
Cadrele filmate pe parcursul mai multor zile au fost prelucrate de către elevi, fiecare echipă 
prezentând produsul final, filmul, care a pus în valoare abilitățile și cunoștințele elevilor din 
domeniile informaticii, artei cinematografice și comunicării în limba engleză. Conținuturile create în 
timpul săptămânii au fost prezentate publicului, profesorilor și elevilor. 

În cea de acincea zi, ca rezultat al activității noastre, elevii au pregătit filmele, activități care 
au contribuit la consolidarea competențelor digitale, a celor lingvistice, dezvoltarea creativității și 
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abilitatilor de gândire critică, abordând în același timp aspecte sociale. Proiectelul Erasmus s-a 
încheiat cu o ceremonie de acordare a certificatelor de participare și un spectacol de muzică 
tradițională și dansuri populare. 

Am învățat multe lucruri noi, dar cel mai important, pe lângă bagajul de informații oferit, 
participarea la acest proiet a reprezentat o experință de viață foarte valoroasă. Consider că 
activitățile desfășurate în mobilitatea din Polonia, țara coordonatoare, au fost un succes, unii elevi 
ai Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Târgu-Jiu participând pentru prima dată la un 
proiect Erasmus transfrontalier, în care și-au îmbunătățit comunicarea în limbile engleză, poloneză, 
greacă sau italiană, prin prieteniile legate, amintind și aspectul cultural drept foarte important. 
Rezultatele așteptate ale acestui proiect au fost realizate. 
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Despre mediu și sănătate 
 

Eleva: Cătana Andrea – Timea (Clasa a VIII-a D) 
L.T.A “Alexiu Berinde” - Seini 

prof. îndrumător: Molnár Angéla 
 

„Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui 
sistem de agricultură și este similar cu termenii „agricultură organică” sau „agricultură biologică” 
utilizaţi în alte state membre. 

Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită 
metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre 
principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agroalimentare proaspete 
şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu. 
 

 
 

Obiectivele, principiile şi normele aplicabile producţiei ecologice sunt cuprinse în legislaţia 
comunitară şi naţională din acest domeniu. Aceste norme, alături de definirea metodei de producţie 
în sectorul de producţie vegetală, animalieră şi de acvacultură reglementează şi următoarele 
aspecte legate de sistemul de agricultură ecologică: procesarea, etichetarea, comerţul, importul, 
inspecţia şi certificarea. 

Agricultura ecologică este o metodă agricolă care urmărește să producă alimente utilizând 
substanțe și procese naturale. Prin urmare, ea are un impact limitat asupra mediului, pentru că 
încurajează: 

• utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale; 

• păstrarea biodiversității; 

• conservarea echilibrelor ecologice regionale; 

• creșterea fertilității solului; 

• menținerea calității apei. 
În plus, normele privind agricultura ecologică încurajează un standard ridicat de bunăstare a 

animalelor și le impun fermierilor să răspundă nevoilor lor comportamentale specifice. 
Reglementările Uniunii Europene privind agricultura ecologică urmăresc să ofere o structură 

clară pentru producția de produse ecologice pe întreg teritoriul UE. Ele au fost elaborate pentru a 
răspunde cererii consumatorilor de produse ecologice în care să poată avea încredere și, în același 
timp, pentru a asigura o piață echitabilă pentru producători, distribuitori și comercianți. 
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Protejarea mediului: ce putem face pentru a ajuta planeta? 
 

Planeta poate supraviețui fără oameni, însă noi nu putem supraviețui dacă ne distrugem 
singuri casa. Cei mai mulți speram ca generația noastră să nu fie martoră la schimbările climatice 
cauzate de om. Din păcate, acestea sunt evidente încă de acum. Cu toate acestea, se crede că nu e 
prea târziu pentru a îmbunătăți situația, atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare și 
miliardele de animale care mai locuiesc aici. 
Motivele principale pentru care trebuie să protejăm mediul sunt: 

• protejarea ecosistemului. A venit momentul să nu mai punem în pericol pădurile, 
oceanele, animalele și toate ființele care trăiesc pe această planetă. 

• protejarea omenirii. Populația globală continuă să crească, însă generațiile viitoare vor 
locui pe o planetă total diferită decât cea pe care am copilărit noi. Schimbările din 
prezent vor îmbunătăți viața oamenilor din viitor. 

• obligația morală. Suntem ființe inteligente, cunoaștem problemele cu care se confruntă 
planeta și avem acces la numeroase soluții pentru a o proteja. De aceea, oamenii sunt 
responsabili de îngrijirea mediului. 

 
Mediul înconjurător și sănătate 

• Mediul înconjurător şi sănătatea sunt două daruri, iar dacă noi nu avem grijă de ele atunci 
cine o va face în locul nostru? 
Binele planetei se află în mâinile noastre, la fel şi sănătatea şi viitorul generaţiilor următoare! 

Întrucât omul este parte a naturii, trebuie să o respecte aşa cum se respectă pe sine şi să acţioneze 
în mod responsabil, atât pentru a-şi asigura bunăstarea, dar şi pentru a respecta şi proteja mediul 
înconjurător. 

Starea mediului înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne afectează 
în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă 
responsabilitate din partea fiecăruia pentru a putea trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer 
nepoluat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă sănătoase pe care ni le 
oferă natura. Nu trebuie să tratăm cu neglijenţă acest aspect important al vieţii noastre, pentru că 
ignoranţa şi lipsa de preocupare vor duce la agravarea poluării mediului şi, implicit, la distrugerea 
sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor dragi nouă. 

 
 

Sănătate 
Poluarea mediului înconjurător este direct 
legată de anumite probleme de sănătate 
întâlnite la oameni. 
Poluarea aerului poate duce la: 

• infecții respiratorii; 

• la reducerea funcției pulmonare; 

• agravarea astmului; 

• cancer la plămâni; 

• boala pulmonară obstructivă cronică; 

• boli cardiovasculare 
 

Poluarea apei poate cauza: 

• hepatita A; 

• holeră; 

• dizenterie; 

• perturbarea hormonilor; 

• probleme renale; 

• deteriorarea sistemului reproducător 
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Mediul înconjurător și sănătate 
 

• Mediul înconjurător şi sănătatea sunt două daruri, iar dacă noi nu avem grijă de ele atunci 
cine o va face în locul nostru? 
Binele planetei se află în mâinile noastre, la fel şi sănătatea şi viitorul generaţiilor următoare! 

Întrucât omul este parte a naturii, trebuie să o respecte aşa cum se respectă pe sine şi să acţioneze 
în mod responsabil, atât pentru a-şi asigura bunăstarea, dar şi pentru a respecta şi proteja mediul 
înconjurător. 

Starea mediului înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne afectează 
în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă 
responsabilitate din partea fiecăruia pentru a putea trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer 
nepoluat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă sănătoase pe care ni le 
oferă natura. Nu trebuie să tratăm cu neglijenţă acest aspect important al vieţii noastre, pentru că 
ignoranţa şi lipsa de preocupare vor duce la agravarea poluării mediului şi, implicit, la distrugerea 
sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor dragi nouă. 
 
Sănătatea mediului înconjurător 
 

Sănătatea și bunăstarea oamenilor sunt strâns legate de starea mediului. Mediile naturale 
de bună calitate satisfac nevoile de bază, precum aer și apă curate și pământ fertil pentru producția 
de alimente, și energie și materie primă pentru producție. De asemenea, infrastructura verde 
folosește la reglarea climei și la prevenirea inundațiilor. Accesul la spații verzi și albastre oferă și 
numeroase posibilități de recreere și contribuie la starea de bine. 

În Europa, riscul de mediu cel mai major pentru sănătate este poluarea aerului, fiind asociat 
cu boli de inimă, accidente vasculare cerebrale, boli pulmonare și cancer pulmonar. Se estimează că 
expunerea la aer poluat este cauza a peste 400.000 de decese premature în fiecare an în UE. 
Expunerea la zgomotul produs de mijloacele de transport și de industrie poate duce la disconfort, 
tulburări de somn și creșteri asociate ale riscului de hipertensiune și de boli cardiovasculare. 
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Resursele naturale reprezintă o componentă esențială a patrimoniului național. 
Regimul lor de valorificare în mare măsură determină starea mediului. 
Dintre toți factorii de mediu, apa are cel mai mare impact asupra sănătății. Efectul apei este 

sanogen în cazul în care se consumă apă potabilă ce corespunde normelor sanitare. Totodată 
consumul apei potabile contaminate sau cu conținut excesiv de anumite substanțe chimice, 
condiționează riscuri pentru sănătatea umană ce conduce imediat sau în timp la apariția unor 
maladii. Luând în considerație imaturitatea mecanismelor de adaptare și particularitățile anatomo 
– fiziologice de vârstă ale organismului în creștere, copiii pot fi considerați categoria cea mai 
vulnerabilă a populației la acțiunea factorilor de mediu, în special a apei potabile. 
 
Bibliografie: 
1. Despre mediu și sănătate: - eea.europa.eu 
2. Agricultura Ecologică: - ec.europa.eu 
3. Protejarea mediului: - marathonepr.ro 
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Sănătatea mediului înconjurător 
 

Eleva: Timea Moraru (Clasa a VIII-a D) 
L.T.A „Alexiu Berinde” Seini 

prof. îndrumător: Molnár Angéla 
 

În secolul al XIX-lea au apărut primele idei cu privire la efectele vieții umane asupra naturii, 
încercându-se rezolvarea acestora prin îndepărtarea substanțelor cu potențial periculos în afara 
orașelor, prin deversarea lor în râuri sau fluvii. Această soluție nu a avut rezultatele așteptate, 
deoarece populația a continuat să crească, mai ales în secolul XX, când a avut loc o creștere 
demografică explozivă. Miliardele de oameni care locuiau pe planetă au început să consume tot mai 
mult, în special arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol) ducând la efecte grave. 

Astfel, doar în secolul acesta, resursele naturale din subsol au fost extrase într-un ritm 
extraordinar, creșterea fiind de 34 de ori față de perioada anterioară. Toate aceste substanțe 
chimice au ajuns în cea mai mare parte în natură, în apă, sol și aer, ceea ce a creat o problemă 
majoră cu privire la sănătate, fiind pus în pericol chiar viitorul speciei umane. Din fericire, în a doua 
jumătate a secolului XX a apărut și s-a dezvoltat o mișcare de protejare a mediului, din ce în ce mai 
puternică și cu efecte vizibile asupra sănătății mediului înconjurător.În anul următor a fost 
organizată prima conferință la nivel internațional cu privire la problematica ocrotirii naturii. Astfel, 
la Paris a avut loc Conferința Biosfera sub patronajul Națiunilor Unite, în cadrul căreia s-a ajuns la 
concluzia că este necesară o acțiune imediată și că trebuie găsite soluții la rezolvarea problemelor 
apărute în urma activității umane. 
 

 
 

Eforturile în această privință s-au concretizat în 1972 prin exprimarea în cadrul Conferinței 
de la Stockholm a celor 26 de principii de bază cu privire la protejarea mediului înconjurător. În 
practică, însă, măsurile nu au avut o aplicare generală, deoarece presupuneau modificări importante 
în economie, ce ar fi trebuit să ducă la cheltuieli pe care multe dintre țări nu erau dispuse să le facă. 

Agravarea problemei a dus în cele din urmă la un efort general al majorității statelor lumii, 
care s-au întâlnit în 1992 la Rio, unde discuțiile s-au axat pe protejarea naturii, a biodiversității și a 
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purității atmosferei. În 1997, pe agenda problemei mediului s-au adăugat schimbările climatice 
provocate de emiterea în atmosferă a unor cantități impresionante de dioxid de carbon. În acest 
sens, Conferința de la Kyoto a stabilit condițiile în care încălzirea climatică poate fi limitată prin 
scăderea emisiei gazelor cu efect de seră. Legislația la nivel european privitoare la ocrotirea mediului 
înconjurător Uniunea Europeană este una dintre zonele în care grija față de mediul înconjurător 
este la cele mai înalte standarde. 
 

 
Legislația actuală include reguli stricte cu privire la evitarea poluării solului, aerului și apelor, 

definindu-se chiar și măsuri ce vor fi luate în următorii 30 de ani pentru asigurarea unor standarde 
de viață superioare. Scopurile legislației Uniunii Europene în această privință se îndreaptă în 3 
direcții principale:Protejarea, conservarea și ameliorarea naturii; 

Măsuri luate pentru ca cetățenii Uniunii Europene să nu sufere din punctul de vedere al 
sănătății și bunăstării din pricina problemelor de mediu;Dezvoltarea unei economii care să utilizeze 
cât mai eficient resursele naturale.Legislația europeană se axează pe domenii de activitate diverse, 
precizările fiind foarte clare: agricultură, aer, schimbări climatice, terenuri și soluri, mediu marin și 
costier, energie, orașe, zgomot, deșeuri, transporturi, cercetare și inovare. Țelul Uniunii Europene 
pentru anul 2050 este aplicarea unei legislații care să ducă la realizarea unei economii neutre din 
punct de vedere al impactului asupra climei și mediului înconjurător. 
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Este adevărat că statele, în general, au atribuțiile esențiale în protejarea mediului 
înconjurător, dar fiecare om ar putea face mici eforturi în această privință, eforturi amplificate de 
numărul mare de acțiuni individuale. Dacă orice persoană ar respecta pe cât posibil regulile și 
principiile generale în această privință, efectele ar fi vizibile imediat, iar întoarcerea la o natură 
curată va fi posibilă într-o perioadă relativ scurtă de timp, prin protejarea mediului înconjurător și 
măsuri ușor de pus în practică acasă.  

Colectarea separată a deșeurilor reprezintă cea mai ușoară metodă de pus în practică de 
către oricine. Prin selectarea deșeurilor menajere de cele care pot fi reciclate și reutilizate se 
protejează natura, se reduce cantitatea de substanțe cu efect poluant ce ajunge în natură și se fac 
economii mari de energie pentru manufacturarea altor produse. Colectarea separată a deșeurilor 
reprezintă, așadar, nu doar o obligație legală, ci și una morală față de natură. 

Energia electrică este produsă încă, în mare parte, prin arderea combustibililor fosili și orice 
economie în acest sens înseamnă mai puțin CO2 eliminat în atmosferă. Închiderea aparatelor 
electrice atunci când nu sunt utilizate, limitarea folosirii aerului condiționat și a încălzitoarelor 
electrice, înlocuirea consumatorilor de curent electric cu unii economici vor duce la protejarea 
planetei, dar, în același timp, și la reducerea facturilor la curent electric. 

Utilizarea energiei alternative, cum ar fi panourile fotovoltaice, panourile solare pentru 
încălzirea apei sau instalațiile eoliene, va duce la limitarea consumului de curent electric din rețeaua 
națională și implicit la scăderea cantității de combustibili folosili arși în termocentrale. Investițiile în 
această privință se amortizează în câțiva ani prin reducerea facturii la curent electric. 
Înlocuirea obiectelor din plastic de unică folosință cu altele cu utilizare îndelungată sau cu unele 
făcute din materiale biodegradabile este o metodă extrem de bună de a limita cantitatea de plastic 
ce ajunge la gropile de gunoi. 
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Conservarea biodiversității poate fi făcută de oricine prin limitarea acțiunilor distructive asupra 
naturii, prin folosirea unor produse biodegradabile, prin achiziționarea unor obiecte produse prin 
respectarea legilor cu privire la mediul înconjurător și prin participarea la acțiuni de ecologizare a 
diferitelor zone naturale.  
Oamenii trebuie să știe că în mâinile lor se află viitorul planetei și că prin ceea ce fac ei astăzi vor 
influența în mod decisiv viața copiilor și a nepoților. Acțiunile în această privință nu sunt dificile, nu 
necesită investiții uriașe, ba chiar, de multe ori, duc la realizarea unor economii substanțiale. 
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Proiect educativ – Vrem un mediu sănătos! 
 

prof. Moraru Olimpia 
Şcoala Gimnazială nr. 1, Tileagd 

 
A. Denumirea proiectului  

a) Titlul: Vrem un mediu sănătos! 
b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: ecologică , de protejare a naturii şi a 

mediului înconjurător 
c) Tipul de proiect: local 

B. Aplicantul: 
Coordonate de contact: Școala Gimnazială Nr. 1 Tileagd 

Tel/Fax: 0259- 345-047 
Director: Popuș Marioara Cornelia 
Coordonator: Moraru Olimpia 
Echipa de proiect: Elevii claselor primare 

C. Context 
Proiectul educaţional Vrem un mediu sănătos! este conceput cu scopul de a “trezi “ 

conştiinţa participanţilor cu privire la viitorul sumbru care ne asteaptă, dacă nu limităm factorii ce 
duc la dezechilibre naturale. 

Proiectul urmăreşte implicarea elevilor, profesorilor şi a comunităţii locale în acţiuni 
ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul faţă de natură 
şi protecţia mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viată 
ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat, responsabilizarea 
pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănatatea 
comunităţii. 

D. Descrierea proiectului 
Scop: Formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic la elevi 
Obiective: 

• Să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice; 

• Să participe şi să coopereze activ  alături de  părinţi în acţiuni practice de îngrijire şi protejare 
a mediului şi să cunoască modul de folosire a uneltelor;  

• Să-şi formeze  deprinderi de plantare şi ocrotire a unui puiet şi a spaţiilor verzi din curtea 
şcolii şi vecinătatea acesteia; 

• Să conştientizeze importanţa unui aer curat pentru o viaţă sănătoasă; 

• Să-şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură  prin activităţi artistice, plastice; 

• Să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor refolosibile 
prin infiinţarea unui punct de colectare a materialelor refolosibile; 

• Să identifice impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător, analizând situaţii 
concrete din natură; 

• Să participe activ la acţiuni ce promovează sănătatea mediului, desfăşurarea unor activităţi 
practice de ecologizare a mediului local; 

Grup  ţintă: 
➢ direct: elevii din clasele :CP-I-II-III-IV 
➢ indirect: părinţii, comunitatea locală. 

Durata: o săptămână 
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E.  Calendarul activităţilor: 

Nr.
Crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabili Rezultate 

1. Poluarea mediului 
înconjurător 
Ateliere de lucru 

Clasa  
CP-I-II-III-IV 

16.05.2022 Profesori 
responsabili 
 Prof.Moraru 
Olimpia 

Realizarea unor lucrări 
ce implică originalitate, 
creativitate, imaginaţie; 
Realizarea unor pliante 
şi afişe antipoluarea 
mediului înconjurător. 

4. Vernisajul expoziţiei cu 
lucrările realizate 

Clasa  
CP-I-II-III-IV 

19.05.2022 Profesori 
responsabili 
 Prof.Moraru 
Olimpia 

Vernisajul expoziţiei cu 
lucrările 
realizate.Rezultatele 
aplicării acestui proiect 
au satisfăcut nevoile de 
grup, individuale, 
comunitare (elevi, 
părinţi,comunitate ).  

5. Prezentare PPT cu 
activităţile desfăşurate 
în cadrului proiectului 

Clasa  
CP-I-II-III-IV 

20.05.2022 Profesori 
responsabili 
Prof.Moraru 
Olimpia 

Participarea activă în 
activităţile desfăşurate 

6. Întocmirea unui album 
foto cu elevii 
participanţi la proiect 

Clasa  
CP-I-II-III-IV 

20.05.2022 Profesori 
responsabili 
Prof.Moraru 
Olimpia 

Album foto care 
ilustrează rezultatele 
muncii fiecărui elev 
implicat în proiect 
Mediatizarea 
proiectului în mediul 
online. 
Desfăşurarea unor 
activităţi practice de 
ecologizare a mediului 
local; 

 
F.  Evaluare – Calitate 

Evaluare internă: 
Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante; 
Album în format electronic cu aspecte din timpul derulării proiectului, filmuleţe, Prezentări 
PowerPoint. 

Evaluare externă: 
Impactul acțiunilor organizate de școala noastră în comunitate    

Evaluare proiect 
În evaluare s-a urmărit: 

✓ Impactul proiectului asupra comunităţii, asupra grupului ţintă; 
✓ Valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării 

proiectului; 
✓ Întărirea colaborării şcoală-familie-comunitate; 
✓ Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi extracurriculare; 
✓ Dezvoltarea aptitudinilor artistico-plastice a tuturor participanţilor; 
✓ Ecoul proiectului în mass-media. 
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G.  Monitorizarea proiectului 
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: expoziţii, albume foto,CD-ul proiectului,prezentări 

PPT. 
H.  Rezultate:  

✓ Rezultatele aplicării acestui proiect au satisfăcut nevoile de grup, individuale, comunitare 
(elevi, părinţi,comunitate ).  

✓ Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activitătile desfăşurate în cadrul 
proiectului; 

✓ Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare; 
✓ Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor. 

I. DISEMINAREA PROIECTULUI 
Prezentarea proiectului educaţional în comisia metodică a profesorilor şi promovarea 

acestuia  în mediul online, pe site-ul şcolii şi în presă(revista şcolii). 
Rezultatele proiectului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanților 

la proiect în cadrul consiliului profesoral, instituțiilor similare, opiniei publice, comunității prin 
diferite mijloace de comunicare: 

- comunicări 
- articole în presă/reviste de specialitate 
- expoziții tematice 

1. Promovarea proiectului şi publicarea rezultatelor pe  site-ul şcolii şi mass-media locală.  
2. Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, oficialităţilor 

locale; 
J. Impactul proiectului 

Impactul pe termen scurt: 
✓ schimb de experienţă pentru elevi şi profesori, cunoaşterea reciprocă a participanţilor; 
✓ dezvoltarea capacităţii de comunicare şi cooperare prin intermediul artei. 

Impactul pe termen lung: 
✓ îmbunătăţirea comunicării între instituţiile locale şi zonale; 
✓ creşterea calităţii în învăţământ. 

K. Sustenabilitatea proiectului 
Proiectul poate fi continuat prin propunerea de noi teme pentru anul  următor. 

L. Bugetul proiectului 
Donaţii din partea cadrelor didactice şi a părinţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 

Alterantive moderne la bucătăria tradiţională 
 

prof. Moroti Caterina Adriana 
Liceul Tehnologic “Transilvania”, Baia Mare 

 
Prepararea hranei vii constă în consumul alimentelor în stare naturală, aşa cum sunt de la 

natură, netratate termic. Tehnici de gătire specifice pentru hrană vie fac mâncarea mai uşor 
digerabilă şi aduc varietate dietei precum: 

• încolţirea seminţelor şi a cerealelor 

• sucuri de legume şi verdeţuri 

• nuci şi alune înmuiate sau deshidratate 

• mâncarea deshidratată 
Apelând la acest mod de bucătărie fără foc, nu numai că beneficiem de toate vitaminele şi 
substanţele nutritive ale alimentelor, dar facem în acelaşi timp şi o curăţire a organismului. Există 
mai multe tipuri de adepţi ai acestui tip de alimentaţie, dar cei mai mulţi sunt raw veganii - 
vegetarieni care nu încălzesc legumele, fructele, seminţele, cerealele la mai mult de 42ºC şi totuşi, 
în funcţie de stilul de viaţă unii adaugă în alimentaţia lor, ouă, peşte (sashimi), carne (carpaccio), 
lapte crud, brânză proaspătă, iaurt, toate tratate la temperatură naturală (căldura solară). 

Legumele, fructele şi cerealele, netratate termic, sunt şi hrană şi medicament în acelaşi timp, 
pentru un organism sănătos, cunoscându-se faptul că sunt pline de enzime şi apă. Enzimele se 
găsesc numai în hrană vie. Alimentaţia naturală fără tratare termică respectă trei principii de bază. 

În primul rând, se consumă produsul şi nu producătorul, deci se consumă laptele şi nu văcuţa, 
se consumă oul şi nu găina şi aşa mai departe. Al doilea principiu constă în faptul că pentru 
prepararea alimentelor nu se foloseşte o temperatură mai mare de 42ºC. 

A treia regulă de bază este că se exclud total din alimentaţie, toate produsele rafinate, 
tehnologizate şi modificate genetic, cum ar fi pâinea, zahărul, uleiurile rafinate şi într-o conduită 
alimentară ele sunt înlocuite cu miere de albine, tărâţe şi ulei presat la rece. 

Se consumă alimente naturale, pregătite fără tratare termică (fiert, prăjit, copt sau fript) şi 
în special, sucuri de legume, sucuri de fructe, făină integrală, cereale integrale, seminţe, germeni de 
legume sau cereale, produse apicole, lapte de cocos, apă pură. 

Varietatea preparatelor din bucătăria fără foc este vastă, iar din combinaţia produselor 
naturale obţinem preparate cu gusturi asemănătoare a acelor tratate termic, dar mult mai 
sănătoase organismului. Spre exemplificare se pot enumera câteva produse cum ar fi: varza şi 
zarzavaturi, în stare proaspătă sau murate, lapte (nefiert, nepasteurizat) şi toate produsele lactate 
obţinute până la 37º C sau la temperatura naturală a soarelui, toate sortimentele de seminţe şi 
sâmburi, tot felul de fructe deshidratate natural. Ca în toate bucătăriile, mâncarea este foarte 
diversificată şi bogată în gusturi, se găteşte de la supe, ciorbe, sarmale, prăjituri, torturi, îngheţate 
până la ceaiuri şi cafea. Secretul unui preparat delicios fără foc este îmbinarea armonioasă a celor 
cinci gusturi: amar, sărat, iute, acru şi dulce. Pentru a obţine aceste gusturi în bucătăria fără foc 
folosim următoarele ingrediente naturale: 

• pentru gustul acru: lămâie, rubarbă, lemon grass, iarbă acră (gen măcriș) roşii, iaurt din nuci 
sau oţet de mere. 

• pentru gustul piperat: usturoi, ceapă, ghimbir, vlăstare de muştar, ridichi, rădăcini sau 
frunze de hrean, piper, ardei iute, alge marine, ierburi aromate, busuioc, mărar , rozmarin, 
nucşoară, scorţişoară, vanilie sau mentă. 

• pentru gustul sărat: ţelina, pătrunjel, mărar, alge marine, sare celtică. 

• pentru gustul amar: pătrunjel, beţe de ţelină, păpădie, salată, frunze de dafin. 

• pentru gustul dulce: majoritatea fructelor şi legume dulci (sfeclă, morcov) 
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Alimentele trebuie să fie foarte proaspete, bine spălate, păstrate în condiţii igienice, deoarece 
nemaifiind supuse tratamentului termic, eventualele bacterii nu mai pot fi distruse. 
 
Bibliografie: 
1. http://www.ardei-iute.ro/bucataria-fara-foc-hrana-vie 
2. https://www.gastroclubromania.eu/2019/06/27/tehnologii-pentru-orice-bucatarie-

moderna.html 
3. Diehl A., Ludington A., Tablete de stil de viaţă, Casa de Editură Viaţa şi Sănătate, Bucureşti, 

2001 
4. https://www.scribd.com/document/91618117/Bucataria-Fara-Foc-Elena-Nita-IbrianPartea 

inferioară a machetei 
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Proiect educativ: PĂDUREA – PLĂMÂNUL VERDE AL PLANETEI 
 

prof. Musteata Catalina Elena 
Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu", Flămânzi  

 
A. Denumirea proiectului 
→ PĂDUREA – PLĂMÂNUL VERDE AL PLANETEI 
 

a. Titlul ( mesaj – slogan ) 
„FRUMUSEȚEA NATURII ESTE EGALATĂ NUMAI DE FRUMUSETEA SUFLETULUI.” 

 
b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 
→ Educaţie ecologică 

• Protecţia mediului 
c. Tipul de proiect: - local 

B. Autor si coordonator: Prof. Musteata Catalina Elena 
C. Context 

PADUREA este un adevarat templu in care intri cu sfială dar te cucereste repede 
îndemnandu-te parcă să-i descoperi misterele. Sursă de inspiraţie pentru poeţi (Fiind băiet păduri 
cutreiaram, Codrule, codruţule), inepuizabil izvor de O2 (plămânul verde al planetei), casă pentru 
mii de vietăţi, această oază de recreere merită o atenţie deosebită din partea noastră. 

Pădurea a fost şi este strâns legată de fiinţa poporului român. Pădurea este glasul 
pământului, garanţia vieţii. 

Pădurile oferă numeroase servicii ecosistemelor: ele ajută la protejarea solului împotriva 
eroziunii, fac parte din ciclul apei, protejează biodiversitatea oferind un habitat pentru numeroase 
specii și reglează climatul local. Pădurile sănătoase sunt, de asemenea, cruciale pentru combaterea 
schimbărilor climatice globale, deoarece captează dioxidul de carbon din atmosferă. 

Dacă vom reuşi să insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia 
de un aer curat şi un mediu sănătos, iar viitorul va fi în sensul  reconcilierii cu natura spre binele şi 
folosul nostru. 

Acest proiect se doreşte a fi o pledoarie pentru pădure,pentru viaţă. 
D. Descrierea proiectului: 
→ Scop: - Conştientizarea importanţei pădurii, formarea unui comportament ecologic precum şi 
dezvoltarea capacităţilor de a aprecia frumosul din natură 
→ Obiective: 

• Obiectivul general al proiectului: 
- Implicarea elevilor in activitati de voluntariat pentru responsabilizarea si dezvoltarea lor 

personala. 

• Obiective specifice ale proiectului: 
- Manifestarea  interesului în activităţile de ocrotire a mediului precum şi promovarea 

regulilor de protejare şi respectarea a naturii 
- Excursii în pădure şi observaţii legate de acest ecosistem complex 
- Stimularea activităţii în grup 
- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expoziţii în care să evidenţieze importanţa pădurii şi a unui mediu curat 
- Dezvoltarea simţului estetic 

→ Grup ţintă: 
- beneficiari direcţi: elevii claselor de la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului: 

elevi din clasele 9 C, 10 C, 11 C, 12 C. 
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- beneficiari indirecţi:toti elevii scolii; cadrele didactice (profesorii diriginţi de la clasele 
implicate); părinţii; autorităţile locale. 

→ Durata: - 6 luni (dec 2021- mai 2022)  
→ Conţinutul proiectului: 

• Activităţile propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
1. Diseminarea informaţiilor despre proiect  
2. Pădurea – izvor de sănătate 
3. Pepiniera silvică 
4. Ziua internațională a Pădurilor – 21 martie 
5. Luna plantării arborilor 
6. Natura – parte din viața noastră 
7. Evaluarea activităţilor. 

• Metode şi tehnici de lucru: 
demonstraţia, modelarea, lucrul în echipă, observaţia, descoperirea, problematizarea, chestionarul, 
excursia tematică, dezbaterea, brainstorming-ul, povestirea 

• Resurse temporale: Dec 2021- mai 2022 

• Resurse spaţiale: 
➢ Cantonul Silvic “Poiana” din cadrul Directiei Silvice Botosani 
➢ Ocolul Silvic Flamanzi din cadrul Directiei Silvice Botosani 
➢ Padurea  din apropierea satului Cotu, comuna Copalau 

• Rezultate aşteptate: 
- elevii să-şi însuşească noi modalităţi de investigare a mediului; 
- elevii să conştientizeze importanţa protecţiei mediului; 
- realizarea de expoziţii cu zone de maxim interes local , zonal şi naţional. 
- elevii să cunoască principalele Rezervaţiile naturale şi Zonele protejate din judeţul 

Botoşani 
- chestionare 
- realizarea de postere 
- realizarea de expoziţii – fotografii, videoclipuri 
- prezentarea tuturor activităţilor din proiect va fi publicată pe site-ul şcolii . 

• Resurse umane : 
- proprii: elevii şi profesorii implicaţi 
- parteneriale: partenerii în demararea proiectului  
- voluntari: părinţii elevilor 

• Parteneri: 
- Ocolul Silvic Flamanzi asigură consultanţă şi documentaţie referitoare la plantarea 

arborilor. Informează elevii cu privire la impactul activităţilor umane, ale alunecărilor de 
teren, ale incendiilor, furtunilor şi ale dezastrelor naturale asupra mediului. 

• Indicatori şi modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectului: 
- 90% sporirea interesului pentru oferta educaţională a şcolii; 
- 70% îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe prin explorarea nemijlocită a naturii; 
- 50% dintre elevii participanţi vor obţine un progres şcolar remarcabil; 
- 40% dintre părinţi vor fi mulţumiţi de progresul şcolar al elevilor şi vor conştientiza 

eficienţa mijloacelor moderne de învăţare. 
 
E. Evaluare  
1. Evaluare internă 

- Afişarea la avizierul şcolii pentru activităţi extraşcolare a celor mai interesante materiale 
despre proiect 
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- Întocmirea de portofolii care să cuprindă fotografii, opinii ale participanţilor, opinii ale 
partenerilor, chestionare 

- Diplome acordate partenerilor  şi tuturor participanţilor 
- Postarea pe site-ul şcolii a activităţilor principale din proiect 

2. Evaluare externă 
- Mediatizarea proiectului în mass-media, pe site-ul şcolii și pe site-ul Directiei Silvice Botoșani 
- Impactul proiectului asupra comunităţii 
- Interesul şi feed-back- ul altor instituţii faţă de proiect 
- Interesul elevilor faţă de proiect 

F. Sustenabilitatea proiectului: 
- Ne dorim derularea proiectului şi pe parcursul anilor următori, prin susținerea protecției 

mediului și promovarea unui stil de viață sănătos. 
G. Bugetul proiectului: surse de finanţare – proprii. 

Calendarul activităţilor 

Nr crt 
Denumire 
activitate 

Obiectiv Data 
Responsabil 

Evaluare 
Parteneri 

1. Diseminarea 
informaţiilor 
despre proiect 

- crearea la nivelul şcolii a 
unor structuri, mecanisme şi 
materiale informative care 
pot facilita proiectarea, 
implementarea şi 
desfăşurarea activităţilor 
ecologice 

Decembrie 
2021 

- prof. Musteata Catalina-Elena 
- Lavric Anamaria Diana – elevă 
în clasa a IX-a C 
- Minzat Andra Denisa – elevă în 
clasa a IX-a C 

Conversaţie 
euristică 

Centrul de Documentare şi 
Informare a Liceului Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu” Flămânzi 

2. Padurea – izvor 
de sanatate 

- vizita la Ocolul Silvic 
Flamanzi 
- constientizarea in randul 
elevilor a activitatilor 
desfasurate pentru 
asigurararea integritatii si 
dezvoltarii padurilor 

Ianuarie 2022 - prof. Musteata Catalina-Elena 
-ing. silvic Murgoci Adrian 

Discuții cu 
personalul de 
specialitate Ocolul Silvic Flamanzi, jud. 

Botosani 

3. Pepiniera silvica - vizită la pepiniera silvică 
Cotu-Copălau, jud. Botoșani 
- dezvoltarea constiintei 
ecologice si forestiere a 
generatiei tinere 

martie 2022 - prof. Musteata Cătălina-Elena 
-ing. silvic Murgoci Adrian 
-Pădurar Dascălu Petru 

Culturile silvice de 
stejar, paltin, cires, 
frasin, tei  

4. Ziua 
Internationala a 
Padurilor – 21 
martie 

- dezvoltarea la elevi a 
competenţelor de 
documentare şi informare; 
- dezvoltarea capacitatilor 
de comunicare si relationare 
in cadrul grupului de elevi 
prin confectionarea de 
postere; 

martie 2022 - prof. Musteata Catalina-Elena 
- elevii claselor a IX-a C si a X-a C 
– profilul Resurse naturale si 
protectia mediului 

Insusirea 
cunostiintelor 
teoretice privind 
importanta 
padurilor in viata 
oamenilor 

5. Luna plantarii 
arborilor 

dezvoltarea abilităţilor de 
voluntariat in domeniul 
protectiei mediului, pentru a 
contribui in mod pozitiv la 
starea mediului 
stimularea creativitatii si a 
spiritului de lucru in echipa 

martie 2022 - prof. Musteata Catalina-Elena 
- elevii claselor a IX-a C si a X-a C 
– profilul Resurse naturale si 
protectia mediului 

Actiune de 
impadurire Liceul 
Tehnologic 
„Nicolae Balcescu” 
Flamanzi in 
colaborare cu 
Ocolul Silvic 
Flamanzi – UP 1, ua 
50 A, padurea din 
cantonul silvic 
Poiana 

- ing. silvic Viciriuc Mihai 
- ing. silvic Murgoci Adrian 
- ing. silvic Barabasa Vlad 
- Padurar Dascalu Petru 
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6. Natura, parte din 
viata noastra 

- dezvoltarea unor atitudini 
responsabile si de respect 
fata de mediu 
-stimularea atitudinilor 
participative in raport cu 
actiunile de mentinere a 
calitatii mediului 

aprilie 2022 - prof. Musteață Cătălina Elena Diseminarea 
informatiilor pe 
site-ul Directiei 
Silvice Botosani 
legate de 
desfasurarea 
activitatii de 
plantare, precum si 
in mass media 
locala 
Fotografii de la 
activitatile 
desfasurate 

elevii claselor IX C, X C, XI C, XII 
C- profilul Resurse naturale si 
protectia mediului  

7. Evaluarea 
activităţilor  

- asigurarea feed-back – ului 
şi dezvoltarea in mod 
continuu a „competentelor 
verzi” 

Mai  2022 - prof. Musteață Cătălina Elena - prezentarea 
proiectului pe site-
ul liceului  Centrul de Documentare şi 

Informare a Liceului Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu” Flămânzi 
prof. doc. Viorica Grosu 
Elevii Liceului Tehnologic 
„Nicolae Balcescu” Flamanzi, 
profesori, parinti si colaboratori 
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LAND ART – GETTING CLOSER TO NATURE THROUGH ART 
 

Nadezhda Doncheva 
Secondary school „Tsanko Tserkovski” –  

Polski Trambesh, region Veliko Tarnovo, Bulgaria 
 
Keywords: LAND ART; ART; NATURE, STUDENTS. 
 
Abstract: 

When traditional art turns to be ineffective for achieving creative inspiration in the pupils 
and the teacher feels that something fresh and interesting must be presented to them, LAND ART 
appears to be a way for turning children’s attention towards art and in the same time the touch with 
nature provokes new creative ideas. 

After introducing LAND ART in my classes, the increased interest, risen activation in the 
pupils and the nice results made me include this type of art in my annual program in grades third, 
fifth and seventh. The lessons are organized in two stages – in the classroom and outdoors, close to 
nature. I also popularized this idea among my practicing students from the university. There are 
students / from the university / who want to realize their land art projects with students / from 
school /. 

After the pupils get to know what LAND ART is, several models are made in the classroom. 
The essential part comes with going out in nature. The children have only the materials available for 
the field; leaves, sticks, earth, pebbles, flowers, fallen fruit, etc. and after a short collection the 
compositions are made. In the final moment the result is accompanied and intensified by a ritual 
with song and dance. 

Besides being a very stimulating out-of-school activity, LAND ART is applicable everywhere 
where children go outdoors. In the summer camp, organized by our school, the pupils made LAND 
ART from sand figures with seaside materials. 

The point of getting the pupils to know and practice LAND ART is realizing creative projects 
and compositions outdoors that don’t harm nature it in any way, that is, by only interpreting and 
rearranging nature’s materials. LAND ART is also a base for integrative relations with school subjects 
related to nature and culture. 
 

LAND ART is an amazing way for a man to connect with nature. The people feel happy only 
when they are in a harmony with it. This is type of art is being created in the nature itself and from 
natural materials. It takes us outside of the museums and art galleries and in a way is a protest and 
a cry for a change of the way how art is being exhibited. Taking the art outdoors makes it more 
available for people to see and fell it. The new LAND ART movement appears in the end of the 60’s 
of the 20th century when American artist painted their works amongst the living nature. Today 
modern LAND ART artworks can be seen all over the world. The difference to the traditional art seen 
in the galleries is that LAND ART is created in open space, it develops, it changes and erodes. Some 
works passing, they do not last for a long period of time. They depend on light and temperature, 
water, wind and can be destroyed. 

As the name itself says “land” and “art” – this is an artistic form achieved by using the most 
natural material in the world – earth. All the nature’s giving can be used in this art form – the 
seasons, the world relief, etc. Artist with imagination and patience can create art in all shapes and 
dimensions – compositions of wood, stone, branches, leaves and they don’t intend to uglify the 
landscape but to make it even more beautiful. Impressive and breathtaking like the elements 
themselves, these pieces of art have a higher purpose than bringing aesthetic joy. They are 
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metaphors for all that is magical in the Nature and with their presence they remind us to love, value 
and protect the nature.  
 

Application of the LAND ART 
 

LAND ART became some sort of an ecological art form which intends to rearrange the 
conception about our place in the world, the aesthetic of our surrounding, and to change our 
relations with the living world all around us. In this sense this art form tries not to change the world 
but the spirit of man so he can more responsible. 

Some of the most popular names are: the artist with Bulgarian origin Christo /Christo/ Hristo 
Yavasheff/, Richard Shilling, Richard Long, Andy Goldsworthy (fig. 1 – a,b) and many others. 

These specifics of LAND ART turn it into perfect activity for children. In my work I am 
constantly searching for new techniques so I can keep the interest of the students in the Art classes. 
If the conventional art has depleted its potential for inspiration and the students are neglecting it 
and don’t pay much attention in the classes, then new ways and stimulants must be found in order 
to feed the artistically impulses and reach more results. 

The active work of the students, the interest they have shown and the wonderful results 
after introducing the LAND ART in my classes made me include it in my curriculum for fifth and 
seventh grade. The lessons are divided into two stages – in the classroom and outdoors in the 
nature. I have made this art form popular amongst the art students studying “Arts” in the “St. Cyril 
and “St. Methodius” University of  Veliko Tarnovo which carry their pedagogical practice in my 
school. Some of them have additional classes with the students who desire to realize their project 
in the nature. 

The work in the classroom is focused in introducing the essence of this art form to the 
students, the history of the LAND ART, and to present to them some of the art works of some of the 
most popular artists. Looking at pictures of some pieces of art has a very powerful effect over the 
students. Their natural beauty, the original composition decisions bring positive vibes and desire in 
the students to create their own compositions. 

There is way to integrate this form of art in the classroom activities. Students can paint 
pebbles and prepare them for the outdoor composition (fig. 2,3). 
   Projects with natural material collected in advance can be made. These are group projects. Each 
group arranges its composition and combines the already prepared stones. There is no need of too 
many explanations. The character of the work and the task drive the students and they work with 
passion and enthusiasm. 

Still the most attractive parts of the lessons are the walks in the nearby parks and areas. 
There the fresh air and the environment bring feelings of joy and the students find it easier to create 
their compositions. It all starts with exploring, studying, and minding the surroundings. Always 
something “pops up” in front of the eyes – leave with an unusual shape, strangely shaped pebbles, 
a stick twisted in a funny way, colorful fruits or cones. The children gather materials that they like. 
Furthermore, by exploring their imagination, they also explore themselves. 

The students have in disposal only the materials available in the area: leaves, sticks, earth, 
pebbles, flowers, fallen fruits, etc. and after they gather “materials” for a while they design their 
compositions: abstract or concrete. Naming the works is a must. Everything in the final stages is 
accompanied by a song and a dance. Of course, everything is being photographed. 
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What are the advantages of the LAND ART? 
 
The main advantages of the Land Art are: 

• Firstly, the connection – going out in the nature.  

• Pleasing the urge of every man for creation, and expressing through art /always, anytime a 
piece of art or composition can be created. 

• Guiding the minds of the children to the beautiful, positive.  

• Developing skills to work with all sorts of materials, which in a way is creativity 

• Affirming the bond of a man with nature /sometimes we suffocate in the cities between 
concrete and walls/ 

• The children are constantly thinking about art /LAND ART – is applicable when they are on a 
holiday, in the field, in the garden, on the coast of a sea or river, and in a small corner of 
nature created as interior in a room (fig. 4). 

• LAND ART – has an indestructible bond with other environmental sciences and ecology. The 
love towards nature is close to the heart of a child and if it is accompanied by games and 
songs spending time outside can be a real enjoyment.  

• Includes the children towards the cause of protecting and fortifying the plants, the animals 
and the environment.  

• The art is being created in the process of playing games and having fun, which is a guarantee 
for sincerity and transformation of thoughts and feelings.  

• This type of art helps the child’s mentality to release from the tension of the everyday life 
and they can freely express their desires and thoughts. 

• The appeal and pureness of the real colors in the nature heal the body and the soul. 

• The noises perceived during the activities connected with the LAND ART, together with the 
observed colors, the feeling of the touch to the natural materials / rocks, feathers, grass, 
flowers, earth, sand, etc. / the scent carried in the air, turn the child’s compositions into a 
feast for the senses.  

• LAND ART also has a great educational, disciplinary and therapeutic importance, as well as 
increasing the abilities of orientating and surviving outdoors.  

• Beginning of the conceptual art – in other words helping the children finding meaning in their 
compositions.  

• Opportunities for further development: next step – creating an art installation / development 
and opportunities for new ideas/. 

• A way of having a good time with the parents – gives a purpose of the walk in the park.  

• LAND ART – may seems like a completely ordinary activity, but it is available to anyone who 
wants to express their desire of creating art. Some can paint very well other not so, but 
everyone can fulfill their sense of composition and put their aesthetic energy in creating a 
LAND ART which makes it a mass art. 

• It gives the opportunity for exploring. A connection with the rest of the environmental 
sciences can be created.  

• The most astonishing thing is that this form of art is accessible to people of all ages even the 
smallest child. A game like this develops the creativity, the mind and the aesthetic.  

 
Resources: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=k7jDW5K4uCk – video for the artist Andy Goldsworthy 
2. http://ps.alos.bg/art-history/xx-ii/landart/.  
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Applications: 
 

      
Fig. 1 -a,b. LAND ART – stone compositions, Andy Goldsworthy` 

 

    
Fig. 2 Composition with painted pebbles                                   Fig.3. Landscape with painted 

 
Fig. 4 LAND ART in house. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 

Figures created by the students in the classes dedicated to Landart: 
 

  
Fig.5 „Есенно слънце”/Autumn sun/ Fig.6 „Сърце”/Heart/ 

 

 

 

Fig.7 „Градината на зайчето”/The bunny 
garden/ 

Fig.8 „Цветна пътека” /A path of flowers/ 

  
Fig.9 „Горско око” /Forest eye/ Fig.10 „Дърво с корени”/Tree with roots/ 
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Fig.11 „Сърца”/Hearts/ Fig.12 „Бухалче”/owl/ 

 

 

 

 
Fig.13 „Мече”/Bear/ Fig.14 Композиция с кратунка 

/Arrangement with gourd/ 

 
Fig.15 „Къщичка“/House/ 
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 „Гнездото“/The nest/ 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16 „Русалка“ /Mermaid/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 17 Autumn sun! 
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Rezervaţia ştiinţifică Pietrosul Mare 
 

prof. Nagy Laura Magdalena 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Baia Mare 

 
Rezervaţia Biosferei Pietrosu Mare face parte din masivul muntos al Munţilor Rodnei, unitate 

geografică - orografică de seamă, situată în partea nordică a Carpaţilor Orientali. Datorită întinderii 
şi altitudinii sale, domină asupra Depresiunii Maramureşului spre nord şi cea a Năsăudului spre sud. 

Caracteristicile sale fizico-geografice şi geologice, dar mai ales condiţiile ecologice şi 
complexele bio-geografice proprii asigură menţinerea în această zonă a unei bogate şi deosebit de 
valoroase floră şi faună, ceea ce explică înfiinţarea, încă din anul 1932, a Rezervaţiei Pietrosu Mare. 

Munţii Rodnei se remarcă prin înălţime şi masivitate, caracteristici determinate în primul 
rând de constituţia geologică. Trecând de 2.200 m (Vf. Inău - 2279 m, Vf. Inăuţ - 2.222 m, Vf. 
Buhăescu Mare - 2.257 m, Pietrosu Mare - 2.303 m etc.), aceste vârfuri formează cea mai 
proeminentă unitate muntoasă din Carpaţii Răsăriteni. 

Aspectele geomorfologice şi gruparea caracterelor de detaliu duc la diferenţierea Munţilor 
Rodnei în 5 compartimente sau complexe morfologice, dispuse de la est la vest astfel: Inău, Omu-
Gărgălău, Galaţ-Puzdrele, Pietrosu şi Bătrâna. 

Resursele de apă sunt constituite din ape subterane şi ape de suprafaţă (reţeaua hidrografică 
şi lacurile). Dominanţa rocilor cristaline compacte determină cantonarea apelor freatice, mai ales în 
scoarţa de alterare, ceea ce nu permite asigurarea unor rezerve importante, fenomen compensat 
de cantitatea mare de precipitaţii. Lacurile din interiorul rezervaţiei, în număr de 6 sunt de origine 
glaciară, de o frumuseţe deosebită, fiind localizate în trei circuri glaciare: Buhăescu (4 lacuri), Iezer 
şi Gropi. Din cele 4 lacuri cunoscute sub denumirea de Buhăescu, unul este izolat, celelalte 3 
formând o salbă în trepte la 1900 m, 1880 m şi 1810 m. Dintre cele mai importante lacuri glaciare 
din munţii Rodnei se numără: Iezer (3.450 m2), Buhăescu I (700 m2), Buhăescu II (1.700 m2), 
Buhăescu III (700 m2), Buhăescu IV (1100 m2), Repedea (790 m2), Negoiescu, Ştiol (circa 1.600 m2), 
Lala Mică (1.550 m2), Lala Mare (5.631 m2), lacurile din căldarea Negoiescului (7), lacurile din 
căldarea Piatra Rea etc. Majoritatea lacurilor se alimentează din izvoarele situate la baza depozitelor 
de grohotişuri, cu ape limpezi, potabile, cu mineralizare sub 45 mg/l. 

Diversitatea geomorfologică şi pedoclimatică a acestor munţi a determinat apariţia unei mari 
bogăţii floristice, care a atras atenţia botaniştilor străini şi autohtoni încă de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. 
Flora micologică este deosebit de interesantă. După numărul endemitelor (elemente dacice), 
masivul Rodnei este al doilea după Munţii Bucegi. Cercetările micologice au început din anul 1866 
(F. Hazslinsky), apoi au fost continuate de G. Linhart, L. Hollos, G. Moesz, T. Săvulescu şi colab., 
Crişan Aurelia şi Moldovan I, A. Negru, A. Nyarady şi Popescu, D. Pazmany, I. Prodan, C. Sandu-Ville, 
Negrean G.; o contribuţie importantă o au Szasz Elisabeta şi Şandru G. (1968) care descriu 213 specii 
şi un taxon nou pentru ştiinţă: Stresseria rhododendri. 

Numărul total al speciilor de ciuperci „micromicete" este de 390, aici descriindu-se 4 specii 
noi pentru ştiinţă: Stresseria rhododendri, Melanconium asperulum, Pestalotia truncata, 
Leptosphaeria glycariae-plicatae. 

În ceea ce priveşte macromicetele, până la cercetările efectuate de Martha Beres (1980 - 
1993) din această zonă erau semnalate doar 3 specii macromicete de către Gh. Silaghi (1957). În 
prezent  
s-au identificat 163 taxoni, încadraţi în 3 clase şi 14 ordine. Dintre acestea, mai interesante sunt: 
Pulveroboletus lignicola, Pholiota nana, Caloscypha ful-gens, Mitrula paludosa, Amanita subalpina, 
Macrolepiota rickenii, Kuehneromyces myri-adophylla etc. 
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În urma cercetărilor întreprinse în Munţii Rodnei s-au semnalat 274 specii şi 26 taxoni 
inferiori, identificaţi pe stânci, sol, muşchi sau scoarţa arborilor, dintre care 6 specii endemice: 
Thelidium gibbosum, Amphoroblastia erum-pens, Amphoroblastia rodnensis, Verrucaria 
marmorosica, Involucrothele gyelnikii, Involucrothele transsilvanica. 

Din punct de vedere al substratului, în Munţii Rodnei s-au semnalat 156 taxoni saxicoli 
(56,9%), 61 taxoni corticoli (22,2 %), 49 taxoni tericoli (17,8%) şi 8 taxoni muscicoli (2,9%). 

În cazul celor saxicoli predomină lichenii acidofili (78 taxoni) urmaţi de cei calcofili (58 taxoni) 
şi indiferenţi de pH-ul substratului (20 taxoni). În cazul lichenilor corticoli, se constată predominanta 
celor indiferenţi fată de natura arborelui şi a constituţiei ritidomului acestuia (43 taxoni) şi licheni 
care se pot instala numai la baza trunchiurilor bătrâne, pe şi printre muşchi (7 taxoni), licheni ce 
apar numai pe scoarţă de conifere (5 taxoni), licheni ce apar numai pe scoarţă netedă de foioase (4 
taxoni). 
Predominant este talul hemicriptofit epipetric şi epifit crustos (148 taxoni) şi cel camefit de tip 
Cladonia şi Cetraria (41 taxoni), urmează cel hemicriptofit de tip Parmelia (16 taxoni) etc. 

S-au identificat 239 specii, dintre care 55 specii aparţin clasei Hepaticae, iar restul clasei 
Musci. Un număr mare de specii semnalate în Munţii Rodnei sunt rare sau foarte rare în brioflora 
României. 

Printre speciile mai importante de muşchi se numără: Bucegia romanica, Moerckia blyttii, 
Anthelia julacea, Kiaeriafalcata, Pohlia proligera, Onchophorus virens, Calliergon giganteum, 
Pleurodada islándica, Pohlia filum etc. 

În funcţie de natura chimică a substratului, în Munţii Rodnei predomină elementele acidofile 
(68%), urmate de cele indiferente (17%) şi calcifile (15%). Interesant este faptul că dintre Hepaticae, 
doar două specii sunt calcifile (Bucegia romanica şi Scapania aequiloba). 

Pe baza literaturii de specialitate, s-au identificat 1123 specii de fanerogame. În urma analizei 
areal-geografice a florei masivului s-a constatat o predominare a elementelor eurasiatice (36,7%), 
pe fondul cărora s-au interferat în diferite etape fitoistorice elementele circumpolare (12,7%), 
central-europene (8,1%) şi un contingent redus de elemente mediteraneene (4,6%) şi continentale 
(1,4%). 

Din categoria speciilor rare sau foarte rare pentru flora României, enumerăm următoarele: 
Salix alpina, Salix bicolor, Astragalus penduliflorus, Adrosace obtusifolia, Laserpitium archangelica, 
Conioselinum tataricum, Saussurea porcii, Carex atrofusca, Carex pediformis, Carex bicolor, Kobresia 
simpliciuscula, Juncus castaneus etc. 

Aici se găsesc şi specii protejate între care amintim: Leontopodium alpinum, Gentiana lutea, 
Gentiana punctata, Angelica archangelica, Trollius euroapeus, Nigritella rubra, Silene nivalis, 
Papaver corona-sancti-stephani, Pinus mugo, Pinus cembra, Taxus bacca-ta, Rhododendron 
myrtifolium. 

Datorită diversităţii ecosistemelor, fauna este bine reprezentată, din datele colectate până 
în prezent există un inventar de circa 2.000 specii, multe grupe de nevertebrate fiind încă 
necercetate în parc. Studiul nevertebratelor a scos în evidenţă o mare diversitate de specii, unele 
endemice, relictare. Remarcăm prezenţa a numeroase endemite carpatice, dintre acestea câteva 
sunt endemice pentru Munţii Rodnei: Romanosoma cavernicola, Romanosoma bîrtei, Romanosoma 
odici. 

Fauna de enchitreide din Munţii Rodnei, nevertebrate din sol participante la descompunerea 
detritusului organic şi implicit la formarea humusului, aerarea stratelor superficiale ale solului, 
menţinerea echilibrului hidric, structurarea solului, este reprezentată de 40 specii inventariate până 
în prezent, dintre care mai interesante sunt: Lumbricillus pagenstecheri, L. helgolandicus, Fridericia 
aurita, F. leydigi, Enchytraeus buchholzi, Mesenchytraeus gaudens, Achaeta camerani, Marionina 
argentea, M. tubifera. 
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Fauna de lumbricide (Oligochete), nevertebrate cu rol în descompunerea resturilor organice 
şi formarea structurii solului, cuprinde 15 specii identificate până în prezent, dintre care unele sunt 
endemite carpatice: Allolobophora carpathica, A. dacica, iar altele cu o răspândire mai largă: 
Dendrobaena clujensis, Eisenia submontana, Octodrillus lissaenais, Fitzingeria platyura. 

Fauna de nematode din Munţii Rodnei cuprinde 55 specii identificate până în prezent, dintre 
care: Malenchus bryophilus, Mesodorylaimus bastiani, Metateratocephatus crassidens, Plectus 
longicaudatus, Wilsonema otophorum, Yspylonellus vexiliger. 

Fauna de colembole din Munţii Rodnei cuprinde 74 de specii identificate, majoritatea edafice 
şi câteva cavernicole, printre ele se numără: Tetrachanthella transylvanica (endemit transilvănean) 
şi specii cu areal mai larg: Onychiurus carpaticus, Folsomia manolachei, Neamura parva, 
Tetrodontophora bielanensis, Lepidocyrtus curvicollis, Tomocerus flavescens. 

Fauna de diplopode inventariate în Munţii Rodnei cuprinde 29 specii identificate până în 
prezent, multe fiind endemite carpatice: Polydesmus tetranus rodnaensis, P. daday, Karpatophyllon 
polinskii, Leptoiulus baconiensis pruticus, L. corongisius, Unciger transsilvanicus, Chromatoiolus 
silvaticus, Glomeris prominens, Mastigophorophyllon serrulatum, M. penicilligerum; alte specii sunt 
endemice pentru Munţii Rodnei: Polydesmus hamatus furculatus, Romanosoma cavernicola, 
Romanosoma bîrtei, Romanosoma odici. 

Fauna de chilopode, nevertebrate cu rol important în protejarea pădurii, hrănindu-se cu 
larve de insecte fitofage, în număr de 36 specii identificate, prezintă elemente endemice pentru 
Munţii Rodnei: Clinopodes rodnaensis, Lithobius matici matici, L. silvivagus, L. luteus, Thracolithobius 
inexpectatus; endemite carpatice (relicte preglaciare): Lithobius cyrtopus, Monotarsobius 
burzenlandicus. 

Fauna de ortoptere, insecte cu rol foarte important în ecosisteme, bază trofică pentru multe 
animale, prezente în număr de 50 specii identificate, dintre care 4 endemite carpatice: Isophya 
brevipennis, Isophya pienensis, Pholidoptera transsylvanica şi Miramella ebneri carpathica. 

Fauna de lepidoptere, insuficient cercetată, prezintă 546 specii identificate, dintre care unele 
sunt de interes deosebit: Erebia sudetica rodnaensis, Erebia epiphron transsylvanica, Erebia pharte 
belaensis, Parnassius mnemosyne, Lycaena helle, Erebia alciphron, Zerynthia polyxena, Acherontia 
atropos, Pieris bryoniae carpathensis, Argynnis laodice, Coenonympha tullia, Psodos quadrifaria, 
Ocnogyna părăsita. În anul 2005 s-a identificat o specie nouă pentru ţară Apotomis infida. 

Fauna de acarieni, insuficient studiată, cuprinde 41 specii identificate până în prezent, dintre 
care amintim: Neotrichoppia getica, Quadroppia quadricarinata, Medioppia globosa, Minuthozetes 
pseudofusiger, Multioppia ramuligera, Oribatella dudichi, Metabelba pulverulenta. 

Fauna de coleoptere, insuficient cercetată, cuprinde 41 specii citate din Munţii Rodnei, 
dintre care unele foarte rare (Bembidion transsylvanicus), altele mai răspândite: Ampedus pomonae, 
Pidonia lucida, Saperda scalaris, Lepiura quadrifasciata, Rosalia alpina, Carabus zawadskii, Duvalius 
proceroides. 

Fauna de odonate cuprinde 27 specii, dintre care amintim: Lestes dryas, Coenagrion hylas, 
Ischnura elegans, Aeshna cyanea, Cordulegaster boltonii, Libellula quadrimaculata, Sympetrum 
sangulnăum, Pyrrhosoma nymphula. 

Ihtiofauna, insuficient cunoscută, este reprezentată de 13 specii identificate până în prezent, 
dintre care un rol important îl au: Leuciscus souffia, Phoxinus phoxinus, Salmo trutta fario, Cottus 
gobio, Thymallus thymallus, iar dintre chişcari: Eudontomyzon danfordi. Unele dintre aceste specii 
se găsesc pe Lista Roşie a vertebratelor din România. 

Fauna de amfibieni, bine reprezentată în parc prin 13 specii, majoritatea protejate la nivel 
naţional şi european: Triturus alpestris, Triturus montandoni (tritonul carpatic), Triturus vulgaris, 
Triturus cristatus, Salamandra salamandra, Rana temporaria, Bufo bufo, Hyla arborea. 
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Fauna de reptile, reprezentată prin 9 specii, unele având un areal mai restrâns sau mai larg 
în zona parcului: Vipera berus, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Podarcis muralis, Coronella 
austriaca, Natrix natrix, Elaphe longissima, Lacerta agilis. 

Avifauna reprezentată prin 150 specii identificate până în prezent, cuprinde multe specii 
protejate la nivel naţional şi european: Aquila chrysaetos (acvila de munte), Aquila pomarina (acvila 
ţipătoare mică), Falco peregrinus (şoimul călător), Falco tinnunculus (vânturel roşu), Falco subbuteo 
(şoimul rândunelelor), Tetrao tetrix (cocoşul de mesteacăn), Tetrao urogallus (cocoşul de munte), 
Strix aluco, Strix uralensis, Bubo bubo (buhă), Glaucidium passerinum (ciuvică), Asio otus (ciuf de 
pădure), Aegolius funereus (minuniţă), Dendrocopus syriacus (ciocănitoarea de grădină), 
Dendrocopos leucotos (ciocănitoarea cu spate alb), Dendrocopus medius (ciocănitoarea de stejar), 
Picoides tridactylus (ciocănitoare de munte), Ficedula albicollis (muscar gulerat), Lanius collurio 
(sfrâncioc roşiatic), Dryocopus martius (ciocănitoarea neagră). 

Fauna de mamifere este diversificată, dar insuficient cercetată, reprezentată prin 44 specii 
identificate până în prezent, majoritatea speciilor fiind protejate: Ursus arctos (ursul brun), Lutra 
lutra (vidra), Mustela erminea (nevăstuică), Mustela nivalis (hermelină), M. putorius (dihorul), 
Martes martes (jderul de copac), M. foina (jderul de piatră), Meles meles (bursucul), Lynx lynx (râsul), 
Felis sylvestris (pisica sălbatică), Capreolus capreolus (căprioara), Cervus elaphus (cerbul), Rupicapra 
rupicapra (capra neagră), Canis lupus (lupul), Marmota marmota (marmota). 

Dintre micromamifere, amintim: Sicista betulina (şoarecele vărgat), Microtus nivalis (şoarece 
de zăpadă), Microtus arvalis (şoarece berc), Microtus agrestis (şoarece de umbră), Dryomis nitedula 
(pârşul de copac), Glis glis (pârşul mare), Muscardinius avellanarius (pârşul de alun), Crocidura 
leucodon (chiţcan de câmp), Neomys fodiens (chiţcan de apă), Neomys anomalus (chiţcan de apă), 
Sorex minutus (chiţcan mic), Sorex araneus (chiţcan de ogor), Clethrionomys glareolus (şoarece 
scurmător), Pitymys subterraneus (şoarece subpământean). 

Chiropterele sunt puţin studiate în arealul Munţilor Rodnei. Dintre speciile citate în literatura 
de specialitate, în zonă au fost identificate până în prezent următoarele specii: Myotis myotis (liliacul 
comun), Myotis blythi (liliacul comun mic), Eptesicus serotinus (liliacul cu aripi late), Rhinolophus 
hipposideros (liliacul mic cu potcoavă), Nyctalus noctula (liliacul de amurg), Barbastella barbastellus 
(liliacul cârn). 

Numeroase specii de faună se regăsesc în Lista Roşie a Parcului Naţional Munţii Rodnei, al 
căror statut (vulnerabile, rare, periclitate, ameninţate, extincte) va fi cercetat în perioada 
următoare. 
 
Bibliografie: 
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Protejând natura, ne păstrăm sănătatea 
 

prof. Negoescu Stela 
Școala Gimnazială “Titu Maiorescu”, Bucureşti 

 
Natura este cea care dă viaţă, care întreţine viaţa. Pentru a menţine un anumit echilibru, 

între oameni şi natură trebuie să existe permanent o relaţie bazată pe egalitate şi respect. Natura 
ne respectă necondiţionat, rămâne ca şi noi să fim alături de ea, să o ajutăm întotdeauna. Mediul 
înconjurător are nevoie de respectul şi de căldura inimilor omeneşti! Pentru ca Natura să ne poată 
proteja, ea însăşi trebuie protejată de către oameni. 

În schimbul darurilor pe care natura ni le oferă permanent, ne revine datoria de a învăţa să 
o ocrotim cu dragoste, să o preţuim ca pe o adevărată prietenă. Deşi tindem să vedem natura ca pe 
o producătoare inepuizabilă de resurse, nu este aşa. Capacitatea ei de regenerare este limitată şi cu 
toate acestea este din ce în ce mai afectată de factorii poluanţi. 

Din dorinţa de a avea o viaţă mai uşoară, oamenii au transformat mediul, adaptându-l după 
necesităţile lor. Nesocotirea legilor nescrise ale naturii prin defrişarea necontrolată a pădurilor, 
exploatarea neraţională a resurselor din subsol, vânătoarea, pescuitul fără măsură, aruncarea 
deşeurilor în locuri nepermise sunt doar câteva dintre cauzele care au dus la degradarea şi poluarea 
mediului. 

Ştim cu toţii că avem drepturi precum cel la viaţă, la libertate, la proprietate şi e clar ce 
înseamnă şi ce importanţă au. Dar câtă lume ştie că în Constituţie scrie ceva şi de un drept la un 
“mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic ” şi la ce ne trebuie aşa de mult să existe şi să ni 
se respecte un asemenea drept? Ei bine, chiar dacă nu este evident, de acesta depind mult viaţa, 
sănătatea şi pe termen lung chiar bunăstarea noastră şi mai ales a urmaşilor noştri. În afara dreptului 
de a fi informat, mai există şi dreptul de a fi educat în spiritul respectului faţă de igiena propriului 
nostru ambient, cu deosebirea că educaţia în spirit ecologic nu este doar un drept, este şi o obligaţie. 
Între om şi natură trebuie să existe un echilibru permanent, iar lupta pentru păstrarea purităţii 
mediului înconjurător nu trebuie să înceteze. Este necesar să devenim conştienţi de 
responsabilităţile şi de consecinţele pe care le au faptele noastre în ceea ce priveşte protejarea 
mediului, menţinerea echilibrului ecologic. 

Poluarea are efecte directe şi asupra sănătăţii noastre. De exemplu, poluarea aerului 
produsă de gazele de eşapament şi cele formate sub efectul radiaţiilor solare din produsele 
corespunzătoare arderii combustibililor provoacă iritaţii ale ochilor, dificultăţi respiratorii, inflamaţii 
pulmonare. Apa în care au fost deversate cantităţi mari de substanţe poluante, nemaifiind potabilă 
poate produce şi ea diferite boli. Astfel, sănătatea noastră este strâns legată de capacitatea de a 
face în fiecare zi un gest prin care să îi mulţumim naturii pentru tot ceea ce ne oferă, prin care să 
menţinem puritatea lumii în care trăim. 

Dacă ne gândim la sănătatea noastră, trebuie amintit că mare parte din boli sunt şi din cauza 
poluării din mediul în care trăim şi care ne slăbeşte, iar inundaţiile ce devastează ţara se trag nu din 
ghinion sau furia naturii ci din defrişări şi desecări. Înmulţirea dăunătorilor vine de la faptul că omul 
a distrus mare parte din locul de viaţă a păsărilor sălbatice, reptilelor şi liliecilor şi nu mai are cine 
mânca surplusul de şoareci şi insect şi aşa mai departe. 

Şi dacă înţelegem toţi că trebuie să luăm în serios protecţia mediului şi că un mediu 
înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic e un drept important al fiecăruia, de care avem mare 
nevoie şi pe care trebuie să îl apărăm, va fi mai uşor să se facă cele de trebuinţă decât dacă mai 
amânăm puţin până ajungem să simţim fiecare, direct şi dureros pe propria piele ce înseamnă să nu 
ai un mediu curat. Un "mediu curat" înseamnă ceva care este nu doar fără gunoaie şi care "arată 
frumos" ci care şi este cât mai aproape de cum era înainte ca omul să înceapă să schimbe natura. 
Pentru că fiecare plantă şi animal are un rost, chiar cele pe care le credem "urâte" sau "rele" sau 
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"nefolositoare", şi cu cât schimbăm mai mult natura cu atât riscăm mai mult să facem rău fără să 
vrem, chiar nouă înşine, deşi adesea asta se vede numai în timp mai îndelungat şi în primii ani ni se 
poate părea că am făcut bine sau că nu am stricat cine ştie ce în natură. Sunt încă prea mulţi printre 
noi care aruncă gunoiul pe unde apucă, dar şi ei trebuie să înveţe că nimic nu trebuie aruncat la 
întamplare. Uneori, resturile menajere sunt aruncate de la balcoane, fără nicio jenă, spre disperarea 
celorlalţi locatari de la parterul blocurilor şi a trecătorilor. Avem pretenţia că trăim într-o ţară 
civilizată, dar comportamentul unora lasă mult de dorit. 

A avea un comportament ecologic înseamnă a fi atent cu lucrurile pe care le faci,iar acestea 
nu trebuie să dăuneze mediului în care trăieşti. Trebuie să gândeşti global şi să acţionezi local. Sunt 
lucruri atât de simple care nu-ţi vor afecta modul de viaţă sesizabil, dar vor avea un impact pozitiv 
asupra mediului. 

Dacă oamenii ar înţelege şi n-ar mai arunca hârtiile şi sticlele pe stradă am avea şi noi un 
mediu mai curat, poate ceilalţi ne vor urma exemplul, iar în felul acesta, începem uşor, uşor să 
ocrotim mediul nostru natural şi al tuturor celor ce îl „locuiesc". 

Se pare totuşi că această „promiscuitate ecologică” în care trăim , pe majoritatea dintre noi 
nu ne deranjează deloc, ba chiar ajungem să ne complacem într-o astfel de situaţie, ridicând 
indiferenţi din umeri. Dacă noi înşine nu dorim schimbarea, altcineva cu siguranţă nu o va face 
pentru noi. Se impune categoric cultivarea bunului simţ, a moralei, a ordinii şi disciplinei, a 
sentimentului de responsabilitate prin exemple teoretico-practice. Sunt câteva lucruri simple pe 
care le putem face fiecare dintre noi, trebuie doar să vrem, să ne dorim acest lucru. 

Tot ceea ce facem impactează mediul în care trăim. Cu toţii ne dorim o casă mare, frumoasă, 
încăpătoare, primitoare, comodă, estetică şi nu în ultimul rând „verde”. Este uşor să avem o astfel 
de casă dacă ne preocupă mai mult ceea ce se întâmplă pe stradă, dacă păstrăm curăţenia, dacă 
protejăm parcurile şi zonele verzi şi dacă ne îngrijim de oraş ca de propriul nostru lăcaş. 

Să nu uităm că totul în viaţă se învaţă. La fel şi comportamentul eco. Educarea celor din jur 
copii, tineri, bătrâni în spiritul protejării mediului şi transmiterea mesajelor eco către cetăţenii cu 
care interacţionăm sunt lucruri fundamentale de care ne facem responsabili ca şi cetăţeni. Cu toţii 
suntem înconjuraţi de mesaje eco şi am auzit de nenumărate ori ce trebuie să facem pentru a proteja 
mediul înconjurător. Însă câti dintre noi chiar au răspuns acestui apel? Indiferent că ne găsim parţial 
sau total în spiritul ECO, niciodată nu este prea târziu să ne reamintim ce putem face pentru a fi 
responsabili faţă de mediul în care trăim. 
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Energia verde și mediul ambiant 
 

prof. Nicolicioiu Mihaela 
prof. Dunărințu Jenica 

Liceul Tehnologic Halînga 
 

Viaţa noastră este de neimaginat fără energie. Folosim energie pentru orice: de la sărituri şi 
alergări pînă la prepararea bucatelor sau zborul astronauţilor în spaţiu. Orice mişcare a noastră este 
însoţită de un consum de energie. 

Energia este utilizată, de asemenea, pentru funcţionarea maşinilor şi aparatelor. Până acum 
am obţinut anumite cunoştinţe despre energie din definiţiile acestei noţiuni. Însă, chiar dacă energie 
există pretutindeni, fiind cauza numeroaselor fenomene, nu este uşor să o descriem pe înţelesul 
tuturor. 

Ce este, totuşi, energia? Avem termenul de la filosoful grec Aristotel, care descrie prin 
energie capacitatea unui corp de a realiza o anumită acţiune. Termenul „acţiune” nu semnifică 
neapărat o operaţie în sens fizic – poate fi, de exemplu, şi o acţiune interioară: energia cîmpului 
magnetic sau energia cîmpului electric stocată într-un condensator. În termeni fizici, energia 
înseamnă abilitatea unui sistem sau obiect de a funcţiona (a lucra). 

Energia poate avea diferite forme: energie termică (căldură), mecanică, electrică, chimică, 
nucleară şi altele. 

Toate alimentele pe care le consumăm conţin energie chimică. Corpul nostru păstrează 
această energie pînă în momentul în care are nevoie de ea, atunci cînd muncim sau ne jucăm. 

Sursa principală de energie pe Pămînt este Soarele. 
Datorită radiaţiei solare se încălzesc suprafaţa Pămîntului, aerul şi apa. Lumina (energia 

soarelui) este o sursă de energie radiantă. Cu ajutorul luminii plantele produc hrană. 
 

 
 

Toate fenomenele fizice cunoscute sînt bazate pe transformarea energiei. 
Energia poate fi transformată, însă nu poate fi creată din nimic şi nici distrusă fără urmă: 

acesta este principiul conservării energiei. 
În prezent, energia se obţine, în cea mai mare parte, din resurse energetice minerale: 

cărbune, petrol, gaz natural. Rezervele acestor combustibili sînt epuizabile. Utilizarea lor neraţională 
este una dintre cauzelepoluării atmosferei. Atunci cînd ardem combustibilul, în atmosferă se degajă 
dioxid de carbon. 

Creşterea concentraţiei de dioxid de carbon în atmosferă provoacă aşa-numitul „efect de 
seră”. 
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În procesul de ardere, în afară de dioxid de carbon, în atmosferă se mai emană oxizi de sulf 
şi de azot. Aceşti compuşi intră în reacţie cu alte gaze şi cu vaporii de apă: drept urmare, apare 
fenomenul ploilor acide. 

În procesul arderii cărbunelui, în atmosferă se elimină praf, funingine, sulf, clor, fluor, zinc, 
plumb, nichel ş.a. În oraşele mari, precum şi în centrele industriale, aceste eliminări formează 
smogul. 

Folosirea materialelor radioactive la centralele atomoelectrice prezintă un risc considerabil 
pentru mediu. 
Toate aceste efecte cu impact negativ asupra mediului şi sănătăţii omului pot fi diminuate, dacă 
găsim surse energetice alternative benefice omului şi mediului. 
 

Energie verde – energie curată sau energie alternativă celei tradiţionale, produsă din surse 
renovabile, nepoluante. 

Pentru satele, oraşele, ţara noastră, utilizarea energiei regenerabile aduce mai multe 
avantaje: 

1. Încălzirea globală a climei în ultimii ani şi consecinţele dezastruoase ale acesteia ameninţă 
bunăstarea omenirii în următoarele decenii. Datorită creşterii numărului populaţiei de pe glob şi a 
numărului de clădiri, uzine, mijloace de transport (toate producătoare de emisii de dioxid de carbon 
şi de alte gaze nocive) – pe de-o parte, şi din cauza creşterii continue a necesarului de energie – pe 
de altă parte, utilizarea surselor de energie nepoluante a devenit presantă, iar în unele regiuni – 
chiar urgentă. 
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2. Energia regenerabilă asigură un nou mod de viaţă: o situaţie confortabilă de a fi independent 

din punct de vedere energetic ori chiar de a furniza energie vecinilor sau reţelei publice de 
electricitate. 

3. Dacă reţelele electrice sînt departe sau lipsesc, putem folosi energia verde. 
4. Are loc diversificarea surselor de energie.  
5. Sîntem protejaţi împotriva riscurilor de creştere a preţurilor la sursele tradiţionale de 

energie. 
6. Sursele de energie regenerabilă se găsesc peste tot în natură, sînt comparativ ieftine şi 

trebuie doar colectate şi transformate. 
7. Investiţiile în echipamentele necesare colectării, transformării şi stocării ecoenergiei se 

recuperează relativ repede; energia fiind obţinută ieftin şi fiind o sursă inepuizabilă. 
 

Ecoenergetica asigură reducerea amprentei tale de carbon şi viitorul lumii în care trăieşti! 
Liderii mondiali pot lua decizii, însă adevărata putere de a schimba lumea se află în mîinile a 

milioane de tineri de pe planetă, care, împreună, pot contribui, prin mici iniţiative, la soluţionarea 
problemei energiei şi a celor ce ţin de schimbările climatice. 

Fiecare dintre noi poate contribui la asigurarea dezvoltării durabile. 
Ce putem face? 

➢ Optimizarea consumului de energie - Nu uita că ai puterea de a schimba viitorul. 
Deconectează aparatele atunci cînd nu le foloseşti, alege produse cu un consum redus de energie, 
ţine sub control temperatura camerei şi nu irosi apa. Ai putea să cumperi o baterie solară pentru 
telefonul tău mobil. Nu vei mai fi nevoit să foloseşti prizele de acum înainte! 

➢ Reducerea, reutilizarea, reciclarea - Dacă doreşti să înlocuieşti un produs cu altul mai 
performant, nu-l arunca pe cel vechi. Milioane de tone de deşeuri sînt produse anual, fiind arse sau 
aruncate pe sol. Ştim cu toţii că putem recicla hîrtie, sticlă, cutii de conserve, ambalaje din plastic, 
mobilă, telefoane, echipamente electrice, haine etc. Donează produsele vechi, astfel ajuţi oamenii 
şi economiseşti energie. Produsele uzate pot fi folosite la fabricarea de materiale noi. 

➢ Călătorii cu stil - Te-ai săturat ca de fiecare dată cînd vrei să mergi undeva să rogi părinţii să 
te ducă cu maşina? Data viitoare, cînd pleci în vizită la un prieten sau ieşi la cumpărături, uită de 
maşina familiei şi mergi pe jos, cu skateboardul sau cu bicicleta. Pentru deplasări mai lungi, ia 
autobuzul sau trenul. Astfel, poţi economisi combustibil şi bani, poţi salva planeta şi te poţi menţine 
în formă călătorind cu stil! 

➢ Gândire înainte de cumpărare - Te-ai săturat de hainele tale, de telefon, de jocurile de pe 
calculator, dar nu ai banii necesari pentru a-ţi procura altele? De ce nu faci schimb de lucruri cu 
prietenii tăi? Te-ai putea alege cu haine noi, cu noi colecţii de jocuri! Înainte de a cumpăra un produs 
nou, gîndeşte-te. Oare chiar ai nevoie de el? Decide pentru tine. Cînd familia ta are nevoie să 
cumpere un produs nou, caută rapid pe Internet să vezi dacă nu există o alternativă ecologică, cu 
un consum redus de energie. Alege aceste produse! 

➢ Gândire globală, acțiune locală - Micile acţiuni întreprinse la tine în ţară, în comunitate sau 
în cartier pot fi parte a unor acţiuni întreprinse la nivel global. De exemplu, ai putea să te alături 
campaniei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru un miliard de arbori. Dacă fiecare persoană ar planta 
cîte un copac, în următorii ani s-ar absorbi tone de dioxid de carbon din atmosferă şi s-ar economi 
şi energie. Lemnul este o sursă de combustibil durabil şi de materiale de construcţie. Atunci cînd se 
taie un copac, trebuie plantat altul. 
 

Bibliografie: 
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ABC-ul reciclării: Sfaturi pentru un stil de viață prietenos cu mediul 
 

prof. Pasat Gabriela 
Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”, Bârlad 

 
Deși reciclarea și protejarea mediului înconjurător sunt subiecte importante care au fost 

aduse chiar de către autorități în centrul atenției, există în continuare o infrastructură prost 
dezvoltată care împiedică românii să colecteze și predea deșeurile spre reciclare. 

Colectarea selectivă face perte din etapele reciclării, împreună cu separarea și procesarea 
unora dintre componentele deșeurilor. Aproape toate materialele ce compun deșeurile se pot 
recicla, dacă suntem atenți la modul în care facem acest lucru: plasticul, hârtia, sticlă, aluminiul, 
metalul sau lemnul. 

Ghid de reciclare 
Acasă 

• Este foarte important să înlocuim becurile clasice cu unele care au consum redus de 
energie. Sistemele de iluminat cu LED că au o durată de viață mult mai mare decât cele 
normale. 

• Aparatele electrice și electronice trebuie scoase din priză atunci când nu sunt folosite. De 
multe ori funcționează ca vampiri de energie - chiar și atunci când sunt oprite, multe 
electrocasnice, inclusiv încărcătoarele, continuă să consume energie. Această problemă 
aparent măruntă poate echivala cu 8% din energia electrică anuală a casei tale. 

• Pentru a renunța la apa îmbuteliată este necesar să se instaleze un filtru de apă. Apa 
îmbuteliată este o mare generatoare de plastic. 

La serviciu 

• Ori de câte ori este posibil, să încercâm să reciclăm hârtia. Birourile marilor firme şi 
instituţiile publice generează cantităţi importante de hârtie reciclabilă, însă obiceiul de a 
rupe hârtiile în bucăţi mici sau de a le toca reduc posibilitatea reciclării. Ajunse pe banda de 
sortare, aceste bucățele de hârtie se pierd, deoarece nimeni nu stă să culeagă fiecare 
bucăţică în parte. 

• Înlocuirea pliculețelor de ceai și dozele unice de cafea cu ceai cumpărat vrac și cafea 
realizată la cafetieră sau espressor. Anual se aruncă peste 7 miliarde de capsule de cafea 
(aproximativ 13.500 pe minut) realizate din aluminiu și plastic. În plus, avem tendința să nu 
reciclăm aceste deșeuri sau să le colectăm incorect, deoarece legislația nu le consideră 
ambalaje și ar trebui plasate în puncte speciale de colectare. 

La cumpărături 

• Realizarea unei liste de cumpărături înainte de a pleca la magazin, este foarte utilă, astfel 
evităm să cumpărăm mai mult decât este nevoie. 

• Renunțarea la pungile din plastic sau din hârtie, de unică folosință, când mergem la 
cumpărături și alegerea unor sacoșe mari refolosibile. 

• Cumpără produse locale, de la comercianți din zonă pentru a diminua poluarea cauzată de 
expedierea produselor de la distanțe mari 

• Refolosește recipientele pentru depozitare, precum caserolele de înghețată sau găletușele 
de iaurt. 

 
Metode de reciclare: cum putem colecta selectiv deșeurile 
Reciclarea este cel mai simplu gest și cel despre care se vorbește cel mai mult. Și totuși la noi 

în România parcă este o altă limbă. Datorită lipsei de informații dar și a lipsei de infrastructură, 
românii nu reciclează sau reciclează parțial. Iată câteva detalii pe care ar trebui să le cunoaștem 
despre reciclare: 
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• Deșeurile reciclabile trebuie să fie golite și curățate de orice urme de mâncare sau alte 
produse, în caz contrar ele sunt considerate ca fiind contaminate, după care vor fi strivite, 
pliate sau turtite pentru a ocupa cât mai puțin spațiu. 

• Deșeurile nu sunt decât partea vizibilă a unui aisberg individual, mărturii evidente ale 
alegerilor noastre zilnice: plastic, haine, jucării, mâncare, cosmetice, electronice. Producem 
deșeuri de fiecare dată când cumpărăm, consumăm sau ne deplasăm. Colectarea selectivă a 
deșeurilor este foarte importantă acasă hârtie/ carton, plastic/metal și sticlă. Sticla se poate 
folosi și într-un mod decorativ. De asemenea, trebuie să avem grijă unde sunt aruncate 
bateriile și unde vor ajunge electricele și electronicele stricate. Acestea sunt cele mai nocive 
deșeuri pentru mediu. 

• Gestionarea deșeurilor este mult mai ușoară cu ajutorul aplicațiilor inteligente. În ultimii ani 
multe organizații de protecția mediului sau companii au dezvoltat acest gen de aplicații care 
au rolul de a ne ajuta să găsim punctele de colectare cele mai apropiate sau ne informează 
cu privire la campaniile de colectare. 

 
Simboluri pentru reciclare 
Procesul de separare este extrem de simplu și presupune disciplină și atenție. Atât la birou 

cât și acasă, trebuie să respectăm un cod universal de culori după care toată lumea se ghidează. În 
funcție de echipamentele de care dispunem, colectarea selectivă se realizează cu succes și ajută 
reciclatorul final să obțînă maximul de beneficii din acest proces. 
 

 
 

Fie că este vorba de plastic, hârtie sau aluminiu, produsele și materialele care pot fi utilizate 
după ce își îndeplinesc scopul inițial sunt departe de a fi inutile. Majoritatea materialelor au o mare 
valoare de reciclare. Se estimează că până la 75% din toate deșeurile pot fi reciclate, o cifră care 
arată ce impact poate avea procesul dacă este făcut corect. 

Aproape tot ce se află în jurul nostru poate fi reciclat, deși materialele diferite necesită 
tehnici diferite atunci când sunt reciclate. Majoritatea materialelor reciclabile în mod obișnuit includ 
baterii, îmbrăcăminte, sticlă, hârtie, deșeuri biodegradabile, electronice, metale, materiale plastice 
și multe altele. 
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Beneficiile reciclării: 

• Economisirea resurselor naturale și reducerea consumului de energie 

• Protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane 

• Dezvoltarea industriei verzi și crearea de locuri de muncă 

• Reducerea gradului de poluare. 
 
Bibliografie 
1. https://ecotree.ro/blog/de-ce-este-importanta-colectarea-selectiva/ 
2. https://marathonepr.ro/blog/protejarea-mediului-ce-putem-face-pentru-a-ajuta-planeta/ 
3. Ecologie si protectia mediului, Dr. Gh. Mohan, Dr. A. Ardelean 
4. Ecologie și protecția mediului. Manual pentru clasa a XI-a, Gabriela Staicu, Nicolae Găldean, 
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De ce este important să protejăm mediul 
 

prof. Pasat Ionel Marius 
Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Bârlad 

 
Planeta poate supraviețui fără oameni, însă noi nu putem supraviețui dacă ne distrugem 

singuri casa. Cei mai mulți sperăm ca generația noastră să nu fie martoră la schimbările climatice 
cauzate de om. Din păcate, acestea sunt evidente încă de acum. Cu toate acestea, se crede că nu e 
prea târziu pentru a îmbunătăți situația, atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare și animale 
care mai locuiesc aici. 

Motivele principale pentru care trebuie să protejăm mediul sunt: 

• protejarea ecosistemului. A sosit momentul să nu mai punem în pericol pădurile, 
oceanele, animalele și toate ființele care trăiesc pe această planetă. 

• protejarea omenirii. Populația globală continuă să crească, însă generațiile viitoare vor 
locui pe o planetă total diferită decât cea pe care am copilărit noi. Schimbările din prezent 
vor îmbunătăți viața oamenilor din viitor. 

• obligația morală. Suntem ființe inteligente, cunoaștem problemele cu care se confruntă 
planeta și avem acces la numeroase soluții pentru a o proteja. De aceea, oamenii sunt 
responsabili de îngrijirea mediului. 

Riscurile poluării 
Cauzele poluării sunt diverse: de la plastic și gaze cu efect de seră la îngrășăminte și hainele 

pe care le purtăm, toate acestea ne distrug treptat planeta. 
Poluarea aerului 
Poluarea aerului este cauzată în mare parte de producția de energie și cea a anumitor 

produse și ambalaje. Arderea combustibililor fosili este o problemă gravă, această acțiune eliberând 
gaze și substanțe chimice. 

Gazele cu efect de seră există și în mod natural pe planetă – fără acestea, temperatura 
globală ar fi prea scăzută și nu am putea supraviețui aici. Problema este că oamenii contribuie direct 
la încălzirea globală prin dioxidul de carbon (CO2) și metan. Aceste gaze captează căldura în 
atmosferă, crescând temperatura. 

Schimbările climatice cauzate de poluarea aerului duc la temperaturi extreme, incendii, 
dispariția anumitor specii, topirea permafrostului și colaps ecologic. 

Poluarea apei 
Oceanele, mările, râurile și lacurile de pe Pământ sunt poluate din cauza plasticului, a 

deșeurilor și a substanțelor chimice. Chiar dacă în jur de 70% din Pământ este acoperit de apă, 97% 
din această cantitate este apă sărată, care nu poate fi băută de oameni. Cu alte cuvinte, pur și simplu 
nu avem suficientă apă pe planetă, motiv pentru care este necesar să o protejăm. 

Există mai multe cauze pentru poluarea apei, pe primul loc aflându-se sectorul agricol. De 
fiecare dată când plouă, deșeurile animalelor de fermă, pesticidele, îngrășămintele și diferite 
bacterii și viruși sunt spălate de pe pământ, scurgându-se în ape. Mai mult, uneltele de pescuit 
aruncate reprezintă cel mai mare poluator de plastic din ocean. 

O altă cauză o reprezintă apa uzată de la toalete, chiuvete și dușuri, dar și din activitățile 
comerciale. Termenul include și apa pluvială care poate fi contaminată cu diverse substanțe chimice. 
Nu în ultimul rând, ne confruntăm cu poluarea cu petrol. Aceasta este cauzată în special de surse 
terestre: fabrici, ferme și orașe. Pe mare, industria de transport maritim contribuie cu aproximativ 
o treime din deversările de petrol. 

Poluarea apei afectează sănătatea umană dar și vietățile marine. Ecosistemul se bazează pe 
o rețea complexă de animale, plante, bacterii și ciuperci. Dacă unul sau mai multe dintre aceste 
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elemente este vătămat, mediile acvatice sunt puse în pericol. Având în vedere că apele absorb 
carbonul din atmosferă, protejarea acestora este importantă în lupta împotriva încălzirii globale. 

Poluarea solului 
Activitățile industriale reprezintă cauza principală a poluării solului. Acestea includ producția, 

prelucrarea, curățarea, întreținerea, reciclarea produselor în scopuri comerciale și includ transportul 
și depozitarea asociate. Cele mai multe industrii sunt dependente de extragerea mineralelor de pe 
Pământ, iar produsele secundare nu sunt eliminate într-un mod sigur pentru mediul înconjurător. 

Activitățile agricole poluează de asemenea solul, din cauza pesticidelor și îngrășămintelor 
moderne. Modul în care gestionăm deșeurile contribuie direct la poluare. Deșeurile industriale 
contaminează puternic solul, însă și deșeurile personale precum urina și fecalele afectează mediul. 
Motivul este simplu: o cantitate importantă ajunge la groapa de gunoi prin intermediul scutecelor. 
Mai mult, în zonele fără canalizare, deșeurile biologice ajung să polueze atât solul, cât și apele. O 
altă problemă o reprezintă bateriile aruncate la grămadă cu gunoiul menajer. Acestea conțin metale 
grele și substanțe toxice care contaminează puternic solul. 

Acest tip de poluare ne afectează direct sănătatea. Plantele pe care le cultivăm absorb din 
pământ substanțe chimice, care apoi sunt transmise organismului uman, prin consum. Numeroase 
plante întâlnesc altă problemă: nu reușesc să se adapteze unui sol poluat, a cărui fertilitate scade. 
Mai mult, toxinele ajung și în straturile subterane de apă – de aici, sunt consumate din nou de om, 
prin intermediul fântânilor. 

Colectarea separată și reciclarea deșeurilor 
Odată ce au ajuns la groapa de gunoi, deșeurile nu au condițiile necesare procesului de 

biodegradare. În schimb, putrezesc și eliberează metan, care participă la încălzirea globală. În plus, 
anumite materiale, precum plasticul, nu se biodegradează, ci se descompun în fragmente mai mici 
– însă chiar și acest proces durează sute de ani. Atunci când colectăm și reciclăm deșeurile, eliberăm 
groapa de gunoi și permitem materialelor respective să fie refolosite.  

Folosirea energiilor alternative 
Sursele convenționale de energie precum petrolul, cărbunele, sau gazul natural sunt finite și 

poluează puternic. Energia verde, în schimb, precum cea preluată de la apa rapidă, căldura soarelui 
sau vânturile puternice, reprezintă cheia pentru un viitor mai optimist. Beneficiul principal al 
energiei alternative este faptul că nu poate fi epuizată niciodată. Mai mult, ne poate ajuta să 
economisim bani deoarece astfel de centrale au nevoie de mai puțină întreținere și nu trebuie 
realimentate. 

Limitarea consumului energetic 
Reducerea consumului de energie are beneficii directe pentru mediu. În primul rând, se 

limitează cantitatea de toxine eliberate de centralele electrice. Apoi, resursele naturale sunt 
conservate. Schimbările pot porni chiar din propria gospodărie, astfel: 

• scoate din priză electronicele și electrocasnicele atunci când ești plecat de acasă mai mult 
timp; 

• profită de lumina naturală, poziționând biroul lângă fereastră; 

• scurtează durata dușurilor și închide apa cât timp te speli pe dinți sau speli vasele; 

• pornește aerul condiționat doar când este absolut necesar; 

• alege să îmbraci un pulover înainte de a decide să dai căldura mai tare; 

• stinge lumina atunci când ieși din cameră; 

• folosește mașina de spălat doar când este plină și alege un program cu temperatură 
scăzută; 

Bineînțeles, este util să se reducă consumul de energie și la birou. Clădirile mari consumă 
mai mult decât un simplu apartament, iar managerii ar putea fi bucuroși să afle că pot economisi 
bani. 
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Folosirea mijloacelor de transport în comun 
Transportul public folosește mai puțină energie și produce mai puțină poluare decât 

automobilele personale. Astfel, cantitatea de gaze cu efect de seră care ajunge în atmosferă este 
redusă. Această schimbare este cu atât mai importantă în orașele mari și aglomerate, unde poluarea 
este ridicată. În plus, dacă suficienți oameni ar renunța la mașina personală, o parte din parcări ar 
putea fi desființate iar zona respectivă să fie transformată în spațiu verde. 

Stilul de viață fără risipă 
Reducerea cantității de deșeuri este unul dintre cele mai utile lucruri pe care le putem face 

pentru protejarea mediului. Începutul poate fi copleșitor pentru că vom observa cât de mult gunoi 
producem, însă schimbarea nu trebuie să aibă loc peste noapte. Pașii mici, dar siguri, sunt cheia 
succesului. 

Beneficiile unui astfel de stil de viață includ: 

• conservarea resurselor naturale; 

• îmbunătățirea sănătății prin evitarea produselor procesate din magazine; 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de producția bunurilor; 

• economisirea banilor, mai ales dacă se optează pentru produse second hand. 
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Cum putem proteja mediul de poluare? 
 

prof. Pîrvu Simina 
Liceul Tehnologic „Dacia”, Caransebeș 

 
În comunități, poluarea devine tot mai mare, mulți oameni folosesc astăzi diverse aparate 

electrice simultan, făcând risipă de energie. De asemenea, apa este și ea risipită sau chiar poluată în 
procente mari, apoi aruncată în râuri și lacuri. 

Gropile de gunoi sunt unele dintre cele mai poluate zone, nu doar pentru că toate gunoaiele 
sunt duse acolo, dar sunt îngropate în pământ sau lăsate să se descompună. Unele gunoaie sunt 
toxice sau chiar radioactive. Acest lucru poate duce la distrugerea regnului animal și a regnului 
vegetal, prin intoxicarea plantelor și a animalelor printr-un proces numit bioacumulare. 

Pentru a reduce poluarea, oamenii ar putea folosi surse de energie bazate pe puterea 
naturală: solare, eoliene sau hidroacvatice. În gropile de gunoi ar putea fi construite aparate care să 
separe materialele reciclabile de cele nereciclabile, de exemplu sticla, metalele, hârtia pot fi 
refolosite sau chiar transformate în altceva, resturile menajere pot fi folosite ca îngrășământ. 

Calitatea aerului pe care îl respirăm s-a diminuat din secolul XVIII, odată cu revoluția 
industrială. Până în ziua de azi, aerul nu a reușit să fie salvat de poluare. Autovehiculele ne poluează 
cu noxele degajate, dar și fabricile. Toate acestea ne distrug resursa cea mai importantă și anume 
aerul. El poate fi salvat, dar oamenii nu vor să renunțe la mașini sau la fabrici, pentru că nu își dau 
seama de gravitatea situației. Nu conștientizează importanța acestuia pentru viitor, nu realizează că 
de noi de depinde să avem o comunitate curată, cu un aer respirabil. 

Totuși, noi sperăm că, în timp, cetățenii din orașul nostru, dacă sunt instruiți, ar putea face 
ceva pentru comunitate. Nu e greu, dar trebuie să li se spună toate acestea, prin sesiuni de 
informare, reclame, spectacole. S-ar putea organiza astfel de evenimente în oraș și poate dacă li se 
prezintă situația destul de gravă, i-am responsabiliza. 
Tot în ceea ce privește protecția mediului, aș vrea să aduc în discuție și parcurile. Parcul natural este 
format dintr-un teritoriu delimitat în care atributele naturale, istorice și culturale sunt protejate pe 
baza unui regulament, pentru conservare și dezvoltare durabilă. Parcurile sunt niște locuri ce merită 
vizitate, ele bucură privirea oricărui om, prin frumusețea și curățenia lor. Trebuie să protejăm 
parcurile, căci ele servesc ca adăpost pentru diverse animale, atât vertebrate, cât și nevertebrate. 
Datorită lor noi avem aer curat, cu ajutorul căruia obținem energie și sănătate. Locuitorii ar trebui 
să fie mai binevoitori și să contribuie mai mult la administrarea acestora. 

În orașele mai mici sunt puține parcuri, dacă vrei să te plimbi nu prea ai opțiuni, deoarece 
sunt puține spații verzi și nici pentru copii nu sunt locuri special amenajate. În acest sens, doar 
autoritățile ar putea să facă ceva; sunt destule locuri unde s-ar putea amplasa locuri de joacă, există 
spații verzi ce ar putea fi amenajate corespunzător pentru a oferi copiilor din comunitate (și nu 
numai) un loc de relaxare. 

Sunt multe aspecte ce trebuie analizate și apoi puse în practică, însă nu sunt greu de realizat 
și, desigur, și cetățenii ar putea contribui cu  ceva. Dacă s-ar amenaja mai multe spații verzi printre 
blocuri sau pe malul râului Timiș, locuitorii le-ar menține curate și, astfel, calitatea aerului ar fi 
îmbunătățită, să nu mai vorbim de faptul că și noi am fi mult mai sănătoși și responsabili. 

Dar pentru toate acestea, ar trebui ca locuitorii să cunoască aceste lucruri și să fie 
responsabilizați în această privință. Dacă există interes, se poate face orice. 
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Cultivating ecological attitudes and values in education as a 
means of saving the environment 

 
Polina Hristova 

Teacher in biology and health education 
Tsanko Tserkovsky Comprehensive School, Polski Trambesh, Bulgaria 

 
Abstract: Cultivating ecological values and attitudes in education is the criterion determining the 
benefits for the environment. In order to obtain them, it is necessary to foster the respect, concern, 
care and empathy for the environment from an early age and throughout the whole course of 
education of adolescents, so that when people grow up and become adults, they are responsible, 
balanced and fair with the environment. 
 

Cultivating ecological values and attitudes as well as a conscious understanding of the 
environment is a fundamental task that modern ecological education is faced with. “Ecological 
education is aimed at cultivating ecological culture, ecological consciousness and ecological 
behaviour within their relationship and correlation with regard to the awareness of environmental 
laws, protection, improvement, management and prudent use of natural resources as well as the 
protection of nature and the maintenance of ecological balance” [1]. Education and upbringing in 
ecological culture is a process aimed at developing knowledge, skills, attitudes and values 
encouraging young people’s commitment to environmental problems and their solution [2]. 

It is a well-known fact man must learn how to be in harmony with the environment, to 
protect it from pollution, to use natural resources properly, to protect and maintain ecosystems, to 
respect all living beings he comes into contact with. Conscious change in people’s thinking and 
behaviour bring real benefits for the protection of the environment and natural resources, which is 
an important prerequisite for the improvement of everyone’s quality of life. 

“Education in cultivating ecological values is a goal because it results in environmentally 
positive values and behaviour. In addition, it is a means for it is realised based on ethics involving 
love and justice. Therefore, the issue of cultivating values is not related only to the result in terms 
of goal achievement, but is first of all a process – how is this education provided in practice and by 
what means” [3]. 

The education and upbringing in ecological values and attitudes is a mandatory element in 
science classes, but it could be successfully provided in extracurricular forms of education such as 
clubs. In clubs, children feel calmer and more confident perhaps because there are no wrong 
answers and poor marks, but they keep acquiring knowledge and honing skills in support of 
sustainable development and healthy lifestyles, skills for learning, social and civil competences, 
digital competence, enterprise and initiative. The various activities they can perform in these classes 
introduce knowledge and form key competences in natural sciences and, what is more, they 
contribute to the development of skills such as teamwork, scientific literacy, communication, 
citizenship, critical thinking, creativity [4]. 

Based on the compulsory material to be acquired, but most of all, on what we cannot cover 
in class due to the lack of time and that should be heard, done and understood to become a value, 
attitude, responsibility, in 2018, I accepted the challenge to be head of one of the interest clubs at 
our school. I named my club “Young Nature Lover” and encouraged by the children’s enthusiasm 
and desire, I started selecting topics and activities that are important, but interesting for the club 
participants who were 5th and 6th grade pupils. In 2021, I changed the club’s name to “Young 
biologist and ecologist” and targeted the 11th grade schoolchildren. This did not change the main 
goal I set in the beginning – the education results in the shaping of personalities with an ecological 
consciousness and ecological culture, who are aware of natural resources, processes and 
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phenomena and are able to communicate with nature without harming it as well as to protect and 
preserve it for the future generations. This main goal incorporates the cultivation of ecological 
values and attitudes of schoolchildren based on the various activities organised by the club. 
“Ecological values can be classified into: love of the environment, ecological respect, ecological 
initiative, involvement, nature identity, ecological responsibility, ecological integrity and ecological 
awareness” [5]. 

In this article, I would like to share part of my modest experience and, hopefully, a 
contribution to the cultivation of ecological values and attitudes of children and to the development 
of moral and environmental consciousness in particular. “A child’s tendencies and inclinations of 
personal moral development are innate and a teacher should only create a stimulating environment.  
Schoolchildren should be supported to love themselves and the other people and to be encouraged 
to foster positive emotions and desires, not hatred. This would help them develop, educate and 
love” [3]. These love and positive attitude should not be directed to oneself or the others only and 
what is more important – a schoolchild/an individual should be brought up to feel the love and care 
for the environment that make possible the survival of man and all living beings as well as of our 
common home – the Earth. This is why our classes are mainly focused on the awareness of the 
environment and its components: air, water, soil and the main sources of their pollution, 
understanding of and forecast for the results of human impact on nature, evaluation of the 
condition of the environment and its relation to human activity and health, the study of natural 
processes and phenomena as well as of the correlation between climate changes and natural 
disasters, the threats to biological diversity and the extinction of some species, the risks of misuse 
of natural resources and the need to save energy and use alternative sources. Depending on the 
topic and schoolchildren’s age specifics, I applied different methods in my club classes: verbal – 
storytelling, talks, discussions; visualising – observation, demonstration; practical – experiments, 
seminars, work with educational literature, modelling; and interactive – presentations, 
brainstorming, role plays. 

I suppose the key and most interesting method that in addition leads to the most lasting 
knowledge, skills and attitudes is modelling. Along with its applicability to learners of all ages, it can 
be further considered as a means of visualisation and a way to enhance schoolchildren’s cognitive 
activity. The use of models illustrates the objects, phenomena and processes of study and makes 
them easier to understand by schoolchildren. All this motivated me to create with my pupils a model 
of the process of photosynthesis, which combines and shows the way of assimilation of the 
substances needed for the process – water and carbon dioxide, capturing and processing of light 
energy, nutrients and oxygen. The model was with the materials at hand – a cork board, synthetic 
clay, paper, styrofoam, wooden skewers, real soil, plastic balls, cord and decorative artificial grass. 

In the centre of the cork board on which we created the model, we put a tree whose roots 
were made of clay, the stem – of clay and paper, and the crown – of ornamental grass. As an accent 
in the crown, we put leaves made of clay to show that the leaf is the main organ in which 
photosynthesis takes place. Pupils schematically drew its structure in cross section on a sheet of 
paper in order to show chloroplast-containing cells and to highlight the role of chlorophyll in the 
capturing and processing of light energy, the main source of which is the sun. In our model, the sun 
was made of a styrofoam ball and wooden skewers. On another sheet and in a childlike manner, we 
showed the idea of how our fictional character Chloriney boiled water molecules and carbon dioxide 
himself and produced the food he needed. We used plastic balls of different colours to show the 
molecules composing air – nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and in the soil we poured at the base 
of the board we showed the composition of water. We made the conducting tubes of clay and by 
using stringed models of molecules demonstrated the movement of water from the soil, through 
the roots and the stem to the leaves via the wood tubes and the produced nutrients via the facial 
tubes that carry them throughout the plant. Through the movement provided by the string we 
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demonstrated the uptake of carbon dioxide molecules by diffusion through the leaf stomata and 
the release of oxygen in the opposite direction. 

Making the model was a funny, but not a very easy process. It helped the schoolchildren 
understand the nature of the process of photosynthesis which is one of the most significant ones in 
nature. Photosynthesis is a process of feeding for plants, in which they produce themselves, use, 
but also accumulate reserve nutrients on which the feeding of animals depends as well. 
Furthermore, it is a process providing the oxygen organisms need. Last but not least, it is a process 
in which large amounts of carbon dioxide are absorbed and carbon dioxide is one of the greenhouse 
gases causing the greenhouse effect resulting in global warming – the reason for climate changes 
and changes in biodiversity. 

My schoolchildren and I were particularly happy when the model we developed was highly 
appreciated at the forum “Natural processes and phenomena” organised by the Regional Education 
Department at the Ministry of Education and Science in Veliko Tarnovo,  held on 12 May 2022, in 
which we participated and presented our project. Not only does such an achievement bring joy and 
satisfaction with the efforts and assiduity invested, but it also encourages pupils to participate in 
such events and enhances their motivation for learning and cognitive activity. (fig. 1,2,3,4) 

During this school year, pupils from my club took part in another forum – the national contest 
“My beautiful organic garden” organised by the world movement “Conscious Planet” through a local 
volunteer committee in which the main partner is the Bulgarian-Indian foundation Mahatma Gandi 
Technological Forum – Plovdiv. With love for nature and its beauty in all its forms, for the purposes 
of the competition we created spatial mini models that can bring nature home or in the office and 
thus bring warmth and comfort. (fig. 5,6,7,8) . Our participation brought genuine satisfaction. What 
is more, we won prizes as well – an ant farm that now helps us study ant behaviour, and the “tree 
of the future” – a Paulownia tree that we planted in the school yard. (fig. 9,10). 

Other activities intended to cultivate ecological values and attitudes of schoolchildren were 
held due to the fact that the club joined the initiative “For the introduction of knowledge on climate 
change and energy efficiency in Bulgarian schools and kindergartens", with the financial and expert 
support of the European Climate Initiative (EUKI) of the Federal Ministry of the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety of the Republic of Germany and the National Trust Ecofund. 
Realizing the direct relation between human activity and its impact on climate changes is of crucial 
importance for schoolchildren’s involvement in combating climate changes, which can be achieved 
by increasing schoolchildren’s ecological literacy and forming climate-friendly attitudes and 
behaviours. During the training, we had an energy tour of the school and came up with measures 
for reduction of energy consumption, learned about energy efficiency – how to save energy at home 
and at work, gained knowledge about the prudent use of natural resources, discussed solutions 
related to their depletion and to environmental pollution. And the solution, as we all know, is 
obvious – the care for nature and the right attitude toward it. The schoolchildren expressed it by 
drawing pictures, challenging and “planting” a symbolic forest with a message on each tree. (fig. 
11,12,13,14) 

The use of a variety of methods and means in school education fosters the formation of the 
right attitude to nature in young people and facilitates the cultivation of ecological values and 
attitudes which help us save the environment and achieve sustainable development. Ecological 
values and attitudes can be expressed in very simple, but meaningful actions. This has an important 
role in schoolchildren’s education as well as in their upbringing as intelligent human beings – a 
prerequisite for “the achievement of a transformation of today’s society in the search for a more 
balanced world that would ensure a better quality of life for all of us living on this planet”. These 
values and attitudes involve actions and behaviours in favour of the environment and with respect 
for plants, animals, ecosystems in addition to the vital elements of life - water, land and air [5]. The 
future of our planet is in our hands and is our common responsibility, so let us pass on our 
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experience to the younger generation, but let us also acknowledge the mistakes made and together 
continue on the path to saving the environment! 
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Proiect didactic – Să protejăm natura ! 
 

prof. Pop Gabriela 
Școala Gimnazială Specială, Baia Mare 

 
Unitatea de învățamânt: Școala Gimnazială Specială Baia Mare 
Clasa: a VII-a C sever 
Aria curriculară: Terapie educațională complexă și integrată 
Activitatea terapeutică (modul): Socializare 
Unitatea de învățare: Relația cu mediul 
Subiectul lecției: Să protejăm natura ! 
Tipul lecției: formarea de priceperi și deprinderi  
Data: 24.05.2022 
Cadrul didactic: Pop Gabriela 
Obiective cadru: 

 Dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător (natural şi 
social) 

Obiective de referință: 
 Formarea şi dezvoltarea atitudinii ecologice 

Obiective operaționale: 

• Cognitive 
O1: să urmărească prezentarea; 
02: să răspundă la întrebări; 
03: să potrivească deșeurile conform cerinței 

• Afective 
O4: să participe activ în realizarea sarcinilor; 

• Psihomotorii 
O5: să utilizeze corect materaialele puse la dispoziție; 

Strategii metodologice: 
a) Metode si procedee: expunerea însoțită de mijloace tehnice, conversația dirijată, 

brainstorming-ul, explicația, exercițiul; 
b) Material didactic: mijloace tehnice (laptop/tabletă), filmuleț „Să protejăm natura!”, imagine 

(cum reciclăm corect), pubele în miniatură, stickere cu deșeuri. 
Forme de organizare: frontală, individuală 
Durata: 45 min 
 
Bibliografie: 
1. „Programa şcolară de terapie educaţională complexă şi integrată” cls. I-VIII, Bucureşti,  
2. „Terapie Educationala Complexa si Integrata”-Ghid pentru invatatorii si profesorii educatori din 

scolile speciale (deficienta mintala) – Editura Tehnopress , Iasi , 2005.
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Demersul activității 
 

Etapele 
activității 

Obiec-
tive 

opera-
ționale 

Conținutul activității Strategii didactice 

Observații 
Activitate cadru didactic Activitate elev 

Metode și 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Momentul 
organizatoric 

 Pregătirea materialului didactic 
necesar- voi distribui materialul 
potrivit pentru activitatea de astăzi, 
mă voi asigura că instrumentele 
tehnice funcționează 

Elevii vor urma toate 
indicațiile mele pentru a 
putea participa la 
activitate. 

 Mijloace tehnice 
(laptop, tabletă,) 

 

Captarea 
atenției 

O1 Captarea atenției se va realiza prin 
intermediul unui filmuleț 
(https://www.youtube.com/watch?v
=JWjWDTEsack&ab_channel=Ramon
aPauna) unde este explicat cum 
putem proteja natura și de ce este 
important să o protejăm. 

Elevii vor urmări cu 
atenție filmulețul.  

Expunerea 
însoțită de 
mijloace tehnice  

Mijloace tehnice  
Filmuleț 

 

Anunțarea 
temei 

O4 Voi anunța elevii că azi vom învăța 
cum să avem grijă de mediu și cum să 
reciclăm corect. 

Elevii vor asculta 
informația transmisă.  

Explicația    

Desfășurarea 
activității 

O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voi purta o discuție despre ceea ce a 
fost prezentat în filmuleț, le voi 
adresa următoarele întrebări : 
Ce este natura? 
Cum putem ajuta natura? 
Cum au stricat oamenii natura? 
Ce înseamnă reciclarea ? 
Cum putem recicla? 
Voi insista pe ceea ce înseamnă 
reciclare, vom găsi exemple practice 
a ceea ce înseamnă reciclarea.  

Elevii vor răspunde la 
întrebări, întrebările vor 
avea răspunsuri pe baza a 
ceea ce a fost prezentat 
în filmuleț.  
 
 
 
Elevii vor fi întrebați dacă 
ei au reciclat vreodată, 

Conversația 
dirijată  
 
 
 
 
 
 
Brainstormin-ul  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagine  
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O3  
 
 
 
 
O5 
 

 
 
Voi pregăti o imagine despre cum 
reciclăm corect, pe baza acesteia 
vom vedea ce înseamnă fiecare 
culoare a pubelei, ce deșeuri vor fi 
puse în fiecare pubelă.  
După ce m-am asigurat că elevii au 
înțeles ce înseamnă reciclarea, le voi 
explica sarcina pe care vor trebui să o 
îndeplinească: vor avea la dispoziție 
pubele (în miniatură) și diferite 
deșeuri iar sarcina este să sorteze 
deșeurile (să pună fiecare sticker cu 
deșeu în pubela potrivită.) 

dacă au mai întâlnit 
termenul de reciclare. 
Elevii vor descrie 
imaginea și vor răspunde 
la întrebări.  
 
 
Elevii vor asculta 
indicațiile și vor începe să 
sorteze deșeurile. 

 
 
Explicația  
 
 
 
 
Exercițiul  

 
 
Pubele în 
miniatură  
 
 
 
stickere 

Încheierea 
activității 

 Activitatea se va încheia printr-o 
scurtă recapitulare a ceea ce s-a 
prezentat azi.  

Elevii vor răspunde la 
întrebări.  
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Profesorul de chimie eco 
 

prof. Popescu Steluța 
Școala Gimnazială ”Nanu Muscel”, Câmpulung 

 
Educaţia ecologică are acelaşi scop în întreaga lume: de a forma o mentalitate sănătoasă în 

ceea ce priveşte calitatea mediului înconjurător, pentru că de calitatea mediului depinde sănătatea 
noastră. Educaţia ecologică se face începând cu primii ani de viaţă, în familie, atunci când mama sau 
alt membru al familiei îi arată o floare, o pasăre, un animal sau un fir de iarbă; se continuă la grădiniţă 
şi, apoi, la şcoală. La intrarea în şcoală copiii au o serie de reprezentări despre mediul natural, social 
şi familial în care trăiesc. Pe măsură ce cresc, educaţia lor ecologică se aprofundează, dispunând de 
un orizont mai larg de cunoştinţe şi de posibilităţi de înţelegere mai mari. Şcoala este chemată să 
determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi 
deprinderi de protejare a mediului înconjurător. 

O obligaţie primordială, o datorie de onoare a tuturor cetăţenilor planetei este cunoaşterea 
ansamblului de măsuri de ocrotire a acesteia. Înţelegerea pe care profesorii o au cu privire la 
educarea ECO trebuie să cuprindă o perspectivă mai largă a educaţiei pentru cetăţenia activă, 
profesorii trebuie să încerce să le ofere elevilor oportunităţi să-şi dezvolte atitudini şi 
comportamente civice lucrând la proiecte la nivel de şcoală sau comunitate, să încurajeze elevii să 
exploateze mediul înconjurător şi să-şi transpună abilităţile cognitive şi sociale în participarea 
practică şi activă. Profesorii trebuie să fie capabili să gestioneze şi să sprijine diferite forme de 
iniţiative participative în şcoală (precum consilii ale elevilor, iniţiative comune ale elevilor şi 
părinţilor, proiecte comunitare, învăţarea prin servicii în comunitate etc.). Crearea unui mediu de 
învăţare care promovează utilizarea unor surse diverse; găsirea, analizarea şi utilizarea informaţiilor 
sunt esenţiale deoarece cetăţenii trebuie să fie capabili să analizeze politicile publice şi reflectarea 
în mass-media a problemelor contemporane, pe baza unor dovezi raţionale. Multe arii diferite ale 
curriculumului includ procesarea informaţiilor ca un element esenţial al învăţării, cuprinzând 
colectarea de date, analiza critică, abordările comparative, perspectivele multiple etc. Internetul, 
presa, cărţile, televiziunea şi industria cinematografică toate oferă materiale bogate pentru a 
încuraja elevii să analizeze subiecte actuale legate de schimbările climatice și tot ce derivă de aici. 

Dacă elevii  doresc să-şi justifice opiniile sau să susţină o schimbare, să găsească şi să utilizeze 
fapte şi exemple în mod eficient, este esenţial să aibă încredere în abilităţile lor de a lucra cu 
informaţii. Astfel, profesorii de la toate disciplinele trebuie să fie conştienţi că desfăşurând astfel de 
activităţi cu elevii lor, în cadrul planurilor de activitate, planificărilor şi proceselor didactice, dezvoltă 
importante abilităţi ECO elevilor. 

Colaborarea în cadrul unor parteneriate adecvate cu comunitatea și implicarea în  proiecte 
de cetăţenie activă la nivel local, naţional sau internaţional şi planificarea pentru implicarea viitoare 
în comunitate sunt aspecte ce duc la  creșterea  şanselor de a produce schimbări în mentalitatea 
tuturor, iar formarea tinerilor se extinde dincolo de limitele formale ale clasei. Elevii învaţă şi cum 
să devină cetăţeni activi prin realizarea de legături între şcoală şi diverşi parteneri din comunitatea 
mai largă. Tinerii trebuie să-şi dezvolte ceea ce Henry Giroux32 a numit „un limbaj al posibilităţii” 
pentru a se vedea pe ei înşişi ca agenţi ai schimbării. Profesorii trebuie să îşi ajute elevii să îşi 
imagineze un viitor local şi global mai bun şi să le furnizeze mijloacele (cunoştinţe, abilităţi şi 
încrederea în sine) pentru a întreprinde acţiuni practice pentru realizarea acelui viitor. Abordările 
predării şi învăţării care aduc în prim plan proiectele active, participative, în care tinerii simt că deţin 
în mod autentic proprietatea, pot fi considerate în mod clar o investiţie în capitalul social pentru 
viitor. Pentru a realiza schimbări cu adevărat, şcolile şi elevii trebuie să lucreze fără excepţie alături 
de diverşi parteneri care constituie „comunitatea” şi să implice în procesul de educaţie atâtea 
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sectoare ale comunităţii câte este necesar pentru a produce schimbarea: părinţi, familii, ONG-uri şi 
organizaţii ale societăţii civile, reprezentanţi ai comunităţii, profesionişti din mass-media, etc. 

Analiza unor aspecte meteorologice şi a impactului lor; explorarea relatării unor ştiri în 
diferite surse; statisticile privind  temperaturile din aceeași zonă, pe parcursul a 20-30 ani - 
reprezintă subiecte ce creează oportunităţi pentru elevi de a explora , argumenta şi dezbate. 
Descrierea şi/sau prezentarea unui caz legat de  o problemă sau preocupare a comunității; 
comunicarea şi exprimarea unor puncte de vedere în mod public, prin intermediul unui ziar, site sau 
alt mijloc mass-media; organizarea unei consultări, unui vot sau organizarea de alegeri; contribuţia 
la politicile locale/comunitare; organizarea  de  dezbateri și prezentarea unor puncte de vedere; 
organizarea şi desfăşurarea unor expoziţii tematice fotografice / de desene /eseuri , concursuri, 
plantare de puieţi, vizionarea unor filme care prezintă teme despre natură, colectarea de deşeuri, 
realizarea unor creaţii vestimentare din deşeuri, patrule ecologice, întâlniri cu specialiştii, calendarul 
sărbătorilor ecologice, ieşiri în natură, vizite la muzeu, campanii, prezentări, eveniment comunitar ; 
înfiinţarea şi dezvoltarea unui grup de acţiune . Astfel, elevii devin conştienţi faţă de problemele 
mediului înconjurător şi învaţă să se integreze în eforturile comunităţii locale privind protecţia şi 
conservarea mediului. 

Activităţi  planificate și derulate  trebuie să fie diverse şi plăcute, în care elevii se implică în 
număr mare, cu entuziasmul caracteristic vârstei lor, să se desfăşoare  într-o atmosferă relaxantă, 
unde interesul şi comunicarea încurajează iniţiativele şi opţiunile fiecăruia. Orice acţiune ecologică 
organizată trebuie să se deruleze ca o sărbătoare, astfel încât elevii să simtă că au contribuit şi ei cu 
ceva la eforturile privind protecţia mediului înconjurător, iar mai târziu, ca părinţi, să-şi îndrume 
proprii copii. 

La elevii mai mici, în special, educaţia ecologică se realizează mai ales la nivel afectiv, 
îndeosebi prin accentuarea aspectelor ce ţin de legăturile emoţionale. Noţiunile teoretice despre 
ecologie, ecosistem, poluare, pot devin plictisitoare, dar prin diferite activităţi, ca: personalizarea 
Pământului, a animalelor, prin folosirea metaforelor, a desenului şi prin ieşiri în natură, elevii pot fi 
uşor sensibilizaţi cu privire la problemele de mediu. 

Elevii pot fi solicitaţi să caute informaţii şi să le prezinte într-un mod original, cu privire la 
diferite teme: surse alternative de energie, apa şi importanţa ei, animale pe cale de dispariţie, 
dezvoltarea urbană şi efectele ei asupra mediului, pe lângă binecunoscuta temă poluarea mediului. 

Trebuie să-i determinăm pe elevi să realizeze că protecţia mediului reprezintă respect faţă 
de natura pe care ei o iubesc şi eliminarea intervenţiilor în natură şi că fiecare acţiune negativă a 
noastră, oricât de mică ar fi, poate să afecteze mediul. Acest lucru se poate forma și în 
excursiile/taberele  organizate cu elevii în natură . Ele îmbogăţesc cunoştinţele acestora cu percepţii 
senzoriale pentru ca ei să-şi formeze noţiuni clare asupra vieţuitoarelor şi fenomenelor din natură. 
În excursii, copiii pot interpreta personal ceea ce observă, pot concluziona şi îşi pot forma deprinderi 
ecologice (de exemplu, să strângă resturile de la picnic și aducerea în discuție a importanței 
colectării selective a deșeurilor )., Se poate reduce consumul de materiale prin valorificarea 
deşeurilor de hârtie. Recompensele primite de copii vor răsplăti gândirea lor creativă şi aportul pe 
care îl aduc la găsirea unor soluţii care rezolvă unele probleme legate de mediu. De asemenea, elevii 
care devin responsabili din punct de vedere ecologic pot influenţa părinţii prin exemplul lor. 

În clasele V-VII, pentru educaţia ecologică nu sunt alocate ore speciale, aceasta realizându-
se prin orele de biologie, chimie, fizică , ore de consiliere şi prin tratarea interdisciplinară a temelor 
legate de protecţia mediului sau prin alegerea unui opţional care să aibă în studiu o temă de 
ecologie.  Protecţia mediului devine tot mai mult una dintre cele mai importante preocupări ale 
societăţii contemporane, de aceea, este important, ca în primul rând, noi, profesorii de biologie, să 
avem un comportament ecologic, pentru ca noţiunile pe care le transmitem şi acţiunile pe care le 
desfăşurăm să fie credibile în faţa elevilor. 
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Cadrul didactic are rolul, în etapa iniţială, de a pregăti elevii printr-o educaţie permanentă în 
acest scop, în vederea cunoaşterii naturii şi a descifrării tainelor ei; vor înţelege importanţa acesteia 
şi necesitatea de a o păstra sănătoasă pentru ei şi pentru generaţia viitoare. Astfel, profesorul 
trebuie să aibă o bună pregătire cultural-ştiinţifică şi să contribuie la însuşirea de către elevi a unor 
informaţii de bază din domeniul: geografiei, geologiei, chimiei, biologiei, etc., ajungând ca elevii nu 
numai să le cunoască, dar să opereze cu ele, să le aplice în practică sau în asimilarea altor cunoştinţe, 
fiindcă altfel nu pot deveni operaţionale. 

Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de 
importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Implicarea micilor şcolari în 
activităţile de cunoaştere, înţelegere a unor fapte şi fenomene din universul apropiat, în 
identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a mediului, are ca rezultat 
formarea unor convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltarea mediului înconjurător 
– condiţie de viaţă civilizată şi sănătoase. 
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ENERGIA EOLIANĂ 
 

prof. Pupăză Vasilica 
Liceul Tehnologic Halînga 

 
Energia eoliană este generată prin transferul energiei vântului unei turbine eoliene. 

Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeței Pământului de către energia radiată 
de Soare care ajunge la suprafața planetei noastre. Această încălzire variabilă a straturilor de aer 
produce zone de aer de densități diferite, fapt care creează diferite mișcări ale aerului. Energia 
cinetică a vântului poate fi folosită la antrenarea elicelor turbinelor, care sunt capabile de a genera 
electricitate. Unele turbine eoliene sunt capabile de a produce până la 5 MW de energie electrică, 
deși acestea necesită o viteză constantă a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 kilometri pe oră. 
În puține zone ale Pământului există vânturi având viteze constante de această valoare, deși vânturi 
mai puternice se pot găsi la altitudine mai mare și în zonele oceanice. Singurul dezavantaj al energiei 
eoliene este ca necesita service datorita uzurii. 

Vantul este miscarea aerului; el are energie cinetica pe care turbinele eoliene o pot capta. 
Curenţii de aer din atmosfera înconjoara planeta şi apar atât datorită încălzirii inegale a suprafeţei 
pământului de catre soare, polii primind mai puţină energie solară decât Ecuatorul, cât si datorită 
rotaţiei planetei. Aerul cald are densitate mai mică şi este mai uşor decât cel rece. Aerul din regiunile 
mai calde se ridică, iar aerul mai rece si mai dens îi ia locul generând vantul. 
 

 
 

Datorită faptului ca pământul şi apa absorb caldura solară în proporţii diferite, aerul aflat 
deasupra pământului se încalzeste şi se raceşte mai repede decât cel aflat deasupra apei. Pe 
parcursul zilei, aerul de deasupra pământului se dilată si se ridică, fiind înlocuit de aerul mai rece 
aflat deasupra mării, creând briza marină din zona de coastă. În timpul nopţii procesul se inversează. 

Cu cât este mai mare viteza vântului, cu atât el conţine mai multă energie. Viteza vântului 
din larg este în general mai mare decât cea de la suprafaţa uscatului. Pe măsura ce vântul bate 
deasupra apei, el generează valuri şi pierde o parte din energie datorită frecării. 

  
Energia vântului este mai mare în largul coastelor, crescând în intensitate odata cu înălţimea 

în raport cu suprafaţa apei. 
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Circa un procent din energia solară, ce atinge suprafaţa Pămîntului, pune în circulaţie masele 

atmosferice de aer. Aceasta se întîmplă atunci cînd aerul începe să se deplaseze din cauza diferenţei 
de temperatură în diferite locuri ale Pămîntului. În ansamblu, energia produsă de mişcarea maselor 
de aer depăşeşte de 100 de ori întregul volum al necesarului de energie în lume. Însă, doar o mică 
parte din această energie este folosită în scopuri practice. 
 
Bibliografie: 
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Proiectul de educaţie ecologică - „SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE” 
 

prof. Purcărea-Ciulacu Valeria 
Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti 

 
Proiectul “Pădurea - energie vie”, desfăşurat în cadrul Programului Internaţional “Să 

învăţăm despre pădure”, a prilejuit în acest an şcolar, organizarea mai multor activităţi desfăşurate 
în mediul online dar şi individual, prin care elevii au cunoscut „lumea” pădurii, au aflat importanţa 
pe care o are pentru om şi mediul natural. 

Activităţile proiectate şi desfăşurate de elevi au avut un caracter interactiv, menite să-i 
înveţe să iubească natura, să înţeleagă rolul pădurii pentru planeta noastră în asigurarea unui mediu 
sănătos, punând bazele formării unui comportament civic responsabil faţă de pădure, faţă de plante 
în general, faţă de mediu. 

Scopul proiectului: cultivarea interesului şi dragostei pentru pădure cu tot habitatul ei 
natural si constientizarea elevilor privind importanţa ariilor protejate pentru o dezvoltare durabila 
a societăţii de mâine. 

Proiectul a avut următoarele obiective: 

• Stimularea interesului elevilor pentru cunoştinţele din domeniul ecologic; 

• Însuşirea unor norme de comportament ecologic specific pentru asigurarea echilibrului 
dintre sănătatea individului şi mediul în care trăieşte; 

• Conştientizarea necesităţii protejării pădurii; 

• Cultivarea capacităţii de colaborare în scopul protejării mediului; 

• Dezvoltarea interesului pentru activitati desfasurate in aer liber, intr-un cadrul natural; 

• Stimularea interesului pentru dobandirea de abilitati practice in sânul naturii si un doar 
informatii pur teoretice; 

• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 
expoziţii şi concursuri, chiar şi online; 

• Cultivarea sentimentelor estetice în contact direct cu frumuseţile şi farmecul naturii. 
Condiţiile neprielnice generate de pandemie şi din acest an şcolar, ca şi în anul trecut dealtfel, 

în care elevii nu au putut să desfăşoare activităţi în aer liber, i-a determinat să aprecieze şi mai mult 
mediul înconjurător şi să înţeleagă cât de importantă este relaţia omului cu natura. 
 

Etapele de desfăşurare ale Programului “Să învăţăm despre pădure”:  
I. ETAPA DE DOCUMENTARE 
- Constituirea comitetului de lucru: din elevii participanţi. 
- Stabilirea locului de desfăşurare: iniţial Parcul Carol – fizic, ulterior virtual. 
- Titlul proiectului: “Pădurea – energie vie” 

Implicarea elevilor şi a familiilor lor în proiect s-a realizat încă din prima etapă, Etapa de 
documentare, în care s-au stabilit grupe de lucru şi responsabilităţile fiecărei grupe, titlul proiectului 
şi locul de desfăşurare.  

Titlul a fost ales după mai multe discuţii, vizionări de filme despre ecosistemele de parc si 
pădure, în urma cărora li s-a cerut elevilor să spună câte o însuşire, o denumire comparativă pentru 
pădure. Astfel s-a votat titlul “Pădurea – energie vie”. Elevii au fost foarte creativi în tot ce li s-a 
cerut să facă pentru a populariza acest proiect în cadrul şcolii şi comunităţii locale, în rândul 
părinţilor. În colaborare cu părinţii elevilor am stabilit locul de desfăşurare a acţiunilor pentru etapa 
de lucru în pădure.  

Etapa de lucru în pădure era prevăzută iniţial pentru perioada martie- aprilie, pentru a 
celebra «Luna pădurii» prin acţiuni de plantare de puieţi de arbori şi arbuşti, amplasare de căsuţe 
pentru păsări, activităţi de igienizare dar şi de recreere, etc. 
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Deoarece la începutul lunii martie cursurile se desfăşurau online, derularea proiectului LeAF 
s-a desfăşurat virtual şi individual. 

II. ETAPA DE LUCRU ÎN PĂDURE 
S-a desfăşurat online, pe platforma ADSERVIO. Tematica lecţiilor în această etapă a fost 

variată, cu abordare transdiciplinară, cu utilizarea inteligenţelor multiple, iar în derularea 
activităţilor a fost folosită  pădurea- cadru natural, învăţarea prin acţiune şi lucrul în echipă. De 
asemenea, elevii au plantat individual puieţi de arbori, arbuşti, pomi fructiferi, trandafiri, lalele, 
panseluţe, crizanteme, fie în grădina casei sau chiar în ghivece.  
 

Activităţile derulate au fost: 
a. Lecţia de biologie – ecosistemul parcului Carol: 
Elevii au primit tema “Pădurea – energie vie” exemplificare în Parcul Carol şi au realizat-o 

sub forma de proiecte/ referate. 
Parcul Carol sau Parcul Libertăţii este un parc amplasat în sectorul 4 al Bucureştiului, pe 

Dealul Filaretului. Parcul a fost amenajat între anii 1900-1906 după planurile arhitectului peisagist 
francez Eduard Redont şi a fost inaugurat în 1906 pentru a sărbători 40 de ani de domnie a regelui 
Carol I. Încă de la început, Parcul Carol a fost proiectat ca o amenajare peisagistică  spectaculoasă şi 
deosebit de complexă, dezvoltată în jurul unei alei principale.  

Iniţial, parcul ar fi trebuit să acopere o suprafaţă de 36 de hectare, dar până la sfârşitul 
amenajării lui, s-a ajuns la 41 de hectare. Odata cu amenajarea, au fost plantaţi 4.206 copaci din 
specii foioase, 5.983 de conifere şi aproape 50.000 de arbuşti din specii diverse precum şi 
numeroase alte plante cu flori. Fiecare în parte şi toate la un loc, au fost amplasate la locul potrivit, 
astfel încât lasă impresia că amenajarea peisagistica este naturală. 

De asemenea, a fost amenajat si un lac de agrement. Cu o suprafaţă de circa două hectare, 
acest luciu de apă era menit să aducă o notă de diversitate întregului ansamblu. 

În perioada verii lacul manifestă fenomenul de înflorire algală datorită concentraţiei mari de 
fosfor şi azot din apă, substanţe ce ajung în apa lacului pe mai multe căi, printre care apele uzate 
menajere insuficient epurate din pânza freatica sau din suplimentul de hrană oferit peştilor din lac. 

Golirea lacului reprezintă un factor limitativ foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea 
plantelor acvatice, alături de betonarea malurilor, eliminând astfel zonele puţin adânci, permiţând 
doar dezvoltarea plantelor submerse anuale precum broscăriţa (Potamogeton crispus) şi brădişul 
(Myriophyllum spicatum) sau parţial emerse precum stuful (Phragmites communis) sau papura 
(Typha latifolia) şi emerse, cum este lintiţa de apa (Lemna minor), lintiţa (Spirodela polyrrhiza), însă 
şi acestea se pot găsi destul de rar, în zonele mai retrase şi umbroase. 

Lacul are o diversitate redusă de specii de vertebrate şi nevertebrate. Dintre nevertebrate, 
amintim scoici, păianjeni de apa, melci.  

Dintre vertebrate, peştii lipsesc, ceea ce face posibila dezvoltarea larvelor de culicide  
deoarece adâncimea lacului este redusă, între  0,7 -1,5 m. 

Amfibienii sunt reprezentaţi prin broasca mare de lac (Rana ridibunda) şi prin broasca mică 
de lac (Rana esculenta). 

Reptilele sunt reprezentate de guşter (Lacerta viridis) şi, de asemenea, de unica specie de 
ţestoasă acvatică românească, ţestoasa de lac (Emys orbicularis), specie vulnerabilă, protejată. 

Păsările sunt prezente tot timpul anului, însă acestea sunt mai evidente iarna, atunci când 
se formează colonii de iernare. Dintre păsările ce pot fi întâlnite pe lac becaţina comună (Gallinago 
gallinago), lişiţa (Fulica atra) şi ocazional corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricollis) şi corcodelul 
mic (Podiceps ruficollis). În privinţa mamiferelor, nu am observat nicio specie acvatică. 
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b. Lecţia de geografie – cunoaşterea parcului Carol: 
Coordonatele GPS ale Parcului Carol, latitudine şi longitudine sunt: 44.413891N, 26.096475E.  Iniţial, 
parcul ar fi trebuit să acopere o suprafaţă de 36 de hectare, dar până la sfârşitul amenajării lui, s-a 
ajuns la 41 de hectare.  
De asemenea, a fost amenajat si un lac de agrement. Cu o suprafaţă de circa două hectare, acest 
luciu de apă era menit să aducă o notă de diversitate întregului ansamblu. 

c. Lecţia de matematică: elevii au calculat vârsta arborilor seculari pe baza cunoasterii 
circumferintei lor 

d. Lecţia de desen – culorile pădurii: elevii au realizat desene, afişe sau postere cu tema 
„Luna pădurii” martie- aprilie 2021 

e. Lecţia de română - Descrierea pădurii: în proză sau în versuri, elevii au creat adevărate 
opere de artă dedicate frumuseţilor pădurii. 

f. Lecţia de educaţie tehnologică – Utilizarea resurselor naturale ale pădurii: 
- elevii au confecţionat machete,  obiecte din materiale reciclabile – hârtie, crenguţe, 

frunze uscate. 
g. Lecţia de ecologie şi educaţie civică - Cum protejăm pădurea? 
Activităţile s-au axat pe dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare a realităţii şi au 

urmărit relaţia dintre om şi natură, formarea atitudinilor pozitive faţă de realizarea unui mediu 
ecologic, echilibrat, propice vieţii. 
 

III. ETAPA DE EVALUARE 
Activităţile online au alternat cu etapa de evaluare, îmbinând eficient acumularea de 

cunoştinţe cu aplicarea lor, desfăşurate sub diferite forme: compunere, pictură, fotografii, 
conversaţie, povestire, precum şi realizarea mapelor şi portofoliilor. 

Colecţiile de materiale, fotoreportajele şi creaţiile au fost valorificate în paginile revistei  
şcolii şi în alte publicaţii, ca şi în publicaţia de faţă. 

Evaluarea a avut în vedere următoarele aspecte: 
- aprecierea manierei în care elevii s-au implicat în desfăşurarea activităţilor propuse prin 

premierea acestora cu disticţia ,,Sunt Eco-Bolintinean!”; 
- observarea comportamentului ecologic al elevilor în activităţile curente şi evidenţierea 

acestora pe classroom-ul  clasei ; 
- postarea materialele realizate în cadrul proiectului LeAF; 
- popularizarea proiectului LeAF. 
Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al elevilor, intuiţia şi imaginaţia acestora. 

Astfel activităţile de învăţare desfăşurate  în cadrul proiectului “Padurea- energie vie” au fost 
orientate spre observarea şi explorarea directă a mediului înconjurător, elevii au observat mai uşor 
activităţile economice care dăunează mediului şi influenţează negativ sănătatea omului. Dacă vom 
reuşi să insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer curat şi 
un mediu sănătos, iar mileniul în care am păşit va fi unul al reconcilierii cu natura spre binele şi 
folosul nostru. 

Proiectul “Să învăţăm despre pădure” reprezintă încă un pas în vederea integrării conştiente 
a elevului în mediul natural, social şi cultural. 
 

Webgrafie: 
1. https://www.ccdg.ro/programe/leaf 
2. https://www.comanaparc.ro/  
3. https://wikipedia.org/wiki/Parcul_Carol 
4. https://parcaventuracomana.ro/ 
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Carol_I 
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Lecţia de educaţie tehnologică – Luna pădurii 

 
Lecţia de ecologie şi educaţie civică 
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Organisme modificate genetic 
 

prof. Rad Lăcrimioara 
Colegiul Tehnic „C.D.Nenițescu”, Baia Mare 

 
Ce sunt organismele modificate genetic? 
Organismul modificat genetic este un organism al cărui material genetic a fost alterat 

folosind tehnici de inginerie genetică. Tehnicile ingineriei genetice constau în izolarea segmentelor 
ADN (materialul genetic) de la o fiinţă vie (virusuri, bacterii, plante, animale şi inclusiv om) pentru a 
le introduce în materialul ereditar al alteia. Pentru acest lucru, genele care se doresc adăugate fie 
se ataşează unui virus cu care organismul este apoi contaminat, fie se introduc direct în nucleul unei 
celule cu o seringă specială. 

Organismele modificate genetic au fost introduse în România în anul 1998, cultivându-se mai 
multe varietăți de soia modificată genetic. 
Top 10 alimente modificate genetic: 
1. Porumbul – Monsanto a recunoscut că în SUA jumătate din culturile de porumb sunt modificate 
genetic. Şoarecii hrăniţi cu porumb modificat genetic au probleme de reproducere şi fertilitate. 
2. Soia – modificată să reziste la ierbicide. Produse: făină de soia, tofu, băuturi de soia, ulei de soia 
etc. Hamsterii hrăniţi cu soia modificată genetic au probleme de înmulţire şi o rată ridicată a 
mortalităţii. 
3. Bumbacul – de asemenea proiectat să reziste erbicidărilor. Mii de fermieri indieni au suferit 
afecţiuni ale pielii după expunerea la vata de bumbac modificat genetic. 
4. Papaya - o varietate rezistentă la un virus a fost introdusă în Hawaii în 1999. Culturile de papaya 
transgenică ocupă acum trei pătrimi din totalul arhipelagului Hawaii. 
5. Orezul – cultura emblemă a Asiei de Sud Est a fost modificată genetic să conţină o mare cantitate 
de vitamina A. Se pare că există şi o varietate ce conţine gene umane care e cultivată pe teritoriul 
Statelor Unite. China Daily, un ziar online, arată că s-au semnalat probleme serioase de sănătate 
publică şi mediu date de culturile deorez OMG, care dau reacţii alergice. Există şi unele temeri legate 
de transferul de gene. 
6. Tomatele - au fost modificate pentru păstrare mai îndelungată pe rafturi, prevenindu-se alterarea 
lor care, în mod natural, are loc rapid. Într-un test vizând siguranţa roşiilor OMG, unele animale au 
murit la câteva săptămâni de la ingerarea unor astfel de tomate. 
7. Rapiţa – uleiul de rapiţă se foloseşte la producerea de ulei comestibil şi de margarină. Şi mierea 
mai poate fi produsă din flori de rapiţă. În Germania, autorităţile au raportat că o treime din polenul 
prezent în mierea canadiană provine de la culturi modificate genetic. 
8. Produsele din lapte. S-a descoperit că 22% din vacile de pe teritoriul Statelor Unite au fost 
injectate cu hormon de creştere bovin recombinant (modificat genetic) – rbGH. Acest hormon 
produs de Monsanto determină vacile să-şi sporească producţia de lapte cu 15%. Laptele provenit 
de la astfel de vaci conţine un nivel ridicat de IGF–1 (Insulin Growth Factors – factori de creştere 
insulinici). Oamenii au de asemenea IGF-1 în organismul lor. Cercetătorii şi-au exprimat îngrijorarea, 
arătând că nivelurile sporite de IGF-1 în corpul uman au fost asociate cu cancere de colon şi de sân. 
9. Cartofii – şoarecii hrăniţi cu cartofi modificaţi cu Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Cry 1 au fost 
descoperiţi cu toxine în organism. În pofida anunţurilor contrare, aceasta arată că toxina Cry 1 era 
stabilă în organismul şoarecilor de laborator.Când riscurile de sănătate au fost date publicităţii, s-a 
pornit o dezbatere. 
10. Mazărea – cea modificată genetic a fost identificată ca fiind cauza unor răspunsuri imunologice 
la şoareci şi posibil la om. O genă de fasole a fost inclusă în mazărea modificată genetic, cu scopul 
de a crea o proteină care funcţionează ca un pesticid. 

Avantaje / dezavantaje ale alimentelor modificate genetic. 
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Părerile specialiștilor în agricultură și ale oamenilor de știință sunt încă împărțite, între cei 
care susțin că aceasta ar fi o soluție pentru rezolvarea unor situații precum foametea din unele zone 
din Africa sau Asia și cei care spun că acest tip de plante pun în pericol sănătatea oamenilor. 

Situația mondială  
Peste 16,7milioane de agricultori din 29 de țări cultivă organisme modificate genetic (OMG), 

potrivit raportului anual al ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications). Creșterea suprafețelor este de două ori mai rapidă în țările în curs de dezvoltare. 
Acestea reprezintă 50% din creșterea mondială înregistrată de culturile transgenice, fiind de 
așteptat ca suprafețele cultivate să le depășească pe cele din țările industrializate. Aproape 90% din 
suprafața plantată cu organisme modificate genetic în 2007 se rezumă la cinci țări în America de 
Nord și Sud, cu 80% în Statele Unite, Argentina și Brazilia. O singură țară, Statele Unite, cultivă peste 
50% din culturile modificate genetic a lumii. Pe mai puțin de 3% din suprafața cultivabilă din India și 
China sunt plantate culturi modificate genetic, dintre care aproape exclusiv bumbac modificat 
genetic. 

SUA este principalul producător de culturi transgenice cu 69 milioane de hectare cultivate, 
fiind urmată de Brazilia – 30,3 milioane de hectare -, aceasta fiind și țara cu cel mai mare ritm de 
creștere anual (20%). În India, cultura bumbacului modificat genetic – 10,6 milioane hectare – a 
devenit cea mai productivă, în timp ce în China s-a ajuns la suprafețe de 3,9 milioane de hectare. În 
Filipine, suprafețele cultivate cu porumb transgenic ating 600.000 ha, în creștere cu 20%. 

Cultivarea plantelor modificate genetic în Europa 
Din punct de vedere legal soia modificată genetic nu este autorizată pentru cultivare pe 

teritoriul Uniunii Europene (UE). În România aceasta a fost interzisă în anul 2006 înainte de aderarea 
la UE. Cultivarea de OMG fără autorizaţie se sancţionează cu amendă de la 50 000 la      80 000 lei. 
Este autorizată, însă, cultivarea porumbului modificat genetic MON810, "inventat" de compania 
Monsanto. În Uniunea Europeana există, însă, șase state care au interzis cultivarea porumbului MON 
810: Franța, Germania, Austria, Grecia, Ungaria și Polonia. Conform eurobarometrelor realizate în 
ultimul deceniu, consumatorii europeni și-au exprimat refuzul categoric de a nu consuma organisme 
modificate genetic. Uniunea Europeana, una din piețele cheie pentru industria biotehnologică, 
rămâne închisă culturilor transgenice, opinia publică fiind opusă acestui tip de alimente de mai bine 
de zece ani. Doar două culturi transgenice sunt autorizate să fie cultivate în UE, porumbul de la 
Monsanto, MON810 și cartoful Amflora de la BASF. Porumbul a fost modificat genetic pentru a 
produce propria toxina împotriva dăunătorului comun Ostrinia Nubilialis (vierme sfredelitor al 
tulpinii porumbului). Cartoful Amflora a fost modificat genetic pentru un conținut sporit de amidon, 
dar totodată, conține și o gena marker de rezistență la antibiotice precum kanamicina și neomicina. 

În ceea ce priveşte Europa, anul trecut s-a înregistrat o creştere de peste 25% la suprafeţele 
cu porumb transgenic, suprafaţa cultivată atingând 114 490 ha. Europa importă o parte substanţială 
din furajele de care are nevoie, iar o mare parte din ele sunt importate anual în Europa din ţări terţe, 
format din 13 milioane t de soia boabe, 22 milioane t de şrot de soia, 2,5 milioane t de porumb, 2 
milioane t de rapiţă şi 0,1 milioane t de bumbac. Crescătorii europeni de animale depind de 
importurile de soia, pentru furaje. Europa importă cea mai mare parte a soiei pe care o utilizează, 
iar majoritatea acestor importuri constau din culturi transgenice din America de Nord şi America 
Latină. 

Opinia publică rămâne opusă alimentelor transgenice (conform Eurobarometer) și opiniile 
guvernelor europene rămân împărțite în problema autorizării plantelor transgenice în Europa. 
 

Situația în România. 
Primele culturi comerciale de soia modificată genetic (MG) au fost introduse în România în 

anul 1998. Este vorba de 14 varietăți de soia modificată genetic. 
Cifre oficiale arată că: 
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- în anul 2004 au fost cultivate 5 523 ha cu soia MG, 
- în anul 2005 au fost cultivate 87 600 ha cu soia MG 
- iar în 2006 au fost cultivate 137 275,5 ha. 

Când România a devenit stat membru al UE în anul 2007, soia MG a fost oficial interzisă 
pentru cultivare pe teritoriul României, conform reglementărilor europene (soia MG nu era 
autorizată pentru cultivare pe teritoriul UE, fiind considerată nefezabilă din punct de vedere 
economic). 

Porumbul modificat genetic MON810. A fost aprobat tacit pentru cultivare în România un soi 
de porumb MG cu denumirea MON810 (ce aparține companiei Monsanto). Acesta era singurul OMG 
autorizat în UE. În România nu au fost efectuate studii de evaluare a porumbului modificat genetic 
pentru a se vedea care sunt efectele asupra mediului. 

România este o țară în care culturile de porumb au devenit o tradiție, deținând un patrimoniu 
genetic valoros de varietăți tradiționale de porumb. Cele aproximativ 3 milioane de hectare cultivate 
cu porumb nemodificat genetic sunt expuse contaminării. În privința porumbului modificat genetic 
MON810, cifrele oficiale arată că suprafețele pe care a fost cultivat au întregistrat: 

- în 2007 - 332,5 ha 
- în 2008 - 6130,44 ha. 
- în 2009 - 3243,52 ha. 
- în 2010 - 822,6 ha. 
- în 2011 - 588,18 ha. 

 
Dezbateri Europene. Încă din 2007, România a arătat o puternică atitudine pro OMG în cadrul 

dezbaterilor europene. Există o serie largă de discuții în domeniul OMG în cadrul structurilor UE în 
ceea ce privește noi aprobări de OMG. 

Votul României în aceste discuții s-a situat fie în favoarea OMG-urilor, fie neutru. Acest lucru 
demonstrează pe de o parte succesul eforturilor depuse de companiile producătoare de OMG, 
pentru a influența decizia la nivelul autorităților românești, iar pe de altă  parte, lipsa de interes a 
autorităților de a evalua riscurile asupra mediului și sănătății umane. 

De asemenea, guvernul român acționează ca facilitator pentru Monsanto și alte companii 
producătoare de soia modificată genetic. Acestea folosesc exemplul "experienței românești" în 
cazul soiei modificate genetic pentru lobby în cadrul Comisiei Europene. "Experiența  românească" 
se referă la succesul enorm pe care l-a avut soia modificata genetic în România și cum se poate 
implementa o astfel de practică la scară largă. România este singura țară din lume care a raportat o 
producție la hectar mai mare pentru soia modificată genetic decât soia convențională. Datele despre 
producția record nu au fost niciodată verificate în mod oficial și nu au fost autentificate. 

Un aspect și mai grav legat de legislația OMG este aplicarea acesteia. Un exemplu concret, 
este felul în care România a pus în aplicare interzicerea cultivării soiei MG. Eforturile depuse pentru 
înlăturarea acesteia din câmpuri au fost superficiale și iresponsabile. Mai mult de atât, Registrul 
National al OMG din anul 2006 arată faptul că autoritățile nu aveau niciun control asupra cultivării 
soiei MG nici în momentul în care era autorizată în România. Există numeroase cazuri de date care 
lipsesc (locații ale culturilor, dimensiuni ale culturilor, varietățile cultivate, originea semințelor, 
destinația producției etc.) precum și date procesate greșit (greșeli aritmetice de baza – suma 
suprafețelor). 
 

Etichetare. Legislația românească prevede etichetarea produselor modificate genetic ca fiind 
obligatorie înca din iunie 2006 (Legea 106/2002 – prevederile legate de OMG fiind completate de 
HG173/2006). Aceasta lege în vigoare, nu este implementată. Nici în prezent nu există nici măcar un 
produs alimentar sau furajer comercializat pe piața din România, care sa fie etichetat ca fiind 
modificat genetic sau ca având ingrediente modificate genetic. 
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Opinia publică. 81,5 % dintre români vor ca autoritățile de la București să interzică 

Organismele Modificate Genetic (OMG), în timp ce trei sferturi dintre aceștia nu doresc să consume 
astfel de produse, relevă un sondaj de opinie realizat de IMAS, la comanda Centrului de Informare 
pentru Organismele Modificate Genetic-InfOMG. 

De cealalată parte, Federația Națională a Producătorilor Agricoli din România consideră că 
argumentele asociațiilor "anti OMG" din punct de vedere științific și tehnic sunt lipsite de rigoare. 
Potrivit FNPAR, importurile de materii prime sau subproduse, provenite din culturi modificate 
genetic, continuă să fie permise. FNPAR susține că scoaterea soiei modificate genetic din cultură a 
dus la pierderi de 1,2 miliarde de euro anual pe întreaga filieră în România. 
 

Recunoașterea produselor modificate genetic. Întregul secret constă în descifrarea etichetei, 
adică acel autocolant lipit direct pe coaja legumei /fructului sau, după caz, pe punga în care sunt 
ambalate acestea (de ex. la portocale). 
Orice etichetă are î ntre 4-5 cifre:  

➢ dacă produsul are 4 cifre (de ex. 4021) înseamnă că a fost crescut într -un mediu normal, însă 
nu BIO. Produsul însă NU a fost modificat genetic. 

➢ dacă produsul are 5 cifre, iar prima cifră incepe cu 9 (de ex. 96584), înseamnă ca este BIO. 
➢ dacă produsul este format din 5 cifre, iar prima cifră este 8 (de ex. 86584), înseamnă că 

acesta a fost modificat genetic. 
Orez cu gene umane?  
Chiar între organismele modificate prin inginerie genetică, există un caz cu totul special. 
Este un orez ce conţine gene umane, produs de compania Ventria Bioscience şi care este 

cultivat acum pe circa 1600 de hectare în Junction City, Kansas, SUA –  poate şi prin alte părţi, şi cea 
mai mare parte a oamenilor habar n-au că există aşa ceva. Firma cultivă de câţiva ani buni în secret 
soiul de orez modificat cu gene din ficatul uman, în scopul de a preleva proteinele dezvoltate de 
acest “Frankenorez” şi de a le folosi la producerea de medicamente. Cu aprobare de la USDA – 
departamentul agriculturii din SUA – Ventria a luat una din cele mai larg răspândite cereale din lume 
şi o foloseşte drept catalizator pentru obţinerea de noi medicamente. 

Iniţial, cultivarea acestui tip de OMG, în trei varietăţi, a fost limitată la interiorul 
laboratoarelor. În 2007, Ventria a scos orezul afară, în aer liber. Compania a încercat să-l cultive mai 
întâi în Missouri, dar a întâmpinat rezistenţă din partea Anheuser - Busch şi a altor firme, care au 
ameninţat să boicoteze tot orezul produs în acel stat dacăVentria ar fi plantat orezul în graniţele  
statului din inima SUA. Aşa încât Ventria s-a mutat cu plantările în Kansas. Problema cea mare constă 
în faptul că, deşi acest tip de orez nu a fost aprobat pentru consumul uman, este cultivat în câmp 
deschis, unde potenţialul de înmulţire necontrolată este uriaş, iar  pericolul pentru sănătatea publică 
este, de asemenea, pe măsură. Cu toate protestele care au urmat conştientizării acestor riscuri, 
USDA(U.S. Department of  Agriculture) a aprobat cultivarea în câmp deschis a acestui orez. Şi 
aceasta după ce FDA (Food and Drug Administration) a refuzat autorizarea OMG-ului produs de 
Ventria în 2003. 

În concluzie, impactul organismelor modificate genetic poate să fie atât pozitiv, cât și negativ, 
atât asupra umanității, cât și asupra mediului înconjurător. Informarea cu privire la acest subiect 
lasă de dorit, oamenii nefiind conștienți de ceea ce consumă, cu atât mai puțin la efectele a ce 
consumă asupra a tot ce îi privește. Modificarea genetică constituie o încercare a umanității, a 
stiinței de a dezvolta produse mai bune, mai rezistente în timp și împotriva factorilor dăunători, o 
privire către viitor și evoluție, în vederea îmbunătățirii stării sociale și economice. 
 
 
 



230 

Bibliografie 
1. Ghid de buzunar. Culturi și politici OMG 
2. Sănătatea populației umane în interdependență cu mediul. Ecologie umană/ Editura medicală/ 

București, 1979. 
3. Ecologie/Niculina Ghenescu,Gheorghe Drăgușoiu Ion Onțiu/Ed. LVS Crepuscul/2004 
4. http://www.gazetadeagricultura.info/marketing/12120-recunoasterea-produselor-modificate-

genetic. 
5. http://www.gazetadeagricultura.info/stiri-agricultura/11566-imbolnavirea-organismul-prin-

ingineriegenetica. 
6. http://www.realitatea.net/ce-sunt-organismele-modificate-genetic-sunteti-de-acord-cu-

ele_821597. 
7. http://www.forbes.ro/Culturile-transgenice-acopera-10-din-supratele-cultivate-din-

lume_0_3743. 
8. http://www.infomg.ro/web/ro/Situatia_in_Romania/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 

Proiect educațional de educație ecologică - ”GÂNDEȘTE VERDE, GÂNDEȘTE CURAT!” 
 

prof. Săceleanu Fănica 
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Fetești 

 
Moto: „Nu putem schimba pe alţii, dar dacă ne putem schimba pe noi înşine, putem înceta 
schimbarea înfăţişării Pământului”. Melodie Beattie 
 
Argument 
 

Educaţia de mediu reprezintă procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului 
înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurător. Educaţia pentru mediu poate 
crea premisele pentru dezvoltarea în rândul elevilor a unui comportament civic de protecţie a 
mediului înconjurător, ii poate ajuta să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori, ceea ce duce 
la asumarea răspunderii pentru menţinerea calităţii mediului.  

Copiii sunt un public important pentru educaţia de mediu si, în multe cazuri, copiii îşi pot 
influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii. Credem că problemele de mediu sunt urgenţe 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. 

Acest lucru se poate realiza prin informare, iar informarea facută de elevi, prin prisma 
experienței acumulate, poate fi valorificată la mai multe nivele.  

În cadrul scolii activitatile ecologice reprezinta o traditie prin : 

• lucrari de igienizare și gospodarire a perimetrului unității școlare  

• activitati comune cu primăria Municipiului Fetești, precum activitatea extrașcolară 
Colectarea selectivă a  deșeurilor. Campanie de informare asupra sistemului de 
gestionare a deșeurilor  

Grup țintă: 

• elevii Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” Fetești ; 

• familiile participanților; 

• cadre didactice; 

• comunitatea locală 
Scopul proiectului : 

• Să promoveze principiile educației pentru mediu și pentru sănătatea mediului; 

• Să dezvolte interesul pentru problemele locale și globale precum și modalitațile de rezolvare 
a acestora. 

Obiectivele proiectului : 

• să-și îmbogățească cunoștințele cu informații despre mediu, sănătatea mediului, factori și 
agenți de poluare, colectare selectivă a deșeurilor, etc. ; 

• să coreleze informații deprinse în școală cu cele rezultate din cercetarea și analizarea la fața 
locului/independentă;  

• să conștientizeze și să aprecieze rolul mediului în societatea umană, în special cea 
contemporană; 

• să conștientizeze asumarea responsabilității de păstrare a sănătății mediului pe plan local și 
global; 

• să dezvolte spiritul de lucru în echipă 
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Resurse: 
Resurse umane: 

• elevii Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” Fetești; 

• cadre didactice 

• părinți 

• autorități(parteneri) 
Resurse materiale: 

• hartie (pentru xerocopierea materialului informativ și realizat); 

• materiale reciclabile (în cadrul activităților / competițiilor de creații originale); 

• logistica : P.C, videoproiector, imprimantă, aparat foto, unelte agricole 
Resurse temporale: 

• durata proiectului : OCTOMBRIE 2021 - IUNIE 2022 
Surse de finantare: 

• proprie (părinți) 

• sponsorizare (Primaria Municipiului Fetești) 
Metode didactice: 

• dezbaterea 

• brainstorming  

• explicația; 

• conversația euristică; 

• proiectul 
 
Programul  de  activităţi: 
 

Nr.crt. Activitatea Modalităţi de realizare Data Participanţi 

1. 31 OCTOMBRIE - ZIUA 
INTERNATIONALĂ A 
MĂRII NEGRE 

Concurs de desene / afișe și 
eseuri  
Dezbatere on-line 

25 oct - 
1 nov 

Diriginții și elevii 
claselor 
gimnaziale 

2. RECICLĂM, 
CONFECTIONĂM ȘI NE 
DISTRĂM 

Atelier  
Concurs de creații reciclate 

Decembrie 
2021 

Diriginții și elevii 
claselor liceale 

3 22 MARTIE- ZIUA 
MONDIALĂ A APEI 

Eseuri,referate Martie 
2022 

Diriginții și elevii 
claselor liceale 

4. 22 APRILIE- ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ A 
PĂMÂNTULUI 

Eseuri,referate,desene Aprilie 
2022 

Diriginții și elevii 
claselor 
gimnaziale 

5. 17 MAI – ZIUA 
PROTECȚIEI MEDIULUI 

Concurs de desene / afișe și 
eseuri 
Masă rotundă, dezbatere  

Mai 
2022 

Diriginții și elevii 
claselor 
gimnaziale și 
liceale 

6 SĂNĂTATEA MEDIULUI 
– SĂNĂTATEA NOASTRĂ 

Activitate de ecologizare a 
perimetrului școlii 

Mai  
2022 

Diriginții și elevii 
claselor 
gimnaziale și 
liceale 

7 5 IUNIE – ZIUA 
MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR 

Concurs cu teme ecologice Iunie  
2022 

Diriginții și elevii 
claselor 
gimnaziale și 
liceale 
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Produse finale: 

• Realizarea spațiilor verzi, de odihnă etc; 

• expoziţii de creații artistice, fotografii; 

• albume foto (expoziții, activități etc ); 

• biblioteca de date : material bibliografic, materiale realizate/achiziționate în cadrul 
proiectului, fișe, portofolii, prezentări power point; 

Rezultate scontate: 

• realizarea spațiilor verzi, de odihnă etc 

• obiectivele proiectului să trezească interesul preșcolarilor și elevilor, a cadrelor didactice, a 
autorităților și a comunității locale;  

• cunoștințele dobândite vor fi folosite la orele de geografie, religie, istorie, biologie,etc. 
Mediatizare: 

• Prezentarea proiectului în cadrul Consiliului de Administratie și Consiliul reprezentativ al 
părinților; 

• Popularizarea proiectului prin spaţiul de afişaj al şcolii, postarea pe site-ul școlii, pagina de 
facebook,  etc ; 

• Participarea la concursuri și simpozioane tematice; 
Evaluarea proiectului: 

• expoziţii de fotografii; 

• albume foto; 

• mape și portofolii; 

• concurs de portofolii, fotografii; 

• diplome 
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Învăţarea interdisciplinară prin proiecte de mediu 
 

prof. Sandu Liliana Cristina 
prof. Zamciuc Cristina 

prof. Octav Denisa 
Colegiul Economic “Octav Onicescu”, Botoşani 

 
Interdisciplinaritatea presupune tratarea unei teme printr-o cooperare între diferite 

discipline din diverse arii curriculare. Prin interdisciplinaritate se realizează conexiuni între diverse 
discipline pentru realizarea unei perceperi unitare şi coerente a unui conţinut. 

La nivelul proiectării curriculare există competenţe transversale sau competenţe cheie. Prin 
interdisciplinaritate se dezvoltă competenţe integrate/transversale/cheie/crosscurriculare. 

La nivel interdisciplinar există transferuri orizontale ale cunoştintelor dintr-o disciplină în alta 
la nivel metodologic şi conceptual. Capacităţile metacognitive, cum ar fi luarea deciziilor, rezolvarea 
de probleme, învătarea eficientă, sunt unele din aceste obiective. 
Avantajele învăţării la nivel interdisciplinar: 

- încurajează colaborarea directă şi a schimbului de idei între profesori de discipline 
diferite, contribuind la constituirea unei vederi de ansamblu asupra temei   

- centrarea procesului de instruire pe elev, folosirea strategiilor activ-participativ de lucru 
la clasa, lucrul pe centre de interes, învăţarea tematică sau conceptuală, învăţarea pe 
bază de proiecte, învăţarea prin cooperare. 

- crearea unor structuri mentale şi comportamentale flexibile şi integrate, cu potenţial de 
transfer şi adaptare. 

- învăţare durabilă şi cu sens, prin interacţiuni între discipline, prin relevanţa 
competenţelor formate în raport cu nevoile personale, sociale şi profesionale. 

Predarea şi învăţarea interdisciplinară implică: 
- corelarea abilităţilor sociale, emoţionale, practice şi intelectuale 
- realizarea legăturilor între subiectele curriculare 
- oferirea de oportunităţi de revizuire şi aplicare a cunoştinţelor şi aptitudinilor de la un 

subiect la altul 
- proiectarea unor experienţe de învăţare motivante şi semnificative pentru elevi legate 

de viaţa de zi cu zi din afara şcolii 
- promovarea gândirii creative şi crearea de legături între subiecţi şi diverse culturi 

Scopurile predării şi învăţării interdisciplinare sunt: 
- motivează şi încurajează învăţarea elevilor legată de experienţele şi interesele lor de 

viată 
- oferă învăţarea activă şi experenţială pentru elevi 
- promovarea unei abordări integrate a dezvoltării cognitive, personale şi sociale 
- permite profesorilor să evalueze şi să reflecteze asupra predării lor, să fie inovativi şi 

creativi în planificarea curriculară 
- promovează o viziune comună în rândul profesorilor  prin colaborări în proiectarea 

curriculară 
Beneficiile abordărilor interdisciplinare pentru educaţia în domeniul ştiinţelor: 

- elevii utilizează abilităţi similare în diferite discipline cu acelaşi context sau problemă. 
Cunoaşterea lumii reale este privită ca un tot unitar şi integrat şi nu aplicată în secvenţe 
separate 

- elevii îsi dezvoltă creativitatea, gândirea critică, abilităţi de rezolvare a problemelor, sunt 
familiarizaţi cu recunoaşterea cerinţelor care necesită cunoştinţe şi abilităţi din mai 
multe discipline. 
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Tratarea interdisciplinară a unor subiecte oferă experienţe relevante, provocatoare şi  
contexte stimulative pentru a răspunde nevoilor elevilor. 

Factorii ce motivează elevii pentru învăţare trebuie să fie experinţele comune, relevante şi 
semnificative. Când elevii au succes devin mai motivaţi şi găsesc procesul de învătare mai uşor.  

În cazul predării-învăţării interdisciplinare sunt stimulate unele atitudini ale elevilor: 
iniţiativa, motivarea, abilitatea de a căuta mereu noutăţi, abilitatea de a face conexiuni cu subiecte 
de la alte discipline, stimularea imaginaţiei, dezvoltarea curiozităţii, abilitatea de a lucra în grup, 
capacitate de gândire 

În învăţământul preuniversitar interdisciplinaritatea se poate identifica  prin intermediul a 
trei direcţii: la nivel de autori de planuri, programe, manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare; 
strategii  accesibile profesorilor în cadrul proceselor de predare-evaluare; activităţi extracurriculare 
sau extrașcolare. 
Avantajele învăţării prin proiecte interdisciplinare: 

- elevii se află în centrul procesului de învăţare. Sarcinile obligatorii ale proiectului le dau 
elevilor posibilitatea de a lua decizii şi de a folosi propriile subiecte de interes şi lucrurile 
care le plac pentru a obţine produse şi a realiza performanţe. 

- elevii învaţă prin investigaţii şi au un anumit nivel de control asupra deciziilor legate de 
modul de realizare a sarcinilor de proiect. 

- proiectele se concentrează pe obiective operaţionale aliniate standardelor de 
performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice) şi sunt generate de întrebări 
cheie ale curriculumului. Acestea se regăsesc la mai multe discipline şi îi ajută pe elevi să 
vadă legătura dintre subiecte.  

- Proiectul clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline. 
- Constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare. 
 

Proiect interdisciplinar – Apa şi viaţa 
 
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic Octav Onicescu Botoşani  
Propunător: profesor Sandu Liliana Cristina-fizică 
Colaboratori: profesor Cobzariu Iulia-chimie, profesor Gaftiniuc Camelia-biologie, profesor Mihai 
Cezar-geografie, profesor Spiridon Doina-limba  şi literatura română, professor Octav Denisa-limba 
engleza, profesor Burlacu Marius-profesor de religie, profesor Zamciuc Cristina-protecţia 
consumatorului, contabilitate   
Subiectul: - Apa şi viaţa 
Grup ţintă: 

- elevii claselor a X a Colegiului Economic „Octav Onicescu” Botoșani 
- familiile  elevilor participanți;cadre didactice;comunitatea locală. 

Scopul proiectului: Educarea elevilor în vederea gestionării durabile a resurselor de apă şi 
dezvoltarea spiritului civic în domeniul ecologizării apei. 
Obiectivele proiectului: 

- Dezvoltarea capacităţii de investigare a mediului înconjurător; 
- Disponibilitatea de a participa la acţiuni de ecologizare şi protejare a mediului, aplicând 

noţiunile dobândite la orele de curs şi la activităţile non-formale; 
- -Cunoaşterea  dependenţei dintre om, aer, apă, sol, vegetaţia, fauna şi recunoaşterea unor 

schimbări observate în mediul înconjurător;  
- Aplicarea  şi respectarea normelor, legilor legate de exploatarea apei specifice asigurării 

sănătăţii şi protecţiei omului şi a naturii; 
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Resurse: 
Resurse umane: elevii și cadrele didactice din școală; părinți; reprezentanți ai comunității. 
Resurse temporale: durata proiectului: martie -aprilie - ZIUA MONDIALA A APEI 
Resurse materiale: aparat foto, imprimantă, mijloace didactice din laboratoarele de fizică, chimie, 
biologie; afişe; calculator, videoproiector, internet, Enciclopedii, Planşe, Atlase geografice, Volume 
de poezii, Biblia 
Surse de finanţare: proprie (şcoală, părinţi, cadre didactice) 
Cerinţele proiectului:  

1. culegerea informaţiilor privitoare la apă (Internet şi alte surse de date pentru documentare, 
comunicare). 

2. analiza informaţiilor şi transpunerea corectă a acestora în proiect. 
3. realizarea prezentării PPT sau PREZI a proiectului. 

Sarcinile elevilor: Pentru a realiza acest proiect fiecare echipă va crea o prezentare  PPT sau PREZI 
din care să rezulte importanţa apei şi măsurile de combatere a poluării apei pentru municipiul 
Botosani, municipiul Dorohoi, oraşul Bucecea unde există o staţie de epurare a apei şi o rezervaţie 
natural în lunca Siretului, oraşul Ştefăneşti unde este lacul de acumulare Stanca-Costesti şi o 
rezervaţie natural în lunca Prutului. 
Elevii vor îndeplini următoarele sarcini: 

1. Se formează grupe de cate 7 elevi care vor avea rolul de fizician, geograf, chimist, 
consumator, creştin, poet şi ecologist. 

2. Vor identifica sursele de apă pentru una din localităţile propuse şi vor căuta informaţii cu 
privier la calitatea apei. 

3. Vor stabili domeniile economice în care este folosită apa şi vor preciza care sunt principalii 
utilizatori. 

4. Vor prezenta structura chimică a apei şi importanţa apei ca sursă de energie. 
5. Realizarea unei prezentări PPT, PREZI care să cuprindă realizările sarcinilor primite de fiecare 

membru al grupei. 
Sarcinile elevilor în grupă: 
Fizicianul 
Rolul fizicianului este de a prezenta informaţii despre: 

1. Stările de agregare ale apei. 
2. Transformari de stare. 
3. Anomalia apei. 
4. Apa ca sursă de energie (Hidrocentralele). 
5. Realizează electroliza apei 

Chimistul 
Rolul chimistului este de a prezenta informaţii despre: 

1. Structura şi formula chimică a apei. 
2. Apa utilizată ca solvent in obţinerea soluţiilor. 
3. Circuitul apei în natură. 
4. Realizează electroliza apei 

Geograful  
În calitate de geograf elevul va găsi infomaţii despre: 

1. Surse de apă şi răspândirea acestora pe Pământ. 
2. Poziţionarea geografică a oraşului Botoşani (Dorohoi, Bucecea, Ştefăneşti) şi alimentarea 

acestuia cu apă şi calitatea apei. 
3. Apa ca element al distrugerii: inundaţii, tsunami. 
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Consumatorul 
În calitate de consumator elevul va afla informaţii despre: 

1. Utilizările apei pentru igienă, irigaţii, apă potabilă, etc. 
2. Apa, element esenţial pentru plante, animale, om. 
3. Prezintă legi de protejare a apelor din Romania 

Ecologistul 
În calitate de ecologist elevul va afla informaţii despre: 

1. Sursele de poluare a apei şi metodele de combatere a poluării. 
2. Implicarea elevilor în proiecte de mediu, economisirea apei. 
3. Impactul acestora asupra calităţii apei, mediului şi a vieţii. 

Poetul 
În calitate de poet elevul va afla informaţii despre: 

1. Apa în literatură 
Crestinul 
În calitate de crestin elevul va afla informaţii despre: 

1. Botezul cu apă. Apa sfinţită 
Organizarea activităţii: 

• Elevii se vor grupa pe grupe, în funcţie de preferinţe şi aptitudini. Fiecare grupă îşi va 
desemna fizicianul, chimistul, ecologistul, geograful, poetul, crestinul, consumatorul. 

• Prelucrarea regulilor de utilizare a calculatoarelor, de comportament în laboratorul de 
informatică, a normelor de igienă şi securitate a muncii specifice. 

• Marcarea site-urilor web recomandate, prezentarea bibliografiei utilizate, pentru facilitarea 
accesului elevilor la acestea (după caz/necesităţi). Realizarea de fotografii/înregistrări video 
pe durata derulării activităţilor cu elevii. 

• Monitorizarea modului de realizare a portofoliilor elevilor/grupelor de lucru. 

• Evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor asimilate şi formate de elevi, utilizând strategiile de 
evaluare proiectate. 

• Evaluarea finală a proiectelor şi a activităţii elevilor şi înregistrarea rezultatelor acesteia. 
Produse finale: 

- Machete, expoziţii de creații plastice (desene, picturi, afişe, postere, colaje); albume foto 
(expoziţii); 

Rezultate scontate: 
- Obiectivele proiectului să trezească interesul pentru înţelegerea şi studiul interdisciplinar 
- Dezvoltarea creativitătii, gândirii critice, a abilitătilor de rezolvare a problemelor, 

recunoaşterea cerintelor care necesită cunoştinte şi abilităti din mai multe discipline. 
- Favorizarea interacţiunilor şi corelaţiilor dintre noţiuni, subiecte studiate la diverse discipline 
- Participarea tuturor elevilor  la activităţile desfăşurate 

Evaluarea proiectului: 
- Expoziţii cu machetele realizate de elevi şi cu creaţiile plastice; Mape, albume cu materiele 

adunate/realizate în timpul activităţilor  
 
Bibliografie 
1. https://educatie.inmures.ro/educatie-traditionala/interdisciplinaritatea-in-procesul-de-

predare-invatare.html 
2. https://www.sinuc.utilajutcb.ro/IV14.pdf 
3. http://www.ccdcluj.ro/vechi/Preuniversitaria/Nr.9%20mai2014/Preuniversitaria_Creativitate/

Mesesan_Nicoleta.pdf 
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Energia și mediul. Impactul sistemului energetic asupra mediului 
 

prof. Șerban Anișoara 
Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Slobozia 

 
Moto: „Nu distruge ceea ce nu tu ai creat.” (Jean Dorst) 
 

“Dacă Omul reuşeşte să elimine Eul, va fi capabil să asculte bătaia inimii naturii şi şoaptele 
ei.”(C. Brancuşi, 1949) 
„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de 
ameninţată azi, înseamnă să contribui la fericirea omenirii” (Eugen A.Pora) 

Societatea contemporană se confruntă cu o triadă de probleme foarte complexe – creşterea 
economică şi demografică, consumul de energie şi de resurse, conservarea mediului înconjurător – 
cu alte cuvinte, lumea se găseşte astăzi în faţa unei trileme fără precedent. 

Poluarea produsă de civilizaţia industrială duce la afectarea, uneori iremediabilă, a mediului 
în care trăim. Zilnic dispar şi sunt ameninţate cu dispariţia noi specii de plante şi animale. Toate 
acestea reprezintă realităţile triste ale lumii de astăzi. Mediul în care trăim se modifică zilnic şi 
consecinţele acestor modificări ne afectează pe toţi. 
Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre, dar trebuie să ne gândim în egală măsură 
la nevoile viitoarelor generaţii. Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol 
sistemele de mediu – apa, pământul şi aerul. 

Energia este indispensabilă pentru întreaga economie a unei ţări, respectiv pentru industrie, 
servicii, agricultură, activităţi sociale. Lipsa accesului la energie are consecinţe mari, iar rolul 
strategic şi politic al energiei a fost evidenţiat, în ultimii 30-40 de ani, de diferitele crize petroliere 
sau energetice, conflicte regionale, care au degenerat în războaie, avarii energetice grave, tensiuni 
sociale sau erori în politica energetică a unei ţări. 

Avem nevoie de energie ca să ne încălzim, să mâncăm, să ne deplasăm la distanţă şi să 
producem bunuri de consum. Dar sursele de energie ce nu pot fi regenerate uşor se consumă într-
un ritm rapid. 

Trebuie să începem să economisim energie încă de pe acum! Sunt lucruri mărunte pe care 
le putem face şi noi, pentru a face economie de energie. Ne referim aici la reducerea consumului de 
energie electrică, la înlocuirea aparatelor casnice vechi, care au un consum energetic mai mare 
decât cele noi şi la reducerea, pe cât posibil, a consumului de combustibil auto. Izolarea casei este 
de un real folos. Protecţia termică montată pe rezervorul de apă caldă şi draperiile trase în timpul 
nopţii sunt un început. Ferestrele termopan reduc pierderea de căldură cu până la 20%. 

Mediul ambiant poate fi poluat de sectorul energetic direct sau indirect: 

• Tehnologiile cu impact direct ţin de transformarea energiei combustibilului fosil în 
energie electrică și termică, transformând energia potenţială a carburanţilor în energie 
cinetică; 

• Indirect, mediul este poluat de tehnologiile moderne. Transportul energiei poate avea 
efecte locale de poluare; 

• Mările și oceanele sunt afectate de petrolul care se revarsă în urma diverselor accidente; 

• Astăzi hidrocarburile reprezintă principalii poluanţi ai bazinelor acvatice mari, fiind 
rezistente la acţiunea bacteriilor, de aceea persistă timp îndelungat în regiunile infestate.  

Impactul rețelelor elecrice asupra mediului 
Impactul reţelelor electrice asupra mediul ambiant poate fi privit din cel puţin două puncte de 
vedere, şi anume : 

• influenţa reţelelor electrice asupra mediului ambiant; 

• influenţa mediului ambiant asupra reţelelor electrice. 
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Principalele tipuri de poluări pe care reţelele electrice le generează asupra mediului 
înconjurător sunt: 

• vizuală – deteriorarea peisajului, datorată caracterului industrial, extins pe trasee lungi al 
acestora (în special L.E.A. de înaltă şi foarte înaltă tensiune) care sunt plasate în mijlocul 
naturii și alterează peisajul; 

• sonoră – zgomotele produse de funcţionarea sau vibraţiile elementelor (conductoarelor) 
reţelelor electrice și în special a transformatoarelor, care pot avea caracter intermitent sau 
permanent; liniile electrice aeriene de înaltă şi foarte înaltă tensiune sunt însoţite în 
funcționarea lor de un zgomot specific determinat de descărcarea prin efect corona și ca 
orice descărcare electrică, acest fenomen este însoţit de zgomote şi de emisie de lumină; 

• electromagnetică - descărcarea corona care apare în instalaţiile de înaltă şi foarte înaltă 
tensiune este insoţită de apariţia succesiunii de impulsuri de curent de scurtă 
durată;propagarea acestor curenţi determinăapariţia de câmpuri electromagnetice 
perturbatoare, de frecvenţă şi amplitudine diferite, care conduc la distorsionarea semnalelor 
utile ale emisiilor radio şi de televiziune; 

• psihică și pericole (riscuri) de accidente: teama provocată de apropierea de reţelele 
electrice și de efectele vizualeși sonore ale acestora; studiile efectuate au pus în evidenţă 
fenomene de: oboseală, scăderea atenţiei, slăbiciune în membrele superioare, senzaţii de 
ameţeală, schimbarea ritmului de somn cu insomnii şi treziri frecvente, în cazul persoanelor 
care lucrează în zone cu câmpuri electrice intense.Pericolele (riscurile) de accidente datorate 
curentului electric sunt în principal electrocutările şiarsurile; 

• accidente, cazuri mortale - se poate produce moartea prin electrocutare, caz destul de des 
întâlnit în instalaţiile energetice; 

• ecologică - se referă în principal la gradul de ocupare a terenurilor, defrişarea pădurilor 
pentru culoarul liniilor electrice aeriene, protecţia naturii şi a avifaunei ocrotite, influenţa 
instalaţiilor şi construcţiilor; ocuparea în cât mai mică măsură a terenurilor agricole de către 
liniile electrice aeriene este o preocupare permanentă a proiectanţilor, care trebuie să 
aleagă traseul liniilor aeriene astfel încât să conducă la o degradare cât mai redusă a 
terenului pe durata construcţiei liniei şi un necesar cât mai redus de teren pentru fundaţiile 
stâlpilor; la realizarea liniilor electrice aeriene este necesar a adopta măsuri pentru a limita 
reducerea fondului forestier; acolo unde liniile electrice aeriene sunt susceptibile de a 
prezenta pericole (riscuri) pentru speciile de păsări pe cale de dispariţie şi ocrotite de lege în 
spaţiul vital imediat acestora se vor prevedea măsuri adecvate de protecţie stabilite de 
comun acord cu organele în drept; este necesară o anumită depărtare a liniilor electrice 
aeriene faţă de zonele de siguranţă ale aeroporturilor, precum şi o înălţime maximă a 
stâlpilor corelată cu această depărtare; de asemenea sunt stabilite măsuri de „balizare” a 
stâlpilor liniilor electrice aeriene;  

 
Poluarea luminoasă-cancerul astronomiei… 
Iluminarea cerului nocturn de către sursele de lumină artificială este ceea ce astronomii, şi nu numai 
ei, numesc poluare luminoasă. Poluarea luminoasă nu este un "semn de civilizaţie", ci din contră, un 
semn de risipă fără margini. Poluarea Luminoasă NU ESTE consecinţa de neevitat a iluminatului 
public, ci consecinţa iluminatului public defectuos, lucru evitabil de pe planșa de proiectare.  
 
Efectele energiei nucleare asupra omului și mediului 

Prin poluare, sau contaminare radioactivă, se înţelege prezența nedorită sau accidentală, a 
materialelor radioactive, în interiorul sau la suprafaţa unor factori de mediu (cum sunt apa, aerul, 
alimentele) sau în organismele vii, situaţie în care se depăşeşte conţinutul radioactiv natural propriu 
al produsului respectiv. 
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Dublarea necesităților de energie electrică, la fiecare 12-13 ani, a făcut să crească brusc 
interesul pentru reactoarele nucleare, impunând dezvoltarea centralelor nuclearoelectrice, 
creșterea competitivității energiei electrice de origine nucleară și ridicarea continuă a 
performanțelor atinse de reactoarele acestor centrale. Însă fără măsuri de radioprotecție 
corespunzătoare, reactoarele nucleare pot produce contaminarea parțială a mediului ambiant și 
anume a atmosferei, prin produsele de fisiune volatile, a apei folosită ca agent de răcire, a solului 
din vecinătate, care se contaminează cu produse de fisiune. 
Principalele surse de poluare radioactivă 

a. Utilizarea în industrie, medicină, cercetare a diferitelor surse de radiațiinucleare, care, ca 
materiale radioactive, se pot răspândi necontrolat în mediu; 

b. Exploatările miniere radioactive, la extragere, prelucrare primară, transport și depozitare, 
pot contamina aerul, prin gaze și aerosoli, precum și apa prin procesul de spălare; 

c. Instalațiile de rafinare și de retratare a combustibilului nuclear; 
d. Reactoarele nucleare experimentale sau de cercetare, în care se pot produce industrial noi 

materiale radioactive; 
e. Centralele nuclearoelectrice care poluează mai puțin în cursul exploatării lor corecte, dar 

mult mai accentuat în cazul unui accident nuclear; 
f. Exploziile nucleare experimentale, efectuate îndeosebi în aer sau în apă și subteran, pot 

contamina vecinătatea poligonului cât și întregul glob, prin depunerea prafului și aerosolilor 
radioactivi, generați de către ciuperca exploziei; 

g. Accidentele în transportul aerian, maritim, feroviar sau rutier a celor mai felurite materiale 
radioactive. 

Efectele biologice 
Eritem, leucopenie, epilație, cancer de piele, osteosarcom, tulburări neurovegetative, 

leucemie, cancer tiroidian, malformații ereditare și congenitale, reducerea natalității, malformații 
recesive, diminuarea capacității imunobiologice 
 
Concluzii 

Toți credem că aerul pe care-l respirăm, apa pe care o bem și hrana pe care o consumăm ar 
trebui să fie lipsite de substanțe chimice dăunătoare.  

Vrem să evităm amenințarea și incertitudinea schimbărilor climatice. Un mediu înconjurător 
curat și sănătos este vital pentru calitatea vieții pe care o dorim atât pentru noi, cât și pentru copiii 
noștri în viitor.Începem să devenim mai responsabili pentru propriul nostru comportament și 
impactul acestuia asupra mediului.  

Pe scurt, trebuie să tindem către o societate în care mașinile nu poluează atmosfera și 
producerea de energie să nu conducă la schimbări climatice. 
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ALEGE SĂ FII ECO, EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

prof. înv. primar Spancioc Ramona-Mihaela 
Școala Gimnazială Nr.1 Buciumi, Sălaj 

 
Protecția mediului, activitate interdisciplinară prin definiţie, oferă numeroase ocazii 

abordărilor interdisciplinare. Receptarea informaţiilor despre mediul înconjurător, explorarea 
sistemelor biologice, observarea degradării mediului, cer de la sine astfel de abordări integrate, care 
fac conţinuturile învăţării nu doar mai complexe, ci şi mult mai interesante, mai atractive pentru 
elevi. 

În contextul în care trăim într-o lume din ce în ce mai poluată, să fii ECO înseamnă să alegi 
grija față de tine, de cei din jurul tău, de natură, și să dai o șansă generațiilor viitoare la o planetă 
curată. Să fii ECO înseamnă să alegi varianta ECO cât mai des posibil. Iar varianta ECO înseamnă 
varianta cea mai prietenoasă cu natura care, deloc întâmplător, este și varianta cea mai sănătoasă 
pentru om. Protejând natura prin alegerile pe care le faci în fiecare zi, protejezi nu doar prezentul și 
sănătatea familiei tale, ci și viitorul generațiilor următoare care în prezent sunt amenințate de criza 
climatică și dezastrul pe care nepăsarea ultimilor 2-3 generații au manifestat-o, cu sau fără voie, 
direct sau indirect, față de mediul înconjurător. 

Să fii ECO înseamnă să-ți pese de tot ceea ce te înconjoară și să ții cont de impactul pe care 
produsele și serviciile pe care alegi să le cumperi îl au asupra mediului înconjurător. Câteva principii 
de bază ar trebui să vină la îndemâna oricărei persoane căreia îi pasă și care vrea să fie cât mai ECO: 

• Redu consumul și evită risipa 

• Refolosește și donează 

• Compostează și reciclează 

• Alege local, natural, fără plastic și fără substanțe nedorite 

• Alege metodele de transport prietenoase cu natura cât mai des posibil 

• Încearcă să faci cât mai puțin deranj pentru natură 
Protecţia mediului este o prioritate naţională ce trebuie abordată de toate instituţiile, În 

acest sens, în cadrul activităților de Protecția mediului am introdus abordarea interdisciplinară a 
temei “Reciclarea ambalajelor”. 

În anul 2013, fiecare companie importatoare sau producătoare de produse ambalate trebuia 
să recicleze 55% din ambalajul pe care îl introduce pe piaţa naţională! Ambalajul are numeroase 
roluri, printre care: un rol funcţional de a acoperi şi proteja conţinutul produsului atât în magazine 
cât şi în casa cumpărătorului, precum şi ca vehicul informaţional conţinând detalii despre 
ingrediente, modul de folosire, depozitare, aportul nutritiv, preţ şi chiar informaţii cu privire la 
modul de gestionare al ambalajului când acesta devine deşeu.  

După materialul din care sunt confecţionate, ambalajele pot fi “prietenoase“ sau 
“neprietenoase”, aşa îi facem pe copii să înţelegă care sunt ambalajele biodegradabile şi care nu. 
Dintr-un produs folositor şi plăcut ambalajul devine deşeu “un produs urât, nefolositor ba chiar care 
poate face rău omului şi mediului înconjurător”. De aceea a devenit o preocupare generală în primul 
rând folosirea unor ambalaje reciclabile sau refolosibile şi în al doilea rând educarea populaţiei 
pentru protejarea mediului reciclând sau refolosind deşeurile de ambalaje. Acest tip de educaţie se 
începe cât mai de timpuriu începând din familie, în învăţământul preşcolar şi primar, educaţie 
pentru o societate durabila se face prin activităţi opţionale sau proiecte educaţionale pe teme 
ecologice. Educaţia pentru protecţia mediului a devenit în multe ţări, o nouă dimensiune a 
curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, de a-i face 
pe tineri să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului. 
Obiectivele unei activități de Protecția mediului pot fi: 

• formarea la preşcolari/elevi de comportamente pozitive faţă de mediu, 
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• dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii de a lua decizii de interes global, pentru 
conştientizarea comunităţii şcolare de rolul pe care-l are în formarea unor convingeri 
pozitive în beneficiul sănătăţii mediului. 

• implicarea elevilor în “războiul pungilor de plastic” şi câştigarea bătăliei prin creativitate şi 
idei noi care pot deveni adevarate invenţii  

• colectarea selectivă a deşeurilor- trebuie să devină obişnuinţă pentru colectivităţile şcolare, 
prin exerciţiu.  

Astfel de activități urmărsc printre altele, experimentarea unui sistem de educaţie durabilă, prin 
refolosirea, reutilizarea, reciclarea creatoare a materialelor biodegradabile, altor tipuri de deşeuri 
în vederea protecţiei mediului. 
 
Exemple de activităţi: 
 
1. Biodegradarea;  
2. Produse prietenoase mediului;  
3. Materiale textile naturale.  
4. Colectarea selectivă a deşeurilor;  
5. Confecţionare sacoşilor bio;  
6. Confecţionarea altor obiecte din materiale refolosibile. 
 

Astfel copiii înţeleg că este bine să folosim ambalajele care se degradează mai repede şi fără 
să afecteze mediul. Aceste ambalaje biodegradabile le-am numit noi produse prietenoase mediului. 
În sprijinul realizării depline a obiectivului, elevii vor avea  de îndeplinit următoarea sarcină: să aducă 
deşeuri biodegradabile din care să confecţioneze sacoşe pe care le vor folosi la transportul 
alimentelor, provenite din ambalajele produselor folosite. 

• Se poate aplica colectarea selectivă a deşeurilor în sala de clasă unde  amenajăm un colţ cu 
minicontainere improvizat din ambalaje refolosibile pe care le-am personalizat, folosirea 
unei lădițe de plastic peentru colectarea hârtiei folosită în clasă Participarea copiilor la acest 
tip de proiect a coincis şi cu amplasarea containerelor pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor în localitate şi astfel au putut pune în aplicare cele învăţate şi acasă.  

• Pe această temă se poate iniţia un concurs între clase “Cine strânge cei mai mulţi bani din 
deşeuri reciclabile?” şi cu banii obţinuţi copiii vor merge la un spectacol sau muzeu.  

• Activitatea de confectionare de sacoşe bio a fost realizată în colaborare cu părinţii, ideile 
copiilor au fost combinate cu ale părinţilor şi au rezultat obiecte originale, estetice şi 
utilizabile. 

• Au fost colectate şi alte tipuri de deşeuri care au fost utilizate la confecţionarea de obiecte 
de ornament, instrumente muzicale, căsuță pentru păsărele,costume ECO etc. 

La final se organizează activităţi de evaluare sub formă de expoziţie. 
În acest tip de proiect copiii  experimentează strategii de reciclare a materialelor 

biodegradabile în scopul înlocuirii pungii de plastic cu sacoşa bio; şi-au îmbogăţit cunoştinţele 
despre materialele biodegradabile ,precum şi importanţa colectării selective a deşeurilor provenite 
din ambalaje. 
 

Educaţia pentru dezvoltare durabilă, fiind un subiect de interes comun, poate fi realizată 
numai într-o echipă interdisciplinară, printr-un efort comun, într-un proiect în care fiecare îşi aduce 
propria contribuţie, cu calităţile şi defectele pe care le are. Relaţionarea cu alţi parteneri este 
esenţială şi necesară pentru crearea de oportunităţi de învăţare în societate, dar şi a unui mediu 
educaţional ce cuprinde elemente de bază, precum: viziune, planificare, acţiune şi reflecţie, 
adresându-se unor subiecte şi probleme din viaţa reală.  
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Imagini din proiect : 
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Healthy, fit and never quit! 
 

prof. Stîngă Liliana 
prof. Stăvărache Gina 

Școala Gimnazială “Zaharia Stancu”, Roșiori de Vede 
 

 
 

Proiectul se desfășoară în perioada 01.09.2020 – 31.08.2022, este finanțat cu sprijinul 
Uniunii Europene, prin Programul Erasmus+ și se adresează elevilor ciclului gimnazial. 
Parteneri în acest proiect sunt: 

- Leonardo da Vinci Gesatmschule Hückelhoven, Germania; 
- Școala Gimnazială „Zaharia Stancu”, Roșiori de Vede, România; 
- Escola Bésica e Secundria da Ponta do Sol, Portugalia; 
- Istituto Comprensivo Mazzarino ,Italia; 
- 7th Gymnasium of Kavala, Grecia; 
- Eplefpa Lot Et Garonne / Franța. 
Proiectul se bazează pe ideea de a pregăti tinerii de vârstă școlară pentru dificultăți precum 

stresul, presiunea de a efectua și contracarările personale din viață. Aceste strategii trebuie luate 
din știința educației sportive, economia casei pentru alimentația sănătoasă și domeniul psihologic. 

Această idee de bază de abilitare a tinerilor provine din nevoile actuale ale multor elevi. La 
adolescenții cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, boala rămâne nedetectată la început, iar la 
maturitate aproape 50% sunt cei care au această boală, dar aceasta nu este diagnosticată niciodată. 

Nu are sens să așteptăm dezvoltarea unor astfel de boli pentru a le vindeca în detrimentul 
statului, care este de obicei legat doar parțial de succes. Responsabilitatea educației școlare este de 
a pregăti elevii pentru posibile dificultăți în viață și de a le oferi strategii, care le permite să 
depășească singuri obstacolele. 
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Scopul proiectului: este de a-i face pe elevi să înțeleagă legătura strânsă dintre sport, spirit 
și alimentație sănătoasă și să le ofere posibilitatea de a-și găsi propriul mod de succes oferindu-le 
posibilitatea de a reuși, de a obține o puternică încredere în sine și să dezvolte strategii pentru a 
depăși dificultățile din viața lor. 
 

 Tip de activitate Perioada de începere Descriere 

C1 
Evenimente de formare a personalului pe 
termen scurt 

11-2020 
Alimente sănătoase în 
școală 

C2 
Schimburi pe termen scurt de grupuri de 
elevi 

03-2021 Corp și suflet 

C3 
Schimburi pe termen scurt de grupuri de 
elevi 

05-2021 Etape 

C4 
Schimburi pe termen scurt de grupuri de 
elevi 

10-2021 
Fără retragere, fără 
predare 

C5 
Schimburi pe termen scurt de grupuri de 
elevi 

03-2022 Zahărul, drogul legal 

C6 
Evenimente de formare personală pe 
termen scurt 

05-2022 
Autosugestie - auto-
sugestia pozitivă. 
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Biodiversitatea zonelor umede 
 

prof. Știrb Lucia-Camelia 
Școala Gimnazială “Aurelia și Lazăr Cosma” Treznea, jud. Sălaj 

 
Zonele umede sunt medii de viață speciale, situate la limita dintre ecosistemele tipic terestre 

și cele tipic acvatice, pentru care apa are un rol principal, determinat în formarea unor soluri hibride 
și instalerea unei flore și faune specifice, capabile să facă față fluctuațiilor regimului hidric. Există 
mai multe definiții ale acestor zone, diferite de la un studiu la altul, în funcție de scopul propus, 
astfel: 

Definiția Ramsar, Organizația Națiunior Unite Pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), 
ONU – Zonele umede sunt întinderi de bălți, mlaștini, turbării, de ape naturale sau artificiale, 
permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, 
inclusiv întinderile de apă marinăa căror adâncime de reflux nu depășește 6m. Zonele umede pot 
cuprinde și zonele riverane sau de coastă adiacente acestora, precum și insulele sau corpurile de 
apă marină mai adâncă de 6m la reflux situate în interiorul zonelor umede. 

Definiția lui Paijman, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), 
Australia – Zonele umde sunt terenuri situate permanent sau temporar sub apă sau îmbibate cu 
apă. Cele temporare să aibă luciu de apă și/sau saturație de apă pe o durată de timp suficient de 
mare, încât să poată afecta biota. 

Pe 2 februarie se sărbătorește Ziua Mondială a Zonelor Umedem marcându-se astfel 
semnarea în 1971 a Convenției Ramsar, un tratat internațional asupra zonelor umedeadoptat sub 
egida UNESCO. România a aderat la Convenția Ramsar la 21 Septembrie 1991, prin înscrierea  Delte 
Dunării pe lista siturilor acesteia. Până la această dată, au mai fost înscrise pe lista Ramsar alte 19 
situri importante din România, printre care: Parcul Natural Porțile de Fier, Lacul Techirghiol sau 
Lunca Mureșului. 

Din punct de vede al biodiversității zonele umede sunt printre cele mai productive 
ecosisteme din lume fiind situate la granița dintre două sisteme fizice și ecologice diferite – acvatic 
și terestru, însă este necesar a se face o distincție între bogăția de specii a unui habitat (numărul de 
specii) și biodiversitatea acestuia (combinația de bogăție și uniformitate numerică). Ținând cont de 
aceste considerente, biodiversitatea este abordată astăzi din trei perspective: genetic, specific și 
ecologic. 
Plantele zonelor umede: 

➢ după umididitatea solului pe care trăiesc se clasifică astfel: 

• Plante xerofite, pe soluri uscate  

• Plante mezofite, pe soluri revene 

• Plante higrofite, pe soluri jilave sau umede 

• Plante hidrifite, pe soluri ude sau submerse 

• Plante eurifite, pe soluri cu umuditate alternantă, cu oscilații mari 
➢ după gradul de submersie, plantele vasculare din zonele umede se clasifică în: 

• emerse (frunzele sunt deasupra apei) 

• natante (frunzele plutesc pe luciul apei) 

• submerse (frunzele sunt în apă) 
Plantele emerse au rădăcinile fixate în sol, a căror porțiuni bazale sunt acoperite cu un nivel 

scăzut de apă și a căror tulpini, frunze și organe reproductive sunt aeriene, pot fi specii ierboase, 
majoritatea dintre ele, dar există și multe specii lemnoase.  

Plantele emerse ierboase sunt întâlnite foarte des în ape mici, în mlaștini și dea lungul 
malurilor râurilor și mlaștinilor. Cele mai comune specii sunt: Poaceae (ex. Phragmites sp. – trestie), 
Cyperaceae (ex. Carex sp. – rogoz ), Juncaceae (Juncus sp. – pipirig) și Typhaceae (ex. Typha sp. – 
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papură); alte familii frecvent întâlite sunt Equisetaceae (Equisetum sp. – coada calului), 
Alismataceae (Sagittaria sp. – săgeata apei), Polygonaceae (Polygonum hydropiper – piperul bălții), 
Sparganiaceae (Sparganium sp. – buzdugan). 

Specii lemnoase din zonele umede interioare sunt întâlnite în pădurile riverane, pădurile 
mlăștinoase și turbăriile împădurite. La noi în țară speciile tipice de arbori și arbuști din această 
categorie aparțin genurilor Alunus (arinii), Betula (mestecenii), Salix (sălciile), Populus (plopii), Ribes 
(coacăzii) sau Vaccinum (răchițele, afinul). Dintre plantele natante reprezentativ este nufărul termal 
– Nymphaea lotus, dar este frecvent și piciorul-cocoșului-de-apă, Ranunculus aquatilis, iar din rândul 
speciilor submerse, un exemplu cunoscut pe toate continentele, inclusiv în România, este cosorul  – 
Ceratophyllum demersum și sârmulița – Vallisneria spiralis. 

Pentru a supraviețui acestui mediu de viață plantele și-au dezvoltat diferite adaptări  
structurale, în primul rând la hipoxie sau anoxie: - epinastia (alungirea neuniformă a celulelor 
pețiolului foliar, în care celulele de pe partea superioară a acestuia cresc într-un ritm mai rapid decât 
cele de pe partea inferioară. – epistomatia (planele acvatice natante au stomatele dispuse doar pe 
fața superioară a frunzelor). – aeremchimurile (țesuturi care conțin un sistem de lacune cu aer prin 
care ciculă gazele de la un organ la altul al plantei). Adaptări fiziologice – Efectul Pasteur, constă în 
capacitatea plantelor din zonele umede de a-și crește rata metabolismului lor anaerob pentru 
susținerea producției de ATP, cu scopul unei creșteri mai rapide a tulpinii. Adaptări la submersie – 
absorbția nutrienților prin tulpină și frunză (plantele submerse absorb nutrienți prin tot corpul, nu 
doar prin rădăcină), impuținarea țesutului lemnos, distribuirea superficială a celulelor fotosintetice, 
subțierea cuticulei (organele submerse ale plantelor acvatice au cuticula foarte subțire, permițând 
astfel absorbția de apă și nutrienți, pe când la cele terestre cuticula este impermeabilă, controlând 
în primul rând pierderea de apă). 

Oamenii le consideră aceste zone de multe ori pustii, ceea ce duce la necesitatea căutării 
unor noi utilizări pentru astfel de terenuri. Uneori sunt drenate și cultivate agricol sau ocupate de 
așezările umane; alteori sunt utilizate ca zone de depozitare a deșeurilor. Abia în urmă cu câteva 
decenii s-a conturat în ecologie idea că zonele umede sunt unul dintre cele mai biodiverse și 
productive tipuri de ecosisteme ale planetei, fiind comparabile cu pîdurile ecuatorilale. Dintr-un 
ecosistem umed pot face parte o imensă varietate de specii de microorganisme, plante, insecte, 
pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere. Biodiversitatea zonelor umede are și valori de agrement 
sau educative, asemenea utilizări pot fi cu consum de resurse, așa cum se întâmplă în cazul 
pescuitului sau a vânătorii, altele precum înotul sai plimbatul cu barca, privitul păsărilor sau 
excursiile nu eliină și nici nu modifică resursele zonelor umede. Pe lângă toate aceste valori de 
agrement, zonele umede pot oferi câștiguri economice, pe baza atracției unor obiective turistice.  
 
Bibliografie:  
1. Aspect of Australian Wetlands, Paijmans K., Galloway R.W., Faith D.P., Fleming P.M., Haantjens 

H.A., Heyligers P.C., Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Melbourne, 
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2. Plantele acvatice din Delta Dunării, Torok J., Editura Avens, 2001. 
3. Convenția de la Ramsar, 2februarie 1971, UNESCO, Ramsar, Iran. 
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Parcul dendrologic din curtea școlii 
 

prof. Stoian Daniela 
Școala Gimnazială Nr. 3 „Gheorghe Lazăr”, Brașov 

 
Școala Gimnazială nr. 3 Gheorghe Lazăr, din Brașov apărut din unificarea școlilor generale, 

nr.7 din Brașov și nr. 3 din Brașov. Sediul actual al școlii este în strada Venus, nr.1, adică fosta locație 
a școlii generale nr.7, din Brașov înființată în anul 1963, având un parc cu o suprafață de aproximativ 
500mp. 

Deși poziția geografică este avantajoasă pentru școală, în partea de sud-est a orașului Brașov, 
la poalele muntelui Tâmpa, totuși climatul temperat continental, cu o temperatura anuală de 7-8o 
C, cu 700 – 800mm/an precipitații cu ierni aspre și lungi, veri scurte și răcoroase, soluri sărăcăcioase, 
ne-a impus unele restricții. Astfel am fost obligați să gestionăm inteligent resursele existente și să 
transformăm în timp cu contribuția numeroaselor generații care au trecut prin școala noastră parcul 
modest al școlii într-un adevărat „Parc dendrologic”. 

Parcul a fost plantat încă de la început de către profesori și elevi cu specii de plante și arbori. 
În fiecare an, promoțiile de elevi din clasele a IV-a și a VIII-a au adăugat specii noi de arbori și plante 
din diferite zone dar cu specific temperat sau rece. Care sunt beneficiile acestui parc pentru elevii 
școlii dar și pentru populația din cartierul Astra? Beneficiile sunt multiple, de aceea o să încep cu ce 
se întâmplă primăvara : anotimpul când în parcul școlii își fac apariția, ciocănitorile, mierlele, linția, 
o specie de graur, coțofană, gaiță, guguștiuc, turturică, sitar de pădure, becațină comună, uneori 
apar chiar și veverițe, copii sunt mai veseli, profesorii mai atenți, curtea școlii prinde viață. În curtea 
școlii noastre se regăsesc  în prezent, 66 de specii de arbori (tabel nr.1), pe care încercăm și reușim 
cu participarea copiilor să-i întreținem. În anul 2018, s-a început etichetarea acestora, cu copii din 
clasele a VIII-a. Programul de recunoaștere a speciilor de arbori, utilizat a fost o aplicație descărcată 
pe telefon din Google play, PlantNet Identification . Activitatea s-a oprit din păcate odată cu intrarea 
în pandemie, sperăm că în anul școlar următor să obținem sprijinul Primăriei Brașov pentru 
etichetarea și aducerea de noi arbori în parc. 

 

Nr.crt Denumire planta in latina 
Denumire planta in limba 

romana/engleza 

Număr 
specii 
plante 

1 Carpinus Betulus Carpen 2 

2 Tilia platyphyllos Tei comun 3 

3 Acer saccharum Arțar de zahăr 2 

4 Pinus sylvestris Pin 4 

5 Picea abies Norway Spruce/Molid 4 

6 Tlia tementosa Silver lime/ Tei argintiu 3 

7 Acer  platanoides Norway Maple 2 

8 Tilia americana American Linden 1 

9 Cercis canadensis Eastern Redbud 1 

10 Pinus sylvestris Scots Pine 1 

11 Callistephus chinensis China Aster  in sera 1 

12 Picea glauca White Spruce 1 

13 Campsis radicans Cow-itch Vine,Trumpet Creeper 1 

14 Juniperus virginiana Eastern Juniper 1 

16 Pinus nigra Corsican Pine 1 

17 Brachychiton rupestris arborele sticlei 1 
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18 Cercis canadensis arborele iudeea 1 

19 Robinia pseudoacacia Salcam 5 

20 Picea Omorika Serbian Spruce 1 

21 Juglans Cinerea White Walnut 1 

22  Betula Nigra River Birch 1 

23 Quercus rubra Red Oak 1 

24 Accer sacharium Silver Maple 1 

25 Rosa multiflores trandafir 1 

26 Pinus sylvestris Scots Pine 1 

27 Thuja occidentalis perusan Arbre 1 

28 Juniperus virginiana Eastern juniper 1 

30 Carpinuscaroliniana American Hornbean 1 

31 Pinus canarensis Pine Canary 1 

32 Carya ovata Shagbark Hickory 1 

33 juniperus Deppeana Alligator Juniper 1 

34 rosa nukutana maces 1 

35 Celtis occidentalis Common Hackeberry 1 

36 Robinis pseudoacacia salcam 1 

37 Sorbus torminalis sorbul 1 

38 Ulmus americana American Elm 1 

39 Carpinus betulus stejar 1 

40 Acer platanoides Norway Maple 1 

41 Populus grandidentata plopul american 1 

42 Juglans cinerea White Walnut 1 

43 Cryptomeria japonica Japanese Red-cedar 1 

44 Carpinus betulus carpen 1 

45 Fagus Sylvetica fag 1 

46 Lepidium didynum cruciferă proprietăți medicinale 1 

47 Ulmus pumilla ulmul decorativ 1 

48 Sesbania drummondi familia leguminoase, otrăvitoare 1 

49 Pinus migra pinul  1 

50 Castanea sativa Sweet Chestnut 1 

51 Callistephus chinensis plantă ornamentală, anuală 1 

52 Erigeron annuus Bunghișor american, plantă anuală 1 

54 Acer spicatum specie de arțar din munții Apalși 1 

57 Juglans nigra nuc american 1 

58 Celtis occidentalis Sâmbovină  1 

59 Magnolia acuminata din familia magnoliacee 1 

60 Juniperus virginiana ienupăr de Virginia 1 

61 Cercis canadensis Familia fabacee 1 

62 Aesculus hippocastanum Castan sălbatic 1 

63 Prunus serotina Cireș negru sălbatic 1 

64 Carya ovata Arbore de parc (specie americană) 1 

65 Tilia cordata Tei pucios, melifer 1 

66 Acer pensylvanicum Arțar pitic 1 

Tabel nr. 1 cu speciile de plante și arbori din curtea școlii 
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Dincolo însă de poveste, trebuie să fim atenți la avantajele acestui parc pentru copii, 

profesori, comunitatea locală. Parcul are o vârstă de 59 de ani, un copac produce pe an câteva kg 
de oxigen pe an, cât probabil să hrănească cu oxigen doi oameni. Beneficiile educaționale, 
intelectuale, spirituale, de dezvoltare fizică armonioasă sunt din ce în ce mai apreciate de părinții și 
elevii care vin în școală și doresc să participe la activitățile de întreținere ale parcului și ale serei din 
curtea Școlii Gimnaziale nr.3 „Gheorghe Lazăr din Brașov” (Foto nr. 2). 
 

 
Foto nr.2 – Parcul din curtea Școlii Gimnaziale nr.3  „Gheorghe Lazăr din Brașov” 
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Ecologie creștină 
 

prof. Stoica Violeta 
Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu”, Târgoviște 

 
Lumea este “un dar al lui Dumnezeu oferit omului”, așa cum sublinia părintele Stăniloaie. 
Dumnezeu a creat această lume din iubire pentru om și ea este unicul mediu viabil de 

existență a omului. 
Potrivit Revelației biblice, lumea este opera gândirii, voinței și iubirii lui Dumnezeu și are la 

temelia ei harul înțelepciunii și a iubirii divine. 
Porunca divină impune omului și răspunderea pentru întreaga creație, care implică înainte 

de toate o anumită funcție. 
Omul nu este autorul creației ci ”chipul ”ei și nici stăpânul ei ci ”iconomul” creației. Stăpânul 

creației este doar Dumnezeu Creatorul ei. Profetul Moise exclamă: ”Al Domnului Dumnezeului tău 
este cerul și cerurile cerurilor, pământul și toate cele de pe el”. (Deut. 10,14) 

Dumnezeu l-a pus pe om ”in grădina cea din Eden ca s-o lucreze, ca s-o păzească...”(Facerea 
2,15). Deci răspunderea omului față de lume constă în aceste două sarcini: să lucreze și să păzească 
grădina Edenului. 

Astfel omul este chemat să cunoască lumea și chiar să coopereze cu Dumnezeu la destinul ei 
”noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu”, zice Apostolul (I Cor.3,9) 

Grija față de creație sau de mediu înconjurător reprezintă o preocupare actuală pentru orice 
om al mileniului al III-lea.  

Dumnezeu ne-a încredințat și responsabilitatea de a proteja această lume de tot ce o vatămă, 
iar această grijă față de creație reprezintă și un mod de a ne arăta respectul față de Creator și 
recunoștință față de marele dar al vieții. 

Lumea a fost creată de Dumnezeu bună și frumoasă și într-o anumită măsură ea reflectă 
atributele divine de aceea Biserica accentuează responsabilitatea umană față de mediul 
înconjurător. 

Sfinții Părinți au valorizat la maxim creația connsiderând-o imaginea nedesăvârșită a lui 
Dumnezeu, scară către Creator, loc de mântuire și mijloc de cunoaștere a Stăpânului ceresc, dar și 
un loc deosebit de manifestare a prezenței divine. 

Respectul față de creație, ecologia este un efect al civilizației creștine. 
Astfel la sfârșitul secolului al IX-lea se impune în lume științifică termenul de ecoteologie, de 

către biologul german Ernst Haeckel.(1834-1919) care utilizează acest termen pentru prima dată în 
lucrarea sa ”Generalle, Morphologie der Organisman”(Berlin, 1966) cu sensul de știința economiei, 
modului de viață, a raporturilor vitale eterne, reciproce ale organismelor. Astăzi termenul a fost 
preluat și amplificat încât avem o întreagă literatură de specialitate în acest domeniu. 

Grija față de creație este pentru Ortodoxie o realitate la fel de veche ca ea pentru că face 
parte din viziunea ei despre lume și viață. 

Respectul față de opera lui Dumnezeu reiese cel mai bine din viața bine ancorată în bioritmul 
naturii pe care credinciosul o are din vechime, din perspectiva sacramentală asupra existenței 
umane, reflectată de învățătura Sfintelor Taine și ierurgii dar și de literatura religioasă populară și 
nu numai, și prin legarea momentelor importante ale vieții omului de ciclurile naturale ale creației. 

În acest sens se înțelege atât bogata literatură patristică și contemporană în domeniu ori 
diferitele inițiative ale bisericii creștine din întreaga lume, în sprijinul viziunii autentice de respect, 
grijă și iubire față de lume, dar și de acțiune concretă în favoarea acestui deziderat. 

Creștinii au înțeles că atât păcatul cât mai ales iresponsabilitatea lor afectează echilibrul 
iscusit pus de Creator în lume. 
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Iar, dacă ținem seama de rolul eshatologic și soteriologic al creației, în care totul este în strânsă 
legătură, iar ființele interacționează în mod nevăzut, ci de faptul că în lumea noastră  

S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, a murit și a înviat pentru noi, atunci înțelegem de ce miza 
acestui angajament pro-ecologic pentru salvarea și curățirea creației lui Dumnezeu este așa de 
importantă pentru noi oamenii. 

Creația este un spațiu de viață pentru fiecare om, credincios sau nu, creștin sau necreștin, 
de aceea ea se constituie într-un cadru al frațietății, un loc care pe de o parte ne amintește de 
efemeritatea vieții și de egalitatea noastră în fața vitregiilor lumii, iar pe de altă parte ne invită la 
acțiuni comune concrete care să manifeste unitatea noastră creștină. 

Ca Evanghelia să fie credibilă în lume, creștinii trebuie să depășească disensiunile dintre ei și 
să acționeze unitar, cu atât mai mult când este vorba de problema creației și a salvării ei de 
intervențiile adesea nefaste ale omului. 

Provocările ecologice contemporane pot fi mijloace de creștere a unității creștine de 
aprofundare a dialogului ecumenic și de intensificare a acțiunilor frătești comune în favoarea 
marelui dar oferit de Creator nouă tuturor, lumea cu tot ceea ce este în ea. 

Vocea creației se armonizează cu vocea creștinilor în demersul lor spre unitate susținând prin 
angajament comun ecologic creșterea unității în Hristos. 

Acționând împreună în favoarea creației în lume,  ne redescoperim frați uniți în fața acelorași 
provocări ale lumii și timpului nostru. 

În rugăciunile Bisericii noastre la Sfânta Liturghie sau diferite ierurgii, găsim rugăciuni 
dedicate sfințirii naturii sau unor elemente ale ei pentru că omul este, intr-adevăr atât preotul cât 
și iconomul creației lui Dumnezeu. 

Apostolul Pavel arată că ”natura întreagă suspină și are dureri... și făptura a fost supusă 
deșertăciunii, nu din voia ei, ci din cauza celui care a supus-o” (rom. 8-20,21,22) 

Trebuie observat că omul purtând Chipul Creatorului poartă în el și capacitatea creatoare. El 
pune pretutindeni pecetea spiritului său creativ, dar și pecetea erorilor lui. 

Societatea umană se dezvoltă de-alungul timpului ca un factor modificator al naturii. 
În același timp descoperirile științifice și posibilitățile tehnologice în care unii oameni își pun 

speranța că ar rezolva toatre problemele socio-economice și ecologice, măresc riscurile distrugerii 
echilibrului unor ecosisteme, altădată înfloritoare. 

Omul nu se adaptează doar la natură ci își adaptează, transformă ți modelează natura după 
chipul său, iar această modelare a dus și la degradarea ei și a mediului înconjurător. 

Acțiunea comună a creștinilor în favoarea protejării mediului, a unei educații corecte a 
tinerei generații, asupra importanței lumii în viața omului, dar și susținerea schimbării atitudinilor 
greșite față de mediul fizic în care trăim, poate apropia pe creștini adâncind unitatea lor și sprijinind 
opera de refacere a unității Bisericii lui Hristos. 

Bisericile trebuie să cheme la cumpătare, infrânare și să vorbească lumii nu numai de un 
progres economic bazat doar pe confort, ci de un progres al persoanei umane, progres al conștiinței, 
al iubirii, al cunoașterii profunde al persoanei și demnității umane ca și ”chip al lui Dumnezeu” în 
orice ființă umană. 

În numele credinței noastre totul trebuie făcut cu responsabilitate, numai în slujirea, 
apărarea și progresul vieții în bine, adevăr și frumos. 
 
Bibliografie 
1. D. Stăniloaie, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1986. 
2. Ioan Paul al II-lea, Planul lui Dumnezeu, Decalog pentru mileniul III (trad. Rom.), ed. 

Enciclopedică, București, 1999. 
3. Dumitru Popescu, Coordonatele teologice și spirituale ale educației ecologice ortodoxe în 

”Glasul Bisericii”, L III (1994) 



253 

4. D. Costache, Omul și lumea în viziunea părinților răsăriteni sau despre ieșirea din criză, Glasul 
Biseericii nr. 6 1995. 

5. Tillar, J.M.R – La justice, la paix, le respect de la creation, în ”Irenikon” LV (1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 

FII ECO! 
 

prof. înv. primar Suci Livia-Rodica 
Şcoala Gimnazială Dumitra 

 
“Ceea ce prezintă importanţă este acţiunea în sine şi nu rezultatul acţiunii. Trebuie să faci 

ceea ce este corect şi bine. S-ar putea ca acest lucru să nu dea nici un rezultat în vremea ta. Dar 
aceasta nu înseamnă că trebuie să te împiedice să faci ceea ce este corect şi bine. Niciodată nu poţi 
şti ce roade vor da acţiunile tale. Dar dacă nu faci nimic, nu vor exista nici un fel de roade.“ 

Gandhi  
 

Multe din acţiunile noastre cotidiene, chiar dacă mărunte în aparenţă, au o valoare enormă 
adunate la nivel global. De la hârtia mototolită aruncată pe jos, la cutia de bere azvârlită din maşină, 
de la emisiile unui motor prost reglat până la furnalul unei fabrici părăginite, de la becul uitat aprins 
până la risipa miliardelor de beculeţe aprinse de Crăciun. Acestea sunt doar câteva exemple de fapte 
negative care aduc răul asupra planetei.  

La nivel de şcoală, în procesul instructiv-educativ, elevii trebuie conştientizaţi că e timpul să 
fim ECO, să gândim de două ori înainte de a face ceva, iar acţiunile pe care le facem, să fie ECOlogice, 
să fie ECOnomice şi să aibă ECOu şi asupra celorlalti.  

Se poate discuta despre câteva măsuri de protecţie a componentelor mediului care pot fi 
aplicate la nivel individual, local, regional, naţional, internaţional. 
APA: 

- nu aruncăm gunoaiele în apele curgătoare; 
- nu folosim îngrăşăminte chimice în exces, pentru că poluează apa din fântâni (apa subterană, 

apa freatică); 
- nu aruncăm petrol sau substanţe toxice în apă pentru că mor peştii; 

AER: 
- nu ardem gunoaiele în spaţii deschise; 

SOL: 
- nu păşunăm excesiv, pentru a nu degrada vegetaţia care proteajează solul împotriva 

eroziunii 
- evităm defrişarea, pentru a nu degrada solul prin eroziune şi pentru a nu se produce 

alunecări de teren; 
- nu folosim în exces îngrăşăminte chimice, erbicide, pesticide – acestea poluează solul şi îi 

schimbă compoziţia chimică; 
- evităm irigatul excesiv, pentru că acesta duce la sărăturarea solului; 
- aglomerarea prea multor animale pe o suprafaţă restrânsă de păşune poate determina 

distrugrea vegetaţiei, eroziunea, la terenurile în pantă sau tasarea solului sub forma 
„potecilor”; 

- realizarea arăturii de-a lungul curbei de nivel pe versanţi; 
- amenajarea pantelor abrupte sub formă de terase; 
- nu folosim în exces detergenţi chimici; 
- nu facem foc oriunde deoarece se distruge vegetaţia şi solul 

PLANTE/VEGETAŢIE, PLANTE CULTIVATE: 
- nu facem foc în pădure, pe pajişti; „Să nu te joci cu focul!” 
- nu rupem crengile copacilor; 
- nu rupem florile din pajişti; 
- când ieşim la iarbă verde, pădure, menţinem locul curat; „Să ştii că dacă nu îţi este greu să 

urci dealul cu conserva plină, trebuie să nu îţi fie greu să-l cobori cu ea goală”.  
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- nu aruncăm gunoaie în pădure şi pe pajişti; 
- stoparea defrişărilor; 
- economisim lemnul pădurilor; 
- plantăm puieţi în pădure, în parcuri, în lunci şi în perdele forestiere de protecţie; 
- curăţăm pădurea de crengi uscate sau copaci bolnavi; 
- nu aruncăm cioburi de sticlă pe pajişte sau în apropierea pădurilor (deoarece acestea în 

contact cu razele soarelui pot provoca scântei, incendii);  
- Să pliveşti floarea aceea din ghiveciul cu flori şi să-i pui puţină apă! 

ANIMALE: 
- nu distrugem cuiburile păsărilor; 
- nu distrugem muşuroaiele furnicilor;  
- nu distrugem cuiburile cu ouă şi pui; 
- nu distrugem vizuinile animalelor; 
- nu ucidem insectele pentru a ne distra; 
- cine protejează animalele, va proteja şi omul; 
- protejăm animalele, nu le vânăm; 
- amenajăm spaţii pentru hrănirea animalelor sălbatice; 

 
Oamenii produc enorme cantităţi de deşeuri. În societăţile industrializate se estimează că 

fiecare locuitor aruncă mai mult de un kilogram de gunoi pe zi. Aceste deşeuri sunt, în mare parte, 
strânse în gropi de gunoi şi arse în incineratoare. Ele pot fi reciclate în mod inteligent, diminuând 
astfel poluarea mediului. Dacă separăm diferitele materiale şi le aruncăm în containerele adecvate, 
ele sunt recuperate şi servesc ca materii prime la fabricarea altor obiecte.  

Unele măsuri pot fi dezbătute şi aplicate la orele de curs: ştiinţe, geografie, educaţie civică, 
educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie thnologică, putând fi completate cu situaţii de învăţare 
extraşcolare.  

De asemenea se poate insista şi pe evidenţierea unor sfaturi eco. 
- Să renunţăm la obiceiul de a arunca lângă şi nu în container! 
- Să culegi de pe jos o hârtie aruncată de altcineva!  
- Redu consumul şi vei fi cel mai bun prieten al natruii. Consumul generează deşeuri, iar 

deşeurile generează poluare!  
- Refoloseşte pentru a  cruţa sursele de energie convenţională, vei proteja astfel mediul! 
- Reciclează deşeurile, pentru a te ajuta pe tine, pe cei de lângă tine şi mediul în care trăieşti!  
- Omul sfinţeşte locul...Un copac, o floare, plantată azi, nu te îndreptăţeşte să o rupi mâine! 

Eşti liber să protejezi sau să distrugi! Alege! 
- Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!  Nu arunca deşeurile la întâmplare numai ca să scapi de 

ele! Poţi astfel proteja sau distruge! 
- Iubeşte şi protejează natura azi, mâine va fi prea târziu! Învaţă de la natură generozitatea şi 

frumuseţea.  
- Apa înseamnă viaţă! Protejează apele, fereşte-le de substanţe chimice, ca să ai o viaţă 

sănătoasă şi lungă!  
- Curăţenia casei tale îţi oferă satisfacţie şi bucurie! Frumuseţea grădinii tale te face fericit! Nu 

uita, pământul întreg e adevărata ta casă şi unica grădină! Păstrează-l curat ca să fi mulţumit 
şi fericit! 

- Iubeşte natura ca pe tine însuţi! E casa ta, şi a lui, şi-a mea! Şi nu uita! De-aici n-avem unde 
pleca! 

- Nu gândi că eşti prea mic pentru a proteja mediul! Gândeşte-te că nu esti singur! O picătură 
nu înseamnă mare lucru, dar milioane de picături generează un ocean! Fii o picătură în marea 
iubitorilor de natură! 
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Câteva argumente pentru păstrarea curăţeniei în localitatea în care trăim 

- Degeaba este curat în curtea mea dacă în jur este murdărie. 
- Dacă în jurul nostru este murdar ajungem să ne obişnuim cu murdăria. 
- Oricâte ar face primarul, o localitate nu poate fi curată, dacă locuitorii săi sunt indiferenţi 

sau, mai mult, fac murdarie în jurul lor. 
- Este păcat sa le dau bani celor de la salubritate când, dimpotrivă, aş putea eu câştiga din 

vânzarea maculaturii, a fierului vechi sau dintr-o recoltă mai bună. Iar recolta mai bogată o 
pot obţine din compostul produs de mine din deşeurile biodegradabile pentru care altfel ar 
fi trebuit să platesc pentru a fi ridicate. 

- Este important ca localitatea în care trăiesc să placă tuturor celor care o vizitează, mai ales 
în zilele noastre când se pot câştiga bani mulţi din agroturism.  

- Eu pot să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu.  
- Poate nu este foarte murdară localitatea mea, dar în mod sigur, poate fi şi mai frumoasă, şi 

mai curată. 
Progresul nu înseamnă automat eradicarea ignoranţei, iar ignoranţa determină devastarea 

mediului prin atitudini iresponsabile faţă de mediu şi resursele sale. A trăi civilizat nu poate exclude 
atitudinea responsabilă faţă de mediu. 
 
Bibliografie: 
1. “Măsuri de protecţie a mediului în activităţile extraşcolare la ciclul primar” - lucrare gradul I, 
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Concursul „Think Smart, Create Green” 
 

Prof. Suditu Anca-Mihaela 
Școala Gimnazială „Smaranda Dumitru Roman”, Vizurești 

 
Aventura EUCONEXUS a început anul acesta, în ianuarie, cu un anunț: „Universitatea Tehnică 

de Construcții București, în calitate de membru al Universității Europene pentru Dezvoltare Durabilă 
Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă, are plăcerea de a va informa despre cea de-a doua ediție a 
concursul internațional „Think Smart, Create Green” organizat de consorțiul european 
“EUCONEXUS”. 

Le-am prezentat elevilor concursul și am decis să participăm, la nivelul Școlii Gimnaziale 
„Smaranda Dumitru Roman” – PJ cu patru echipaje, două la categoria 12-14 ani și două la categoria 
14-16 ani. 

Pentru categoria de vârstă 12-14 ani, am ales să construim două machete, din materiale eco 
și durabile.  

Prima echipă, Echipa Rainbow, a decis să intre în concurs cu o casă pentru familii cu venituri 
reduse. Deși locuim în mediul rural, unde ar trebui ca poluarea mediului înconjurător să fie mult mai 
redusă decât în mediul urban, prin încălzirea locuințelor preponderent cu lemne, o slabă izolare 
termică a locuințelor și utilizarea unor materiale de construcții neprietenoase cu mediul, chiar foarte 
poluante (exemplul plăcilor de azbest folosite la acoperiș) nivelul emisiilor de carbon este foarte 
ridicat. Astfel, elevii au propus un tip de locuință independentă din punct de vedere energetic (mai 
ales în contextul crizei energiei de la nivel mondial) și bazată doar pe energie verde (panouri 
fotovoltaice, eoliene casnice și pompă de căldură). Locuință are costuri de construcție, dar și de 
întreținere, foarte reduse pentru a fi accesibilă și persoanelor cu venituri mici. 

Casa este dispusă pe parter și mansardă, cu un living, bucătărie, baie și o cameră tehnică, iar 
la mansardă două dormitoare. De asemenea, arhitectura casei respectă stilul zonei și, mai mult 
decât atât, aduce un plus de frumusețe. Fundația este din cărămidă (argila fiind un material natural 
disponibil din abundență în zona noastră, non-toxic, cu amprentă de carbon foarte redusă și un bun 
izolant termic). Izolația podelei este asigurată prin compactarea argilei peste care s-a pus o podea 
din lemn de esență tare (stejar care este durabil, are rezistență mare la impermeabilitate, este masiv 
și foarte rezistent la degradarea fungică). Casa este construită pe sctructură de lemn cu pereți din 
OSB, alcătuit în proporție de 95% din așchii, iar utilizarea acestor materiale reduce costurile de 
construcție cu până la 50% față de o casă din cărămidă. În plus, are avantajul timpului rapid al 
construcției, consumului redus de energie și rezistenței sporite la cutremur, având în vedere că 
România este expusă acestui risc. Pe exterior, peste pereții din OSB se aplică o tencuială clasică. 
Pentru izolarea casei, s-a ales un material 100% natural, cel mai ecologic și mai eficient, respectiv 
lâna de oaie. În acest moment lâna este considerată un deșeu, iar cei mai mulți crescători de oi se 
văd nevoiți să o arunce sau să o ardă ceea ce duce la creșterea emisiilor de carbon. În afara faptului 
că lâna este un excelent material termic, acustic, elastic, respirabil și hidrofug natural, are și 
capacitatea de a absorbi umezeala și de a proteja structurile din lemn. În plus, nefiind foarte căutată, 
costurile sunt extrem de mici. Pentru acoperiș s-au ales  materialele metalice precum oțelul și 
aluminiul care conțin procente mari de material reciclat, până la 100% în multe produse din 
aluminiu. De asemenea, aceste materiale sunt ușoare și durabile. Ramele ferestrelor sunt din lemn 
triplu stratificat, iar geamurile sunt formate din trei panouri de sticlă separate printr-un spațiu de 
aer pentru a reduce transferul de căldură și pentru a asigura izolarea fonică. Independența 
energetică a casei va fi asigurată de șase panouri fotovoltaice, iar producția de energie electrice va 
fi suplinită, pe perioada iernii, când radiația solară este mai scăzută, cu ajutorul a două eoliene 
casnice. De asemenea, casa beneficiază și de o pompă geotermală. 
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Cealaltă echipă, Echipa Thunder, a propus o casă de vacanță situată pe litoralul românesc, la 
Marea Neagră, pasivă în ceea ce privește emisiile de carbon, respectând atât mediul, cât și peisajul 
local, folosind materiale din zonă, ușor accesibile și pe care natura ni le ofera din belșug, precum 
argila, stuf, paie, nisip. Casa este formată din parter plus mansardă, amenajata ca spatiu de dormit, 
și este concepută pentru o familie de patru membri. Afară s-au propus o piscină și un spațiu de 
recreere. Pereții casei au fost realizați din chirpici, un material de construcție folosit de mii de ani, 
cu proprietăți deosebite și anume un amestec de argilă cu apă, nisip, paie. Argila este un material 
natural disponibil din belșug și foarte versatil, oferindu-ne capacitatea de a modela cu ușurință orice 
formă ne dorim, reglează umiditatea și contribuie la menținerea unei temperaturi constante. 
Fundația casei este din piatră, iar izolația podelei este asigurată de argilă compactă peste care s-a 
așezat o podea din lemn de stejar rezistentă. Acoperișul este realizat din stuf, care asigură o izolație 
maximă, prin reducerea considerabilă a costurilor de încălzire. Stuful oferă, de asemenea, o 
impermeabilitate foarte bună și o izolare fonică. Nevoia de energie electrica atât pentru iluminat, 
funcționarea aparatelor electrocasnice, aer condiționat, cât și pentru producerea de apă caldă este 
asigurată de două panouri fotovoltaice. De asemenea, ținând cont de faptul că apa este una dintre 
principalele resurse naturale cele mai irosite (aproximativ 130 de litri/zi pentru fiecare locuitor), 
reutilizarea apei este un punct foarte important în proiecte.  Peste jumătate din cantitatea de apă 
folosită într-o gospodărie provine de la cadă, chiuvete, mașini de spălat, astfel că această apă gri va 
fi reutilizată în ambele proiecte,  după tratarea ei folosind un filtru de nisip, pentru irigare gradină, 
toalete și spălare exterioară. Apa de ploaie va fi colectată într-un rezervor și va fi folosită pentru 
exterior. Piscina va fi alimentata cu apa de la mare. 

Pentru realizarea celor două machete elevii au folosit OSB, lână, carton, hârtie, sfoară, 
baghete și bețișoare de lemn, lipici, acuarele, dopuri de plută, hârtie creponată, nisip, bucăți de 
cărămidă, lut, paie, nisip, stuf, scoici, pietricele, var, crenguțe de thuia, brad, gard viu și petale de 
flori naturale. 

Cele două proiecte au intrat în concurs, s-au calificat la etapa națională, în care elevii au 
trebui să prezinte proiectele în fața unui juriu internațional, prezentarea fiind realizată în limba 
engleză. După jurizare, Echipa Thunder a ocupat locul al III-lea, iar Echipa Rainbow locul al V-lea. 

Participarea la acest concurs nu a rămas fără urmări. Entuziasmați de succesul colegilor lor, 
elevii școlii noastre au dorit organizarea unui concurs intern, în cadrul căruia mai multe echipaje au 
construit machete pentru diferite clădiri. Evident, juriul a fost alcătuit din cadrele didactice 
coordonatoare și din membrii echipajelor câștigătoare. 
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“SĂ PĂSTRĂM NATURA CURATĂ” 
 

prof. Țifrea S. Maria 
Școala Gimnazială “Miron Cristea” ,Toplița 

 
ARGUMENT 

Prin acest proiect dorim să desfaşurăm activităţi care să evidenţieze rolul naturii în viaţa 
omului, la dezvoltarea spiritului de cercetare, la formarea unei gândiri ecologice, la dezvoltarea 
capacităţilor de comunicare şi nu în ultimul rând conştientizarea în rândul copiilor şi elevilor a 
necesităţii conservării şi protejării ecosistemelor pentru o viaţă viitoare cel puţin la fel de bună ca 
cea de azi. 
Scopul: Conştientizarea şi responsabilizarea elevilor şi cadrelor didactice privind importanţa formării 
unui stil de viaţa durabil. 
Obiective: 

- însuşirea principiilor educaţiei pentru mediu şi pentru sănătatea mediului 
- dezvoltarea unui comportament de respect şi protejare faţă de mediu; 
- identificarea, informarea şi sporirea cunoştinţelor copiilor despre ceea ce dă valoare vieţii: 

apa; 
- cunoaşterea posibilitaţilor de ocrotire, conservare a naturii, a mediului, în vederea cultivării 

atitudinilor responsabile implicate în protejarea mediului; 
- protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin diminuarea factorilor poluanţi şi 

reconstrucţie ecologică. 
Grupul ţinta:  

- Beneficiari direcţi: elevii claselor primare, gimnaziale 
- Beneficiari indirecţi: familiile elevilor, cadrele didactice, comunitatea locală, parteneri 

educaţionali. 
Perioada de desfăşurare: (1 octombrie – 30 aprilie 2018-2019) 
Pateneri: 

- Poliţia Topliţa 
- Primăria Topliţa 
- Cabinetul Medical Şcolar 
- Centrul de Epurare 

 
Graficul activităţilor 

Octombrie 
2018 

Să-i dăm o mână de ajutor 
“Planetei Albastre” 

Activitate de informare şi documentare (afişe, 
fluturaşi, creaţii literare) 

Noiembrie 
2018 

Vreau să trăiesc într-un mediu 
sănătos 

Activitate de curăţenie şi ecologizare 

Decembrie 
2018 

Salvează viitorul! Activitate  de colectare selectivă a deşeurilor 

Februarie 
2019 

Resursele naturale – surse ale 
vieţii 

Sesiuni de informare şi educare privind necesitatea 
utilizării rationale a resurselor planetei; Vizite la 
staţia de epurare a apelor uzate; Filmuleţe apa 

Martie 
2019 

Sădesc un copacel, pentru o gură 
de oxigen 

Activităţi de plantare  

Aprilie 2019 Comori ale naturii 
Popularizarea rezultatelor 
proiectului; 

Studierea diferitelor ecoisteme; discuţii, 
prezentarea cascadei,a staţiunii Banffy, apa termă, 
izvorului cu apă potabilă (rece), observarea florei şi 
faunei pădurii; Evaluarea activităţiilor 



261 

Resurse: 
- Umane: elevii claselor I –VIII, cadrele didactice, familiile elevilor. 
- Materiale: ppt-uri, cărţi, reviste, filmuleţe, afişe, fluturaşi, manuşi, saci menajeri, 

chestionare, ustensile pentru plantat. 
Evaluare: portofolii, fotografii, dezbateri, expoziţii, chestionare . 
Punctele de informare: afişe, fluturaşi, soft-uri educaţionale, creaţii literar-artistice ale elevilor. 
 
Derularea proiectului – activităţilor 
 
Activitatea nr. 1/ octombrie 2018 
Titlul activităţii: Să-i dăm o mână de ajutor “Planetei Albastre” 
Tipul: Activitate de informare şi documentare (afişe, fluturaşi, creaţii literare) 
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “Miron Cristea” 
Metode/mijloace de realizare: discuţii pe baza materialelor informative. Impresii personale. 
Modalităţi de evaluare: materialele informative, ppt-uri, afişe, fotografii, pliante, creaţii literare 
(poezii, compuneri), expoziţie cu lucrările realizate. 
 

  

 

 
Activitatea nr. 2/ noiembrie 2018 
Titlul activităţii: Vreau să trăiesc într-un mediu sănătos 
Tipul: Activitate de curăţenie şi ecologizare 
Locul desfăşurării: varianta “M. Kogălniceanu”, curtea şcolii 
Metode/mijloace de realizare: ecologizarea unor spaţii verzi 
Modalitati de evaluare: poze, deşeurile adunate 
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Activitatea nr. 3/ decembrie 2018 
Titlul activităţii: Salvează viitorul! 
Tipul: Activitate de colectare selectivă a deşeurilor 
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “Miron Cristea” 
Metode/mijloace de realizare: elevii au adus hârtie, cartoane, pet-uri, apoi ne-am deplasat la 
centrul de reciclare. Au adunat 110 kg hârtie, 30 kg pet-uri. 
Modalitati de evaluare: poze, materialele adunate 
 

  
 
Activitatea nr. 4/ februarie 2019 
Titlul activităţii: Resursele naturale – surse ale vieţii 
Tipul: activitate protejarea resurselor 
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “Miron Cristea” 
Metode/mijloace de realizare: Sesiuni de informare şi educare privind necesitatea utilizării 
raţionale a resurselor planetei; Vizite la staţia de epurare a apelor uzate; Filmuleţe apa 
Modalitati de evaluare: poze 
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Activitatea nr. 5/ martie 2019 
Titlul activităţii: Sădesc un copăcel, pentru o gură de oxigen 
Tipul: activitate de plantare 
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “Miron Cristea” 
Metode/mijloace de realizare: discuţii pe baza materialelor informative, plantarea florilor în ghiveci 
Modalităţi de evaluare: poze, ghivecele cu flori, program zilnic de îngrijire. 
 

 

 

 

 

 
Activitatea nr. 6 / aprilie 2019  
Titlul activităţii: Comori ale naturii 
Tipul: drumeţie / studierea diferitelor ecosisteme 
Locul desfăşurării: La Cascada cartier Zăpode. Staţiunea Banffy. Bazinul cu apă termală. Pădurea cu 
flora şi fauna ei. 
Metode/mijloace de realizare: discuţii, prezentarea cascadei, culegerea de probe din mediul acvatic 
al cascadei, observarea traseului apei până la locul de vărsare al cascadei în râul Mureş. Prezentarea 
staţiunii, discuţii pe baza apei termale (Strandul Banffy), izvorului cu apă potabilă (rece), observarea 
florei şi faunei pădurii. 
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Modalităţi de evaluare: poze 
 

  

  

 
Activitatea nr. 8 aprilie 2019 
Titlul activităţii: Popularizarea rezultatelor proiectului; 
Tipul: evaluare 
Locul de desfasurare: Şcoala Gimnazială “Miron Cristea” 
Metode/mijloace de realizare: discuţii cu posibili parteneri (pe baza portofoliului realizat), pliante, 
poze, afişe, programe de îngrijire a ecosistemelor studiate, sloganuri. 

Activităţile pe care le-am desfăşurat au avut ca scop conştientizarea elevilor privind 
necesitatea implicării în protejarea mediului prin activităţi de ecologizare şi educaţie ecologică în 
şcoala noastră. Aceste activităţi au oferit posibilitatea fiecăruia  de a-şi manifesta o atitudine 
personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. 

La sfârşitul acestui proiect am observat un feed-back pozitiv din partea elevilor, dovedind o 
implicare în a ajuta mediul înconjurător, şi a arăta comunităţii că noi putem avea un oraş cât mai 
frumos prin simplu fapt de a aduna gunoaiele aruncate. Prin aceste activităţi elevii şi-au format o 
conduit ecologică, favorabilă unui stil de viaţă sănătos, emotional, fizic şi socio-moral, un 
comportament corespunzător în şcoală, familie şi comunitate. 

În loc de concluzii…. să avem grijă de natură cu aceeaşi dragoste şi responsabilitate cu care 
o mamă îşi creşte copilul. Copilul înseamnă viitor, iar viitorul nu  este un loc către care te îndrepţi ci 
un loc pe care-l creezi. Datoria noastră este să păstrăm legătura cu natura ca prieten nu ca duşman- 
să spunem nu poluării de orice fel. 
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Protejarea mediului înconjurător, supraviețuirea omenirii 
 

prof. Todoruț Victor 
Liceul Tehnologic „Transilvania”, Baia Mare 

 
„Nu putem schimba pe alţii, dar dacă ne putem schimba pe noi înşine, putem înceta schimbarea 

înfăţişării Pământului”. (Melodie Beattie) 
 

Fiecare etapa istorică, fiecare orânduire socială își pune amprenta specifică asupra naturii și 
a ansamblului peisajului umanizat, ca urmare a modului diferit în care se desfașoară relatiile omului 
cu natura locurilor. Starea mediului înconjurător depinde numai de fiecare dintre noi. Însă, se pare 
că oamenii tratează cu neglijență acest aspect important al vieții lor ceea ce duce la agravarea 
procesului de poluare și distrugere a mediului și implicit la distrugerea sănătății fiecăruia dintre noi 
și a celor din jur. Comportamentul oamenilor poate schimba radical înfățișarea mediului. A avea un 
comportament ecologic înseamnă a fi atent la lucrurile pe care le faci, acestea nu trebuie să dăuneze 
mediului în care trăiești. Sunt lucruri simple care nu influențează modul de viață sesizabil, dar vor 
avea un impact pozitiv asupra mediului. Pentru aceasta se impune categoric cultivarea bunului simț, 
a moralei, a ordinii și disciplinei, a sentimentului de responsabilitate. Comportamentul cetățenesc 
înseamnă responsabilitate. Totul în viață se învață, la fel și comportamentul eco. Educarea celor din 
jur (copii, tineri, bătrâni) în spiritul protejării mediului și transmiterea mesajelor eco către cetățenii 
cu care interacționăm sunt lucruri fundamentale de care ne facem responsabili ca și cetățeni. Cu 
toții suntem înconjurați de mesaje eco și am auzit de nenumărate ori ce trebuie să facem pentru a 
proteja mediul înconjurător. Indiferent că ne găsim parțial sau total în spiritul eco, niciodată nu este 
prea târziu să ne reamintim ce putem face pentru a fi responsabili față de mediul în care trăim. 

Protecția mediului este o măsură preventivă de a împiedică ceva rău, este șansă omenirii la 
supraviețuire. O națiune care distruge solurile, se distruge pe sine. Pădurile sunt plămânii 
Pământului nostru, purificand aerul și dând putere proaspătă oamenilor săi. Poluarea, care în ultima 
perioadă a căpătat un caracter universal, se numără printre factorii majori ce induc dezechilibre în 
natură. Natura înregistrează toate faptele nesăbuite, agresiunile făcute de om , conştient sau 
inconştient, le stochează în memorie iar atunci cînd... se umple paharul..., se răzbună necruţător. 
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe 
măsura evoluției societății umane, ajungînd astăzi una dintre importantele preocupări ale 
specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii 
populaţii Terrei. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, 
impunînd măsuri urgente pe plan național şi internațional, în spiritul ideilor pentru combaterea 
poluării. 

De ce trebuie să punem accent pe educaţie pentru mediu? Pentru că, în prezent, mai mult 
de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzînd deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele naturale ale 
pămîntului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, erodînd 
solul de la suprafaţă, poluînd aerul şi apa, creînd deşeuri primejdioase şi producînd o ruptură a 
zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pămînt, fiind imposibil să se scape de 
consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, 
contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea 
de vieţi umane. 

Omul poate stăpâni natură , atât timp cât ține cont de legile ei, adică trebuie să o respecte, 
protejând-o, altfel, ea se răzbună prin cataclisme naturale, care “cer” parcă recâștigarea demnității 
ei primordiale. Caracterul omului se oglindește în această relație a lui cu natura și-i conferă 
demnitate. Acțiunile noastre purtătoare de sentimente față de natura-mama sunt diverse și pe 
diferite niveluri de organizare: de la sentimentul civic al tuturor oamenilor de toate vârstele până la 
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organizațiile de profil ecologic. Câteva exemple de ecologism ar putea fi: păstrarea mediului curat, 
plantarea copacilor, menținerea apelor curate, folosirea diverselor tipuri de energie rezultată prin 
mijloace nepoluante, nedefrisarea solului, îngrijirea pădurilor, împreună cu fauna specifică, 
îmbunătățirea rezervațiilor naturale și alte activități moderne. Combaterea poluării, conservarea şi 
dezvoltarea unui mediu ambiant sănătos şi prosper reclamă, în primul rând, conştientizarea tuturor 
locuitorilor globului asupra gravităţii problemelor ecologice, asupra consecinţelor prezente şi 
posibile ale acestora asupra lumii. Şansele de rezolvare a problemelor ecologice reclamă un nou stil 
de viaţă cu modele noi de producţie, consum şi cooperare, o existenţă bazată pe grija fiecăruia 
pentru viaţa tuturor. Aceste probleme constituie conţinutul şi justifică menirea educaţiei ecologice, 
a educaţiei pentru protecţia mediului. 

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. 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. Comportamentul oamenilor poate schimba 
radical înfăţişarea mediului. A avea un comportament ecologic înseamnă a fi atent cu lucrurile pe 
care le faci, acestea nu trebuie să dăuneze mediului în care trăieşti. Trebuie să gândeşti global şi să 
acţionezi local. 

Fără îndoială că omul va avea înţelepciunea să oprească la timp distrugerea naturii şi să-şi 
pună întreaga capacitate în slujba binelui comun, ocrotind acest colţ minunat al Universului care 
este casa noastră, Pământul. Lipsa de informare a făcut ca mulţi oameni de bună credinţă să persiste 
în acţiuni care provocau daune mediului înconjurător. Fiecare dintre noi trebuie să devină conştient 
că are datoria de a contribui, după puterile sale, la ocrotirea şi salvarea naturii. 

„Universul este atât de bine creat, încât a-şi dori să îi învăţ şi să îi aplic principiile, în loc să îl 
exploatez în mod orbesc şi cu frica pentru supravieţuire”. (R. Buckminster Fuller) 
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Importanţa protejării mediului înconjurător 
 

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. 

• evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de 
suportare a acestora. 

• elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan naţional şi internaţional 
referitor la protejarea mediului. 

În ceea ce priveşte evaluarea costurilor şi stabilirea modului în care aceste sunt suportate se 
poate susţine că protejarea mediului este costisitoare şi nu pot fi întotdeauna identificaţi factorii 
poluării. Datorită acestei situaţii costurile de protejare a mediului se împart între societăţile 
comerciale potenţiale poluatoare şi stat. Fondurile alocate protejării mediului diferă de la o ţară la 
alta în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecareia. 

Pentru elaborarea unor programe pentru protejarea mediului, trebuie identificaţi toţi 
factorii de mediu şi zonele în care pot apărea probleme de poluare a acestora. Un astfel de program 
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presupune identificarea zonelor, evaluarea costurilor necesare şi stabilirea responsabilităţilor 
pentru derularea proiectelor. 

Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De asemenea, se 
accelerează dezvoltarea industrială, schimburile, circulaţia mărfurilor, spaţiul ocupat, parcurs şi 
utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce mai vast. Această evoluţie îşi pune amprenta în 
mod nefavorabil asupra mediului şi a componentelor sale. 

Un alt factor care dăunează mediului este modernizarea transporturilor, accesibilitatea 
lejeră în spaţiile verzi. Comportamentul individului poluează mediul într-o măsură mai mare sau mai 
mică, fie sub forma activităţii cotidiene, fie a consumurilor turistice. 

Prin dezvoltarea activităţii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporţii 
diferite. Dintre aceste elemente cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna, 
monumentele, parcurile si rezervaţiile, precum şi biosfera. 

În consecinţă, conservarea funcţiilor igienico-sanitare, recreativă şi estetică ale elementelor 
componente ale mediului natural constituie garanţia unei dezvoltări continue a societăţii umane. 
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Proiect educativ – NOUĂ NE PASĂ 
 

prof. Trif Lavinia 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Tileagd 

 
A. DENUMIREA PROIECTULUI  

a) Titlul: Noua ne pasă ! 
b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: ecologică , de protejare a naturii şi a 

mediului înconjurător 
c) Tipul de proiect: local 

B. APLICANTUL: 
Coordonate de contact: Şcoala :................................................ 
Tel/Fax : .............................................. 
Director: ......................................................................................... 
Coordonator: ................................................................................ 
Echipa de proiect:.........................................................................  

C. CONTEXT 
Proiectul educaţional “Nouă ne pasă !” este conceput cu scopul de a “trezi “ conştiinţa 

participanţilor cu privire la viitorul sumbru care ne asteaptă, dacă nu limităm factorii ce duc la 
dezechilibre naturale. 

Proiectul urmăreşte implicarea elevilor, profesorilor şi a comunităţii locale în acţiuni 
ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul faţă de natură 
şi protecţia mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viată 
ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat, responsabilizarea 
pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănatatea 
comunităţii. 
D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop: 
Formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic la elevi. 
Obiective: 

• Să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici 
ecologice; 

• Să participe şi să coopereze activ  alături de  părinţi în acţiuni practice de îngrijire şi 
protejare a mediului şi să cunoască modul de folosire a uneltelor;  

• Să-şi formeze  deprinderi de plantare şi ocrotire a unui puiet şi a spaţiilor verzi din curtea 
şcolii şi vecinătatea acesteia; 

• Să conştientizeze importanţa unui aer curat pentru o viaţă sănătoasă; 

• Să-şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură  prin activităţi artistice, plastice; 

• Să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor 
refolosibile prin infiinţarea unui punct de colectare a materialelor refolosibile; 

• Să identifice impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător, analizând situaţii 
concrete din natură; 

• Să participe activ la acţiuni ce promovează sănătatea mediului, desfăşurarea unor 
activităţi practice de ecologizare a mediului local; 

Grup ţintă: 
➢ direct: elevii din clasele :................................. 
➢ indirect: ........................................................... 
Durata: ............................................. 
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E. Calendarul activităţilor:  
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
Grup 
ţintă 

Termen Responsabili Rezultate 

1. Poluarea mediului 
înconjurător 
Ateliere de lucru 

Clasa  Profesori 
responsabili 

Realizarea unor lucrări ce implică 
originalitate, creativitate, imaginaţie; 
Realizarea unor pliante şi afişe 
antipoluarea mediului înconjurător. 

4. Vernisajul expoziţiei 
cu lucrările realizate 

Clasa  Profesori 
responsabili 

Vernisajul expoziţiei cu lucrările 
realizate.Rezultatele aplicării acestui 
proiect au satisfăcut nevoile de grup, 
individuale, comunitare (elevi, 
părinţi,comunitate ).  

5. Prezentare PPT cu 
activităţile 
desfăşurate în 
cadrului proiectului 

Clasa  Profesori 
responsabili 

Participarea activă în activităţile 
desfăşurate 

6. Întocmirea unui 
album foto cu elevii 
participanţi la proiect 

Clasa  Profesori 
responsabili 

Album foto care ilustrează 
rezultatele muncii fiecărui elev 
implicat în proiect 
Mediatizarea proiectului în mediul 
online. 
Desfăşurarea unor activităţi practice 
de ecologizare a mediului local; 

 
F. EVALUARE – CALITATE 

Evaluare internă: 
✓ Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante; 
✓ Album în format electronic cu aspecte din timpul derulării proiectului, filmuleţe, 

Prezentări PowerPoint. 
Evaluare externă: 
✓ Impactul acțiunilor organizate de școala noastră în comunitate    
Evaluare proiect 
În evaluare s-a urmărit: 
✓ Impactul proiectului asupra comunităţii, asupra grupului ţintă; 
✓ Valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării 

proiectului; 
✓ Întărirea colaborării şcoală-familie-comunitate; 
✓ Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi extracurriculare; 
✓ Dezvoltarea aptitudinilor artistico-plastice a tuturor participanţilor; 
✓ Ecoul proiectului în mass-media. 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI 
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: expoziţii, albume foto,CD-ul proiectului, prezentări 

PPT. 
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H. Rezultate:  
✓ Rezultatele aplicării acestui proiect au satisfăcut nevoile de grup, individuale, comunitare 

(elevi, părinţi,comunitate ). 
✓ Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activitătile desfăşurate în cadrul 

proiectului; 
✓ Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare; 
✓ Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor. 

I. DISEMINAREA PROIECTULUI 
Prezentarea proiectului educaţional în comisia metodică a profesorilor şi promovarea 

acestuia în mediul online, pe site-ul şcolii şi în presă(revista şcolii). 
Rezultatele proiectului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanților 

la proiect în cadrul consiliului profesoral, instituțiilor similare, opiniei publice, comunității prin 
diferite mijloace de comunicare: 

- Comunicări 
- articole în presă/reviste de specialitate 
- expoziții tematice 

1. Promovarea proiectului şi publicarea rezultatelor pe  site-ul şcolii şi mass-media locală.  
2. Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, oficialităţilor 

locale; 
J. IMPACTUL PROIECTULUI 

Impactul pe termen scurt: 
✓ schimb de experienţă pentru elevi şi profesori, cunoaşterea reciprocă a participanţilor; 
✓ dezvoltarea capacităţii de comunicare şi cooperare prin intermediul artei. 
Impactul pe termen lung: 
✓ îmbunătăţirea comunicării între instituţiile locale şi zonale; 
✓ creşterea calităţii în învăţământ. 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
Proiectul poate fi continuat prin propunerea de noi teme pentru anul următor. 

L. BUGETUL PROIECTULUI 
Donaţii din partea cadrelor didactice şi a părinţilor. 

 
Bibliografie: 
1. Didactica ştiinţelor biologice, Ciobanu,M., EDP Bucureşti (2008); 
2. Tratat de didactică modernă, Ionescu, M., Bocoş, M.D.(coord) Editura Paralela 45, Piteşti(2009); 
3. Metode didactice utilizate în predarea biologiei,.Lazăr, V., Editura Arves.(2008); 
4. Introducere în didactica biologiei Marinescu M., Editura Junimea , Iaşi, (2012). 
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ENERGIA REGENERABILĂ 
 

prof. Truță Gabriela 
prof. Ionescu Carmen Otilia 

Colegiul National Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova 
 

Odată cu creșterea consumului și implicit a producerii energiei electrice, a apărut și o 
problemă ce trebuie rezolvată: producția de energie electrică prin metode convenționale poate 
dăuna mediului înconjurător și planetei . De mai bine de un secol, cărbunele, petrolul si alți 
combustibili fosili au fost utilizați ca surse de energie pentru alimentarea locuințelor, fabricilor și 
mașinilor. Folosirea intensă a acestor surse și arderea lor pentru a genera energie, au dus la crearea 
gazelor cu efect de seră considerate cauza principală pentru schimbările climatice si automat pentru 
încălzirea globală. Soluția pentru remedierea acestor efecte nocive, păstrându-ne totodată 
confortul și resursele de care avem nevoie, o reprezintă energia regenerabilă sau energia verde. 
Energiile regenerabile sunt considerate în practică, energiile ce provin din surse care se regenerează 
de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă se 
referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese 
naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor 
biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele 
de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum și energia generată prin arderea 
combustibililor fosili, așa cum ar fi țițeiul, cărbunele și gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip 
evident, limitate la existența zăcămintelor respective și sunt considerate în general (a se vedea 
teoria academicianului român Ludovic Mrazec de formare anorganică a țițeiului și a gazelor 
naturale) ne-regenerabile Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: 

• energia eoliană- energia vântului; 

• energia solară; 

• energia hidraulică, energia apelor curgătoare; 

• energia mareelor, energia flux/refluxului mărilor și oceanelor; 

• energie potențială osmotică; 

• energia geotermică, energie câștigată din căldura de adâncime a Pământului; 

• energie de biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz. 
Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile putând servi la generarea 
curentului electric, producerea de apă caldă, etc. Actualmente ele sunt în mod inegal valorificate, 
dar există o tendință certă și concretă care arată că se investește insistent în această, relativ nouă, 
ramură energetică. 
 
ENERGIA EOLIANĂ 

Energia eoliană este generată prin transferul energiei vântului unei turbine eoliene. Vânturile 
se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeței Pământului de către energia radiată de Soare 
care ajunge la suprafața planetei noastre. Această încălzire variabilă a straturilor de aer produce 
zone de aer de densități diferite, fapt care creează diferite mișcări ale aerului. Energia cinetică a 
vântului poate fi folosită la antrenarea elicelor turbinelor, care sunt capabile de a genera 
electricitate. Unele turbine eoliene sunt capabile de a produce până la 5 MW de energie electrică, 
deși acestea necesită o viteză constantă a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 kilometri pe oră. 
În puține zone ale Pământului există vânturi având viteze constante de această valoare, deși vânturi 
mai puternice se pot găsi la altitudine mai mare și în zonele oceanice. 
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ENERGIA SOLARĂ 
Conceptul de "energie solară" se referă la energia care este direct produsă prin transferul 

energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să genereze energie electrică sau 
să încălzească aerul din interiorul unor clădiri. Deși energia solară este reînnoibilă și ușor de produs, 
problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. În plus, 
datorită rotației Pământului în jurul axei sale, și deci a alternanței zi-noapte, lumina solară nu poate 
fi folosită la generarea electricității decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O altă limitare a folosirii 
acestui tip de energie o reprezintă existența zilelor noroase, când potențialul de captare al energiei 
solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui, limitând aplicațiile acestei forme de energie 
reînnoibilă. 

Nu există nici un dezavantaj deoarece instalațiile solare aduc beneficii din toate punctele de 
vedere. 

Panourile solare produc energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 
ore). Ziua timp de 9 ore aceste panouri solare produc energie electrică și în același timp 
înmagazinează energie în baterii  a fi folosită noaptea. 
 
ENERGIA HIDRAULICĂ: 

Energia hidraulică este o energie mecanică formată din energia potențială a apei dată de 
diferența de nivel între lacul de acumulare și centrală, respectiv din energia cinetică a apei în 
mișcare. Exploatarea acestei energii se face actualmente în hidrocentrale, care transformă energia 
potențială a apei în energie cinetică. Aceasta e apoi captată cu ajutorul unor turbine hidraulice care 
acționează generatoare electrice care în final o transformă în energie electrică. 

Tot forme de energie hidraulică sunt și energia cinetică a valurilor și mareelor. 
Energia hidraulică a fost folosită încă din antichitate. În India se foloseau roțile hidraulice la 

morile de apă. În Imperiul Roman morile acționate de apă produceau făină și erau folosite de 
asemenea la acționarea gaterelor pentru tăierea lemnului și a pietrei. Puterea unui torent de apă 
eliberată dintr-un rezervor a fost folosită la extracția minereurilor, metodă descrisă încă de Pliniu 
cel Bătrân. Metoda a fost folosită pe larg în evul mediu în Marea Britanie și chiar mai târziu la 
extracția minereurilor de plumb și staniu. Metoda a evoluat în mineritul hidraulic, folosită în 
perioada goanei după aur din California. 

În China și în extremul orient, roți hidraulice cu cupe erau folosite la irigarea culturilor. În anii 
1830, în perioada de vârf a canalelor, energia hidraulică era folosită la tractarea barjelor în sus și în 
josul pantelor pronunțate. Energia mecanică necesară diverselor industrii a determinat amplasarea 
acestora lângă căderile de apă. În zilele de azi utilizarea curentă a energiei hidraulice se face pentru 
producerea curentului electric, care este produs în acest caz cu costuri relativ reduse, iar energia 
produsă poate fi utilizată relativ departe de surse. 
 
FENOMENE NATURALE: 

Din punct de vedere al hidrologiei, energia hidraulică se manifestă prin forța apei asupra 
malurilor râului și a bancurilor. Aceste forțe sunt maxime în timpul inundațiilor, datorită creșterii 
nivelului apelor. Aceste forțe determină dislocarea sedimentelor și a altor materiale din albia râului, 
cauzând eroziune și alte distrugeri. 

Resursa hidroenergetică poate fi evaluată prin puterea (energia în unitatea de timp) care se 
poate obține. Puterea depinde de căderea și cu debitul sursei de apă. 

Căderea  determină presiunea apei, care este dată de diferența de nivel dintre suprafața 
liberă a apei și a turbinei, exprimată în metri. 

Debitul de curgere (engleză flow rate) este cantitatea de apă care curge în unitatea de timp 
care curge prin conducta de aducțiune într-o anumită perioadă de timp, exprimată în metri 
cubi/secundă. 
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Cantitatea de energie care se obține prin coborârea în câmp gavitațional a unui obiect de 
masă m cu o diferență de înălțime h este: 

E=mgh ,unde g este accelerația gravitațională. 
Energia hidraulică disponibilă într-un lac de acumulare se poate extrage prin coborârea 

intenționată a nivelului apei. În acest caz, puterea depinde de debitul masic al apei 
Unele dispozitive, ca roțile hidraulice extrag energie din curgere fără a fi necesar ca apa să-

și schimbe înălțimea, caz în care se exploatează doar energia cinetică a curentului de apă 
Roțile cu aducțiune superioară pot extrage ambele tipuri de energie, atât cea potențială, cât 

și cea cinetică. 
Moduri de exploatare a energiei hidraulice: 

1. Roți hidraulice 
O roată hidraulică utilizează energia râurilor pentru a produce direct lucru mecanic. 
La debite mici se exploatează în principal energia potențială a apei. În acest scop se folosesc 

roți pe care sunt montate cupe, iar aducțiunea apei se face în partea de sus a roții, apa umplând 
cupele. Greutatea apei din cupe este forța care acționează roata. În acest caz căderea corespunde 
diferenței de nivel între punctele în care apa este admisă în cupe, respectiv evacuată și este cu atât 
mai mare cu cât diametrul roții este mai mare. Roţi hidraulice cu aducţiune inferioară sunt la Hama, 
Siria. La debite mari se exploatează în principal energia cinetică a apei. În acest scop se folosesc 
roți pe care sunt montate palete, iar aducțiunea apei se face în partea de jos a roții, apa împingând 
paletele. Pentru a avea momente cât mai mari, raza roții trebuie să fie cât mai mare. Adesea, pentru 
a accelera curgerea apei în dreptul roții, înaintea ei se plasează un stăvilar deversor, care ridică 
nivelul apei (căderea) și transformă energia potențială a acestei căderi în energie cinetică 
suplimentară, viteaza rezultată prin deversare adăugându-se la viteza de curgere normală a râului. 

2. Hidrocentralele 
O hidrocentrală utilizează amenajări ale râurilor sub formă de baraje, în scopul producerii 

energiei electrice. Potențialul unei exploatări hidroelectrice depinde atât de cădere, cât și de debitul 
de apă disponibil. Cu cât căderea și debitul disponibile sunt mai mari, cu atât se poate obține mai 
multă energie electrică. Energia hidraulică este captată cu turbine. 

3. Centralele mareomotrice 
O centrală mareomotrică recuperează energia mareelor. În zonele cu maree, acestea se 

petrec de două ori pe zi, producând ridicarea, respectiv scăderea nivelului apei. Există două moduri 
de exploatare a energiei mareelor: Centrale fără baraj, care utilizează numai energia cinetică a apei, 
similar cum morile de vânt utilizează energia eoliană. 

Centrale cu baraj, care exploatează energia potențială a apei, obținută prin ridicarea nivelului 
ca urmare a mareei. Deoarece mareea în Marea Neagră este de doar câțiva centimetri, România nu 
are potențial pentru astfel de centrale. 

4. Recuperarea energiei valurilor 
Se pot folosi scheme similare cu cele de la centralele mareomotrice cu baraj, însă, datorită 

perioadei scurte a valurilor aceste scheme sunt puțin eficiente. Un obiect care plutește pe valuri 
execută o mișcare cu o traiectorie eliptică. Cea mai simplă formă de valorificare a acestei mișcări 
pentru recuperarea energiei valurilor sunt pontoanele articulate. O construcție modernă este cea 
de tip Pelamis formată din mai mulți cilindri articulați, care, sub acțiunea valurilor au mișcări relative 
care acționează niște pistoane. Pistoanele pompează ulei sub presiune prin motoare hidraulice care 
acționează generatoare electrice 
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Educația ecologică a elevilor realizată prin activități extrașcolare 
 

prof. Ursache Maria 
Școala Gimnazială Nr. 1 Oituz 

 
În cadrul şcolii noastre ,am desfăşurat Proiectul Educaţional „Să iubim şi să protejăm 

pădurea” în parteneriat cu Ocolul Silvic Oituz ce a contribuit la dezvoltarea comportamentului 
ecologic alături de alte activităţile extracurriculare cum ar fi  excursia didactică,vizita didactică, care 
au avut o mare importanţă în a aplica ceea ce elevii au învăţat la orele de curs.În cadrul acestui 
proiect s-a urmărit conştientizarea importanţei pădurii, formarea unui comportament ecologic la 
fiecare elev din nivelul gimnazial al şcolii precum şi dezvoltarea capacităţilor de a aprecia frumosul 
din natură şi de a-l proteja. 

Metodele de studiu și activitățile desfășurate pentru a cerceta biodiversitatea ecosistemelor 
forestiere și pentru a realiza o educație ecologică a elevilor, sunt atât metodele clasice cât şi cele 
moderne, precum: expunerea, conversaţia, demonstraţia, explicaţia,lucrul cu manualul, observaţia, 
dezbaterea, diagrama Venn, metoda ciorchinelui, interviul, excursiile și drumețiile școlare, vizita 
didactică, jocul didactic, etc. 

1. Excursii şi drumeţii 
Modalităţi de realizare a unei excursii 

Tema: Observaţii asupra unor ecosisteme forestiere din Bazinul Raului Oituz şi acţiuni de ecologizare 
a lor. 
Participanţi: elevii claselor a VII-aB şi a VIII-aA de la Școala Gimnazială Nr. 1 Oituz, Jud. Bacău 
Însoţitor: prof. Ursache Maria 
Itinerar: Pădurile din Bazinul Raului Oituz 
Obiectivele excursiei: 

• dobândirea unor cunoştinţe despre biodiversitatea ecosistemelor forestiere a zonei 
Oituzului; 

• formarea unui sistem de reprezentări despre relief, ape, vegetaţie, activitate ecologică; 

• dezvoltarea unui comportament corect faţă de mediul înconjurător; 

• dezvoltarea unor deprinderi de comportare corectă, civilizată, de cooperare şi respect; 

• studierea calităţii factorilor de mediu din zonă, aspecte climatice şi geomorfologice, 
colectarea de material didactic biologic; 

• ultivarea sentimentelor de dragoste pentru frumuseţile pământului românesc; 

• colectarea deşeurilor din pădurile din Bazinul Raului Oituz; 
Etapele excursiei: 

a) Acţiuni preliminare 
- stabilirea traseului excursiei şi a obiectivelor urmărite; asigurarea mijlocului de transport; 
- organizarea grupului de excursionişti; 
- prezentarea itinerariului, prin albume şi ilustraţii din zonele ce urmează a fi vizitate; 
- prezentarea programului excursiei şi a regulilor ce trebuie respectate în timpul deplasării; 
b) Desfăşurarea excursiei 
- organizarea elevilor pe grupe iar în cadrul fiecărei grupe elevii primesc sarcini, astfel ei pot fi 

geografi, geologi, botanişti, zoologi, ornitologi, meteorologi; 
- pregătirea materialelor necesare: aparate foto, caiete pentru notiţe, lupe, etichete, 

creioane, pensete, fileu entomologic, alcool, cuţit de teren, binoclu, termometru, etc; 
- pregătirea şi instruirea elevilor în funcţie de sarcina pe care o au în cadrul grupei; 
- realizarea excursiei propriu-zise: 4-5 ore la Ocolul Silvic Oituz și în pădurile aflate în 

administrarea sa; 
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- elevii îşi realizează sarcinile de lucru în funcţie de sarcina pe care o au în cadrul grupei, 
profesorul având doar rol de observator, îndrumător, însoţitor; 

- realizarea unei acțiuni de ecologizare a zonei împădurite din jurul Ocolului Silvic Oituz, din 
imediata apropiere a șoselei,acțiune ce constă în colectarea de deșeuri menajere; 

c) Valorificarea cunoştiinţelor acumulate 
- valorificarea informaţiilor dobândite în timpul lecţiilor; 
- diseminarea în şcoală prin realizarea de panouri informative care să cuprindă: itinerariul, 

obiectivele excursiei, fotografiile realizate în excursie; 
- colectarea materialelor biologice necesare în procesul de predare-învăţare; 
d) Evaluarea activităţii elevilor 

Aspecte pozitive: elevii pot face observaţii direct, în mediul natural de viață al speciilor de 
plante şi animale studiate, pot lua notiţe şi observa comportamentul acestora în mediul lor natural, 
pot aplica în practică cunoştiinţele asimilate la ore. Excursiile reprezintă şi un mod de relaxare şi de 
petrecere a timpului liber şi un bun prilej de consolidare a relaţiei profesor-elev, de a îmbina utilul 
cu plăcutul. 

Aspecte negative: existenţa unor incidente neplăcute cum ar fi: accidente, vreme 
nefavorabilă, întâlnirea unor persoane inoportune care ar putea strica activitatea. De aceea pentru 
a preveni acest lucru este bine să fim însoţiţi de un reprezentant al ocolului silvic. 

 

         
 

2. Vizita didactică 
S-a efectuat la Muzeul de Științe ale Naturii din Bacău. Vizita se anunţă din timp atât 

conducerii şcolii şi se cere aprobare, cât şi instituţiei.Se solicită ajutorul unui îndrumător ştiinţific din 
instituţia unde se face vizita. Este anunţată elevilor data când se desfăşoară acţiunea, tema şi scopul 
ei. 

Tema vizitei didactice: Biodiversitatea mediului înconjurător 
Scopul vizitei: Aprofundarea cunoștințelor legate de biodiversitatea mediului în care trăim, 

implicit a ecosistemelor forestiere dar și realizarea unei educații ecologice a elevilor. 
Obiective: 

- dezvoltarea capacităţilor de explorare şi investigare  a biodiversității mediului în care trăim; 
- dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând corect noţiuni specifice studiului biodiversității 

ecosistemelor forestiere; 
- formarea unor atitudini pozitive şi deprinderi referitoare la impactul poluării asupra 

ecosistemelor forestiere; 
Vizita propriu-zisă: 
- profesorul de biologie reactualizează cu elevii noţiunile legate de ecosistem, tipuri de 

ecosisteme, biotop, biocenoză, poluare, modalităţi de cercetare a ecosistemului forestier; 
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- ghidul prezintă și descrie  elevilor materialele din sălile de muzeu, le solicită definirea unor 
termeni legați de tema aleasă și nu numai, studiază împreună ecosistemele forestiere realizate 
artificial în cadrul muzeului,insistând pe structura acestora și importanța lor pentru viața în 
general. 

Evaluarea vizitei didactice: 
Aspecte pozitive: elevii îşi pot completa cunoştinţele ecologice însuşite la ore, observă 

modul în care trebuie studiat un ecosistem forestier ,conform indicațiilor date de ghid,pot verifica 
autenticitatea cunoştinţelor însuşite la lecţii,se îmbogăţesc, se aprofundează şi se sistematizează 
cunoştiinţele ecologice, se descoperiră la unii elevi aptitudini de cercetare 

Aspecte negative: posibilitatea apariției unor incidente; refuzul unor elevi de a participa la 
această activitate. 

   
 

3. Salvatorii pădurii: 
Tema: Să ajutăm pădurea 
Scopul: plantarea de puieți în locurile lipsite de arbori sub îndrumarea d-nului ing.silvic 

Adrian Negoiță și a unui pădurar de la Ocolul Silvic Oituz. Astfel se stabilește o legătură mai stransă 
cu natura și se dezvoltă simțul responsabilității. Tot acum s-a desfăşurat şi o activitate de ecologizare 
a pădurii din jurul Ocolului Silvic Oituz. 

Grup țintă: elevii claselor a VI a A și a VIII A 
Număr de participanți: 30 elevi 
Resurse materiale: puieți de arbori din diferite specii, hârlețe. 
Mod de lucru: elevii sunt îndrumați de reprezentanții ocolului silvic în plantarea puieților, 

aceștia prezentandu-le etapele ce trebuie respectate, apoi ei sunt atent supravegheați la modul în 
care  plantează. Puieții sunt plantați în locurile specificate de d-nul inginer silvic și astfel se 
completează locurile fără arbori. 

Evaluarea activității 
Aspecte pozitive: 
Metoda este una motivantă chiar şi pentru elevii cu grad scăzut de recepţionare a 

informaţiei,solicită implicare activă din partea tuturor elevilor,elevii pot descoperi ei singuri ceea ce 
se poate transmite la clasă în mod clasic,asimilarea informaţiei se face într-un procent ridicat,elevii 
pot să accepte puncte diferite de vedere ca pe ceva normal şi natural, se pot raporta la activitatea 
desfăşurată ca la o experienţă de învăţare. 

Aspecte negative: elevii pot fi antrenaţi prea mult în activitate însă unii elevi pot refuza să 
se implice, stând pe margine și doar privind, plictisindu-se. 
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În luna aprilie elevii clasei a VIII a A au primit un test de evaluare formativă pentru a verifica 
dacă a crescut nivelul cunoştinţelor despre biodiversitatea pădurilor din Bazinul Raului Oituz şi 
despre importanţa acestora,contribuind astfel la o dezvoltare a educaţiei ecologice a elevilor. 

În concluzie,scopul educaţiei ecologice este de a ne responsabiliza în acţiunile de protecţie a 
mediului şi de a induce idei ecologice care să fie propagate cât mai bine în comunitate deoarece 
lucrul cel mai de preţ care trebuie păstrat este viaţa. 
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Educația ecologică, parte din educația pentru viață 
 

prof. Zah Bianca 
Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Fărcașa 

 
MOTTO: ”Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot ce are 
frumos, este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului, va ajunge să li se întâmple şi 
copiilor acestui pământ. Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine 
pământului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi. Nu 
planeta aparține oamenilor, ci omul aparține planetei și ceea ce-i face planetei,iși face lui insuși.” 

-𝑆𝑖𝑒𝑢𝑥 𝑆𝑒𝑎𝑡𝑡𝑙𝑒 
 

Educaţia ecologică studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. În 
acest context studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele, inclusiv omul şi contribuie la 
înţelegerea circuitului energiei şi materiei. Educaţia de mediu trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă 
influenţă comportamentului lor asupra calităţii mediului. 

Caracteristicile educaţiei ecologice: 
▪ se bazează pe cunoştinţe despre sistemele sociale şi ecologice; 
▪ include dimensiunea afectivă: atitudini, valori, motivaţii, angajamentul / dorinţa de a 

construi o societate durabilă; 
▪ facilitează procesul de dezvoltare a deprinderilor necesare rezolvării problemelor; 
▪ presupune explorarea problemelor de mediu şi soluţionarea acestora; 
▪ permite colaborarea cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu alţi membri ai 

comunităţii. 
Obiectivele educaţiei ecologice sunt: 

▪ formarea unui sistem de cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor perceptive, a simţului 
estetic;  

▪ cunoaşterea fiinţelor şi fenomenelor din mediul înconjurător şi caracteristicile 
acestora; 

▪ favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter 
experimental şi demonstrativ - antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora; 

▪ creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi proteja natura; 
▪ cultivarea dragostei pentru Terra, a tuturor elementelor care intră în componenţa 

acesteia : ape, plante, animale, etc.; 
▪ conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul, etc.; 
▪ educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc; 
▪ antrenarea lor în activităţi prin care să contribuie la îngrijirea unor arbori, a unor 

spaţii verzi; 
▪ formarea unui comportament etic, civic, şi a unor deprinderi de conservare a naturii; 
▪ dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om – mediu; 
▪ îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul ecologic;  
▪ cultivarea unor atitudini de cercetare, explorare, investigare a mediului; 
▪ cunoaşterea plantelor şi animalelor ocrotite de lege; 
▪ explorarea unor modalităţi de depoluare a mediului, de recoltare a plantelor 

medicinale, a unor fructe benefice sănătăţii; 
▪ contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile; 
▪ însuşirea unor norme de comportare specifică asigurării echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi mediului; 
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▪ formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de 
păstrare a igienei mediului; 

▪ cunoaşterea posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii. 
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, să cultive interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos. 

Educaţia ecologică se poate efectua prin mai multe tipuri  de activități: şcolară, extraşcolară, 
activităţi ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive etc. Formele de realizare a activităților sunt 
diverse: observaţii, experimente, activităţi practice, povestiri ştiinţifice, desene, drumeţii, excursii, 
colecţii, expoziţii, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere, concursuri etc. 

Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul elevilor pentru lumea 
înconjurătoare, se formează atitudini şi motivaţii pentru a acţiona individual şi în echipă la 
soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului înconjurător. 

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. 
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