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Importanţa educaţiei ecologice în şcoală

E trist şi afectat,
Tot pământul e poluat.
De când oamenii au apărut,
Prea mult rău i-au făcut.
La ce viitor ne mai gândim,
Când natura nu o iubim?
Dacă si aerul pe care-l respirăm
Cu petrol si gaze îl poluăm.
Soarele tot mai tare străluceşte
Şi parcă uşor, uşor ne topeşte.
Pădurea care era mereu vie,
Azi, este transformată în hârtie
Din sol luăm tot ce ne dorim;
Ca mai apoi să-l otrăvim
Aruncăm pe jos, fără a ne gândi
Că el ne dă resurse pentru a trăi
Apa pe noi mult ne ajută
Şi mereu e nelipsită,
Dar tot noi o poluăm
Când deşeuri aruncăm
Aşa facem zi de zi
Nu doar câţiva, ci cu toţii.
Sănătatea ne-o stricăm
Dacă tot mai poluăm
Dar dacă am încerca,
Să nu mai folosim maşina?
Să mergem cu bicicleta
Aşa am ajuta planeta

Educaţia ecologică trebuie să înceapă
din frageda copilărie. Aceasta contribuie
la formarea unei conştiinţe şi a gândirii
ecologice despre natură, dar şi a formării
unei comportări atente şi corecte faţă de
ea. Nu este suficientă o simplă informare
cu privire la mediul înconjurător, ci este
important ca elevii să-şi poată exprima
idei personale şi să manifeste o atitudine
legată de responsabilitatea pe care şi-o
asumă în privinţa mediului în care
trăiesc. Trebuie să fie capabili să
înţeleagă relaţiile existente între anumite
situaţii şi să analizeze, să sintetizeze şi
să generalizeze informaţiile. Este
importantă rezolvarea cauzelor care au
dus la o anumită situaţie şi nu a efectelor
acesteia.
Mardaru Izabela
Redactor-șef

Am avea aer
curat
Solul mult mai
protejat
Natura bine
îngrijită
Și o planetă
fericită!
Mănăilă Bianca
Prof. coordonator: Seceleanu Alina

Elevi şi profesori de la Colegiu Economic în
Turcia în cadrul unui proiect Erasmus
Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" din
Focşani este partener în proiectul European
Erasmus+, acţiune KA2, parteneriate strategice în
domeniul şcolar, aprobat spre finanţare de către
Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale şi se desfăşoară pe o
perioadă de doi ani (1 septembrie 2017-31 august
2019). În perioada 2-8 mai 2018, 8 elevi şi două
cadre didactice de la Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu" din Focşani au participat în Turcia la
prima activitate de învăţare din cadrul proiectului
„Erasmus” + ”Engaging the youth of today to
protect the climate of tomorrow”, alături de
partenerii lor din Portugalia, Italia şi Turcia.

În prima zi, elevii şi cadrele didactice au participat la conferinţa de deschidere, unde au fost
familiarizaţi cu activităţile pe care fiecare şcoală parteneră le-a desfăşurat până în prezent.
Directorul liceului „Mugla Fen Lisesi”, şi-a exprimat încântarea de a fi gazdă şi bucuria de a fi
coordonatorul proiectului, care are o mare relevanţă pentru regiunea în care locuieşte. De altfel, şi
profesorii şi directorii celor două licee coordonatoare, „Mugla Fen Lisesi” şi „Mentese Turgutreis
Anadolu Lisesi”, au luat parte la toate activităţile proiectului, confirmând cele auzite despre
ospitalitatea turcilor.
Cadrele didactice au fost invitate la Inspectoratul Şcolar din Mugla, unde au
discutat cu inspectorul general despre sistemul de învăţământ din Turcia,
despre parteneriatele şcoală-inspectorat-comunitate, despre modalităţile de
predare şi evaluare inovative. Profesorii deţin numai cataloage electronice, elevii
şi părinţii au acces la o platformă online, unde găsesc toate informaţiile legate
de evaluările scrise, cu subiecte,
bareme, explicaţii şi măsuri ameliorative.
O altă vizită a avut loc la primăria oraşului Mugla, unde
profesorii au participat la o masă rotundă, alături de
primar şi alţi reprezentanţi ai oraşului. Primarul le-a
prezentat istoria oraşului, a clădirii foarte vechi care
datează de pe vremea Imperiului Otoman şi, în acelaşi
timp, şi-a manifestat interesul acordat acestui proiect
Erasmus, sponsorizând o excursie cu vaporul în oraşul
Akyaka şi prânzul oaspeţilor.În zilele următoare, oaspeţii
s-au bucurat de frumuseţea aproape ireală a zonelor
turistice, precum Akyaka, oraşul Dalyan, unde au avut
ocazia să facă băi cu nămol, regiunea Stratonikeia, care
este renumită pentru ruinele care datează din secolul al ll
-lea î. Hr., satul Bozuyuk, celebru pentru o baladă care
vorbeşte despre o poveste tragică şi unde acum se
practică ecoturismul, plaja Koycegiz a mării Egee, unde
au admirat surferii cu paraşuta şi broaştele ţestoase.

Elevi în contact cu altă cultură
Fiecare zi de activitate a fost evaluată, elevii completând chestionare în care să
descopere anumite cuvinte cheie, să-şi exprime opinia despre modul în care s-au
desfăşurat activităţile si să evidenţieze relevanta lor. Elevii au trăit experienţe inedite,
au legat prietenii, şi-au consolidat abilităţile de exprimare în limba engleză, au luat
contact cu o altă cultură, cu o altă civilizaţie, cu o altă lume.

„Mugla este un oraş foarte frumos! Există steaguri turceşti peste tot în oraş. Am
învăţat aici să înot, am făcut baie în nămol alături de prietenii mei din celelate ţări, am
admirat peisaje luxuriante! Familia care m-a găzduit mi-a oferit ocazia să particip la o
nuntă tradiţională, unde am fost dată cu henna pe mâini şi am fost familiarizată cu
obiceiurile locului. Sunt emoţionată şi foarte fericită că iau parte la acest proiect care
contribuie la protecţia mediului şi implică atât de mulţi oameni!"-transmite eleva Bianca
Onea.

,,Mă bucur nespus de mult că am putut lua parte la acest minunat proiect, că am
avut şansa să vizitez Turcia, să aflu atâtea noutăţi despre această ţară, să socializez şi
nu în ultimul rând, să mă bucur de uimitoarele peisaje, pe care îmi doresc să mi le
imprim în minte toată viaţa", precizează si Andreea Popa, elevă a Colegiului Economic.
„Experienţa Erasmus+ este una de neuitat, plină de surprize mai mult decât
plăcute şi foarte interesante pentru noi, adolescenţii. Mă bucur că am avut ocazia să
iau parte la acest proiect, să întâlnesc oameni uimitori, plini de viaţă şi extraordinar
de amabili. Nu cred ca voi uita vreodată peisajele, atmosfera şi bucuria trăită în acele
momente," ne-a transmis si eleva Alina Bacău.
„Învăţarea interactivă, colaborarea cu elevii din alte şcoli similare europene şi nu
numai, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităţilor TIC şi a
lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat întrun proiect Erasmus+" precizează profesor Diana Toader, coordonatorul proiectului.

Elevi şi profesori din Franţa, Italia, Germania şi Polonia, în vizită ta Colegiul Economic
În perioada 5-11 martie 2018, Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu din
Focşani este gazda a 40 de elevi şi de cadre didactice din patru licee de prestigiu
din Europa: Franţa, Italia, Germania şi Polonia. Marţi, 6 martie 2018, a avut loc,
într-un cadru festiv, la sediul Inspectoratului Şcolar Vrancea, conferinţa de
deschidere a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ How sustainable is my
school, în cadrul căreia au fost făcute cunoscute obiectivele proiectului, planul de
activităţi şi au fost prezentate ţările şi şcolile participante.
Evenimentul este unul aparte în comunitatea locală, fapt dovedit de însăşi
prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, care au dat curs invitaţiei de a
participa la acest eveniment şi de al căror sprijin Colegiul Economic a beneficiat
pentru buna desfăşurare a activităţilor care vor avea loc în săptămâna 5-11 martie
2018, la Focşani: Cristi-Valentin Misăilă - primarul al municipiului Focşani, Cristian
Dănuţ - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, Lauriana Ailincuţei consiler local, Marcela Ghiuţă - preşedinte al Asociaţiei Renato. Alături de echipa
de profesori coordonatori s-au aflat prof. Dorin Cristea, Inspector Şcolar General,
prof. Aurel Şelaru, Inspector Şcolar General Adjunct, şi prof. Teodora Bentz,
Inspector de limba şi literatura română.
După cum s-a anunţat în prealabil, activităţile care vizează obiectivele
proiectului vor fi urmate de altele mai relaxante, în care oaspeţii să se bucure de
ospitalitatea românilor.Astfel, Ansamblul Profesionit Ţara Vrancei, prin
amabilitatea doamnei director Măria Murgogi, a organizat un program artistic
special pentru oaspeţii de peste hotare, activitate care a stat sub semnul
mărţişorului şi al primăverii. Sala Balada a devenit neîncăpătoare pentru elevii şi
profesorii de la Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu, de la Colegiul Edmond
Nicolau şi de la Şcoala Gimnazială Neculai Jechianu de la Vrîncioaia, care au
venit, cu mic, cu mare, îmbăcaţi în costum tradiţional.

Elevi şi profesori din Franţa, Italia, Germania şi Polonia,, în vizită la Colegiul
Economic

După o călătorie virtuală în Vrancea, ţinut de
legendă, dasatorii şi interpreţii de la Ţara
Vrancei şi de la Colegiul Economic ne-au
promovat tradiţiile şi obiceiurile care ne fac
mândri că suntem români, în speranţa că
invitaţii vor deveni ambasadori peste hotare şi
datorită lor ne vom face recunoscuţi şi vizibili în
celelalte ţări ale Uniunii Europene. Programul a
luat sfârşit cu o horă a prieteniei, unde toţi
participanţii, îmbrăcaţi în costume tradiţionale
româneşti, şi-au dat mâna şi au cântat
cunoscuta melodie „La Focşani".

Pentru a justifica buna colaborare cu autorităţile locale, paralel cu proiectul european
Erasmus, Colegiul Economic a iniţiat un proiect judeţean, Cât de sustenabilă este şcoala
mea, care se desfăşoară pe parcursul a două luni, martie şi aprilie, în cadrul căruia se vor
desfăşura o serie de activităţi conforme calendarului Eco. Parteneri în proiect sunt: Consiliul
Local Focşani, Consiliul Judeţean Vrancea, Inspectoratul Şcolar Vrancea, Asociaţia Renato,
Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu din Focşani, Şcoala Gimnazială Neculai Jechianu din
Vrîncioaia şi Colegiul Tehnic Edmund Nicolau din Focşani.
„Activităţile planificate pe parcursul acestei săptămâni sunt legate transdisciplinar, bazate
pe curriculum şi sunt concepute astfel încât elevii să-şi dezvolte abilităţile de comunicare
atunci când lucrează împreună, să adreseze sau să răspundă la întrebări atunci când intră în
contact cu partenerii europeni, să-şi exprime şi să-şi susţină opiniile cu argumente, să-şi
compare propriile lor experienţe de viaţă cu ale celorlaţi. Vor fi organizate workshop-uri la
şcoală, vizite culturale, vizite de studiu, întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, activităţi
colaborative, schimburi de bune practici, asistenţe la ore. Elevii vor avea ocazia să dicute
despre identitate şi alteritate, despre toleranţă şi nondiscriminare, despre cultură, tradiţie şi
civilizaţie", a comunicat coordonatorul proiectului, prof. Marilena Găucan.

Expoziţia Eco Art
Pe data de 20 februarie 2018, elevii clasei a X-a B ai
Colegiului Economic “Mihail Kogălniceanu”, îndrumați de
doamna profesor Niculițov Gina, au organizat o expoziție
de obiecte decorative din materiale reciclabile, intitulata
sugestiv Eco Art.
Scopul acestei expoziții a fost acela de a-și dezcolta
spiritul creativ și civic, deoarece elevii au lucrat în echipe
pentru a promova reciclarea deșeurilor.
Țara noastră recilcează doar 3% din întregul volum de
deșeuri pe care le produce, restul fiind aruncat în groapa
de gunoi, în comparație cu alte țări europene, care
reciclează până la 94% din volumul de deșeuri.

Elevii Colegiului au fost informați cu privire la această situație și au încercat să ofere un exemplu
pozitiv, realizând diferite obiecte din plastic, sticlă, materiale textile și alte materiale reciclabile,
Expoziția a fost afișată pe holul liceului, pe o perioadă îndelungată de timp pentru a putea fi
admirată de toți elevii liceului.Sperăm că acest proiect a avut un impact pozitiv și a determinat
numeroase persoane să ia atitudine.

Mănăilă Alisa, Bălan Damaris
Clasa a X-a B

Mie-mi pasă!Las curat în urma mea!
Miercuri, 21 februarie, 2018, la Sala Balada, a
avut loc desemnarea câştigătorilor concursului
"Mie-mi pasă! Las curat în urma mea!", organizat
de Primăria municipiului Focşani. în aplauzele
colegilor şi ale susţinătorilor, un grup de 22 de
elevi, reprezentanţi ai Colegiului Economic "Mihail
Kogălniceanu", din clasa a X-a B, coordonaţi de
doamna prof. Niculitov Gina, au fost premiaţi de
către primarul oraşului, Cristi Valentin Misăilă,
care i-a felicitat pentru spiritual civic şi iniţiativa
de care au dat dovadă în proiectele propuse.

Astfel, la scurt timp, echipa Colegiului Economic "Mihail Kogălniceanu" s-a prezentat la
Primăria Municipiului Focşani, pentru a-şi prezenta proiectul câştigător, care constă în
două filmuleţe, flyere şi afişe, prin care promovează curăţenia în spaţiul urban, scopul lor
fiind difuzarea atât la sediul Primăriei municipiului Focşani, al instituţiilor subordonate,
cât şi în mijloacele de transport în comun din oraş. Primarul Cristi Valentin Misăilă s-a
declarat plăcut surprins de ideile micilor ecologişti de la Colegiul
Economic, felicitându-i şi urându-le succes în derularea campaniei.

La finalul activităţii, elevii au fost premiaţi cu
câte o diplomă şi premii in bani. Deasemenea,
ei au făcut un tur al Primăriei şi au avut şansa
de a fi pentru o zi consilieri locali, vice-primari,
respectiv primar al municipiului Focşani.
Scopul proiectului a fost de a găsi o modalitate
prin care noi putem face această schimbare: de
a îndemna toti locuitorii acestui oras să nu mai
rămână indiferenţi, atunci când frumuseţea
locului în care trăiesc este distrusă, puţin câte
puţin, în fiecare zi şi de a obţine locuri dejoacă,
parcuri şi alte spaţii destinate recreerii curate.
Proiectul susţine, în primul rând, rolul estetic,
determinând înfrumuseţarea oraşului, însă
poate avea şi rolul de a reduce poluarea.

Parcul memoriei naţionale
Pe frontul de la Mărăşeşti, unde ideea
călăuzitoare "Pe aici nu se trece!" a devenit
istorie, a prins rădăcini anul trecut un proiect
de mare însemnătate pentru memoria şi
conştiinţa colectivă românească: Parcul
Memoriei Naţionale "Stejarii României - 100 de
ani de istorie si demnitate" RoMândria. Acest
proiect de voluntariat a continuat şi în Anul
Centenarului Marii Uniri, cu a doua campanie
de plantare, care a avut loc sâmbătă, 21 aprilie

In cadrul acestui proiect un număr de 125 elevi si 12 cadre didactice sub
coordonarea domnului profesor Eufrosie Florin au participat la activitatea de plantare
a stejarilor .La sfârşitul zilei s-au declarat mulţumiţi si emoţionaţi că,prin eforturile lor
au adus un omagiu bunicilor şi străbunicilor căzuţi pe frontul de luptă.
"Ne face o deosebită plăcere să luăm parte la acest proiect. Avem din nou ocazia să
ne manifestăm respectul şi recunoştinţa pentru eroii care au udat cu sângele lor acest
pământ" consideră Luminiţa, una dintre elevele voluntar din cadrul şcolii.

Primul pui de stejar a fost deja plantat în
luna august în memoria Ecaterinei Teodoroiu,
iar proiectul se va finaliza în decembrie anul
acesta cand se împlinesc 100 de ani de la Marea
Unire.Numele tuturor voluntarilor se vor regăsi
într-o capsulă a timpului, care va fi îngropată în
zona centrală a acestui loc închinat memoriei
eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial.
Proiectul
Ministerul

este

realizat

Apărării

în
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Romsilva

cu
şi

Consiliul Judeţean Vrancea,cărora le mulţumim
pentru iniţiativă.

Parcul memoriei naţionale
"Pe aici nu se trece!", au spus 10.000 de voluntari în Noiembrie 2017. Parcul Memoriei
Naţionale Măraşeşti a prins viaţă în amintirea soldaţilor căzuţi pe front. Foarte mulţi elevi de
la Colegiul Economic din Focşani şi nu numai, au venit încărcaţi de unelte pentru a ajuta şi
ei la această activitate. Fiecare persoană pe care am întâlnit-o în acest proiect are o
poveste. Un fiu.un tatş.un bunic, care au luptat pentru ţară şi acum li s-a dat şansa la o
"viaţă" nouă. Am avut plăcerea de a schimba câteva vorbe cu domnul Ciobotaru Aurel,
pădurar la Ocolul Silvic din Focşani, care ne-a spus experienţa dumnealui. "A fost o idee
foarte interesantă de a aranja acest parc în memoria unor eroi care şi-au pierdut viaţa pe
front pentru a apăra ţara noastră. Pentru fiecare soldat care şi-a pierdut viaţa pe front s-a
plantat câte un arbore pentru a ne aminti de ei şi vitejia de care au dat dovadă. Au participat
în jur de 10 mii de voluntari. Printre aceştia s-au numărat copii, adulţi, elevi, funcţionari şi
militari care împreuna cu Direcţia Silvică Vrancea au derulat acest proiect. Ceea ce m-a
uimit şi încântat pe mine a fost faptul ca oamenii au venit într-un număr foarte mare pentru
a ne ajuta." Oraş, ţară, lume, haideţi sa fim iar oameni. Să nu lăsăm răutatea şi orgoliul să ne
cuprindă sufletele şi să le stăpâneasca. Haideţi să dăm dovada că înca mai există persoane
care vor ce e mai bun pentru omenire. Haideţi să credem şi să facem!

Articol realizat de Caliţa Andreea Ștefania ţi Ciobotaru Nicoleta, Elevă la CEMK în clasa a XI-a E

YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN FORESTS
TINENRI ÎN PĂDURILE EUROPEI
Anul şcolar 2016- 2017 a însemnat pentru
kog ăln ic eni

de scop eri r ea

unui

no u

concursinternaţional pe teme ecologice: Tineri
în Pădurile Europei. Este vorba despre un
concurs

organizat

de

Regia

Naţională

a

Pădurilor-ROMSILVA, în parteneriat cu Asociaţia
pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS
şi Ministerul Educaţiei Naţionale, ce are ca
obiective conştientizarea în rândul elevilor şi a
cadrelor didactice din România a valorilor
cadrului natural european, educarea elevilor în
ceea ce priveşte gestionarea durabilă a pădurilor
şi

a

conservării

biodiversităţii,

implicarea

Şi, aşa cum îi stă bine unui eco(nomist), am cercetat, am studiat, ne-am implicat şi ne-am
calificat la etapa naţională, alături de alte 14 judeţe din ţară.
Echipajul colegiului nostru, constituit din trei elevi de clasa a Xl-a (Bîndar Andreea, Crivăţ
Cosmin, Zaharia Nicoleta), s-a deplasat în luna iunie a anului 2017 la Buşteni, unde s-a
desfăşurat această etapă. Timp de trei zile au avut loc numeroase activităţi dar şi probesurpriză în cadrul concursului, elevii având astfel ocazia să socializeze, să lege noi prietenii, să
afle multe lucruri interesante despre lilieci şi despre vidre, despre mediul înconjurător, într-un
cadru pitoresc oferit de Parcul Natural Bucegi.

Dintre numeroasele probe-surpriză, una le-a plăcut elevilor noştri în mod deosebit: Treasure Hunt,
probă la care au fost de altfel singurul echipaj ce a obţinut maximum de puncte, descoperind în pădure
toate indiciile si obiectele de pe lista primită de la organizatori. Participând la acest concurs, elevii noştri
au aflat că educaţia forestieră şi de mdiu se poate face şi altfel, fără caiete şi manuale, prin joc şi
colaborare în echipă, cu voie bună şi deschidere către nou.
Cu promisiunea că vom veni şi în anul următor, că vom face o tradiţie din participarea la acest concurs,
ne-am înors în Focşani cu gândul la protejarea pădurilor, la lucrurile minunate pe care le-am învăţat şi la
tot ce putem face pentru mediul înconjurător, la amintirile frumoase care ne vor rămâne în suflet.

Consilier educativ,
Prof. Mihaela Fiștoc

Țara mea
Țara mea este furată,
Tot ce e mai bun se duce...
Din pădurea de-altădată
Lemn mai e pentru o cruce.
Țara mea era bogată,
Avea fabrici mii, uzine...
Astăzi este îngropată
În moloz, pintre ruine.
Țara mea ce avea grâne,
Azi mai are doar ciulini,
Au tăiat-o în fărâme
Și-au vândut-o la străini.
Pe câmpuri arau tractoare,
Peste tot erau combine
Floarea ce zâmbea la soare,
Era plină de albine,
Țara mea cu vechi renume,
De “popor puternic dac”
Au împrăștiat-o-n lume
Chinuri multea în ea zac…
Țara mea e demolată
Și vândută la fier vechi
Noi suntem stană de piatră
Pentru ultimul priveghi…

Autori: Mănăilă Alisa
Turturică Enrico
Clasa: a X-a B
Coordonator: pro. Niculițov Gina

PĂDUREA-EGIA ETERNĂ A VIEȚII!
Se spune, şi nu fără temei, că PĂDURILE sunt obrazul ţării. Aşa tăcute
cum sunt, ele spun adevăruri de durată legate de OM şi raporturile lui cu
natura ce-1 înconjoară. în cadrul proceselor dinamice care se desfăşoară
în natură, PĂDUREA reprezintă principalul factor activ în menţinerea şi
îmbunătăţirea mediului înconjurător, necesar creării unui spaţiu optim
pentru om. Dintre funcţiile de protecţie ce le oferă pădurea mediului
înconjurător, se disting:
FUNCŢIA HIDROLOGICĂ
Pădurile au capacitatea de a reţine şi înmagazina circa 10 mii metri cubi de
apă pe an şi pe hectar. Din această cantitate, pădurea consumă 3-4 mii
pentru a produce lemn, iar restul de 6-7 mii metri cubi se stochează în sol
ca o rezervă, care, prin stratul freatic, alimentează debitul izvoarelor,
menţinând prin aceasta un regim de scurgere echilibrat şi permanent al
cursurilor de apă. O parte din apa absorbită iniţial de pădure, se restituie în
atmosferă, prin
FUNCŢIA DE PROTECŢIE A SOLULUI
Pădurea constituie o haină protectoare a formării şi evoluţiei învelişului
solului. Sub pădure se realizează condiţii şi procese de solidificare cu
acumulare de humus şi de elemente nutritive din frunze moarte şi crengi
uscate, provenite din elagajul natural. Pe un teren ce nu are protecţia
pădurii, o singură furtună puternică poate spulbera un strat de 2,5
centimetri de sol care se formează în peste 100 de ani.
FUNCŢIA DE PURIFICARE A ATMOSFEREl
Pădurea este un excelent depoluant al atmosferei, curăţând-o, ca un imens
filtru, de praf şi de alte impurităţi. Pentru a produce o tonă de biomasă
lemnoasă, arborii consumă 1,8 tone de dioxid de carbon (gaz deosebit de
toxic) şi eliberează 1,3 tone de oxigen. Pe o stradă din oraş, cu arbori
plantaţi pe margine, este de trei ori mai puţin praf, iar zgomotul produs de
mijloacele de transport este atenuat cu 10-18 decibeli faţă de o stradă fără
vegetaţie.

PĂDUREA-EGIA ETERNĂ A VIEȚII!
FUNCŢIA DE AMELIORARE A FACTORILOR CLIMATICI
Această funcţie a pădurii se manifestă prin reflectarea şi absorbţia
radiaţiilor de orice fel, atenuarea extremelor de temperatură, creşterea şi
menţinerea umidităţii din atmosferă, diminuarea intensităţii vânturilor.
Pădurile îmbogăţesc aerul cu ioni negativi, iar unele specii de arbori
elimină substanţe antimicrobiene cu efect distructiv asupra multor
viruşi. Prezenţa pădurii se manifestă prin coborârea maximelor şi
ridicarea minimelor de temperatură a aerului: vara, temperatura este mai
scăzută cu 1,9 grade Celsius, iar iarna mai ridicată cu 1,7 grade Celsius.
FUNCŢIA RECREATIVA ESTETICO-PEISAGISTICA
Autentice laboratoare ale naturii, pădurile, împreună cu celelalte spaţii
verzi, reprezintă o bogăţie de nepreţuit pentru fiecare aşezare umană,
fiind considerate „veritabile uzine de sănătate şi de echilibru ecologic".
Grija faţă de păduri a ajuns un test de civilizaţie. în ţările cu economie
dezvoltată, suprafaţa pădurilor creşte, iar în lumea cu economie în
dezvoltare, scade. România a fost şi continuă să fie o ţară forestieră. în
timpurile trecute, România a fost acoperită cu păduri în proporţie de 6070%. Astăzi doar 27% din suprafaţă mai este împădurită. Vrancea, ţinut de
istorie şi legendă, are 39% din suprafaţa împădurită, dar repartizarea
acestora pe forme de relief nu este proporţională: 6% din păduri se
găsesc la câmpie, 54% la dealuri şi 40% la munte. De peste 30 ani (de la
Conferinţa asupra Mediului -Stockholm 1972), omenirea a început să
recunoască faptul că problemele MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR sunt
inseparabile de cele ale bunăstării şi de procesele economice, în general.
PĂDUREA ESTE AER, APA Şl SOL
Vom avea păduri, le vom avea pe acestea. Pierdem pădurile, ameninţăm
dramatic AERUL pe care-1 respirăm, APA necesară vieţii, SOLUL pentru
hrană. Aşadar, să cinstim şi să ocrotim PĂDUREA, orice arbore, orice
suprafaţă de spaţiu verde.

Prof, coordonator Carmen Lăcrămioara Pora/ Haimana Ana-Maria XB

Salvând planeta, ne salvăm pe noi!
Elevii Colegiului Economic „ Mihail Kogălniceanu" din Focşani, din clasa a X-a B, au
avut ca temă la modulul Protecţia consumatorului şi a mediului realizarea unui proiect,
care are legătură cu lecţiile predate la clasă.Ei trebuiau sa găsească modalităţi originale
de a soluţiona probleme legate de poluarea planetei. A fost momentul în care elevii au
avut şansa de a-si etala talentul... sau de ce nu, talentele. Bineînţeles că aceştia s-au
împărţit pe grupe de câte 3-5 persoane. Puţini au ales să facă proiectul pe cont propriu,
într-un final, aceştia au reuşit să impresioneze întreaga clasă cu proiectele lor. Au dat
dovadă de creativitate, dar şi de originalitate. Toate proiectele au fost făcute din
materiale reciclabile.

Unii elevi au hotărât să folosească programul Power Point, alţii să deseneze,
să facă o machetă, să compună o poezie, să creeze o poveste, să facă un
filmuleţ, o revistă în format electronic, un interviu sau să facă un puzzle. Cei
care s-au străduit pentru realizarea unui proiect reuşit, au fost şi răsplătiţi cu
note de 10.

ECOlogia - o necesitate
Pe parcursul anilor, tehnologia s-a dezvoltat semnificativ şi a dus la o eră în care
munca este uşurată de maşinării. Majoritatea acestora, însă, prezintă un grad de poluare
fonică şi chimică foarte ridicat, ceea ce a dus, în timp, la degradarea mediului de viaţă şi
naşterea ecologiei. în ultima perioadă, oamenii au început să aspire la un mediu de trai
cât mai ecologic cu putinţă. Din păcate, din cauza folosirii intensive a tehnologiilor ce
funcţionează pe bază de combustibili fosili şi elimină în atmosferă gaze dăunătoare,
natura a avut de suferit. Din acest motiv lumea este îndemnată să îmbrăţişeze un nivel
de trai cât mai ecologic, iar mediul să fie protejat.
Un exemplu al consecinţelor folosirii excesive a maşinilor şi a motoarelor din fabrici şi
uzine ce elimină gaze este topirea gheţarilor din Antarctica. NASA şi Universitatea din
California au ajuns la concluzia că din cauza gazelor din atmosferă temperatura aerului
creşte şi duce la aşa numita „încălzire globală", ceea ce determină topirea gheţarilor de
pe cel mai rece continent din lume. Aceasta va avea un efect devastator asupra zonelor
de coastă, zone în care sunt situate unele dintre cele mai mari oraşe ale lumii, precum
Londra şi New York. Acesta este doar un exemplu şi, probabil, cel mai semnificativ cu
privire la consecinţele poluării chimice. De aceea, este recomandată adaptarea la o viaţă
cât mai „bio" şi folosirea maşinăriilor sau obiectelor ecologice. Cel mai bun exemplu de
o tehnologie ce poate deservi cele mai multe nevoi ale omului şi nu contribuie a
poluarea mediului este maşina electrică. Astfel de maşini transformă energia mecanică
în energie electrică şi invers şi are un motor electric nepoluant. Motorul electric este
folosit atât pentru componente electronice (imprimante), cât şi pentru acţionări elecrice
de puteri foarte mari (pompe, locomotive, macarale etc).
Aşadar, s-au inventat posibilităţi pentru înlocuirea maşinăriilor poluante şi păstrarea
mediului înconjurător cât mai natural posibil, deci adaptarea la o viaţă ecologică este
relativ simplă şi cu siguranţă extrem de folositoare pentru un viitor curat.

Prof. Bucur Elena Mioara

Spor la reciclat!!!!
Auzim mereu de protecţia mediului, de reciclare şi recuperare. Trebuie să ne schimbăm
radical atitudinea şi să respectăm mai mult natura. De ce e important să reciclăm ?
-Protejăm natura şi resursele naturale;
-Reducem poluarea solului, apei, aerului;
-Economisim energie.

De ce să reciclăm plasticul ? Deoarece descompunerea naturală a unui pet necesită
peste 500 de ani. Pentru fiecare tonă de plastic reciclat se economiseşte aproximativ 800 kg
de petrol brut.

De ce să reciclăm hârtia/cartonul ? Pentru tipărirea unui cotidian cu tiraj mare, se
folosesc 3000 metri cub lemn, echivalentul a 1500 arbori de 50 ani. Daca reciclam o tona de
hârtie, salvam 17 copaci sau economisim 5 metri cubi dintr-o groapa de gunoi. Din ziare se
obţine tot hârtie de ziare, cartoane de oua, cutii si materiale de impachetat, iar cea folosita la
birou poate fi transformata tot in hârtie de birou, in şervetele si in hârtie igienica.Pentru
fiecare tona de hârtie reciclata economisim: cel puţin 30 de mii de litri de apa si 3 mii - 4 mii
de KW (destul cat sa ajungă unei locuinţe de 3 camere pentru un an de zile).

De ce să reciclăm metalul ? Ştiaţi că fabricarea unui produs nou, din material reciclat se
economiseşte 75-95% din energia necesară realizării aceluiaşi produs din resurse primare ?
Reciclarea unei doze de aluminiu ne ajută să economisim energie pentru producerea altor 20
de doze reciclate.

Aflând toate aceste informaţii, elevii clasei a X-a C, sub îndrumarea prof. Vlaicu Oana sau pus pe reciclat. In acest sens au strâns hârtie, plastic, sticla pe care le-au dus la centrele
de colectare deşeuri din oras.

Au realizat in cadrul orelor de laborator tehnologic de la modulul Protecţia
consumatorului si a mediului obiecte din materiale reciclabile. Astfel au rezultat obiecte care
pot fi utilizate cu succes in viata de zi cu zi- ghivece de flori, puşculiţa, obiecte decorative,
coşuri de gunoi. Aceste obiecte sunt expuse in cadrul liceului, in speranţa ca vom convine si
pe ceilalţi elevi sa recicleze!

Prof. Coordonator Vlaicu Oana

Spor la reciclat!!!!

Prof. Coordonator Vlaicu Oana
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