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    Prezentul număr al revistei noastre, este dedicat proiectului educațio-

nal județean O planetă verde, o viață sănătoasă, aflat la ediția I (în 

perioada 10 decembrie 2018-12 iunie 2019), și care, așa cum sugerează 

și titlul, are caracter ecologic. 

    Scopul proiectului menționat, este de a in-

sufla elevilor respect pentru natură, de a le 

dezvolta cunoștințele ecologice și de a le va-

loriza pe cele deja existente, precum și a le 

deprinde un comportament pro-activ privind 

protecția mediului.  

      Liceul Tehnologic Toma Socolescu, mun. Ploiești și Casa Corpului Di-

dactic Prahova, în calitate de coordonatori ai proiectului,  mulțumesc 

partenerilor care li s-au alăturat în acest demers: Școala Gimnazială 

George Emil Palade, mun. Ploiești, Școala Gimnazială Henri. M. Berthelot, 

mun. Ploiești, Colegiul Spiru Haret, mun. Ploiești, Liceul Tehnologic Elie 

Radu, mun. Ploiești și Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, orașul Mizil. 

Cuvânt înainte 

 

 

”Crearea a o mie de 

păduri, se află într-o 

ghindă.” (Ralph W. 

Emerson) 



        Preocupările pentru natură, apar încă din Antichitate, mărturie stând con-

semnările și observațiile lui Aristotel, Hipocrate, Teofrast și Dioscoride, pri-

vind viața animalelor și plantelor. 

        Cu toate acestea, ecologia începe să se nască ca știință, începând cu mij-

locul secolului al XIX-lea, când cercetătorul german Justus von Liebig,  studi-

ază aplicațiile chimiei organice  în agricultură. 

        Noțiunea de ecologie provine din limba greacă (de la termenii oikos - casă, 

gospodărie, economie și logos - cuvânt, discurs, știință ), și este folosită oficial, pentru 

prima dată,  în anul 1866, de către naturalistul german Ernst Haeckel (1834-

1919), în lucrarea intitulată Generelle Morphologie der Organismen (Morfologia gene-

rală a organismelor).  

         Ernst Haeckel definește totodată, noua știință, ca fiind “ştiinţa generală 

despre relaţiile organismelor cu mediul înconjurător, unde includem toate 

condiţiile de existenţă într-un sens larg al acestui cuvânt... Ele sunt, parţial, de 

origine (natură) organică şi parţial anorganică”.  Haeckel pleacă în lucrările 

sale, de la studiile lui Charles Darwin, privind  principiul interacțiunii în lu-

mea vie. 

 Avant la lettre, înaintea conturării ecologiei ca știință bine definită, de 

sine stătătoare,  din punct de vedere lingvistic, termenul ecologie a mai fost uti-

lizat într-o scrisoare particulară, din 1858, a lui Henry David Thoreau, în care 

acesta consemna printre altele: „Domnul Hoar încă până în prezent, se ocupă 

de botanică şi ecologie, intenţionând să se stabilească cu traiul într-o zonă a 

ţării mai convenabilă pentru el.” Ulterior, numeroși specialiști au propus di-

verse definiţii ale ecologiei, dar chiar dacă nu există una unanim acceptată, 

fiecare autor punând accentul pe anumite aspecte, toate variantele propuse 

pleacă de la cea a lui Haeckel.  Chiar dacă la început, ecologia a fost o disci-

plină teoretică, ulterior, ea a căpătat caracter practic.  

           Începând cu a doua jumătate a sec. XX, prin conștientizarea impor-

tanței factorilor de mediu, semnificația termenului ecologie s-a extins, asociindu

-se conceptului și practicii de protecție a mediului înconjurător.  

Bibliografie:  

Botnariuc N., Vădineanu A. Ecologie. Bucureşti: Edit. Didactică și Pedagogică, 1982. 

https://www.academia.edu/18681373/Ecologie_si_protectia_mediului_-

_suport_curs_ID-_Doru_Ioan_MARIN. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Geneza%20istoria%20si%20evolutia%

20ecologiei_analiza%20prolegomenica%20si%20paradigmatica_0.pdf  

De când vorbim despre ecologie?                                 
   Mihaela-Oana Niculescu, bibliotecar CCD Prahova  

„Copacii sunt efortul 

nesfârşit al 

Pământului de a 

vorbi cu cerul.” 

 (Rabindranath 

Tagore ) 
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Naturalistul german 

Ernst Haeckel 
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 Pentru toţi copiii, jocul reprezintă începutul cunoaşterii. 

 Activitatea de învăţare a copilului preşcolar la care participă cu real in-

teres, cu sensibilitate şi creativitate, este jocul. Învăţarea prin joc îi disciplinea-

ză pe copii, le formează deprinderea de a respecta norme, reguli, iar rezolva-

rea sarcinii date prin efort propriu, le umple sufletul de bucuria succesului.  În 

acest mod se dezvoltă relațiile dintre preşcolarii grupei, iar relația dintre cadru 

didactic şi preşcolari va fi benefică,  ceea ce are efect pozitiv asupra întregii 

activități instructiv-educative din grădiniţă, şcoală și din viață.  

 Iată două exemple de jocuri didactice pe care eu le-am aplicat, de-a lun-

gul carierei mele,  în cadrul lecțiilor de cunoașterea mediului - ecologie şi pro-

tecţia mediului - cu titlul: 

 

MESAGERUL TERREI 

 

 SCOP: verificarea cunoştinţelor despre modul în care se poete realiza 

protecţia mediului înconjurător; dezvoltarea simţului civic şi sensibilităţii pen-

tru problemele legate de poluarea Pământului. 

 CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre poluarea aerului, 

apei, solului şi importanţa acestora pentru sănătatea omului şi a planetei. 

  SARCINA DIDACTICĂ: copiii trebuie să recunoască imaginile re-

prezentative tipurilor de poluare şi să indice soluţia salvatoare. 

 REGULILE JOCULUI:   

 Grupa de preşcolari este împărţită în două echipe: MICII ECOLO-

GIŞTI şi SALVATORII PĂMÂNTULUI.  

 În faţa fiecărei echipe se aşează căte un mic panou cu sigla echipei, pe 

care se va monitoriza şi punctajul obţinut. 

Jocul didactic - mijloc de realizare a educaţiei 

ecologice şi  de protecţie a mediului 

         Irina Curelea  prof. înv. preşc.  
Grădiniţa ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ”, Ploieşti 

“Marea descoperire a 

generatiei mele este ca 

fiinta umana isi 

poate schimba viata 

prin schimbarea 

atitudinii ei.” – 

William James  
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     Educatoarea îşi asumă rolul de mesager al TERREI şi  trece de la o echipă 

la alta pe versurile: „Mesagerul Terei sunt/ Şi-n plicuri îi port cuvânt./ 

Tu alege acum un plic /Şi dă răspunsul după ce-ai gândit un pic!” 

     Copilul în dreptul căruia s-a oprit educatoarea cu  geanta cu plicuri , va 

extrage un plic,  va descrie imaginea (A4) găsită în el, o va expune pe un pa-

nou şi apoi va da răspunsul la întrebarea mesagerului:  ,,Ca Pământul să 

salvăm / Ce trebuie să-ndreptăm?”. 

     Răspunsul corect este apreciat cu floare roşie pe panoul  echipei pregătit 

pentru punctaj şi aplauze. 

     Răspunsul greşit nu este nominalizat, dar va fi sancţionat cu o pedeapsă 

hazlie. 

ELEMENTE DE JOC: mesagerul , geantă cu plicuri cu  imagini reprezen-

tative, folosirea versurilor, moment de aşteptare, aplauze, confirmarea răs-

punsurilor corecte prin stimulente şi a celor incorecte prin pedepse hazlii.  

VARIANTE:  

Copilul în dreptul căruia s-a oprit educatoarea cu  geanta cu plicuri , va extra-

ge un plic,  va descrie imaginea (A4) găsită în el, o va expune pe un panou şi, 

dacă ştie răspunsul îl dă, iar dacă nu este sigur îşi va întreba colegii de echipă:  

,,Ca Pământul să salvăm / Ce trebuie  să-ndreptăm?”. 

Desemnează un coechipier să răspundă. 

         

 
 

”Natura ne 

aseamănă, 

educaţia ne 

deosebeşte”  

(Confucius)  
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 S.O.S.  PĂMÂNTUL 

 SCOP: consolidarea cunoştinţelor despre modul în care se poete realiza 

protecţia mediului înconjurător; dezvoltarea simţului civic şi sensibilităţii pen-

tru problemele legate de poluarea Pământului. 

 CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre poluarea aerului, apei, 

solului şi importanţa acestora pentru sănătatea omului şi a planetei. 

 SARCINA DIDACTICĂ: copiii trebuie să identifice imaginile repre-

zentative tipurilor de poluare, soluţiilor salvatoare şi să le aşeze în perechi. 

 REGULILE JOCULUI:   

Grupa de preşcolari este împărţită în două echipe: COPĂCEII şi PEŞTI-

ŞORII. 

Membrii echipelor primesc ecusoane simbolice numelui primit.  

În faţa fiecărei echipe se aşează căte un cosuleţ cu sigla echipei şi bileţele cu 

întrebări.  

Educatoarea îşi asumă rolul de conducător al jocului şi  trece de la o echipă la 

alta, mănuind o marionetă ce simbolizează Pământul, folosindu-se de ver-

surile: ,,Alege un bileţel / Gândeşte-te puţintel,/ Imaginea corect 

găseşte / Şi răspunsul potriveşte.” 

 

”Niciodata 

natura nu spune 

ceva si 

înțelepciunea 

altceva”  (Juvenal) 
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  Copilul desemnat de educatoare, va  alege un bileţel,  va desemna ima-

ginea  potrivită aflată pe un panou, şi apoi  va căuta pe masa educatoarei ima-

ginea pereche cu soluţia salvatoare. 

 Răspunsul corect este apreciat cu aplauze şi o bulină pe tabla magneti-

că, pregătită pentru  calcularea punctajului. 

 Răspunsul greşit nu este nominalizat. 

 ELEMENTE DE JOC: coşuleţele cu sigle şi bileţele cu întrebări, 

panou cu  imadini reprezentative tipurilor de poluare (apă, aer, sol) şi imagini 

pereche cu soluţiile salvatoare pe masa educatoarei, folosirea versurilor, mo-

ment de aşteptare, aplauze, confirmarea răspunsurilor corecte prin buline pe 

tabla magnetică. 

 VARIANTE:  

 Copilul desemnat de educatoare să extragă bileţelul, va răspunde ale-

gând imaginea corespunzătoare întrebării,  va descoperii şi descrie imaginea 

de pe panou apoi va trece la loc şi, un alt coleg de echipă va fi ales de educa-

toare să găsească imaginea salvatoare pe care să o aşeze pereche, pe panou. 

 Răspunsurile greşite pot fi penalizate cu o pedeapsă hazlie. 

 Dacă ne întrebăm  ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume mâ-

nată de interese materiale, şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de 

optimism, să fim convinşi că, începutăde la cea mai fragedă vârstă, educaţia 

ecologică are şanse mari.  

 Cei mici trebuie să înţeleagă că pe Terra, există interdependenţă între 

populaţia umană şi nenumăratele specii de plante şi animale, între societate şi 

ciclurile biologice din natură.  

 Omul este în acelaşi timp creaţie şi creator al mediului său înconjură-

tor, care îi asigură existenţa fizică şi îi oferă posibilitatea unei dezvoltări inte-

lectuale, morale, sociale şi spirituale. 

Preşcolarii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiţia să respecte natura. 

Aceasta înseamnă azi, mai mult ca oricând, s-o priveşti ca un adevărat ecolog 

- cetăţean ce doreşte nu o natură tristă, bolnavă, cu gândul refacerii ei, ci con-

ştient că apără şi conservă una dintre bogăţiile cu care noi, românii ne mân-

drim.  

       Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre?  

         

 

 

”Avem putin 

timp ramas 

pentru a reusi sau 

esua in asigurarea 

unui viitor speciei 

noastre -” Jacques 

Cousteau  
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Pe lângă bucuria  frumuseţii ei, a clorofilei, a foşnetului arborilor, a cântecului pă-

sărilor, a susurului apei, care sunt atât de poetice şi fără de care n-am putea trăi, 

antura ne dă ,,cel mai prosaic”, dar de nelipsit bun, hrana cea de toate zilele.  

 

Bibliografie:  

Antonovici, Ștefania, Cunoaşterea mediului în grădiniţă, Editura Publishing House, 

2010; 

Revista educaţională Orizont didactic / dec. 2014. Mureş: Editura Orizont. 

 

            

 

”Scopul vieţii este 

de a trăi în acord 

cu natura. 

 Zenon din 

Elea 
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            PROTECȚIA MEDIULUI – SPERANȚA SU-

PRAVIEȚUIRII NOASTRE                                   

Elena Minea,  bibliotecar  
Lic. Tehn. ”Elie Radu”,  mun. Ploiești 

 
 Sănătatea este esenţială pentru existența umană, iar mediul ambiant 

este  considerat a fi  un factor definitoriu în asigurarea acesteia. Sănătatea 

umană a fost ameninţată întotdeauna de pericole naturale precum furtunile, 

inundaţiile, incendiile, alunecările de teren şi secetele. Consecinţele acestora 

sunt agravate de o lipsă a promptitudinii în aplicarea unor măsuri de pre-

venție şi de acţiunile umane care au condus la  probleme de mediu  cum ar fi: 

poluarea atmosferică, acidificarea ecosistemelor, pierderea biodiversităţii şi 

schimbările climatice, etc. 

 Protectia mediului constituie o problema majoră a societății contem-

porane, iar cunoașterea influenței activității umane asupra ecosistemelor nat-

urale cu menționarea surselor de poluare și a efectelor lor fizice este de im-

portanță vitală. 

 Educația  elevilor cu privire la  resursele naturale și protecția mediului 

contribuie la formarea profilului moral al acestora  prin creşterea responsabil-

ităţii faţă de mediul în care trăiesc și la conștientizarea pericolului pe care îl 

constituie degradarea acestuia, precum și la  strategiile pe termen lung care 

trebuie adoptate  pentru o dezvoltare durabilă. 

 

 
”Natura este 

singura carte în 
care fiecare filă 
păstrează câte un 
adevăr.” 

(J.W. Von 
Goethe)  
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 Prin intensificarea ac-

tivităţii umane sunt afectate 

toate componentele mediului 

în diverse moduri. Între aces-

te componente, cele mai im-

portante sunt: aerul, solul, 

apa, monumentele, parcurile 

şi rezervaţiile, flora, fauna, 

oamenii,  într-un cuvânt  bio-

diversitatea. 

 Educaţia pentru mediu 

se referă la un set de valori 

extrem de cuprinzător, valori 

pe care ar trebui să ni le însușim încă din copilărie: 

 - Prețuire și respect pentru toate formele de viaţă, pentru efemeritatea şi frumusețea 

mediului;  

- Înțelegerea și acceptarea  faptului că viața omului depinde de resursele  planetei, 

care sunt epuizabile la un moment dat; 

- Recunoașterea faptului că societatea se preocupă pentru  promovarea dezvoltării 

durabile prin efortul de îmbunătățire a calității vieții. 

 În consecinţă, conservarea funcţiilor igienico-sanitară, recreativă şi estetică ale 

componentelor  mediului natural în scopul integrarii societatii umane într-un mod 

benefic evoluției sale, conservarea echilibrului fragil al naturii și a sănătății ei devine 

prioritară. Tocmai de aceea, modificarea comportamentului uman în context natural 

este vitală.  

 La Liceul Tehnologic ”Elie Radu”, Ploiești, educația ecologică este o dovadă 

de  asumare a responsabilității privind protecția mediului, de înțelegere a deziderate-

lor promovate la nivel mondial în direcția conservării resurselor și de aplicare a mo-

dalităților de prezervare a acestora. Acest fapt este confirmat de numărul mare de 

acțiuni pe teme  ecologice abordate și de participarea tot mai numeroasă a profesori-

lor și elevilor la proiecte de acest gen. 

Dintre aceste activități putem enumera cîteva care sunt reprezentative : 

 Campanie de strângere maculatură – realizare permanentă cu ajutorul societății 

VEOLIA; 

* Acțiuni de îngrijire a spațiilor verzi din perimetrul școlii –realizată periodic la 

orele de dirigenție cu tematică ecologistă ; 

* Identificarea tipurilor de ecosisteme din diverse zone geografice ale țării – ex-

cursii tematice; 

 
”Omul este 
natura 
naturii. 
Nichita 
Stănescu 
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        * Actiuni de ecologizare în curtea școlii – realizate permanent prin grija 
elevilor și a profesorilor; 
* Organizarea de sesiuni de referate și comunicări dedicate mediului și  pro-
tecției lui :  ZIUA MONDIALĂ A APEI, ZIUA PĂMÂNTULUI, ZIUA IN-
TERNAȚIONALĂ A PĂSĂRILOR, ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR 
UMEDE, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂDURILOR, ZIUA MONDI-
ALĂ A   A MEDIULUI INCONJURĂTOR, etc. 

  Existenţa unui mediu curat  contribuie incontestabil la asigurarea drep-

turilor fundamentale ale omului prevăzute de Constituţia țării: dreptul la viaţă 

şi dreptul la sănătatea fizică şi morală.  

  

”Realitatea 
suprema a 
timpului nostru 
e… 
vulnerabilitatea 
planetei. 
(J. F. Kennedy) 
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 Prin toate activitățile desfășurate în cadrul școlii, elevii au fost conștientizați 

asupra faptului că societatea, cunoscînd situaţia dezastruoasă a mediului înconju-

rător, trăieşte cu speranţa că umanitatea va realiza pericolul iminent şi va demara 

activităţi practice de îmbunătăţire rapidă a stării şi calităţii mediului înconjurător. 

Pentru aceasta însă se cere o nouă atitudine faţă de instruirea şi educaţia ecologi-

că. Oamenii trebuie să înţeleagă, să perceapă problemele ecologice, să adopte de-

cizii şi să întreprindă acţiuni de prevenire a poluării şi de utilizare raţională a re-

surselor, fără a cauza prejudicii naturii. 

““O civilizaţie 
înfloreşte 
atunci când 
oamenii 
plantează 
copaci în 
umbra cărora 
nu vor sta 
niciodată.”  
(proverb grec) 
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            LES DÉCHETS – UN DÉSASTRE POUR LA 

NATURE 

 
 

Les élèves:                                                  Les professeurs coordonateurs: 

Bercaru Mihaela                                        Otilia Radu 

Boca Daiana Maria                                    Mădălina Elena Popescu   

Vlădoiu Andrei Valentin                                        

   L.T. “Elie Radu”, Ploieşti 

 

Introduction 
 

,,Regardons encore une fois cette chère Terre sur laquelle les peupliers bruissent et 

l’alouette chante, et lui montrons, plus que jamais, notre amour”  Geo Bogza 

 Les déchets sont devenus un grand problème de notre société, pas 

seulement en Roumanie, mais partout dans le monde. La terre est pleine 

de déchets. Dans l’eau, dans l’air et dans le sol on trouve les plus diversi-

fiés produits toxiques provenus de notre activité journalière. 

 On entend toujours parlant de la collection sélective des déchets. 

Il y a des pays qui réussissent à collecter partiellement sélectivement plus 

que nous. Par exemple en Belgique, il y a une rate de 94% de collecte sé-

lective des déchets, tandis qu’en Roumanie, le pourcentage est de seule-

ment 3%. 

 La Roumanie a établie, en vertu de la Directive No. 94/62/CE 

concernant les emballages et les déchets des emballages, des fins 

CIBLES concrètes  qui concerne la valorisation par le recyclage des dé-

chets des emballages- 55% l’objectif  global de recyclage pour toutes les 4 

fractions CATEGORIES (papier, verre, plastique et métal) pour l’année 

2015, mais on n’a pas réussi d’atteindre ces bouts, notre pays se classant 

sur la dernière place dans l’UE, c’est-à-dire la 27ème place en matière de 

recyclage des déchets. 

 Il y avait et il y a encore des projets qui décrivent des méthodes de 

collecte sélective, mais, malheureusement, les projets qui doivent éduquer 

à tout le monde, à partir de la maternelle, aux retraités sont assez peu 

nombreux et ne parviennent pas directement aux personnes qui doivent 

être impliquées. 

 

„.Iubiţi arborii! 

Cu frunza lor 

putrezită au 

dospit lutul din 

care s-a făcut 

omul. Ei sunt 

izvorul, ocrotirea 

si poezia vieţii”. 

(Alexandru 

Vlahuţă)  
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  L’éducation doit être faite dans les maternelles et dans les écoles, et les 

parents et les grands-parents peuvent être impliqués dans la réalisation des 

objets en matériaux recyclables pour la collecte sélective des déchets régéné-

rables. Par l’implication de toute la famille on peut réaliser la sensibilisation 

des gens sur l’importance de la collecte sélective et de l’utilisation des maté-

riaux réutilisables.  

 C’est la raison pour laquelle nous avons pensé à réaliser une poubelle 

en polystyrène (excédant de l’isolement d’une maison) pour la collecte du pa-

pier. Les quelques morceaux de 5cm de grosseur et de différentes largeurs et 

longueurs, nous les avons assemblées et nous avons fait une poubelle pour la 

collecte du papier à la maison. Le papier collecté va être mené à un centre de 

collecte sélective (-nous avons un tel centre à Ploieşti aussi, sur la rue Apelor-) 

et on va sauver quelques arbres de la mort. Le papier est un déchet réutili-

sable, on peut faire des cahiers, des livres, etc. 

Des déchets au milieu urbain 

 
 Dans le milieu urbain, à côté des déchets ménagers, beaucoup de dé-

chets proviennent de l’industrie. Un grand facteur de la pollution dans la ville 

est constitué par les moyens de transport. Les véhicules polluent l’air par les 

émissions de gaz à  effet de serre, par les carburants et les huiles qu’ils per-

dent sur le sol, par les déchets suivis pendant le processus de lavage des véhi-

cules et qui sont déversés dans la canalisation et d’ici dans la nappe phréatique 

et aussi dans l’eau potable. 

„Copiii învaţă 
bunătatea de la 
natură, iar 
răutatea de la 
oameni” (N. 
Iorga) 
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 L’industrie a beaucoup de branches et toutes ces branches pol-

luent moins ou plus et on y ajoute le transport, bien sûr. Dans notre dé-

partement il y a plusieurs fabriques et quelques raffineries qui polluent 

l’air, mais aussi l’eau et le sol en produisant des effets de serre, en déver-

sant des hydrocarbures dans les eaux résiduelles industrielles etc. Lors-

qu’il s’agit de l’industrie, on doit prendre en considération toutes les 

branches dans leur totalité mai aussi chaque division à son tour et on doit 

suivre le processus technologique et l’améliorer en vue de la réduction 

des émissions toxiques.   

 Et n’oublions pas les déchets ménagers, qui, dans les grandes ag-

glomérations urbaines et pas seulement joue un rôle énorme dans la pro-

duction de la pollution.  

            Des solutions 

 Pour la réduction de la quantité des déchets il faut faire des pas 

importants et la première chose avec laquelle on doit commencer c’est 

l’éducation. Une bonne éducation à cet égard c’est le plus simple mode 

d’implémenter de nouvelles méthodes de recyclage, de sélection et de ré-

utilisation des déchets.  

 Dans le domaine des transports ce serait indiqué de se déplacer 

avec  d’autres moyens, moins polluants, comme le vélo, la trottinette. On 

doit aussi renoncer aux voitures personnelles et employer le plus possible 

le transport en commun, mais, dans ce cas aussi on doit faire des change-

ments – ce serait mieux d’utiliser du carburant bio, ou de remplacer les 

autobus vieux avec des bus électriques. La marche serait aussi une bonne 

solution. 

 L’utilisation des sacs d’emballage ou de transport plusieurs fois ou 

produits des matériaux biodégradables représente aussi une méthode de 

réduction des déchets. 

 L’évitement des pertes de chaleur, d’énergie par l’utilisation des 

produits avec une consommation réduite d’énergie ou qui fonctionnent à 

base de piles rechargeables (accumulateurs) est aussi une solution pour 

baisser la production des déchets. 

 On doit aussi utiliser avec économie et avec le maximum de res-

ponsabilité le plus précieux bien de la Terre, l’eau. 

 

 

Daca omenirea ar 
disparea, lumea s-
ar regenera la 
stadiul in care era 
acum 10000 de 
ani. daca toate 
insectele ar 
disparea, mediul 
inconjurator s-ar 
prabusi in haos. 
Edward O. 
Wilson – „parintele 

biodiversitatii” 
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Comment peut-on faire une poubelle? 

 À l’isolement d’une maison déjà construite, pour la réduction du trans-

fert de chaleur et pour l’augmentation de l’efficience économique du bâtiment 

on a employé du polystyrène. Avec des morceaux de polystyrène qui ont ré-

sulté après les travaux d’emménagement de la maison, nous avons réalisé, à 

l’aide d’un coupeur, d’une bande adhésive et de quelques couleurs (des aqua-

relles), une poubelle pour collecter le papier. Le papier ainsi amassé sera 

transporté à un centre de recyclage. C’est comme ça qu’on veut sauver la fo-

rêt, le poumon de la Terre. 

 

Conclusions 

 

 Seulement par la baisse et par la collecte sélective des déchets, par l’uti-

lisation au maximum des ressources, on peut protéger l’environnement et 

notre santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitographie 
 
Wikipedia 

www.scribd.ro 

www.clopotel.ro 

La directive No. 94/62/CE 

„Natura şi 
educaţia sunt 
asemănătoare, căci 
educaţia 
transforma pe om 
şi, prin această 
transformare, 
creează 
natura.  Democrit  
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   Natura înseamnă viaţă! 
                Elena Vasile, bibliotecar  

    Liceul Tehn.”Toma Socolescu,” mun. Ploieşti 

 

“Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă 

pe om şi, prin această transformare, creează natura.” (Democrit) 

          În cadrul proiectului “O planetă verde, o viaţă sănătoasă”, des-

făşurat în perioada decembrie 2018-iunie 2019, Liceul Tehnologic”Toma 

Socolescu”, municipiul Ploieşti, în parteneriat cu CCD Prahova, a urmă-

rit conştientizarea importanţei mediului înconjurător pentru o viaţă sănă-

toasă. 

         Cum fiecare om afectează mediul în care trăieşte, aşa şi sănătatea 

fiecarui om este influenţată de sănătatea mediului  în care trăim. De ace-

ea, considerăm că este important să ţinem cont permanent de impactul 

acţiunilor noastre asupra mediului înconjurător, pentru o sănătate bună şi 

durabilă. 

         Activităţile au avut ca scop, însuşirea unor norme de comporta-

ment ecologic necesar asigurării echilibrului dintre sănătatea omului şi 

mediului încojurător. 

         Elevii  Liceului Tehnologic Toma Socolescu, mun. Ploieşti, sub coor-

donarea bibliotecarului şi îndrumarea cadrelor didactice implicate, au dus 

la îndeplinire etapele proiectului: popularizare (pliante), expozitii, vi-

zualizare de materiale  educative cu tematică ecologică, igienizarea 

spațiului verde din cadrul unității școlare, plantări de flori și pomi. 

            Beneficiile proiectului sunt multiple şi pornesc de la creşterea 

gradului de conştientizare a elevilor, privind problemele de mediu, 

înţelegerea interconexiunilor dintre toate aspectele vieţii cotidiene şi a 

rolului lor pentru o viaţă sănătoasă. 

”Natura pictează 

pentru noi, zi după 

zi, imagini de o 

infinită 

frumusețe”.  

John Ruskin 

Page 17 PLANETA VERDE— 



  
 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
        Mădălina Elena Zotescu, profesor,  

    Liceul Tehnologic “Toma Socolescu,” mun. Ploieşti 
 

 Problema climei este una cu două feţe. Agricultura este sursa a două 

gaze importante cu efect de seră: protoxidul de azot din utilizarea ingrăşămin-

telor şi metanul eliminate de animale. In prezent, aproximativ 9% din emisiile 

de gaze cu efect de seră din UE provin din agricultură, iar fermierii au reuşit 

deja să le reducă cu peste 20% din 1990. 

 Mai mult chiar, unele produse agricole pot fi folosite in lupta impotriva 

schimbărilor climatice. De exemplu, biomasa ( materie organică obţinută din 

plante ) este folosită pentru a produce energie nepoluantă şi regenerabilă. 

Totuşi, fermierii sunt afectaţi de efectele schimbărilor climatice mai vizibil 

decât oricare dintre noi. Secetele, inundaţiile şi condiţiile meteo extreme 

afectează agricultura, iar acest lucru se va inrăutăţi probabil. 

RISIPIM COMORILE NATURALE ? 

        Fie că ne place sau nu, omenirea nu există izolat, ci face parte dintr-un 

sistem complex alături de plante, animale şi alte organisme. O schimbare intr-

o parte a acestui ecosistem are repercursiuni asupra tuturor celorlalte părţi şi 

pe măsură ce continuăm să producem schimbări radicale in lumea ce ne in-

conjoară, viitorul nostru atârnă in balanţă. 

       În timp ce natura ne oferă “ servicii ” esenţiale, care susţin viaţa, ca aerul 

curat, apă proaspătă, alimente- şi toate gratis, se pare că noi nu apreciem 

valoarea acestor lucruri în sine, ci le luăm pur şi simplu ca pe ceva garantat. 

Din cauza agriculturii intensive, poluării, despăduririlor şi exploatării excesive 

a oceanelor, suntem pe cale să distrugem chiar resursele de care depinde ex-

istenţa noastră.  

 Ceea ce este şi mai ingrijorător, e că o dată ce un ecosistem a fost distrus, 

nu se mai poate da ceasul inapoi.  

 

”În natură se 

află secretul 

păstrării 

ecologice a lumii.  

Henry David 

Thoreau 
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Din cauza pagubelor ireparabile 

aduse Pământului într-un ritm rap-

id, riscăm nu numai să distrugem 

planeta plantelor şi animalelor, dar 

ne sabotăm şi intere 

sele proprii . 

 

NATURA 2000: PROTEJAREA 

HABITATELOR 

 

       Multe habitate din UE, cu plantele 

şi animalele lor, sunt protejate în cadrul 

Natura 2000. Asta înseamnă că multe 

ţinuturi mlăştinoase, pajişti pline cu flori şi chiar sisteme subterane de 

peşteri se pot dezvolta doar într-un mod ce respectă mediul  

 

UN ASALT ASUPRA NATURII? 

 
      Viaţa pe Pământ se confruntă cu o mulţime de ameninţări, pentru 

multe dintre ele, omul fiind responsabil. Emisiile de dioxid de carbon pe 

care le provocăm prin arderea combustibililor fosili şi tăierea pădurilor, 

au dus la o încălzire globală cu consecinţe grave pentru viitorul nostru. 

Din fericire, natura insăşi poate oferi ajutor! Ecosisteme precum 

oceanele, pădurile şi ţinuturile mlăştinoase sunt “captatoare“ naturale de 

carbon, care pot reduce nivelul CO2 din atmosferă. Prin protejarea aces-

tor habitate, putem contribui la reducerea incălzirii globale. 

 După ce o specie a dispărut, nu mai poate fi adusă inapoi. Din 

păcate, mii de specii sunt pe cale să aibă soarta păsării Dodo. Tonul al-

bastru, de exemplu, este ameninţat din cauza pescuitului excesiv.  

 

 

” Natura îţi dă 

zilnic exemplul de 

a trăi. “ 

(Nixolae Iorga) 
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CE POŢI SĂ FACI? 

     “ Calcă “ cu grijă pe Pământ! De exemplu: 

       Ce mănânci? Incearcă să consumi preponderant fructe şi legume de pro-

venienţă locală, de sezon şi organice. 

      Cât consumi? Gândeşte-te de câte lucruri ai intr-adevăr nevoie. 

      Cât valorează natura pentru tine? Tratează natura ca pe un bun de preţ!     

                                 Descoperă natura şi bucură-te de ea, dar nu uita să o şi respecţi! 

 

 

 

O planetă verde, o viață sănătoasă -  
elevi fericiţi, o şcoală frumoasă! 

 
                                   Mihai Adriana Nicoleta, profesor  
    Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, mun. Ploieşti  
    Vasile Elena, bibliotecar  
    Liceul Tehnologic “Toma Socolescu, “ mun. Ploieşti 

 

 

            Proiectul O planetă verde, o viață sănătoasă, îşi propune să aducă 

în faţa elevilor, şi aspecte legate de politica de mediu a Uniunii Europene. 

Astfel, elevii au aflat că “Politica de mediu europeană a fost adoptată în cadrul 

Consiliului European de la Paris din 1972, unde (în urma primei conferințe 

ONU privind mediul), șefii de stat sau de guvern europeni, au declarat că este 

nevoie de o politică comunitară de mediu, de însoțire a expansiunii econom-

ice și au solicitat un program de acțiune. Actul Unic European din 1987, a in-

trodus un nou titlu „Mediul”, care furniza primul temei juridic pentru o 

politică de mediu comună, care are drept obiective, conservarea calității medi-

ului, protejarea sănătății umane și asigurarea unei utilizări raționale a 

resurselor naturale. Revizuirile ulterioare ale tratatului, au consolidat an-

gajamentul Uniunii față de protecția mediului și rolul Parlamentului European 

în dezvoltarea acestuia.  

 

” Oamenii nu îşi 

mai dau seama de 

bucuria de a trăi, 

pentru că nici nu 

mai ştiu să 

privească minunile 

Naturii. “ 

(C. Brâncuși) 
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            Prin intermediul Tratatului de la Maastricht (1993), mediul a 

devenit un domeniu oficial de politică a UE, s-a introdus procedura de 

codecizie, iar votul cu majoritate calificată în Consiliu a devenit regulă 

generală. Tratatul de la Amsterdam (1999) a stabilit obligația de integrare 

a protecției mediului în cadrul tuturor politicilor sectoriale ale UE, în ve-

derea promovării dezvoltării durabile. Prin intermediul Tratatului de la 

Lisabona (2009), „combaterea schimbărilor climatice” și dezvoltarea du-

rabilă în relațiile cu țările terțe au devenit obiective specifice.”  

             Ce poate fi mai important decȃt sănătatea copiilor noştri? Aşa 

că, prin activităţile ecologice derulate în cadrul proiectului, ne-am propus  

să formăm o atitudine activă şi responsabilă faţă de mediu, precum şi a 

unei conduite adecvate a elevilor, în raport cu mediul ambiant. 

             În ziua de 2 februarie 2019, ne-am gȃndit la zonele umede ce 

există pe Glob, şi la importanţa acestora, în prevenirea încălzirii globale. 

În această zi, am ales să facem cunoscută ca zona umedă reprezentativă 

pentru Romȃnia, Delta Dunării, iar copiii au aflat despre universal aceste-

ia, speciile de plante şi  animale care trăiesc în acest paradis. „Delta Du-

nării este darul suprem pe care frumoasa Dunăre albastră îl face uscatului 

înainte de a-şi contopi apele sale cu cele ale Mării Negre.” (Eugen 

Paninghianţ). 

 

 

” Natura nu a fost 

făcută pentru a fi 

schimbată..” 

 Jerome Klapka 

Jerome  
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Apa este foarte importantă pentru organismele vii. Fără apă nu există viaţă! 

Trebuie să învățăm să prețuim cea mai importantă resursă a planetei, apa! 

          Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei, are ca scop aducere în atenția opiniei 

publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a 

apelor, de a înţelege rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în 

întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activităţile de ecologizare au devenit un mod de viaţă, iar elevii au 

înţeles că acţiunile de colectare selectivă previn încălzirea globală şi epuizarea 

resurselor naturale. 

 

 

 

 

         

  În demersul nostru pentru protejarea naturii, nu puteam uita Ziua 

Mondială a Pămȃntului. 

         Pămȃntul este casa noastră şi de aceea trebuie să prevenim poluarea de 

tot felul. Prin afişele realizate cu ocazia Zilei Mondiale a Pămȃntului, elevii au 

coştientizat importanţa stopării fenomenului de poluare. 

 
 
 

”Fericirea 
înseamnă să ţii 
flori în ambele 
mâini. ” 
(proverb japonez) 
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         În Luna Pădurii, am fost preocupaţi pe plantarea de puieţi şi plante 

ornamentale în grădina liceului, pentru că avem nevoie de oxigenul pe 

care  ni-l furnizează acestea! 

        Ne-am alăturat spuselor lui Rabindranath Tagore: “Copacii sunt 

efortul nesfârșit al Pământului de a vorbi cu cerul”.  

 

 

 

        John Ruskin spunea: “Natura pictează 

pentru noi, zi după zi, imagini de o infinită 

frumusețe”.  

        Nu-i aşa că natura  este sănătate, este dragoste, este frumuseţe, este 

bucurie ?! 

         Conectaţi-vă cu natura, petreceţi cȃt mai mult timp în natură, aveţi 

grijă de natură, iubiţi natura! 

 

 

 

 

” Natura nu produce 

nimic al cărui folos să 

nu se vadă vreodată.” 

J.A.Comenius 
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” O societate va 
deveni prosperă 
atunci când 
oamenii bătrâni 
vor planta copaci 
deşi ştiu că nu vor 
sta niciodată în 
umbra lor.” 

(proverbe greceşti) 
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Scrisoare către Terra 

 
                                               Carmen Mușat, bibliotecar  

      Școala Gimnazială H.M. Berthelot, mun. Ploiești 

 

 

 

Dragă Pământule, 

 

 

Navigând pe Internet, atenția mi-a fost captată de adresa ta, Planetă 

Pământ! În călătoria în jurul tău, am descoperit că în unele locuri oamenii 

se străduiesc, într-adevăr să construiască un viitor mai bun, ei caută metode 

noi de a-și convinge semenii că încă se poate face ceva pentru   a-ți dobân-

di veșnicia .                                                                                    

Veșnicia ta,Planetă Albastră, va fi în siguranță numai atunci când 

vom putea spune că    ,,a trăi” înseamnă siguranță și cu toții ne putem  

bucura de lumina Soarelui, așadar să nu renunțăm. Putem să ajutăm și noi !    

Dar și-a pus vreodată cineva întrebarea " Cum de Terra este singura 

planetă pe care există viață?"  Nu cred. Nimeni nu cred că a observat culo-

rile tale, care de fapt înseamnă viață!  Albastru,   bogația planetei în apă lim-

pede, verde  câmpiile și spațiile verzi, iar munții de un maro închis . E pur 

și simplu o minune, e pur și simplu lumea în  care noi trăim. 

PÂMÂNTULE, singura planetă care poate întreține viața , îți mulțu-

mim  că ne adăpostești și ne oferi un habitat propice și totuși ne cerem 

scuze că îți distrugem frumusețea și naturalețea. 

Îți mulțumim pentru toate beneficiile pe care ni le oferi: oxigenul și 

natura plină de viață. 

Zilnic mii de păduri sunt defrișate, ghețarii se topesc distrugând viața 

animalelor polare în câteva secunde,  unele specii, precum ursul panda și 

tigrii siberieni fiind pe cale de dispariție.  Toate acestea se întâmplă din cau-

za neglijenței noastre și a nepăsării. 

„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) 
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Trebuie să ne oprim din a te distruge  și vrem ca urmașii noștri să se 

bucure și ei de frumusețile naturii, din acest motiv trebuie să ne schimbăm 

stilul de viață. Generația noastră este atât de captată de tehnologie, încât am 

ajuns să ignorăm faptul că tu, frumoasa  planetă  Albastră, te destrami încet , 

încet. 

Există soluții!   Cu suportul oamenilor din toate colțurile lumii vom re-

uși oare să facem vizibil un progres ecologic, să ducem o viață sănătoasă, oare 

suntem gata să facem o schimbare asfel încât să te  lăsăm  cât mai curat gene-

rațiilor viitoare? 

Cred că DA, prin implicarea de strângere  și reciclare a deșeurilor  pen-

tru o planetă mai curată și o viață  mai sănătoasă. Generația de mâine ar tre-

bui să folosească tehnologia pentu a ajuta natura să se regenereze. 

Trebuie să ne unim vocile, gândurile și faptele să te apărăm și să te păs-

trăm sănătos, viguros pentru noi și generațiile viitoare, PÂMÂNTULE! 

 

                                                  Cu drag, un eco-pământean 

 

 

”Pământul oferă 
suficient pentru a 
acoperi nevoile 
omului, dar nu şi 
lăcomia 
lui” (Mahatma 
Gandhi) 
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IDEI VERZI 
 

                                                          Laura Duță , profesor, dir. adj. 
              Colegiul "Spiru Haret" , Ploiești 

                                                          Mirela Popa, profesor 
                                                          Colegiul "Spiru Haret" , Ploiești 

 
 
 
 

Școala este locul în care oameni destoinici au vegheat la înnobila-

rea sufletului și minții tuturor celor care au dorit și doresc să deslușească 

taina slovelor și taina naturii. 

Un altfel de loc, cu tradiție în învățământul prahovean,este  Cole-

giul" Spiru Haret" continuator al tradiției centenare de "Sădire a arbori-

lor" și nu numai, an de an, prin proiecte și parteneriate ecologice.Un 

exemplu este și  "O planet verde, o viață sănătoasă" la care s-a participat 

cu activități finalizate de NOI, pentru NOI și comunitatea locală. 

Pe toți, elevi și profesori, ne definește dorința de a modela și de a 

ne modela, de  călăuzi spre frumos și verde, spre a comunica în deplinul 

sens al proiectelor ecologice, a făuri și încuraja tot ce e sublim în legătura 

indestructibilă om-natura. 

Proiectele ecologice pornesc de la blândețe și de la iubire pentru 

mediu. 

Activitățile susținute de noi și de ceilalți parteneri sunt dovezi ca 

activitatea legendară a lui Spiru Haret  poate să reziste și alte sute de ani 

dacă purtăm în gând și suflet "Steagul verde" al naturii, dorința ca Plane-

ta să fie veșnic Verde . 

 

”În tot timpul vieţii 

mele, noile taine ale 

naturii m-au făcut 

să mă bucur ca un 

copil.” 

Marie Curie 
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”Dacă vei trăi în 

conformitate cu 

natura, nu vei fi 

niciodată sărac, 

dacă vei trai în 

conformitate cu 

părerile, nu vei 

niciodată bogat. 

Seneca 
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CURIOZITĂȚI DIN NATURĂ 

  Elena Soare, profesor 

  Liceul Tehnologic Elie Radu, mun.Ploiesti 

 

 

Știați că: 

1. Oamenii de stiinta au descoperit niveluri extrem de ridicate de polu-

anti toxici industriali in cele mai adanci si indepartate parti ale 

oceanelor. Studiul publicat în revista Nature Ecology and Evolution 

furnizează primele dovezi ale existenţei poluanţilor realizaţi de om 

în zonele izolate ale planetei.  

2. Orasul Linfen, din China, este orasul cu cel mai poluat aer din in-

trega lume, fiind desemnat astfel in anul 2007, intr-un raport realizat 

de Blacksmith Institute, o organizatie americana specializata in pro-

iecte legate de combaterea poluarii. Inconjurat de mine de carbune 

si termocentrale care folosesc ca sursa de energie tot carbunele, Lin-

fen – oras cu peste 4 milioane de locuitori – e asfixiat cronic de un 

fum negru care intuneca vazduhul. Se spune ca, daca usuci rufele 

afara, n-ai nici o sansa sa le iei curate de pe franghie  

 

  

”În natură nu 

există numai 

frumos: urâtul 

există alături de 

frumos, diformul 

alături de grație, 

grotescul este 

reversul sublimului, 

răul al binelui, 

umbră a luminii. 

Victor Hugo 
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3. In fiecare an sunt taiati aproximativ 15 miliarde de copaci, si sunt plantati 

doar 5 miliarde. Doar in SUA sunt taiati anual 200.000 de copaci pentru a face 

scutece de unica folosinta.  

4.  Antarctica este cel mai curat loc din lume si este portejat de legi, foarte 

strice, impotriva poluarii.  

5. Cerneala de imprimanta costa mai mult decat combustibilul pentru 

navele spatiale sau sampania veche.  

6.TV-ul, imprimanta, computerul sau orice alt aparat electronic lasat in 

stand-by consuma intre 40% si 70% din energia pe care ar consuma-o daca 

ar fi aprins, ceea ce inseamna o cheltuiala inutila in plus si o risipa de energie.  

7.ROMÂNIA OCUPĂ LOCUL 3 In UE la numărul de decese provocate 

de pulberi fine din atmosferă ( <2,5 µm) care pot penetra profund sistemul 

respirator, putând să fie absorbite în sânge 

8.Tubul catodic al unui televizor poate polua 50 metri patrati de sol pe o 

perioada de 30 de ani 

9. Se estimeaza ca 4,5 trilioane de mucuri de tigara ajung in natura in fiecare 

an. Fiecare dintre acestea dispar in 2 ani insa contin chimicale periculoase care 

afecteaza solul atunci cand se descompun. 

10. Un monitor PC lasat aprins toata noaptea foloseste energia electrica su-

ficienta pentru a imprima cu laser 800 de pagini A4. 

11. Reciclarea unei tone de hartie salvează 17 copaci și economisește 

4100kw. 

 

” Un nou mod 

de gandire e 

necesar daca 

oamenii vor sa 

supravietuiască”

Albert Einstein  
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12. Pentru a compensa pierderea de copaci din ultimul deceniu ar trebui sa 

fie plantate 130 de milioane de ha. Aceasta înseamnă că fiecare persoană de 

pe Pământ ar trebui să planteze 2 copaci pe an şi să-i îngrijească timp de 10 

an  

13. 2,5 mil. ha din 14.7 mil. ha agricole din România sunt grav degradate. Ele 

ar trebui să fie împădurite rapid dar ritmul plantărilor este de circa 5000-7000 

ha pe an. 

14. Producerea unei tone de ziare necesita taierea a 24 de copaci. 

15. În țara noastră se află concentrată cea mai mare populație de animale car-

nivore de talie mare din Europa: urși, lupi, râși. Alături de Bulgaria adăpost-

im aproape 50% din populația totală a acestor specii din U.E. 

16. Polderele sunt porțiuni de mare secate artificial prin diguri și sisteme de 

drenare a apei. Primele zone de coastă date în exploatare au fost în Belgia, în 

jurul orașului Bruges, în secolul XII. Această tehnică a fost perfectată de 

olandezi. Cel mai renumit este polderul Beemster. 

17. Cele șapte minuni natural ale lumii sunt: Munții Himalaya (Nepal-Tibet), 

Cascada Victoria (Zimbabwe), Marele Canion (Arizona—SUA), Marea 

Barieră de Corali (Australia), Aurora Boreală  si Aurora Australă, (Cercurile 

Polare), Vulcanul Paricutin (Mexic– America Latina), Portul orașului Rio de 

 Janeiro (Brazilia). 

 

BIBLIOGRAFIE 
https://www.viitorplus.ro/tiai-c--173 
https://www.gazderomania.ro/stiati-ca/  
https://www.green-report.ro/stiati-ca/  

 

” Nu vom fi 

niciodată 

recunoscători faţă 

de pământul  

care ne-a dat 

totul”.  

(Brâncuşi)  
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O planetă verde, o viaţă mai sănătoasă 

Grajdan Cristina, profesor 

         Colegiul ”Spiru Haret”, mun. Ploieşti 
 

 În cadrul proiectului educaţional judeţean ecologic O planetă verde,o viaţă 

sănătoasă, aflat la ediţia I, colectivul  Colegiul Spiru Haret, mun. Ploieşti, a or-

ganizat activităţi menite să sensibilizeze participanţii asupra problemelor de 

mediu.  

  Într-o societate informaţională, în care progresele tehnologice sunt ui-

mitoare, în care tinerii sunt tot mai captaţi de  telefoane,  jocuri pe calculatoa-

re, ne-am dorit ca pentru câteva clipe, copiii noştri şi nu numai, să-şi ridice 

privirile din ecranele acestora, să privească mediul înconjurător , să se bucure 

de frumuseţile acestuia iar în cazul în ca-

re nu sunt multumiţi de ceea ce văd să ia 

atitudine . Activităţile dedicate ZILEI  

INTERNAŢIONALE A PĂDURII Şi 

ZILEI MONDIALE A APEI,  au urmă-

rit dezvoltarea competenţelor ecologice, 

de protecţie a pădurilor, a mediului în 

care trăim, a apei – resursă vitală, de reci-

clare.  

 Elevii Colegiului Spiru Haret, mun. Ploieşti, au realizat, sub îndrumarea 

profesorilor de geografie, un panou informativ ilustrând consecinţele negative 

ale defrişărilor, au ecologizat spaţiul şcolar, au plantat flori şi puieţi. La finalul 

activităţilor, anali-

zând  produsul fi-

nal , copiii au fost 

mândri că pot reali-

za un lucru atât de 

frumos şi pot lăsa 

un mediu curat pen-

tru ei, dar şi pentru 

ceilalţi. 

  

 
”Nu mostenim 
Pamantul de la 
strabunii nostri, ci 
il imprumutam 
pentru copiii 
nostri." 
(Proverb al 
indienilor nativi 
americani ) 
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PROTECȚIA MEDIULUI INCONJURĂTOR 

  Cristina Ileana Stan - profesor 

Liceul Tehnologic”Elie Radu”, mun. Ploiești 

  

 

 Reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse pentru păstrarea echilibrului 

ecologic, menţinerea şi ameliorarea factorilor naturali, dezvoltarea valorilor natu-

rale, asigurarea condiţiilor de viaţă şi un comportament responsabil faţă de mediu. 

 A proteja mediul înseamnă: 

- a cunoaşte şi a respecta legile ei de existenţă şi evoluţie! 

- a nu deranja armonia componentelor ei! 

- a admira frumuseţea tuturor peisajelor naturale! 

- a nu polua aerul, apele şi solurile! 

- a iubi sincer şi a  ajuta să supravieţuiască toate fiinţele vii! 

- a fi răspunzător pentru toate încercările şi experienţele de a „desăvârşi” creaţia 

naturii! 

- a nu distruge cuiburile de păsări şi lăcaşele animalelor sălbatice! 

- a nu lăsa inscripţii pe trunchiurile copacilor! 

  

 Noi împrumutăm de la generaţiile care vor veni un capital 

ecologic, ştiind precis că nu îl vom putea restitui nicicând. Ele vor putea avea tot 

dreptul să ne reproşeze că am fost aşa de risipitori, dar nu vor putea niciodată să 

recupereze  ceea ce le datorăm.” (Raportul Brundland, Viitorul nostru comun, 1987). 

"Iar aceasta, 
viata noastra, 
scutita de 
hartuirea 
publica, gaseste 
limbi in copaci, 
carti in zglobii 
izvoare, predici 
in pietre, si bine 
in orice." 
William 
Shakespeare  
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 Ocrotirea naturii, care trebuie să aibă ca scop menţinerea biodiversităţii, nu 

se reduce la salvarea unor rarităţi, monumente ale naturii, sau la menţinerea 

unor ecosisteme în arii protejate, ci la salvarea ansamblului, a biodiversităţii în 

toate mediile şi condiţiile de viaţă. 

 Prin conservarea naturii se vizează păstrarea biodiversităţii şi protec-

ţia celorlalte elemente şi interacţiuni naturale, care asigură hrana şi habitatul 

asociaţiilor de plante şi animale. 

 Menţinerea biodiversităţii este o preocupare a întregii comunităţi inter-

naţionale, care a stabilit acţiuni în acest sens, precum: 

 - Protecţia habitatelor, prin instituirea de zone protejate, respectiv par-

curi naturale ale Biosferei şi alte zone protejate 

 - Protecţia speciilor sau grupurilor de specii excluse de la exploatare. 

 Cunoaşterea problemelor complexe ale mediului, presupune conlucra-

rea mai multor ştiinţe, care să ofere nu numai cunoaşterea analitică a compo-

nentelor acestuia, ci şi probleme de ansamblu, modul de funcţionare a acestor 

elemente, geneza situaţiilor de criză, posibilităţi şi forme de redresare. Materii 

mai apropiate de necesităţile unei abordări integrate a mediului sunt: ecologia,  

geologia, geografia mediului. 

 Este nevoie de ocrotire şi conservare, pentru că omul, în dorinţa lui de 

a-şi ridica continuu nivelul de trai, nu are în vedere preţul pe care îl are de plă-

tit. Trebuie să ţinem cont de faptul că, omul este o parte din Univers şi trăieş-

te în lumea materială de pe Pământ împreună cu fenomenele acestei lumii. 

Astfel, omul parte a naturii, nu poate schimba legile ei, trebuie să fie doar ca-

pabil (în limitele posibilităţilor lui ) să se acomodeze la ele şi cunoscându-le, să 

le folosească. Omul, în crezul lui că poate „învinge” natura, a adus planeta 

noastră într-o stare în care: 

- spaţiile împădurite se reduc; 

- deşerturile se extind; 

- solurile agricole se degradează; 

- stratul de ozon este mai subţire; 

- numeroase specii de plante şi animale au dispărut; 

- efectul de seră se accentuează; 

- observăm că există o proporţionalitate inversă între nivelul de industrializa-

re, urbanizare şi starea mediului înconjurător. 

Deoarece, atât în apă cât şi în aer, respectiv în sol se dezvoltă o floră şi o fau-

nă specifică, este necesară asigurarea unui mediu ambiant sănătos şi curat 

pentru supravieţuirea lor. Pentru a realiza o protecţie eficientă a mediului este 

nevoie de cunoaşterea condiţiilor de viaţă din cadrul fiecărui factor de mediu 

( apă, aer, sol ). 

 
 
 
”Ma simt pur si 
simplu manioasa 
cand vad risipa. 
Cand vad oameni 
arucand lucruri pe 
care le putem 
folosi." 
Maica Tereza  
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 Deci, trebuie să cunoaştem: 

– caracteristicile unui factor de mediu de calitate; 

– sursele de poluare; 

- efectele poluanţilor asupra mediului; 

- măsurile de prevenire şi combatere ale poluării; 

APA 

 75 % din suprafaţa Pământului este acoperită cu apă, din această cantitate 

uriaşă numai   2,7 % este apă dulce. 77 % din apa dulce se găseşte sub formă de 

zăpadă şi gheaţă, iar numai  1 % din ce a rămas se poate folosi  pentru consum 

uman.   

 Apa este indispensabilă organismului uman, necesarul mediu de apă 

potabilă unui om este de 2,5 l / zi. Dintre cei trei factori de mediu, apa este cea 

mai afectată de poluare. 

AERUL 

 Este de asemenea un element indispensabil vieţii. Omul consumă cca.14 – 

15 m cubi în 24 de ore. Fiind un amestec gazos, aerul conţine: azot ( 78% ), 

oxigen ( 21% ), argon, vapori de apă şi altele ( dioxid de carbon, metan, dioxid de 

azot, monoxid de carbon, praf, cenuşă vulcanică). La toat acestea se adaugă 

elementele rezultate în urma activităţii oamenilor. Dacă aceşti poluanţi sunt într-o 

concentraţie mai mare, aerul poate avea efecte patogene şi asupra omului. 

SOLUL   

 Constituie partea superficială a scoarţei terestre şi este rezultatul unor 

procese mecanice, fizice, chimice şi biologice complexe, desfăşurate într-o lungă 

perioadă de timp. Este un factor ecologic pentru că: 

- prin configuraţia, natura şi structura lui, se află în corelaţie cu clima unei regiuni; 

– formarea şi protecţia surselor de apă depinde de calitatea lui; 

- influenţează în mod indirect alimentaţia omului, determinând creşterea şi 

dezvoltarea vegetaţiei; 

- are rol decisiv în amplasarea localităţilor, a locuinţelor. 

 Rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător este 

evident, el se concentrează pe modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma 

un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare , de a-l incita la 

participare, devenind astfel conştient de viitor şi de faptul că viaţa generaţiilor de 

mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale. 
Bibliografie: 

Munteanu, C; Dumitrașcu, M;  Iliuță, R.A.—Ecologie și protectia calității mediului, Ed. Balneară, 

Buc., 2011. 

Florea, L– Protecţia mediului,  Editura Fundaţiei Universitare.„Dunărea de Jos” Galaţi, 2002. 

Ion Velcea si colab, Geografie, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactica și Pedagogică.R.A, 

2012 

 
”Apa tu esti nu 
numai necesara 
vietii, ci insasi 
viata; esti 
bogatia fara 
seaman pe 
Pamant, tu esti 
cea mai pura, tu 
esti sufletul 
Pamantului”   - 
Antoine de 
Saint-Exupery 
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 Copiii iubesc natura 

Laura Săceanu, prof.înv.primar Școala Gimnazială G.E.Palade, mun. Ploiești 
                                 Clementina Năstase, bibliotecar Școala Gimnazială G.E.Palade mun. Ploiești 

 

 ,,Ascultă..., îmi spuse ploaia 
Și-mi deschise fereastra din suflet”.  
              
  Pământul ne grăiește în fiecare clipă, să ne aplecăm și să încer-
căm să-l ascultăm. 
              În cadrul proiectului educațional județean ecologic ,,O planetă 

verde, o viață sănătoasă”, biblioteca Școlii Gimnaziale G. E. Palade, mun. Plo-

iești a fost gazda unei expoziții cu obiecte realizate din materiale reciclabile. 

Activitatea noastră ,,Natura înseamnă viață! ”, a îmbinat armonios, dragostea 

pentru natură, cu imaginația și creativitatea unor micuți ecologiști. 

   Copiii iubesc natura. 

Ei demonstrează acest lucru prin 

activitățile dedicate mediului în-

conjurător. Ei știu că Pământul 

este singura lor casă. Și ce poți 

iubi mai mult decât ,,acasă”, locul în 

care te simți iubit, înconjurat de 

oamenii dragi și de lucrurile fami-

liare.  

    Elevii clasei a.II a D, sub 

îndrumarea d-nei prof.Laura 

Săceanu, au realizat cu măiestrie și 

îndemânare din materiale recicla-

bile, diverse obiecte utile din viața 

lor.  

 
 
"Toate populaţiile 
tradiţionale 
consideră mediul 
în care trăiesc 
drept sacru, 
inteligent, locuit de 
o putere mistică şi 
înzestrat cu o 
vitalitate 
supranaturală." 
- Patrick Drouot  
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Curiozități, citate, opere dedicate naturii au fost inspirația.  

             Expoziția organizată în biblioteca școlii s-a bucurat de un real succes, 

fiind în același timp și inspirație pentru elevii din alte clase. Mesajul nostru a 

fost ,,Salvați Pământul, doar el înseamnă ACASĂ! 

    Activitatea realizată ca parteneriat cu biblioteca școlii, activitate dedicată 

Pamîntului, a avut un impact deosebit în sufletul elevilor. Răsplata muncii nu a 

fost una materială, mai degrabă una de suflet. Copiii au înțeles cum să asculte 

glasul naturii și să o înțeleagă.  

 
”Abia dupa ce 
ultimul copac va 
muri, si ultimul 
rau va fi otravit, 
si ultimul peste 
va fi prins, ne 
vom dam seama 
ca nu putem 
manca bani." 
Proverb al 
indienilor 
americani Cree  
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