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Dragi cititori,

În acest an școlar, 2020-2021 continuăm cu apariția
numărului al doilea al revistei educaţionale “Împreună pentru
viitor”. Indiferent de vârstă sau de disciplina pe care o predaţi,
sperăm că veţi găsi lectura revistei noastre utilă şi plăcută, pentru
că la realizarea şi la redactarea articolelor şi-au adus contribuţia
profesori cu o bogată experienţă didactică şi pedagogică.

Cu stimă,
Colectivul redacţional al revistei
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DACĂ AŞ FI O FLOARE…
Prof. înv. primar Băncănău Florentina
Şcoala Gimnazială Nr. 9 Reşiţa, Judeţul Caraş Severin
O bună dezvoltare emoţională trebuie să înceapă de la vârste mici. Primii paşi se referă la
construirea vocabularul emoţiilor, precum şi la capacitatea copilului de a-şi recunoaşte propriile
emoţii şi pe ale celor din jur. Cu timpul copilul va învăța cum să își exprime emoțiile într-un mod
adecvat, și ce să facă când are anumite trăiri negative. De asemenea va învăța și să înțeleagă
emoțiile celorlalți din ce în ce mai bine.
Fiecare dintre noi îi descriem pe ceilalţi în mod spontan prin metafore şi analogii. De
multe ori ni se întâmplă să spunem: „Cristina e sensibilă ca o panseluţă”, sau „Maria e harnică ca
o furnicuţă”. Prin metafore putem exprima lucruri mai profunde pe care le simțim, dar pe care
poate ne-ar veni greu să le spunem direct. Joculeţul pe care ţi-l propun are scopul de a-l învăţa pe
copil să se exprime cu ajutorul metaforelor. Mai mult, acest joc îți dă ocazia să cunoști mai multe
despre părerea pe care o are copilul tău despre el însuși și despre cei apropiați.
Denumirea jocului: „Dacă aş fi o floare...”
Nivel vârstă: începând cu 4-5 ani
Scop: cunoaşterea părerii pe care copilul o are despre el şi despre cei apropiaţi.
Obiective urmărite:
- să înveţe cum să îşi exprime emoţiile, folosind asemanarea lui cu o floare;
- să conştientizeze emoţiile pozitive şi emoţiile negative
Materiale necesare: nu este nevoie de niciun material
Descrierea jocului: acest joc ne dă ocazia să observăm ce imagine are copilul despre el
însuşi şi despre unii membri ai familiei. Aceste informaţii sunt foarte preţioase, pentru că ne arată
ce crede cu adevărat copilul despre unele persoane. Având în vedere că el se deschide în faţa ta,
va trebui să ai o atitudine de respect faţă de răspunsurile lui, fără să încerci să îl iei la rost pentru
ceea ce spune sau să încerci să îi influenţezi răspunsurile. Altfel, se va închide în el, şi pe viitor se
va abţine să îţi spună ce crede el cu adevărat. Acest joc poate fi făcut cu oricare membru al
familiei sau cu prietenii, fiind o modalitate excelentă de cunoaştere reciprocă și de dezvoltare a
inteligenței emoționale.
Modalităţi de desfăşurare: alege un moment în care tu şi micuţul tău sunteţi relaxaţi, şi
propune-i un exerciţiu de imaginaţie. Întreabă-l rând pe rând următoarele întrebări, şi dă-i timp să
se gândească la fiecare. Poţi să îl întrebi de ce anume alege anumite răspunsuri, dar fără să
foloseşti un ton de chestionare, ci unul prin care să îl ajuţi să se deschidă mai mult. Iată ce
întrebări îţi sugerez:
 Dacă ai fi o pasăre, ce pasăre ai fi?
 Dacă ai fi o culoare, ce culoare ai fi?
 Dacă ai fi un animal, ce animal ai fi?
 Dacă ai fi un instrument muzical, ce instrument ai fi?
La fiecare dintre aceste întrebări, poţi să mai adaugi altele, în funcţie de disponibilitatea
copilului de a răspunde:
 Cum se simte floarea (pasărea, culoarea, etc) pe care ai ales-o tu?
 Unde se află ea?
 Ce floare ţi-ar plăcea să fii? (Poate că își dorește să fie o altă floare decât este în prezent)
 Dar mama ce floare ar fi? Dar tata? Dar fratele? (sau alte persoane importante pentru el).
Bibliografie: www.psihologpentrucopii.ro
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INFLUENȚA OMULUI ASUPRA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Prof. Vântu Ana Luminița,
Liceul Tehnologic „TRANDAFIR COCÂRLĂ” Caransebeș, Judeţul Caraş Severin
Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui
integritate și bună funcționare depinde întreaga activitate umană.
Viața, un dar inegalabil, pe care trebuie să-l prețuim și sa-l apărăm, este uneori
amenințat de transformari politice, economice si sociale.
În fiecare colț al lumii se taie paduri, se extrag minerale și surse de energie,
erodând solul, poluând aerul și apa, creând deșeuri periculoase.
Poluarea înseamna modificarea compoziției aerului, apelor, solului, datorată unor
substațe chimice, praf si fum care aduc impurități și determină un dezechilibru ecologic
natural. Aceasta poluare duce la dispariția speciilor, extinderea deșerturilor, contaminarea
cu pesticide, înmulțirea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia sau chiar pierderea de
vieți omenești. Mulți experți sunt îngrijorați de faptul că, dacă acest regim al degradării
continuă, vom fi martorii distrugerii treptate a sistemelor care sprijină viața pe pământ.
Omul este principalul vinovat de poluarea mediului si tot el suportă efectele ei
negative asupra sănătății sale, de la o banală imbolnăvire până la pierderea vieții.
Coordonatele actuale ale vieții cotidiene impun abordare unor teme specifice în
gradiniță și școală, alături de alte elemente de educație și probleme legate de calitatea
mediului înconjurător. Astfel, se evidențiază prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a
cunoaște, proteja si conserva mediul de viață, păstrarea particularităților naturii devenind
eficientă și reală numai atunci cand aceasta va face parte integrantă din filozofia si
comportamentul nostru.
Educația omului începe în copilărie, componentele dezvoltării sale fizice si
psihice mergând in paralel cu trăsăturile de personalitate.
Educarea copiilor a devenit o preocupare si o necesitate prefigurate de
schimbarile majore ce au avut loc asupra mediului înconjurător, ceea ce ne solicită sa
trăim într-o permanentă stare de adaptare pentru a putea face față scimbărilor potențiale și
a preveni eventualele dezastre ecologice.
Educația de mediu este mai mult practică, în sensul învățării unor aspecte
pozitive sau negative legate de mediul ambiental.
Nu există modele universale pentru integrarea educației privind mediul
înconjurător în procesul instructiv- educativ. Modalitățile acestei integrări sunt definite în
funcție de condițiile, finalitățile și structurile educative si socio- economice ale ficărei
țări. În funcție de vârsta copiilor, se aplică practici pedagogice diferite.
Bazate pe cooperare si colaborare, diversitatea activităților practice desfășurate
cu copiii asigură asimilarea regulilor de comportament care se constituie în elemente de
bază în formarea unei educații a oamenilor de mâine.
Degradarea mediului înconjurător este antrenată, în primul rând, de activitatea
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antropică. Astfel, este afectat echilibrul ecologic, iar de pe urma acestui lucru au de
suferit toate viețuitoarele. Principalele cauze ale degradării mediului sunt următoarele:
extracția resurselor naturale și utilizarea irațională a acestora;
creșterea demografică și extinderea așezărilor omenești, ceea ce duce la
suprapopularea multor teritorii;
stocarea deșeurilor din manifestarea unor activități antropice (de exemplu,
industria);
utilizarea excesivă și irațională a irigațiilor și a îngrășămintelor, ceea ce afectează
solul;
dezvoltarea haotică a ramurilor și subramurilor economice prin procedee și măsuri
aberante;
declanșarea războaielor sau eșuarea unor experimente nucleare, chimice etc.
De altfel, luând în considerare atât componenta naturală, cât și cea antropică (care
presupune modificarea unor elemenete ca urmare a activității umane), cauzele degradării
mediului se mai pot clasifica în trei categorii:
cauze naturale: generate de procese naturale ale mediului înconjurător (spre
exemplu, erupțiile vulcanice);
cauze antropice: generate de activitățile umane;
cauze naturale influențate antropic: au loc atunci când procesele sau
fenomenele naturale sunt influențate și redirecționate de activitatea antropică.
Este important ca în amplul proces de formare a omului, viața din afara instituțiilor de
învățământ să continue să completeze, să consolideze și să desăvârșească opera educativă
din școală într-un adevărat comportament european. Cercetarea mediului în mijlocul
naturii cu copii permite îmbogățirea volumului de cunoștințe, lărgirea orizontului
științific, sesizarea legăturilor reciproce între fenomene, modul cum se interferează si se
influențează reciproc și, de asemenea, permite formare unei gândiri sănătoase despre
lume și viață.
În concluzie, și copiii, educați, îndrumați de către cadrele didactice, pot să se implice,
să lupte activ împotriva poluării pentru păstrarea unui mediu curat, pentru că un mediu
poluat dăunează foarte mult sănătății omului.
A înțelge natura înseamnă a înțelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii,
atât de amenițată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea fiecăruia dintre noi.
BIBLIOGRAFIE:
1.Mircea Dutu- ,, Ecologie. Filozofia naturală a vieții”-Editura Economică, București
1999.
2.Sanda Visan, Steliana Cretu, Cristina Alpopi, „ Mediul înconjurător. Poluare și
protecție”, Editura Economică, București, 1998.
3.Valeria Dițoiu, Nina Holban: „Modificări antropice ale mediului”, Editura Orizonturi
Universitare, Timișoara, 200
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Natura și viața
Prof. Nicolae Georgeta
Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu’’ Lugoj, Judeţul Timiş
Natura se referă la totalitatea lucrurilor și ființelor din Univers, lumea fizică
înconjurătoare, cuprinzând vegetația, formele de relief, clima, la fenomenele fizice și la
viață, în general. O dată cu apariția civilizației umane a apărut și intervenția brutală a
omului prin exploatarea nerațională naturii și alterarea mediului prin poluarea produsă și
de activitățile industriale, agricole și menajere.
Natura este locul unde se întoarce omul să-și ia energia de care are nevoie. Dacă noi nu
protejăm apa, aerul, plantele, nu vom mai putea să respirăm aerul curat. Cum să protejăm
natura nu este doar o simplă întrebare, ci și un îndemn de a face ceva. În primul rând ar
trebui să nu mai fie tăiați copacii. Acest lucru se va realiza doar daca toți oamenii vor fi
conștienți de importanta aerului pe care îl respirăm. Aruncatul gunoaielor la voia
întâmplării este un alt rău pe care oamenii îl fac naturii. La primul val de ploaie, acestea
iau drumul avalanșelor și umplu albiile râurilor, făcând imposibilă supraviețuirea micilor
viețuitoare care trăiesc în adâncuri. În anii ce vor urma, noi, generația tânără, trebuie să
învățăm să iubim natura. Poate nu știți, dar natura plânge atunci când este părăsită de
oameni. Stop cu greșelile, faceți natura să zâmbească!
Lumea noastră este mult mai complexă decât credem noi. Omul din firea lui
consideră că este stăpân peste tot ce-l înconjoară, că toate lucrurile îi sunt cu putință și
planeta îi aparține. Dacă e să privim lucrurile mai filosofic, noi nu suntem stăpânii
planetei, și nu planeta există datorită nouă, dar noi existăm datorită planetei. Planeta este
casa trupului nostru și așa cum avem grijă de casele noastre în care locuim cu familia, așa
ar trebui să îngrijim și planeta, care de fapt este baza existenței. În natură toate
fenomenele sunt interlegate, avem o conexiune colosală cu fiecare element, particulă din
care facem parte. Noi existăm datorită bunului circuit al naturii, nu datorită bunei
dezvoltări economice. Noi respirăm aer proaspăt, datorită copacilor care prelucrează aerul
expirat de noi și nu doar, dar de întreg habitat. Copacii ne purifică aerul și ni-l fac vital.
Bem apa care o produc izvoarele pământului, savurăm natura creată de acest pământ. Așa
dar, este greșită abordarea unei vieți privite strict din punct de vedere economic.
Omenirea ar trebui să aibă grijă în primul și în primul rând de natură: plantând păduri,
protejând mediul ambiant, dar nu exploatând doar din bunurile naturii fără a oferi nimic
în schimb.
Această idee de a avea grijă de tot ce ne înconjoară ar trebui să fie o credință primară,
cultivată în noi, de mici copii. Dacă poluăm mediul ambiant dăunăm direct fiecărei
viețuitoare în parte, care poate nu o să își dea suflarea din start, dar va degrada pe parcurs
și astfel în timp ne vom isca cu o ecologie distrusă, absolut neprielnică pentru viață.
Omul cu greu își înțelege semenii, dar și mai greu percepe complexitatea vieții. Trebuie
să prețuim fiecare vietate, fiecare organism și formă de viață care o întâlnim în calea
vieții, de la particulele de aer, apă, la microorganisme, insecte, târâtoare, animale, plante
și tot habitatul existent. Pentru că fiecare în parte contribuie la menținerea vieții în
ecosistemul de pe Terra.
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O simplă dispariție de o specie de animale sau plante, aparent nesemnificativă, va
afecta considerent starea și calitatea mediului. Din acest motiv trebuie să nu
desconsiderăm valoarea fiecărui element și să nu ne mai jucăm de-a creatorul, asumândune dreptul de a decide cine și cum trebuie să trăiască, cum să curgă izvoarele, când
trebuie tăiați copacii, care flori trebuie replantate, sau care animale dresate. Cu cât ne
vom implica mai puțin în bunul circuit al naturii, cu atât vom dobândi un echilibru mai
sănătos și mai sigur pentru un trai decent, în comuniune cu natura.
Protejarea mediului nostru înconjurător în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă una
din provocările majore ale epocii noastre. Numărul speciilor de plante și animale aflate pe
cale de dispariție este în creștere, emisiile industriale afectează aerul pe care îl respirăm,
iar cantitatea de plastic care poluează apele mărilor este în continuă creștere. În vederea
schimbării cursului evenimentelor și a conservării spațiului nostru natural pentru viitor,
Europa acționează astăzi.
Un mediu curat este esențial pentru sănătatea umană și bunăstare. Totuși, interacțiunile
dintre mediu și sănătatea umană sunt extrem de complexe și dificil de evaluat. Aceasta
face ca utilizarea principiului precauției să fie extrem de utilă. Cele mai cunoscute
impacturi asupra sănătății se referă la poluarea aerului înconjurător, la calitatea proastă a
apei și la igienă insuficientă. Se cunosc mult mai puține despre impacturile substanțelor
chimice periculoase asupra sănătății. Zgomotul reprezintă o problemă emergentă de
sănătate și de mediu. Schimbările climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea
biodiversității și degradarea solului pot afecta, de asemenea, sănătatea umană.
Bibliografie;
Teiș page was archived on 2016-09-08 with reason: Content is outdated
v. The Gale Enciclopedya of Science, K. Lee Lerner & Brenda Wilmoth Lerner editors, ediţia a
III-a, vol. 1, Thomson Gale, 2004, p. 506.

FORMAREA COMPORTAMENTULUI
ECOLOGIC LA PREȘCOLARI
Prof. înv. preșcolar Linţa Cristina – Maria
Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc- Grădinița P.P. Giroc
Judeţul Timiș
„Natura și educația sunt asemănătoare, căci educația transformă omul și prin
această transformare creează natura.” DEMOCRIT
Starea actuală a mediului înconjurător necesită promovarea intensă a unei educații
ecologice a societății, cu rezultate concrete și imediate. Comportamentul ecologic trebuie
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dezvoltat nu doar la copii, dar și la adulți. Chiar din primii ani de viață copiii trebuie
obișnuiți să păstreze mediul prin acțiuni simple: aruncarea la coșul de gunoi a hârtiuțelor,
a ambalajelor de la bomboane sau biscuiți etc. âCa fenomen uman, esenţa educației
ecologice nu și-a diminuat importanța și nici nu se declară a fi epuizată. În titlurile
literaturii de specialitate întâlnim ghiduri, antologii, brevete, monografii ce țin de
realizarea educației ecologice cu copiii.
Educația ecologică sau educația relativă la mediu presupune relația dintre om și
natură și vizează diferite laturi ale dezvoltării personalității individului. Ea are ca scop
formarea premiselor de înțelegere a efectelor unui comportament necorespunzător asupra
mediului și, deci, a atitudinii de protejare a mediului. În literatura de specialitate este
uzuală noțiunea de conștiință ecologică, care reprezintă, după V. Vernadski, atitudinea
creativă a omului față de lume, inclusiv față de sine; descoperirea unicității și
irepetabilității a tot ce există pe Terra, aceasta e conștientizarea propriei persoane drept
parte integrantă a lumii înconjurătoare, recunoașterea raporturilor dintre om și natură.
Atitudinea ecologică se bazează pe cunoștințele transformate în convingeri și
sentimente, pe relevarea și clădirea responsabilității moral-civice și juridice a individului
și a colectivului față de natură.
Degradarea continuă a mediului, care se petrece sub ochii noştrii, este un element
major al unei crize de civilizaţie şi se datorează intervenţiei omului în natură. Un gând
devine constant pentru orice fiinţă raţională ce trăieşte pe acest pământ: pregătirea în
sprijinul ocrotirii naturii, începând de la vârsta copilăriei. Dată fiind deschiderea şi
receptivitatea de care dau dovadă copiii preşcolari, acum este momentul să-i sensibilizăm
şi să-i facem să privească atent la tot ceea ce îi înconjoară. Primele acţiuni pot începe de
la grupa mică, atunci când preşcolarul este sfătuit să ducă resturile la coşul de gunoi.
Dacă la început va face acest lucru pentru că ,,aşa spune doamna sau mama”, încet -încet
va înţelege semnificaţia gestului şi îl va repeta, chiar daca este pe stradă sau în curte.
Programa învăţământului preşcolar la categoria activităţilor opţionale şi educaţia
ecologică presupune că, în pofida importanţei sale, programa de educaţie ecologică să se
aplice în funcţie de diverşi factori: resursa umană competentă şi cu disponibilitate pentru
acest tip de activităţi, materialele didactice necesare, factori materiali, sociali.
Obiectivele programului de educaţie ecologică iniţiat şi în învăţământul preşcolar, au
vizat sensibilizarea copiilor pentru a deveni participanţi activi la ocrotirea mediului,
aplicând normele şi regulile de protecţie, valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor, atitudinilor ecologice, prin mijloace specifice.
Cunoaşterea resurselor specifice educaţiei şi a factorilor externi care o
condiţionează sporeşte şansa noastră de a participa la modelarea educaţiei de mâine şi,
astfel, de a apropia cât mai mult viitorul de aspiraţiile şi trebuinţele oamenilor. Preşcolarii
trebuie învăţaţi să înţeleagă natura, să îi aprecieze frumuseţea, să-i descopere
componentele şi particularităţile, să se apropie de ea şi să o protejeze.
Natura oferă aspecte din abundenţă, iar mijloacele de realizare a unei educaţii
pentru ocrotire sunt diverse şi multiple. Aşa se face că în educaţia ecologică pot fi
utilizate cu deosebită eficienţă observările asupra mediului ambient, lectura după imagini,
jocurile didactice, plimbările – excursiile, organizarea unui colţ “viu” în sala de grupă.
Prin intermediul observărilor spontane şi dirijate, copiii dobândesc cunoştinţe elementare
despre mediul înconjurător, li se formează o gândire intuitivă în raport cu natura şi le
dezvoltă dragostea faţă de aceasta, dorinţa de a o ocroti.

Contactul direct cu natura contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, la
dezvoltarea operaţiilor gândirii. Dacă scopul activităţii este ecologic, sunt solicitate să se
dezvoltete operaţiile gândirii ecologice: identificarea elementelor din natură care trebuie
protejate, gruparea lor, comparaţia situaţiilor când sunt protejate şi când nu,
generalizarea.
În grădiniţă, preşcolarii parcurg în linii mari o etapă bine structurată a evoluţiei
lor, etapa operaţiilor concrete. În intervalul de vârstă 3-6/7 ani, operaţiile intelectuale
principale, implicit ale gândirii cu caracter relativ simplu, se raportează la o realitate
concretă. De aici, reiese necesitatea cultivării gândirii, inclusiv a gândirii ecologice,
printr-o serie de operaţii de învăţare cum ar fi: observarea, ordonarea, descrierea, exersate
pe realitatea obiectivă sau pe imagini edificatoare a acesteia.
Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi animalelor (observări
dirijate în cadrul activităţilor spontane, plimbări, excursii) trebuie folosite pentru a forma
o gândire inductivă şi deductivă a copiilor în raport cu natura, pentru a le dezvolta
dragostea şi respectul faţă de acestea, dorinţa de a le ocroti.
Copiii mici tind să dezvolte un ataşament emoţional faţă de ce le este familial şi
faţă de care se simt bine. Un lucru care trebuie avut în vedere atunci când lucrăm cu
copiii, este acela, că dacă ei nu pricep de ce trebuie făcut un anumit lucru, interpretează
că acel lucru nu trebuie făcut. Unele atitudini pozitive faţă de mediu ce pot fi formate şi
repetate la această vârstă, includ acţiuni precum oprirea apei în timpul spălării dinţilor,
oprirea luminii atunci când nu ne este necesară folosirea ei şi cunoaşterea faptului că
hârtia trebuie reciclată
Formarea comportamentului ecologic la preşcolari în cadrul activităţilor pe care
le-am desfăşurat l-am realizat folosind diferite mijloace prevăzute de programă: lectură
după imagini, convorbiri, lectura educatoarei, jocuri didactice, povestiri, scenete; Proiect
de diafilme, Parada costumelor ecologice. În acest context exemplificăm prin observările
dirijate cu tema „Crizantema şi tufănica”, „Ghiocelul şi vioreaua”, „Roşia şi ardeiul”.
Copiii au văzut şi au înţeles că plantele (flori, legume) au nevoie de aer, apă, căldură şi
lumină pentru a se menţine în viaţă. Ca experiment la această temă am ţinut o plantă
(crizantema) la întuneric. Ea a devenit palidă, gălbuie, frunza ofilindu-se. Le-am explicat
copiilor că acest fenomen de ofilire a plantei apare numai când planta este crescută în
întuneric în condiţii necorespunzătoare dezvoltării vieţii. Pentru veridicitatea
experimentului am readus planta în condiţii de lumină şi căldură şi copiii au observat că
încet, încet planta îşi revine la culoarea normală. În acest fel, am demonstrat copiilor că
plantele au nevoie şi de lumină, căldură, pentru a se dezvolta, pentru a creşte.
În cadrul activităţii de observare „Roşia şi ardeiul”, am desfăşurat un joc
distractiv în care copiii au recunoscut numai prin pipăire şi gust legumele observate
anterior, specificând modul în care sepregătesc aceste legume pentru consum (spălare,
cojire, tăiere). În cadrul lecturii după imagini „Cum ocrotim natura?”, am citit imaginea
sub aspectele de bază pozitive şi negative concluzionând că fără grija faţă de natură, prin
îndemnuri : „Ocrotiţi natura!”, „Salvaţi pădurea!”, „ Nu lăsaţi resturi menajere!”, „ Nu
aprindeţi focul în pădure!”.
Un rol deosebit de important în modelarea ecologică a preşcolarilor îl are familia.
Ea este continuatorul a ceea ce grădiniţa face pentru educaţia ecologică. Într-o plimbare
prin oraş, în concedii, în drumul spre grădiniţă, copiii trebuie să se manifeste în spiritul
celor însuşite despre ocrotirea mediului. De la grija de a nu arunca hârtia pe jos, de a nu

rupe florile, până la dorinţa de a înfrumuseţa grădina din faţa casei, casa în care locuiesc,
dorinţa de a avea un animal pe care să-l ocrotească şi să-l iubească, toate acestea atestă
dragostea micului om pentru natură.Copiii primesc complimente de la educatoare,
familie, comunitate ei se simt apreciaţi pentru faptele lor, iar adulţii învaţă odată cu ei să
dăruiască respect şi să acorde atenţia cuvenită celor mai mărunte comportamente
În concluzie putem spune că educaţia ecologică vizează diferite laturi ale
dezvoltării personalităţii individului. Ea are ca scop formarea premiselor de înţelegere a
efectelor unui comportament necorespunzător asupra mediului şi, deci, a atitudinii de
protejare a mediului. Scopul final al educaţiei ecologice la preşcolari este de a le forma
bazele unei gândiri şi atitudini centrate pe promovare a unui mediu natural propice vieţii,
de a le dezvolta spiritul de responsabilitate faţă de natură. Prin participare tuturor
factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate, mass-media, la realizarea acestor intenţii,
copilul înţelege mai bine efectele pe care le are un comportament necorespunzător asupra
mediului.
Educaţia ecologică bine realizată în grădiniţă şi apoi în şcoală răspunde la una din
prevederile fundamentale ale Drepturilor Omului şi anume : „Dreptul la sănătate, dreptul
la viaţă!”.
BIBLIOGRAFIE
1. Vaideanu, D., Vaideanu, E. – „Educaţie ecologică”, Editura Mirton, Timişoara, 2003;
2. Cuciinic, C. – „Natura-prietena mea”, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;
3.Pârvu Constantin, „Ecologie generală”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001, pag 233-240;
4. * * * Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii, aprobată prin
O.M. nr.4481/2000.

MEDIUL, NE PREOCUPĂ PE TOŢI
Prof- înv. Preşcolar Ciovică Maria

Grădiniţa cu PP. Nr. 7 Drobeta Turnu Severin, Judeţ Mehedinţi
Apa joacă un rol important în aproape orice organism. Fără ea unele procese nu
s-ar putea realiza şi asta ar însemna un adevărat dezastru.
În acelaşi timp, apa este necesară stocării de energie şi formează o structură
particulară al cărei model şi formă se pare că este folosită ca material în arhitectura
celulelor.
În cazul în care necesarul de apă al corpului nu este satisfăcut, se poate ajunge
la o deshidratare cronică a celulelor. Deshidratarea poate surveni în orice moment al
anului, nu numai în timpul verii, când este cald. Apa stimulează circulaţia, elimină
toxinele şi previne apariţia ridurilor, nu doar pe faţă, ci pe întreg corpul.
Există o puternică legătură între apă şi frumuseţea unei persoane. Frumuseţea

despre care vorbim este cea fizică, iar asta înseamnă că ea este vizibilă la nivelul pielii.
O piele frumoasă este, în primul rând, o piele hidratată corect.
Un adevăr de mult ştiut şi acceptat este acela că apa este sursa vieţii. Mai puţin
ştiut, însă, este faptul că un loc special printre procedurile de terapie cu apă îl ocupă
cele cu apă termală.
Una dintre ramurile medicinei naturiste este hidroterapia, care se bazează pe
folosirea externă a apei, în scop terapeutic sau profilactic, iar în ultimii ani un accent
deosebit a fost pus pe folosirea apei termale. Două sunt căile prin care apa termală
poate produce efecte benefice asupra organismului: termo terapeutic, prin efectele
căldurii degajate, şi prin conţinutul lor, bogat în săruri minerale şi oligoelemente.
Apele termale sau geotermale, cum mai sunt denumite în funcţie de
poziţionarea izvorului şi de adâncimea acestuia, ca şi de temperatura cu care ajung la
suprafaţa pământului, au o compoziţie chimică variabilă, dar extrem de completă. Sunt
prezente în aceste ape, în cantităţi variabile, aproape toată gama de săruri necesare unui
echilibru organic, oligoelementele, precum şi mineralele esenţiale, de la bromuri,
bicarbonaţi, fosfaţi, sulfuri şi ioduri, până la litiu, potasiu, fier, calciu şi magneziu.
Unul dintre avantajele acestui tratament este faptul că în corpul pacientei şi în
ţesuturile moi nu rămân urme ale substanţelor chimice străine, aşa cum se întâmplă în
cazul folosirii produselor de sinteză cu adaosuri de minerale şi oligoelemente. Şi în
plus, curele externe cu apa termală nu sunt complicat de urmat, sunt eficiente indiferent
de circumstanţele în care se face tratamentul respectiv şi nu implică nici costuri
suplimentare exagerate.
Apele termale au un efect terapeutic clar constatat asupra a numeroşi afecţiuni
organice, dintre care multe specific feminine. Potrivit recomandărilor, curele cu apa
termominerală şi geotermală sunt indicate în:
-Afecţiuni dermatologice
-Afecţiuni ale sistemului nervos periferic
-Reumatism degenerativ
-Reumatism articular
Cele mai importante procedee de tratament la care se foloseşte apa termală:
- Compresele, ce pot fi calde, reci, stimulative sau alternanţe;
- Băile cu apa termală, generale sau locale şi care pot varia la fel, în funcţie de gradul
de căldura degajată şi de temperatura la care este folosită apa;
- Împachetările umede.
Femeile sunt, însă, în mod special, "marile beneficiare" ale terapiei cu apa
termală, căci efectele vizibile şi de durată ale acestor ape se manifestă îndeosebi asupra
tenului. Aceasta este întotdeauna o zonă extrem de delicată şi sensibilă, care, din
pricina condiţiilor de mediu, este expusă zilnic unor factor de agresiune specifici cum
sunt stresul şi poluarea. Efectul pe care îl constată femeile este în primul rând un grad
înalt de deshidratare, o pierdere a elasticităţii şi supleţii tenului, o slăbire a texturii
celulare şi, ca urmare, o tendinţă de îmbătrânire prematură. Apa termală, folosită direct
sau în combinaţii de produse naturale, este însă "medicul" potrivit pentru problemele
tenului feminin. Bogăţia ei în săruri minerale, oligoelemente şi principii active
acţionează în mod substanţial asupra activităţii enzimatice care participă la funcţiile de
protecţie ale pielii. Proprietăţile apei termale favorizează schimburile intracelulare,
sporind astfel capacitatea de apărare a organismului, măresc toleranţa cutanată şi

calmează iritaţiile dermei. În plus, curele de apa termală îmbunătăţesc în mod activ
răspunsul celulelor cheie ale sistemului imunitar, restabilind astfel echilibrul epidermic
şi reducând sensibilitatea celulelor dermice care răspund reactiv la factorii de
agresiune.Apa este un element vital pe Terra şi constituie punctul comun dintre
energie, hrană, sănătate, pace şi securitate. Pentru a preîntâmpina consecinţele cauzate
de poluarea apelor trebuie luată în considerare prevenirea, combaterea poluării sau
depoluarea apelor prin procese de epurare. Se urmăreşte evidenţierea resurselor
principale de apă din natură în funcţie de sursă şi de factorul poluant.
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Natura, un dar prețios
Prof. Înv. Primar Luminița Tomuța
Școala Gimnazială Nr. 7 ”Sfânta Maria” Timișoara, Judeţul Timiş
Trăim într-o vreme în care problematica protejării naturii este tot mai prezentă în
discursurile formale și informale ale factorilor educaționali. Dezvoltarea economică, dar
și sărăcia sunt în măsură să afecteze considerabil mediul natural. Pe de o parte, producția
crescută de bunuri impune o exploatare tot mai accentuată a resusrselor naturale din
dorința de a obține profit, iar pe de altă parte, sărăcia și subdezvoltarea împovărează
natura prin activități de exploatare a acelorași resurse, de această dată, pentru asigurarea
subzistenței.
Acțiunea umană asupra naturii a devenit tot mai distrugătoare, perturbând
echilibrul ecologic al unor habitate considerate, pănă nu demult, foarte stabile și
reziliente. Descoperind comorile solului și ale subsolului, omul nu a avut odihnă pănă ce
nu le-a smuls din ascunzișurile naturii și le-a utilizat în mod egoist pentru propriul
progres, uitând să-i lase naturii timp să se refacă: plugurile au culcat la pământ păduri
milenare și odată cu ele, multe viețuitoare importante pentru echilibrul naturii, au
dispărut, munții au fost răscoliți și tulburați din liniștea lor împunătoare, iar apele au
devenit tot mai poluate.
Auzim tot mai des: ”dezastru ecologic”, ”alunecări de teren”, ”deșertificare”,
”poluare”, ”deșeuri radioactive”, ”animale în suferință”, ”dezechilibrul natural”, ”vreme

neobișnuit de caldă/rece”. Toate acestea sunt reflectate rece și indiferent în statisticile
organizațiilor ecologice sau a institutelor de cercetare. Rapoartele medicale subliniază
aceeași realitate crudă: dacă nu oprim acest tăvălug al distrugerii naturii, ne vom
confrunta cu mari probleme de sănătate.
Cert este faptul că natura are de suferit și, în mod direct, pe termen mai scurt sau
mai lung, are de suferit și omul. Deși este evidentă legătura puternică dintre om și mediul
în care trăiește, se pare că acesta tinde să ignore necesitatea adpotării unui comportament
echilibrat, rațional și responsabil în ceea ce privește ocrotirea naturii.
La nivelul societății, pot fi subliniate anumite aspecte pozitive în ceea ce privește
comportamentul ecologic: inventarierea factorilor de risc, conservarea unor ecosisteme,
curăţarea unor cursuri de apă, ocrotirea unor specii de animale.
Aceste acțiuni conturează tot mai pregnant o ”morală a mediului înconjurător” prin care i
se contestă omului dreptul de a stăpâni peste natură în mod iresponsabil, prin acţiuni
potrivnice intereselor sale vitale.
Apărarea mediului a devenit astfe, o problemă de practică socială şi, ca urmare,
şcoala trebuie să facă realizeze acest exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolară care va
avea răspunderi importante şi concrete în gestionarea raţională a tuturor condiţiilor de
mediu social şi natural. 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.
Această educație ar trebui să înceapă în familie și apoi să fie continuată de școală
și societate, dar să nu uităm că și părinții, la rândul lor, sunt produsul unui anume sistem
educativ, care i-a influențat pozitiv sau negativ, iar această influență este proiectată
asupra copiilor lor care dobândesc o serie de reprezentări despre mediu natural, social şi
familial în care trăiesc, fără o sistematizare și o fundamentare științifică.
Școala are un rol foarte important în configurarea acestor comportamente încă de
la o vârstă fragedă, prim multiple modalități de abordare a activităților cu conținut
ecologic, variate din punct de vedere al temei, al conţinutului şi al strategiilor utilizate,
menite să-l pună pe elev în situaţia de a exersa numeroase comportamente de îngrijire şi
ocrotire a mediului.
Succesul acestui demers educativ depinde în mare măsură de implicarea dascălilor
care prin activități întenționale, dar și prin propriul exemplu, își pun amprenta asupra
formării viitorilor adulți ca persoane care au respect față de natură. Ceea ce facem prin
educație, este să trimitem într-un viitor indepărtat mesaje cu un anumit potențial
modelator, în funcție de viziunea fiecăruia: ”Dacă te gândești doar la ziua de mâine, îți
vei lua mâncare. Dacă te gândești la anul următor, vei planta un copac. Dacă te gândești
la secolul care va urma, îi vei educa pe copii” (provesb chinezesc).
Educația ecologică a elevilor presupune înțelegerea interacțiunii complexe a
omului cu mediul – habitat natural, sursă de materiale, piață de desfacere, loc de relaxare
– precum și dublul rol pe care copilul îl are: gestionarul și consumatorul resurselor. Prin
diferite demersuri educaționale – disciplinare, interdisciplinare sau transdisciplinare – le
este deschie elevilor un spre formarea de comportamente, aptitudini și atitudini de
sorginte ecologică. Este imperios necesară scoaterea elevului din cercul restrictiv al
cunoașterii teoretice și provocarea acestuia la învățarea prin acțiune și investigație, prin
observare, experimentare și descoperire.

Memorarea unor concepte abstracte nu este o abordare de succes, deoarece stadiul
de dezvoltare a copilului nu îi permite interiorizarea unor paternuri comportamentale
pozitive, decât cu suport intuitiv și prin acțiune simulată sau reală cu obiectele.
Obiectivele de natură ecologică trebuie definite clar, pentru ca, pe baza lor, să fie
selectate cele mai potrivite conținuturi.
Cognitive

Afective

Acţionale

*noțiuni legate de mediu
precum: protejare, reciclare,
habitat, floră, faună, poluare;
*importanţei aerului, solului,
apei, vegetaţiei, animalelor;
*consecinţele
privind
poluarea;
*măsurilor
de
organizare a protecţiei naturii;
*viața şi activitatea unor mari
personalităţi ştiinţifice;
*urmările interacțiunii omnatură (factori de de mediu,
animale, plante);
*problemele ecologice;
*definirea conceptului de
mediu în mod holistic, natural
şi artificial, ecologic şi juridic.

*dragoste faţă de natură, şi
pentru natura patriei în special;
*preţuire şi respect pentru
natură (plante, animale);
*admiraţie pentru măsurile
luate în vederea protejării
mediului înconjurător;
*mândrie
legată
de
participarea la acțiuni de
protecție
a
mediului;
*dezaprobarea
celor
care
contribuie
la
distrugerea
mediului
înconjurător;
*respect faţă de activitatea
oamenilor de ştiinţă români;
*solidaritate
internaţională;
*responsabilitate
față
de
integritatea naturii.

*activități practice de păstrare
acurățeniei în curtea școlii,
acasă, în parcuri, pe stradă;
*deprinderi
de
reciclare
selectivă;
*deprinderi de conduită în
natură;
*deprinderi de comportament
ecologic în activitățile de zi cu
zi ale elevilor;
*ocrotirea
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 cunoaștere, afectivitate şi conduită, ele fiind dimensiuni indisolubile ale
oricărei acțiuni educative de formare a unei conștiințe ecologice – fenomen psihosocial
complex, prin multitudinea de elemente pe care le cuprinde (politice, juridice, științifice,
morale, economice, sociale) – care se exprimă în plan ideologic prin teorii, concepții,
doctrine, norme, programe, iar în plan psihosocial, prin cunoștințe, opinii, atitudini,
interese, motivații și modele de acțiune.
Între idelogic și psihosocial, atitudinea elevilor are nevoie de o susținere concretă,
prin apelul la mediul natural imediat, pe care îl poate percepe și asupra căruia poate
acționa, observând, în același timp și efectele acțiunii lui, iar, în funcție de acestea,
reglându-și comportamentul. Acest comportament nu se dezvoltă de la sine prin simpla
maturizare biologică, ci este stimulată prin activități specifice acasă prin modelul
părinților, la școală prin activitatea cadrului didactic, în societate prin învățarea socială.
Se constituie astfel, modele comportamentale pe care va tinde să le realizeze, să le
autoactualizeze pe temeiul reuşitelor anterioare.
În întreaga muncă de educaţie ecologică cu şcolarii mici, trebuie să ajungem la
convingerea că mediul natural nu poate fi apărat numai într-o zi - numai de ecologişti, biologi,
silvicultori, nu numai prin protejarea plantelor şi animalelor declarate monumente ale naturii, ci
în toate zilele fiecărui an, în fiecare clipă a fiecărei zile, de către toţi locuitorii pământului.

BIBLIOGRAFIE :
Colecţia – Terra Magazin ;
Encarta – Enciclopedia 2001;
Turlea, Stelian– S.O.S. Natura în pericol – Ed. Politică, 1989.

ACASĂ, PE PĂMÂNT
Prof. înv. preșc. Marin Florentina
Școala Gimnazială „George Coșbuc” 23 August,
Judeţul Constanța
Viața, pe lângă a fi una dintre cele mai mari minuni ale Universului și dincolo de
dogme, dintotdeauna a fascinat prin misterul apariției sale. Trăim într-un punct din
Univers, un punct pe care îl putem numi Acasă, iar el se cheamă Pământ. De la apariția
primei forme vii, organice, toate condițiile naturale, care i-au asigurat nasterea, existența
și reproducerea, au reprezentat mediul înconjurător, fiecare organism folosind resursele
acestui mediu pentru a se dezvolta si a evolua. Încet-încet, de-a lungul timpului, după ce
viața a căpătat forme din ce în ce mai diverse, la fel și adaptabilitatea la condițiile de
mediu a cunoscut modificări progresive și variate. Un bun exemplu, pe care natura îl
oferă omului, ar fi acela că, fără nicio excepție, pe Pamânt nu există, în afară de om, o
altă specie sau o altă formă de viață care să folosească resursele de mediu mai mult de cât
îi sunt necesare pentru a trăi. Singura specie înzestrată cu rațiune, omenirea, încă de la
apariția ei a început nu doar să folosească aceste resurse, ci și să le exploateze.
O dată cu dezvoltarea sa, omul a început să aducă modificări structurale ale mediului.
Au apărut comerțul, industriile, consumul și cererea sa excesivă, omul fiind nevoit a
interveni asupra reliefului, modificându-l pentru a-și ușura activitățile. S-au săpat canale,
s-au defrișat păduri, s-au modificat cursuri de ape, toate acestea ducând, prin dispariția
multor ecosisteme, la dispariția si a mai multor specii. Pe lângă toate acestea,
industrializarea și managementul deficitar al deșeurilor, prin toți factorii lor poluanți, au
adus inclusiv modificări ale climei.
Fără măsuri radicale și fără politici de mediu bine puse la punct, aplicabile și aplicate
în toată lumea, această lume va ajunge, treptat dar sigur, să se auto-distrugă. Desigur, în
primul și în primul rând, aceste măsuri ar trebui să înceapă de la nivel individual, să fie
luate și respectate de către fiecare dintre noi. Dacă spațiul locativ avem grijă sa ni-l
păstrăm curat, la fel trebuie să ne păstrăm si planeta. Să folosim exact cât ne trebuie, să
nu risipim și să avem o selectivitate a deșeurilor nu este deloc greu. O pot face și eu, o
poți face și tu, o poate face și el, o putem face cu toții. Măsurile nu sunt eficiente dacă nu
sunt și respectate, iar respectul trebuie să pornească de la fiecare în parte. Cu toții suntem
responsabili pentruviața acestui Pământ, Pământ căruia îi suntem datori pentru propria

noastră viață.
Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea este cea
energetică. Fără energie niciun organism nu poate trăi. Cea mai importantă sursă de
energie de care beneficiază Terra este cea solară și ea, împreună cu atmosfera planetei,
este "vinovată" de apariția și de existența vieții pe Pământ. Folosită în mod eficient, prin
implementarea unor tehnologii adecvate, energia solară a început să fie tot mai mult
exploatată, devenind o alternativă viabilă la energia obținută din resurse fosile, acestea
find principala cauză a poluării planetei. Pe langă acest dar inepuizabil venit de la Soare,
însăși Terra oferă alte surse energetice, cum ar fi cea eoliană sau cea termală. În schimb,
pentru o cât mai eficientă exploatare, este nevoie, pe lângă tehnologiile necesare
transformării acestor resurse în energie, de un studiu cât mai aprofundat, pentru a nu
influența mediul prin activitatea lor. Un exemplu ar fi cel al centralelor eoliene, care, prin
vibratia lor și prin curenții puternici produși de pale, pot alunga diferite specii,
influențând negativ ecosistemele în care sunt amplasate. Nu există loc pe Terra în care să
nu existe o formă sau alta de energie naturală. Doar prin exploatarea și utilizarea lor,
devenind nu doar o alternativă a energiei fosile, ci chiar înlocuind-o, ne putem vindeca
planeta.
Acum acest Pământ ne este bolnav, iar vindecarea lui depinde numai de noi. Noi îi
suntem doctori, dar nu are nevoie de doctorii. El are nevoie doar de rațiunea și de
chibzuința noastră. Să nu îi luăm mai mult decât el ne poate da și să nu îl sufocăm,
tăindu-i plămânii și murdărindu-l, să nu îl modificăm și să îl păstrăm așa cum l-am găsit
în momentul în care el ne-a primit. Poate că, înainte de toate, ar trebui să ne vindecăm pe
noi, ca specie înzestrată cu așa zisă rațiune.
La nivel internațional funcționează numeroase organizații de mediu, care încearcă,
prin implementarea de legi, să reglementeze consumul energetic și, în felul acesta, să
reducă emisia noxelor în atmosferă. În 1972, în cadrul Consiliului European de la Paris, a
fost adoptată politica europeană de mediu, iar în 1987 Actul Unic European a pus bazele
primului temei juridic pentru o politică de mediu comună.
De asemenea, pe plan mondial, în cadrul unor organizații și a unor comisii special
constituite, au fost adoptate o serie de măsuri în vederea dezvoltării durabile, prin ele și
prin cadrul legislativ creat încercându-se diminuarea surselor de poluare și combinarea
protecției mediului cu creșterea economică într-o manieră sustenabilă. O parte din aceste
foruri sunt Organizația Națiunilor Unite, Comisia pentru Dezvoltare Durabilă a
Națiunilor Unite, Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa și multe
altele.
Nici România nu face excepție, dezvoltându-și propriul plan legislativ de dezvoltare
durabilă și de protecție a mediului, în același timp fiind afiliată și celorlalte organizații
internaționale. Cu toate acestea, întâi de toate, cele mai eficiente măsuri pleacă de acasă
și depind de noi, de fiecare în parte. Studiați natura și urmați calea pe care v-o arată ea ,
spunea Jean Jacques Rousseau. Am studiat aproape totul despre natură, dar nu am învățat
natura.
Pământul nu este al nostru, ci noi suntem ai lui.
Bibliografie:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/71/politica-de-mediu-principiigenerale-si-cadrul-de-baza

" ÎNVĂŢ SĂ AM GRIJĂ DE NATURĂ!"
Prof. Kovacs Alina
Grădiniţa P.N. Găvojdia, Judeţul Timiş

Protecţia naturii devine una din cele mai importante preocupări ale
societăţii contemporane şi comportă trei aspecte principale: prevenirea
deteriorării mediului, acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce
constau, în principal, în măsuri reparatorii, şi păstrarea sau întreţinerea
zonelor depoluate.
Educaţia ecologică începută încă din grădiniţă are semnificaţia
deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de
viaţă care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor, a tot ce există
pe pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul pentru
mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni
generaţiile viitoare.
Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător oferă copiilor multiple şi
noi posibilităţi de cunoaştere a unor aspecte din natură, legăturile dintre
acestea, cauzele care le determină şi urmările pe care le au. Astfel, este
necesar ca preşcolarii să fie ajutaţi să pătrundă tainele naturii pentru a sesiza
şi înţelege interdependenţa şi cauzele fenomenelor.
Ce ne înconjoară?! Cu toţii ne-am pus măcar o dată această întrebare!
Lumea în care trăim, nemărginirea universului stimulează imaginaţia
copiilor, facilitează explorarea şi depăşirea barierelor.
Orice copil poate deveni un prieten al naturii cu condiţia să respecte
natura. Natura are nevoie de prieteni. Vârsta preşcolară este vârsta la care
copilul îşi etalează dragostea aproape înnăscută faţă de animale şi plante şi
constituie o etapă în care, dacă avem suficient tact pedagogic, vom face o
complexă educaţie ecologică eficientă în etapele viitoare ale vieţii.
Prin activităţile desfăsurate în grădiniţă, mai ales la grupele de nivel
II, pentru că au dobandit o serie de cunoştinţe despre mediul apropiat şi au
început să cunoască mijlocit sau nemijlocit mediul natural, se presupune că
urmărim anumite obiective care au caracter ecologic, nu numai de
cunoaştere, ca:
-conştientizarea şi responsabilizarea faţă de problemele mediului
înconjurător, începand cu mediul şi spaţiul ambiental;
-capacitatea de observare şi descriere a unor grupe de plante şi
animale existente în mediul cunoscut sau mai îndepărtat de copii;

-realizarea de experienţe simple în scop observati şi deductiv;
-capacitatea de documentare prin ascultare, intuiţie şi observare;
-capacitatea de a realiza conexiuni între cunoştinţele însuşite prin
diverse tematici derulate;
-propunerea şi aplicarea de soluţii pentru cunoaşterea şi protejarea
mediului înconjurător.
Toate aceste obiective pornesc de la principiul apropierii elevilor de
natură în scopul creării de convingeri şi conduite necesare în conservarea
naturii şi a mediului ambiant
Modalităţile de realizare a obiectivelor enunţate sunt următoarele:
-observarea sistematică a elementelor din mediul apropiat, mai întai,
apoi din medii mai puţin cunoscute, făcand comparaţie între elementele
pozitive şi cele negative întalnite;
-implicarea părinţilor, a copiilor de la alte grupe, a şcolarilor în acţiuni
de îngrijire şi ocrotire a plantelor şi animalelor accesibile:
- cunoaşterea vieţii păsărilor şi protejarea acestora în timpul iernii;
-îngrijirea spaţiului din interiorul şi împrejurimile grădiniţei,
cunoaşterea prin plimbări şi excursii şi a altor elemente din mediul natural;
-sesizarea efectelor benefice sau distructive ale omului în armonia
naturii.
În educarea comportamentului ecologic am urmărit cu precădere
următoarele aspecte: păstrarea curăţeniei în sala de grupă, în curtea
grădiniţei, în împrejurimi, în parcuri; menţinerea integrităţii arborilor şi
florilor; întreţinerea spaţiilor verzi; plantarea de pomi, de flori şi îngrijirea
lor; participarea activă la protejarea şi ocrotirea naturii.
E bine pentru copii să ştie că de mici trebuie să fie prietenii naturii, să o
protejeze pentru că şi noi suntem parte integrantă a acesteia şi pentru că tot
restul vieţii noastre depinde de acest lucru. Prin educaţia ecologică în
grădiniţă am urmărit insuflarea respectului faţă de natura, formarea unor
deprinderi de protejare a mediului înconjurator în toate ipostazele sale.
Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante
preocupări ale societaţii contemporane şi comportă trei aspecte importante:
- prevenirea deteriorării mediului;
- acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau în
principal în măsuri reparatorii ;
- păstrarea sau întreţinerea zonelor depoluate.
Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În
plus, comportamentele şi convingerile formate copiilor, de la o vârstă cât
mai fragedă, sunt cele care se păstrează cel mai bine toata viaţa. De aceea, în
educaţia realizată în grădiniţă, trebuie să pornim de la interesul firesc al

copiilor, pentru plante şi animale, pentru ceea ce reprezintă în general natura
pentru ei.
Scopul principal al educaţiei privind mediul înconjurător este acela de
a oferi fiecărui individ, posibilitatea de a manifesta o atitudine personală,
responsabilă faţă de mediul în care trăieşte.
Educaţia ecologică are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a
întelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă, care nu este numai al său ci şi al
plantelor şi animalelor.
În gradiniţă, în cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului
înconjurător, copiii trebuie să înţeleagă unul din principiile fundamentale ale
lumii vii: tot ce este viu, se naşte, trăieşte şi moare. Pe parcursul vieţii
animalele şi plantele cresc, se maturizează şi se înmulţesc. Prin activităţile
planificate în grădiniţă copiii trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul la
viaţă. Deci gradiniţei îi revine importanta sarcina de natură inclusiv
ecologică aceea că, încă de la cea mai fragedă vârstă copiii să ajungă să
cunoască, să iubească şi să ocrotească natura.
Activitatea din gradiniţă conduce către întelegerea unor legături
cauzale între elemente, le dezvoltă spiritul de observaţie, contribuie la
formarea de priceperi şi deprinderi active precum şi la dezvoltarea
conştiinţei civice. De fapt, în gradiniţă se construieşte fundamentul conduitei
ecologice, conduita care presupune manifestarea de acţiuni concrete în
privinţa conservării, gospodăririi şi protecţiei mediului. În acest sens în sala
de clasă am realizat un cadru ambiental, colţul naturii unde copii aveau
„obligaţia” de a uda şi îngriji florile. În faţa grădiniţei şi în cartier am plantat
pomi pentru ca aerul să fie mai curat. De asemenea am văruit pomii
existenţi, i-am curăţat de crengile uscate şi în saci de plastic am adunat
hârtiile. Astfel copiii au reţinut uşor că plantele au nevoie de apă, caldură,
lumină, că se hrănesc cu săruri şi substanţe minerale pe care le absorb din
pămaânt şi de aceea pământul trebuie să fie sănătos.
Plimbările şi drumeţiile constituie un bun prilej de educare a dragostei
faţă de mediul înconjurător, oferind copiilor contactul direct cu natura, în
ecosistemul existent.
Curiozitatea copiilor conduce la acumularea de cunoştinte pentru
mediul înconjurător, despre protecţia lui, ceea ce contribuie la dezvoltarea
capacităţii copiilor de a gândi logic şi de a interpreta corect aspectele din
jurul lor.
E bine pentru copii să ştie că de mici trebuie să fie prietenii naturii, să
o protejeze pentru că şi noi suntem parte integrantă a acesteia şi pentru că tot
restul vieţii noastre depinde de acest lucru. Dacă vom şti cum să protejăm
natura, vom prelungi miracolul vieţii pe Pământ
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EFECTELE INDUSTRIALIZĂRII
ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Prof. Voicu Corina Valentina,
Liceul Tehnologic Aiud , Judeţul Alba
În sec XXI, descoperirile științifice au luat avânt. Oamenii sunt dependenți de
știință și tehnologie. Fără acestea nu ne-am putea imagina viața!
Marile puteri ale lumii investesc sume imense în știință și tehnologie. Protejarea
mediului este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la noi, cât şi la
nevoile viitoarelor generaţii. În ultimii 20 de ani, Europa a înţeles că trăieşte peste
posibilităţile sale reale şi că modul nostru de viaţă pune planeta la încercare. Consumăm
tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol sistemele de mediu (apa, solul şi
aerul). Aceasta nu poate continua la nesfârşit, cu atât mai mult cu cât populaţia lumii
continuă să crească.
Dacă nu schimbăm comportamentul acum, viitorul nostru va fi mai puţin sigur şi
tot mai mulţi oameni se vor lupta pentru resurse naturale din ce în ce mai reduse.
Mai sunt multe obstacole care trebuie depăşite până când vom reuşi să trecem la un
consum raţional. Va trebui să schimbăm modul în care consumăm resursele naturale. În
ţările industrializate se trăieşte confortabil, dar se folosesc cantităţi mari de energie şi de
materii prime. Tot aici se produc şi multe deşeuri. Pentru a ajunge la un consum raţional,
va trebui să schimbăm stilul ne-raţional de consum. Dezvoltarea raţională pare o
problemă copleşitoare, dar chiar aşa şi este. Dar, la şcoală sau acasă, toţi trebuie să
contribuim la rezolvarea ei, nu numai pentru că aşa este corect, ci şi pentru că este în
interesul nostru, pe termen lung. Prin reducerea cantității de deşeuri, refolosirea şi
reciclarea obiectelor de uz curent şi respectarea normelor ecologice atunci când mergem
la cumpărături, avem posibilitatea de a contribui lao schimbare radicală. SCHIMBĂRILE
CLIMATICE
De la începutul secolului XX şi până astăzi, temperatura a tot crescut cu
repeziciune. În Europa, numărul dezastrelor naturale legate de climă s-a dublat în anii ’90

în comparaţie cu deceniul anterior. Nivelul apei şi mărilor este în creştere – fapt alarmant
pentru locuitorii zonelor joase, iar calota glaciară s-a redus cu 10% faţă de mijlocul anilor
1960. Pe termen lung, schimbările climatice ar putea determina catastrofe majore, cum ar
fi reducerea rezervelor de hrană şi de apă, ceea ce ar duce la apariţia conflictelor pe glob
şi la dispariţia multor specii de animale şi de plante sălbatice, incapabile să
supravieţuiască la temperaturi mai ridicate. Dacă nu acţionăm pentru stoparea climei sau
a încălzirii globale, lumea pe care o ştim se va schimba, făcând ca viaţa să devină mai
grea pentru noi toţi.
Sistemele de transport, sistemele energetice, industria producătoare de bunuri de
larg consum, agricultura – toate acestea emană în atmosferă cantităţi enorme de gaze de
seră, care duc la schimbarea climei.
Trebuie să găsim modalităţi de reducere drastică a emisiilor de gaze.
Aşadar, vremea devine tot mai călduroasă. Chiar e aşa de rău? Da.
Schimbarea climei înseamnă mai mult decât vacanţe de vară mult mai calde. Ea ar putea
avea un efect dezastruos asupra Europei şi restului lumii:
Calotele polare se topesc. Dacă se topeşte calota de gheaţă din Groenlanda, nivelul mării
ar putea creşte cu circa 7 metri. Oraşele de coastă din toată lumea ar fi inundate.
Creşterea nivelului mării ameninţă zonele de coastă, dar în acelaşi timp contaminează
terenurile agricole şi rezervele de apă potabilă.
Gheţarii se topesc. În staţiunea montană Andermatt din Elveţia administraţia locală a fost
nevoită să acopere gheţarii cu o pătură gigantică, în încercarea de a reduce topirea lor în
timpul verii.Schimbările climatice sunt cauza unor manifestări extreme ale verii – furtuni,
inundaţii, secete şi valuri de căldură.1,2 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă.
Dacă temperatura la nivel global continuă să crească, este foarte probabil că lor li se vor
adăuga alţi 2,4 miliarde de oameni.Dacă temperatura creşte cu 2,5 °C, există riscul ca 50
de milioane de oameni să moară de foame.
Bolile tropicale s-ar putea propaga spre nord, punând în pericol vieţile a 210 milioane de
oameni.Plantele şi animalele nu sunt capabile să reziste la schimbările de temperatură.
Un studiu arată că schimbările climatice ar putea duce la dispariţia unei treimi din
speciile de pe glob, până în 2050. Animalele care trăiesc în zonele friguroase sunt cele
mai vulnerabile.
Pe termen lung, schimbările climatice din lume ar putea duce la conflicte regionale, la
foamete şi la migraţia unui mare număr de refugiaţi, plecaţi în căutare de hrană, apă şi
combustibil.Peste 60 de cazuri de poluare accidentală au fost înregistrate anual, în ultimul
deceniu, în România, unele având consecinţe dramatice asupra stării de sănătate a
oamenilor, a mediului înconjurător şi a economiei din zonele afectate.
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%.

APA
Apa este una dintre cele mai preţioase resurse naturale. Nu putem trăi fără ea, dar ne
comportăm de parcă ni se cuvine. Apa de la robinet este bună de băut aproape peste tot în
Europa, dar, înainte de a fi trimisă prin conducte, ea trebuie tratată. Acesta este un
procedeu costisitor, dar necesar, deoarece apa poate fi contaminată de îngrăşăminte,
pesticide, substanţe chimice industriale sau de germeni de la gunoaiele umane sau
animale. Principalii poluanţi sunt îngăşămintele şi pesticidele. La contactul cu apal, ele
sunt transportate spre râuri şi fluvii şi de acolo în mare. Reducerea poluării este extrem de
importantă, nu numai pentru conservarea rezervelor de apă potabilă, ci şi pentru protecţia
animalelor care trăiesc în râuri, în lacuri şi în mări.
POLUAREA AERULUI
Aerul curat este esenţial pentru sănătatea noastră. Studiile arată că poluarea
aerului, cauzată de activităţile industriale şi de traficul rutier, are un impact semnificativ
asupra stării de sănătate a populaţiei. Aerul poluat este cauza unor numeroase tipuri de
alergii şi a unor probleme respiratorii grave, precum astmul.
Efectele poluării aerului:
Sănătate precară, de la bronşită la astm şi chiar la moarte prematură.
Acidizare – creşterea PH-ului solului, afectând pădurile, râurile, lacurile şi clădirile
istorice.Eutroficarea – creşterea în exces a algelor în lacuri şi în râuri, fapt care afectează
viaţa florei şi a faunei. Poluarea aerului este cauzată de industrie, de transport, de
sistemele energetice, de agricultură, dar şi de fiecare dintre noi. Printre cei mai periculoşi
poluanţi se numără gazele nocive şi aerosolii – particulele de praf sau de funingine, emise
de maşinile cu motoare disel, de uleiurile arse sau de solvenţii folosiţi la vopsele. Acestea
ne afectează plămânii. Depăşirea unor anumite praguri ale ozonului troposferic, în
combinaţie cu alte substanţe poluante, afectează pădurile, recoltele şi animalele. Poluarea
aerului este o problemă foarte gravă, iar tu poţi ajuta la soluţionarea acesteia dacă iei
anumite măsuri cu un impact pozitiv.
DIVERSITATEA BIOLOGICĂ
Diversitatea biologică înseamnă totalitatea modalităţilor prin care se manifestă
viaţa, cu toate formele ei de existenţă şi de asociere. Ea ne asigură mâncarea sănătoasă,
aerul proaspăt şi apa curată. Poate că ai citit despre exploatarea masivă a pădurilor
tropicale de pe Amazon, ameninţate astfel cu dispariţia. Şi în Europa, biodiversitatea este
grav ameninţată. Se estimează că rata de dispariţie a speciilor este, la ora actuală, de până
la 10.000 de ori mai mare decât procesul natural. Dacă nu acţionăm acum pentru
conservarea diversităţii biologice, în curând nu vom mai putea face nimic. Cauzele
distrugerii biodiversităţii, prin pierderea habitatului natural şi prin distrugerea
ecosistemelor, sunt: agricultura intensivă, construcţiile, poluarea, exploatarea exagerată a
pădurilor, a oceanelor, a râurilor, a lacurilor, a solului, dar şi schimbările climatice.
Protejarea biodiversităţii poate ajuta la reducerea impactului schimbărilor climatice.
Unele ecosisteme ajută la diminuarea concentraţiilor de gaze de seră, cum ar fi pădurile
sau turbăriile. Alte ecosisteme ne pot ajuta împotriva catastrofelor naturale, amplificate
de schimbările climatice.
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Planeta Pământ
Prof. Schiller Melinda Diana
Școala Gimnazială Gavojdia- G.P.N. Jena, Judeţul Timiş
Ziua mondială a mediului înconjurător a fost stabilită de Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite în 1972. Acest an a marcat un punct de cotitură în dezvoltarea politicii
internaţionale în domeniul mediului, prin organizarea, sub auspiciile ONU, a celei dintâi
mari conferinţe privind problemele de mediu. Această conferinţă a avut loc la Stockholm,
în Suedia, între 5-16 iunie, şi este cunoscută sub numele de Conferinţa de la Stockholm.
Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie care desemnează ziua de 5 iunie
ca Ziua mondială a mediului înconjurător şi care îndeamnă guvernele şi organizaţiile să
întreprindă în această zi, în întreaga lume, activităţi prin care să reafirme preocuparea lor
pentru conservarea şi îmbunătăţirea mediului.
În fiecare an, la 5 iunie este aniversată Ziua mondială a mediului înconjurător.
Marcarea acestei zile reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care Organizaţia
Naţiunilor Unite încearcă să stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului
înconjurător şi în acelaşi timp să sensibilizeze factorii de decizie politică să acţioneze în
acest sens.
România organizează an de an o serie de manifestări prin care este marcată Ziua
mondială a mediului. Printre acestea se numără acţiuni de informare, conştientizare şi
educaţie ecologică, acţiuni de ecologizare, dezbateri şi mese rotunde, distribuiri de
fluturaşi şi pliante, concursuri etc., organizate de instituţiile publice locale în parteneriat
cu ONG-urile de profil şi autorităţile de mediu.
Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului,
poluarea aerului . Aceste elemente de bază ale vieții omenești se pare ca sunt și cele mai
afectate de acțiunile iresponsabile ale ființei omenești.
Poluarea , este clasificată în poluare naturală și poluare artificială. Sursele
naturale de poluare sunt erupțiile vulcanice, furtunile de praf, incendiile naturale ale
pădurilor, gheizerele sau descompunerea unoe substanțe organice. Poluarea artificială
reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezența unor componente străine,
numite poluanți, ca urmare a activității omului, care provoacă prin natura lor efecte
nocive asupra sănătații, crează disconfort sau împiedică folosirea unor componente
esențiale ale mediului.
Cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o are omul.
Ce poți face pentru a proteja mediul, lucruri simple pe care le poate face fiecare
locuitor ca să contribuie la combaterea încălzirii globale. Lucruri simple cu scopul de a
reduce cererea de combustibil classic care contribuie la creșterea gradului de dioxid de
carbon din atmosferă:
Reduceți, reutilizați, reciclați – alegeti produse reutilizabile în loc de cele
dispensabile, ambalaje minimaliste, colectați separat și reciclați hârtie, plastic, sticlă,
reviste si ziare, precum și doze de aluminiu. Prin reciclarea a numai jumătate din ceea ce
folosiți într-o gospodărie, reduceți anual poluarea cu 1.090 de kilograme de dioxid de

carbon.
Folosiți cumpătat încălzirea și aerul condiționat - soluții inteligente de izolare
a casei vă pot ajuta să economisiți energie atât iarna, cât și vara, prin reducerea nevoilor
de încalzire sau a costurilor pentru aer condiționat. Puteți reduce poluarea cu 90 de
kilograme de dioxid de carbon pe an (per individ).
Alegeti becurile economice - Becurile cu LED-uri reprezinta o alternativa
optimă, fiind cea mai eficientă soluție de iluminat în momentul de față. LED-urile sunt
diode semi- conductoare cu o eficiență de până la 80% mai mare si o durata de utilizare
de până la 10 ori mai ridicată. De asemenea Ledurile emit mult mai puțină căldură, fapt
care duce la scăderea necesității de folosire a aparatelor de aer condiționat. Led-urile nu
conțin materiale otrăvitoare, ușurând misiunea utilizatorilor de a proteja mediul
inconjurator. Deci dacă folosiți becuri cu LED aveți un prim mare avantaj:
economisiți aproape 90% din energia electrică pe care ați fi consumat-o cu un bec
obișnuit.
Conduceți înțelept și mai puțin - Cu cât folosiți mai rar mașina, cu atât se
reduce emisia de gaze, plus că nu mai consumați benzină sau motorină. Așa că, dacă nu e
vorba de o distanță lungă sau de lipsa altor mijloace de transport, încercați mersul pe jos,
bicicleta sau mijloacele de transport în comun. Iar dacă, totuși, alegeți mașina, încercați
să fiți eficienți: să aveți cauciucurile umflate la nivelul potrivit, motorul îngrijit, sistemul
curățat.
Cumpărați produse eficiente energetic - Când alegeți o mașină nouă, orientațivă către una cu un consum mic. Pentru produsele necesare casei, există din ce în ce mai
multe variante eficiente energetic, indiferent că e vorba de un bec sau un robot de
bucătărie. Încercați să evitați tot ce înseamnă plastic în exces sau orice ce nu poate fi
reciclat.
Folositi mai puțină apă caldă - În loc de apă fierbinte pentru duș sau baie,
încercați o variantă cu ceva grade mai în jos. Capetele de duș cu jet moderat ajută și ele la
reducerea consumului de apa. Mai nou, hainele pot fi spălate și cu apă rece sau doar ușor
încalzită la mașina de spălat, nu mai este nevoie să le fierbeți la 90 de grade.
Stingeți lumina - Când plecați din casă, închideți becurile și scoateți din priză
aparatura electronică. Când sunteți acasă, folosiți lumina doar acolo unde aveți nevoie, nu
în toată casa și încercați să nu utilizați toate aparatele electronice și electrocasnice în
același timp.
Plantați un copac - Oriunde: în gradină, în curtea blocului, în afara orașului,
oriunde se poate, plantați un copac. Sau mai mulți. Se vor dezvolta în timp, dar vor
contribui, la un moment dat, la absorbția dioxidului de carbon din atmosferă, chiar dacă
într-o mică măsură. Însa un copac face mult pentru ecosistemul de care aparține și oricum
merită să îl plantați.
Încercați energiile alternative - Dacă aveți posibilitatea să folosiți energii
alternative, nu ezitați. Deși programele din România nu sunt atat de avansate ca în alte
țări în privința susținerii celor care trec pe energii alternative, totuși, investiția o veți
recupera în timp și veți contribui la protejarea mediului.
Invitați și încurajați și pe alții - Familie, copii, prieteni, oricine poate fi ajutat să
înțeleagă importanța utilizării inteligente a resurselor. Explicați-le că orice gest contează!
Omul a înțeles că face parte din natură, că această planetă funcționează ca un
sistem și că dereglările produse pot avea și efecte asupra omului. În momentul în care au

apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei: subțierea stratului de ozon, încălzire
globală, ploile acide, poluarea apei, aerului și solului, oamenii au început să înțeleagă
necesitatea adoptării unui comportament responsabil față de mediu. Pentru ca Pământul
să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuiesc corelate cu cele ale naturii.
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Un mediu curat o viaţă sănătoasă
Prof. Goian Emilia
Şcoala Gimnazială Găvojdia , Găvojdia Judeţul Timiş
Motto: ,, A înțelege natura înseamna a înțelege viitorul, dar a face ceva pentru
salvarea naturii atât de amenințată azi , înseamnă a contribui la salvarea omenirii.”
Protecția mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre,
respectiv atunci când omul a cucerit întreg spațiu al Terrei, prielnic vieții. Acum,
bogățiile și resursele de energie au fost afectate în așa măsură încât se întrevede epuizarea
rapidă a unora dintre ele, iar unele condiții esențiale existenței umane, ca apa sau aerul,
dau semne de otrăvire.
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 aparut 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. Incepând din 1970, au apărut semne clare de
îmbolnăvire a planetei : subțierea stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide,
poluarea apelor, a aerului și a solului. Oamenii au început să înțeleagă necesitatea
adoptării unui comportament responsabil față de natură. Insă responsabilitatea omului
pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, dar mai ales colectivă:
protecția naturii angajează colaborare și sprijin reciproc pe plan local, județean, național
și mai ales internațional.
Construind fabrici și uzine, dezvoltând orașele și transporturile, defrișând pădurile
pentru a folosi lemnul și a mari suprafețele agricole, aruncând nepăsator în apă și în aer
cantități mari de deșeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în mediul
înconjurător, așa încât uneori și-a pus în pericol însăți viața lui. In asemenea situație,
ființa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs
și să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecția mediului înconjurator, pentru
menținerea în natură a unui echilibru normal între toți factorii care compun mediul.

Bineînțeles că starea mediului înconjurător, ce depinde numai și numai de fiecare
dintre noi, ne afectează în mod direct viață și sănătatea noastră. Această tema “Un mediu
curat -; o viață sănătoasă”, ar trebui să fie o deviza pentru întreagă populație a globului.
Este nevoie de mai multă atenție și de mai multă responsabilitate din partea fiecărui
cetățean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respiră aer curat, pentru a bea apă
curată și pentru a putea folosi condițiile de viață pe care ni le oferă natură. 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.
Mediul înconjurător ne asigură condițiile necesare vieții, însă depinde de noi dacă
dorim să folosim aceste elemente esențiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest
aspect al vieții noastre. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece și se pare că
populația nu acordă interes acestui proces nociv. Convingerea că această problemă este
doar a specialiștilor și a forurilor internaționale, este tot atât de eronată, pe cât este și de
gravă. Ocrotirea planetei este o problemă mondială și tocmai de aceea, fiecare om trebuie
să-și asume această responsabilitate.
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat și s-a
diversificat pe măsură evoluției societății umane, ajungând astăzi una dintre importantele
preocupări ale specialiștilor din diferite domenii ale științei și tehnicii, ale statelor și
guvernelor, ale întregii populații a pământului. Această, pentru că primejdia reprezentată
de poluare a crescut și crește neîncetat, impunând măsuri urgențe pe plan național și
internațional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării.
Acțiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată și complexă. Ea
poate merge de la simple incomoditati 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
influență poluării mediului asupra sănătății populației. Ele se datorează unor concentrații
deosebit de mari ale poluanților din mediu, care au repercusiuni puternice asupra
organismului uman. Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai
frecvente ale acțiunii poluării mediului asupra sănătății. Acestea se datorează faptului că
în mod obișnuit diverșii poluanți existenți în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a
produce efecte acute, dar prezența lor, continuă chiar la concentrații mai scăzute, nu este
lipsită de consecințe nedorite. Efectele cronice au însă o deosebită importantă și sub
aspect economic și social.
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 împraştiate 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 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 intelege şi n-ar mai arunca hârtiile si sticlele pe stradă am avea
si 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 si
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 si 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 si comportamentul eco.
Educarea celor din jur (copii, tineri, batrâni) în spiritul protejării mediului si 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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Protejarea mediului înconjurător
Prof. înv. Preșc. Lazăr Monica Luciana
Grădiniţa cu PN. Sălbăgel , Judeţul Timiş

Protejarea mediului constituie ansamblul masurilor si actiunilor care duc la
reducerea poluarii mediului, a surselor de poluare si la imbunatatirea resurselor.
Prin respectarea unor masuri pentru protejarea mediului putem contribui fiecare,
putin cate putin, la reducerea poluarii mediului inconjurator. Pentru a respecta aceste
masuri, trebuie sa cunoastem foarte bine cauzele care duc la poluare.
Stim cu totii ca poluarea aerului provine de la gazele emanate de autoturisme,
eliberarea in atmosfera a diferitelor gaze toxice si chimicale.
Poluarea apelor provine de la deseurile industriale, deseuri petroliere, reziduuri
deversate de la diverse fabrici.
Poluarea solului este provenita, in mod direct, de toti locuitorii Planetei. Toate
insecticidile, ierbicidele folosite in agricultura, defrisarile padurilor sunt doar cateva
exemple care duc la poluarea solului
Pornind de la aceste exemple, care sunt doar o mica parte din tot ce duce la poluarea
mediului inconjurator, putem sa respectam cateva masuri: sa folosim cat mai rar masina,
sa plantam copaci, sa economisim energia electrica, sa cumparam produse care au
ambalaje reciclabile, sa separam deseurile, sa nu aruncam gunoiul pe jos sau in apa ci la
pubelele special amenajate.
In locul pungilor de plastic putem alege varianta unei pungi din panza, ce poate fi
spalata si reutilizata. Atunci cand mergem la cumparaturi, putem reduce utilizarea
pungilor de plastic pe care la folosim la cantarirea legumelor sau fructelor folosind
saculeti reutilizabili, sau daca sunt cantitati mici se poate lipi eticheta direct pe produs.
Sticlele de plastic ar putea fi inlocuite cu recipiente din inox sau cu sticle din sticla.
Vesela si tacamurile din plastic pot fi foarte bine inlocuite cu vesela si tacamuri din
inox sau bambus.

Un alt exemplu ar fi sa ne producem in casa anumite produse gen sampon, sapun,
pasta de dinti, solutii pentru curatarea locuintei pe care sa le punem in recipiente ce pot fi
refolosite.
Cand mergem la cumparaturi ar fi indicat sa incurajam producatorii de produse bio,
cumparand produsele lor pentru care au fost folosite putine spre deloc solutii care
dauneaza solului.
Pentru economisirea energiei electrice trebuie sa inchidem becurile si televizoarele
in camerele unde nu sta nimeni, sa scoatem din priza echipamentele electronice cand nu
avem nevoie de ele, sa folosim becuri economice, sa achizitionam aparatura
electrocasnica cu consum redus de energie, izolarea locuintei. Daca locuim la casa putem
opta pentru folosirea panourilor solare.
Pentru a reduce poluarea naturii trebuie sa ne obisnuim sa nu lasam gunoaie pe jos ci
la pubelele special amenajate. Un exemplu ar fi daca mergem la picnic cu familia, sa
facem foc doar in locurile special amenajate, in urma noastra sa adunam gunoiul.
Cand mergem la mare nu este indicat sa aruncam gunoaie in apa sau pe nisip.
Pentru a reduce poluarea mediului inconjurator si pentru protejarea acestuia, cu totii
trebuie sa intelegem cat este de important sa mentinem apele, aerul si solul curate.
Ce poti adauga la poluare:
- ce putem face noi sa consumam mai putin plastic/ hartie, in principiu orice este aruncat
la gunoi si nu este refolosit. Un exemplu ar fi ca atunci cand mergem la magazin sa avem
o punga din material pe care sa o reutilizam, sa nu cerem pungi de plastic la casa, ca nu e
nevoie. Apoi sa folosim o sticla din sticla pe care sa o umplem cu apa de la un filtru pe
care sa il cumparam (ca sa nu mai cumparam sticle/ bidoane de apa constant). Un alt
exemplu ar fi sa ne producem in casa anumite produse - sapun, pasta de dinti pe care sa le
punem in recipiente pe care le putem refolosi. Sa stingem lumina din camerele in care nu
stam sau sa incercam sa ne folosim cat mai mult de lumina de afara. Sau daca stam la
casa sa luam panouri solare pentru a folosi energie regenerabila, ceea ce inseamna si
reducerea costurilor pe termen lung. Cauti si tu pe net, sunt foarte multe exemple. Poti
porni chiar de la cele pe care ti le-am dat eu.
- Poluarea naturii. De exemplu, sa nu aruncam gunoaie pe jos cand mergem pe strada, in
parc si mai ales in natura, unde nu sta cineva sa faca curat dupa noi. Cand mergem in
natura sa avem grija sa adunam gunoiul pe care il producem, de exemplu dupa un picnic.
- Apoi un alt lucru ar fi sa incurajam producatorii de produse bio/ eco, sa cumparam
produse pentru care au fost folosite putine spre deloc solutii care dauneaza solului.
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Viaţa şcolii noastre în
imagini
Proiectele noastre eTwinning
Pe parcursul anului școlar 2020-2021 elevii clasei a IV-a , coordonaţi de profesor
învăţământ primar Moţ Cornelia Alina au participat lîn cadrul Proiectelor internaţionale
eTwinning alături de elevi şi profesori din 25 de ţări.
Elevii promovează istoria, cultura, tradiţiile, arta, protejarea naturii şi a mediului
înconjurător, siguranţa online şi offline, nediscriminarea şi promovarea drepturilor
omului. Priectele noastre an şcolar 2020-2021

A clean environment, a healthy life!
ÇOCUK İŞİ (CHİLD JOB)
Add a Color To Nature
BE AWARE OF & BE A PART OF NATURE
Bu Benim Projem/This İs My Project
My Tales Wings Of My Imagination
TIIDeL (Technology's Importance In Distance Learning)

Magia Primăverii
Concurs Judeţean cu participare
internaţională de creaţie artistico-plastică
La Concursul Judeţean cu participare internaţională organizat de şcoala noastră au
participat un număr de 1738 de elevi din România şi Republica Moldova FELICITĂRI
COPIILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE COORDONATOARE!

Salvând natura, ne salvăm viaţa!
Cu ocazia Zilei Apei- 22 Martie şi a Zilei Mediului- 5 Iunie , elevi şi profesori au
participat la Concursul Judeţean cu participare internaţională ,, Salvând natura ne
salvăm viaţa! Şi au transmisprin creaţile artistico- plastice şi literare un mesaj planetei
noastre.
Dragii mei pământeni,
Salvându-mă pe mine, vă salvaţi pe voi! Mă ameninţă din ce în ce mai multe pericole.
Bogăţiile mi se risipesc, animalele şi păsările mor. Dispar plantele, iar voi, oamenii, vă
îmbolnăviţi sau muriţi de foame. Mă acoperiţi cu gunoaie şi este atât de murdar în jur! Nu
mai rezist! Ajutaţi-mă!
Pământul,
Dragă Pământule,
Îţi mulţumesc pentru frumuseţile pe care ni le dăruieşti! Voi avea grijă de tine, nu voi
arunca gunoaie pe jos, voi recilca şi voi planta cât mai mulţi copăcei ca să ai din nou
haina cea verde şi dătătoare de viaţă!
Cu drag, Denisa

Noi, oamenii, avem nevoie de o planetă curată și pură pentru a trăi. Pentru a salva
planeta, trebuie să plantăm cât mai mulți arbori și să încercâm să oprim tăierea acestora.
De asemenea, trebuie să depunem toate deșeurile la tomberon. Animalele fac parte din
natură și trebuie ocrotite. Salvaţi Pământul!

