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SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 
~ REPERE ~ 

Săptămâna Educației Globale este un eveniment de sensibilizare 
la nivel european, de  conștientizare a unor probleme cu care se 
confruntă lumea. Este în strânsă legătură cu cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite ce au ca scop eliminarea 
sărăciei extreme, reducerea inegalităților și combaterea amenințării 
schimbărilor climatice până în anul 2030.  

Este un apel să ne regândim obiceiurile și modul de a trăi, a 
cheltui și a consuma, dar și să găsim noi modalități de educare și 
socializare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul acesta tema este ”Schimbările climatice” / ”Wake up! 

This is the final call for climate.”  
Când?  
18-24 noiembrie 2019  
Săptămâna abordează o temă specifică în fiecare an, în cea de-

a treia săptămână a lunii noiembrie.  
Cine? 
Toată lumea este invitată! Strângerea și contopirea ideilor sunt 

esențiale pentru acest eveniment. Orice persoană/ grup interesat(ă) 
din statele membre ale Consiliului Europei poate participa la acest 
eveniment de sensibilizare la nivel european. Legăturile școlare și 
colaborarea în rețea cu partenerii din sud sunt puternic încurajate. 

Unde? 
În întreaga Europă și în statele membre ale Centrului Nord-Sud. 
De ce? 
Săptămâna Educației Globale încurajează profesorii și elevii să 

exploreze activitățile educaționale pentru cetățenie globală. În 
concordanță cu Ținta 4.7 a Obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilă, 
Săptămâna Educației Globale abordează aspecte legate de 
diversitate și inegalitate la nivel local și global pentru a încuraja: 

 Conștientizarea întregii lumi și a propriului nostru rol ca cetățeni 
ai lumii 

 Atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare 
interculturală 

 Abilitatea de a acționa pentru a face lumea un loc mai echitabil 
și sustenabil 

 Responsabilitatea pentru propriile noastre acțiuni. 
 
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-

education-week 
Articol realizat de prof. Balaș Tatiana 

 
 

 Cui ne alăturăm în  luptă împotriva schimbărilor 

climatice? 

 Dezastre climatice  

 Schimbările climatice amenință viețuitoarele pământului 

 Salvați natura! 

 Pădurile României – „Amazonul Europei” 

 Ce pot face eu? 

 Știați că…? 

 Chestionar privind percepția asupra  schimbărilor 

climatice 

 Rebus - Schimbări climatice  

 Educație ecologică în viziune interdisciplinară 

 PRO ECO 

 Săptămâna Educației Globale în C.D.I. 

 Metode alternative de producere a energiei electrice  

 ”SCHIMBĂRILE CLIMATICE” / ”WAKE UP! THIS IS THE 

FINAL CALL FOR CLIMATE”, prin ochii elevilor. 

 

Din cuprinsul acestui număr 

Nu există B 

Dogaru Florentin, Clasa a X- a D 

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week
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Greenpeace este o 

organizaţie internaţională 

independentă, care 

foloseşte confruntarea 

creativă, non-violentă pentru 

a expune probleme de 

mediu globale şi pentru a 

forţa adoptarea unor soluţii 

esenţiale pentru un viitor 

verde şi paşnic.  

Valorile Greenpeace sunt: non-violenţa, independenţa 

politică şi promovarea soluțiilor. Dezvăluind ameninţările la 

adresa mediului şi încercând să găsească soluţii, Greenpeace 

nu are aliaţi sau duşmani permanenţi. 

”O călătorie pentru viață și pentru pace” – așa a descris 

Irving Stowe, unul dintre fondatorii Greenpeace, planul de a 

naviga spre o insulă în Oceanul Arctic. Misiunea lor de a opri 

detonarea unei bombe nucleare a fost o călătorie  care a 

inspirat o mișcare și a făcut istorie la nivel global.  

Greenpeace este prezentă în peste 55 de ţări din întreaga 

lume și acţionează pentru a schimba atitudini şi 

comportamente, pentru a proteja şi conserva mediul 

înconjurător şi pentru a promova pacea. 

„Misiunea noastră e să protejăm biodiversitatea în toate 

formele ei, să prevenim poluarea si abuzul asupra apelor, 

pământului, aerului, să luptăm pentru eliminarea tuturor 

amenințărilor nucleare, să promovăm pacea, dezarmarea 

globală și non violența”- Greenpeace. 

 Pentru a-şi păstra independenţa, Greenpeace nu acceptă 

donaţii de la guverne, partide politice sau companii, ci se 

bazează mai ales pe contribuţii de la persoane fizice. 

Conectăm comunități și răspunde în fața oamenilor pe care-i 

servesc. 

Prin cele 27 de birouri naționale și regionale, lucrează 

direct alături de comunitățile locale pentru a proteja mediul pe 

care acestea îl numesc ”acasă”. 

Imaginează-ți o lume în care pădurile prosperă și sunt 

pline de viață. O lume în care apele și energia sunt la fel de 

curate precum un izvor de la munte. O lume în care fiecare 

om trăiește în siguranță, cu demnitate și este fericit. Nimeni 

nu poate construi o asemenea lume singur, dar o putem face 

împreună. 

Campanii organizate de Greenpeace în care ne putem 

implica: Campania de energie și climă, Campania de păduri, 
Campania de cetățenie activă.  

 

 

Articol realizat de prof. Balaș Tatiana 

 

 

 

CUI NE ALĂTURĂM ÎN LUPTA 
ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE? 

 
”Nu putem salva tot ce ne-am dori; dar, dacă ne 
implicăm, cu siguranţă vom reuşi să salvăm mult mai 
mult decât dacă am renunţa.” 

Sir Peter Scott, fondator WWF 
 

World Wide Fund for Nature a 
luat fiinţă pe 29 aprilie 1961, când 
mai multe personalităţi de la acea 
vreme  au semnat un document 
cunoscut sub numele de Manifestul 
Morges. 

Organizaţia este aproape unică prin faptul că îşi face 
simţită prezenţa de la nivel local până la nivel global: este 
capabilă să comunice cu triburile de pigmei Baka din pădurile 
tropicale din Africa centrală şi, în acelaşi timp, poartă discuţii 
de la egal la egal cu instituţii precum Banca Mondială şi 
Comisia Europeană.  

Misiunea WWF la nivel global este aceea de a stopa 
degradarea mediului şi de a construi un viitor în care oamenii 
trăiesc în armonie cu natura, prin: 

 conservarea diversităţii biologice la nivel mondial; 

 utilizarea raţională a resurselor naturale regenerabile; 

 reducerea poluării şi a consumului iraţional. 
Proiectele WWF din cele 100 de ţări în care organizaţia este 

prezentă se grupează în jurul a cinci direcţii principale: 

 păduri 

 ape dulci 

 oceane și zone de coastă 

 specii amenințate 

 schimbări climatic 

 poluare. 
Cum putem contribui la proiectele WWF? Ne putem 

implica pentru salvarea speciilor de urși, râși sau tigri prin 
donații. Prin implicarea noastră vom deveni parteneri foarte 
importanți ai WWF. Vom face parte dintr-o comunitate de 
persoane care contribuie în mod semnificativ la succesul 
proiectelor pe care WWF le desfășoară pentru protejarea 
pădurilor. 
 
 
 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffundacionphi.org%2Fblog%2Fpost%2Fgreenpeace-exige-el-fin-de-la-era-nuclear-para-evitar-accidentes-como-el-de-fukushima&psig=AOvVaw3r8dC00n5XiovwH0weYoZH&ust=1574777013541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCR4dXDheYCFQAAAAAdAAAAABAK
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DEZASTRE CLIMATICE 

Intervenția omului asupra mediului a început din cele mai vechi 
perioade însă trebuie să fim de acord că, odată cu revoluția 
industrială, impactul a devenit mai mult decât evident. În ultimii ani, 
rapoartele şi statisticile din toate colţurile lumii par să fie elaborate 
după acelaşi model alarmant: specii dispărute sau la limita 
dispariţiei, fenomene meteo extreme, ecosisteme distruse,  
tehnologii poluante, practici agricole inadecvate, resurse naturale 
prost gestionate şi lista ar putea continua.  

Mami Mizutori, reprezentantul special al secretarului-general al 
ONU pentru reducerea riscului de dezastre, declara recent pentru 
The Guardian că în fiecare săptămână are loc un nou dezastru 
climatic. Deși nu sunt fenomene la scară globală, acestea cauzează 
totuși strămutări de populație, suferință și pagube economice 
importante și ar fi normal ca autoritățile să fie mult mai preocupate 
de creșterea frecvenței acestor episoade. „Schimbările climatice nu 
mai sunt ceva ce ar putea să ne afecteze în viitor, se întâmplă chiar 
acum. Adaptarea la crizele climatice nu mai este o problemă pe 
termen lung, este una care are nevoie de investiţii în acest 
moment”, a spus Mizutori. 

Dacă ne referim doar la ultima perioadă, lista manifestărilor 
meteo extreme este suficient de lungă pentru a ne oferi serioase 
motive de îngrijorare: 

 Temperatura medie a lunii iulie 2019 a fost cu 0,56 grade 
Celsius mai mare decât media perioadei 1981-2000 şi cu 1,2 grade 
Celsius peste nivelul preindustrial - baza de referinţă a experţilor 
ONU pentru climă. Luna iulie a fost marcată de o caniculă scurtă 
dar intensă în Europa de Vest, unde în ţări precum Germania, 
Belgia sau Olanda s-a doborât recordul absolut al celor mai ridicate 
temperaturi; 

 În aceeași lună, temperaturile au fost peste media normală şi 
în zone nordice ca Alaska, Groenlanda şi în unele părţi ale Siberiei, 
precum şi în Asia centrală şi în unele regiuni ale Antarcticii; 

 În 2018, sezonul ciclonic a fost deosebit de activ în Pacificul 
de Nord-Est, unde energia ciclonică acumulată a fost cea mai mare 
înregistrată de la debutul monitorizărilor din satelit; 

 În Europa, la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie 
2018, unul dintre valurile de frig cele mai marcante din aceşti ultimi 
ani, a fost înregistrat pe întregul continent,  fiind urmat de o căldură 
şi o secetă excepţionale, care au provocat zeci de decese şi uriaşe 
incendii de pădure, precum cele din Scandinavia; 

 
 

 
 
 

 

 În iulie 2019, ploile musonice din Asia de Sud au 
provocat inundații și alunecări de teren care s-au soldat 
cu moartea a 180 de persoane, un incendiu de vegetație 
a devastat 2.500 de hectare din rezervația biosferei Sian 
Ka’an din Mexic, în timp ce 22 de persoane au decedat în 
urma unei viituri din Kashmir, Pakistan; 

 În România, în primele 9 zile ale lunii iunie 2019, au 
fost emise 22 de avertizări de ploi, grindină și vânt și 16 
de avertizări hidrologice, unele dintre ele cu cod roșu; 

 În mai, 2019, în Statele Unite s-au înregistrat 130  de 
tornade în 5 zile, 30 dintre acestea doar în decurs de 24 
de ore. 

Și lista ar putea continua cu numeroase inundații, 
furtuni puternice, grindină de mari dimensiuni, valuri 
nefirești de frig sau de căldură, secetă. Toate acestea se 
întâmplă acum și este nevoie de informare, consens 
politic și economic pentru a ne putea adapta unei lumi într-
o continuă schimbare. 

 
Bibliografie/ Siteografie: 

Grecu, Florina (2008) – Hazarde și riscuri naturale, Editura 
Universitară,București 
https://www.green-report.ro/onu-dezastru-climatic-saptamana/ 
https://www.bursa.ro 
https://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate/about-climate-change 

Articol realizat de prof. Stoica Daniela 

 
 
 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ceccarbusinessmagazine.ro%2Fpresedintele-smr-schimbarile-climatice-nu-sunt-o-poveste-inventata-dezastrele-naturale-duc-la-pierderi-economice-majore-a4229%2F&psig=AOvVaw014t6Cx8bb3poeLPk54OEI&ust=1574775929199000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOie3tC_heYCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fevz.ro%2Fdezastru-india-ploile.html&psig=AOvVaw0g55Tlh1vphE_lkU-48Wns&ust=1574776076948000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjPlZfAheYCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.casalive.it%2Fdisastri-naturali-costi-e-tipologie%2F&psig=AOvVaw38xGXV6Zo2_7GZ40C7WHXT&ust=1574776375713000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDky6XBheYCFQAAAAAdAAAAABAY
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
AMENINȚĂ VIEȚUITOARELE PĂMÂNTULUI 

Schimbarea climei cauzează fenomene meteorologice devastatoare, precum 

uragane ce au distrus orașe întregi din toată lumea  și modificarea ecosistemelor de 

care depind specii din întreaga lume. 

Mai mult de jumătate din speciile de plante și o treime din animalele comune vor 

fi reduse la jumătate până în anul 2080 din cauza încălzirii climatice, dacă tendința 

actuală continuă. Emisiile de gaze cu efect de seră, în creștere, pun planeta pe 

traiectoria unei încălziri globale cu circa 4 grade C, până la sfârșitul secolului. 

Potrivit unor cercetări, circa 55 % din plante și 35 % din animale s-ar putea reduce 

la jumătate până în anul 2080. Plantele, amfibienii și reptilele sunt cele mai 

vulnerabile, deoarece ritmul capacității lor de adaptare este mai lent decât cel al 

schimbării climatice. Zonele cele mai afectate ar fi Africa Subsahariană, America 

Centrală, Amazonia și Australia. Potrivit cercetătorilor, cele mai afectate animale de 

încălzire globală sunt: 

 Broasca pestriță columbiană - încălzirea globală cauzează  răspândirea unei 

ciuperci care infectează rapid acești amfibieni. 

 Coralul Staghorn - populația a scăzut cu 80 % din anii 70 până astăzi. Este 

expus procesului de albire, afectând întreg ecosistemul în care trăiesc și alte 

specii. 

 Pinguinul Adelie - creșterea temperaturilor apelor determină dispariția unor 

specii de pești, astfel pinguinii nu vor mai avea sursă de hrană. 

 Țestoasa marină Leatherback - este în pericol din cauza capturilor accidentale, 

poluării și braconajului datorită carapacei ce are aspectul unei geci de piele. 

Temperatura influențează în mod direct puii, astfel nisipul foarte cald 

favorizează răspândirea numai a puilor de sex feminin, cei de sex masculin 

dispărând.  

 Koala - nivelul ridicat de dioxid de carbon reduce valoarea nutrițională a 

frunzelor de eucalipt (hrana urșilor Koala), ceea ce duce la înfometarea 

animalelor. 

 Codul atlantic - datorită vânatului și încălzirii apelor numărul exemplarelor a 

scăzut vertiginos. 

 Fluturele monarh - migrează din America de Nord spre zonele mai călduroase, 

însă  acest proces este afectat de vremea instabilă și fenomenele naturale 

extreme. Omizile monarh se hrănesc doar cu planta numită alior, o sursă de 

hrană ce se împuținează pe zi ce trece. 

Acele specii care vor avea capacitatea să se mute în alte regiuni vor avea șanse 

puțin mai mari de a supraviețui, însă  restul vor dispărea. Majoritatea plantelor, 

amfibienilor și reptilelor, precum orhideele, broaștele sau șopârlele nu se vor putea 

muta suficient de rapid pentru a face față impactului schimbărilor climatice. 

     Cea mai eficientă metodă de  a preveni pierderea  speciilor este să menținem 

creșterea temperaturii globale cât mai mică. Menținerea creșterii temperaturilor cu  

1,5 - 2 grade Celsius ar putea proteja speciile sălbatice. 

 

Siteografie: 

www.natgeo.ro, www.gândul.info.ro, www.descoperă.ro 

 

 

Articol realizat de prof.Zahiu Paula 

http://www.natgeo.ro/
http://www.gândul.info.ro/
http://www.descoperă.ro/
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SALVAȚI NATURA! 

 Mediul înconjurător reprezintă un element esențial al 

existenței  umane. Orice activitate umană și implicit existența 

individului este de neconceput în afara mediului. Drept urmare, 

calitatea în ansamblu a acestuia, precum și a fiecărei 

componente a sa în parte, își pun amprenta asupra nivelului 

existenței și evoluției indivizilor. Învățându-i pe elevi să apere 

natura, apelăm astfel la apărarea vieții. Viața triumfă și suntem 

mai optimiști când mediul înconjurător e curat, când copacii 

înfloresc și dau culoare cenușiului urban.   

 La elevi se conturează sentimente care se vor manifestă 

prin atitudini ce dovedesc atenția acordată de acesta mediului. 

La orice vârstă, educația ecologică se realizează mai ales prin 

accentuarea sentimentelor și atitudinilor. Puterea exemplului 

este foarte importantă la această vârstă. Trebuie să dovedim 

elevilor că nu ne este indiferent nimic din ceea ce se petrece în 

jurul nostru. Toți trebuie să luăm în serios protecția mediului și 

că un mediu sănătos și echilibrat ecologic e un drept important 

al fiecăruia, de care avem nevoie și pe care trebuie să îl apărăm. 

Un mediu curat înseamnă ceva care este nu doar fără gunoaie 

și care arată frumos, ci care este cât mai aproape de cum era 

înainte ca omul să înceapă să schimbe natura...  

Într-o societate dominată de indecență și frivolitate, teatrul 

constituie una dintre singurele modalități prin care individul 

poate evada din cotidian. Evoluția noastră, ca oameni, nu se 

poate realiza decât prin schimbarea unor tipare vechi de gândire 

și modelarea în final, a unui comportament exemplar. Tinerii 

sunt cei mai vulnerabili atunci când vorbim de preluarea unor 

modele neadecvate, dar specifice societății în care trăim.   

Natura, de exemplu poate fi studiată cu dragoste și poate 

deveni centru de interes al tuturor disciplinelor de învățământ, 

precum și al multor activități extracurriculare. Prin educație 

ecologică se cultivă dragostea și respectul elevilor pentru lumea 

înconjurătoare, se formează atitudini de dezaprobare față de cei 

care încalcă normele de protecție a mediului și se cultivă 

interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos.  

Educația ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele 

mai mici, tocmai pentru a reuși în timp , formarea unei conduite 

adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra 

binelui și a răului, să acționeze în folosul naturii și a sa. Nu 

contestăm valoarea pragmatică și cognitivă a calculatorului ca 

sursă de informare, dar ne punem în schimb problema 

consecințelor folosirii în exces a unor programe neadecvate 

vârstei, a unor jocuri care promovează violența, agitația, lipsa de 

concentrare, elemente ce pot constitui instrumente nefaste în 

formarea cetățenilor. 

 

    

Ion iuliana Cătălina, Clasa a XII- a 

  S-a demonstrat că educația nonformală oferă un set de 

experiențe sociale necesare pentru fiecare elev, tânăr sau 

adult, complementarizând celelalte forme de educație.  

A înțelege natura înseamnă a înțelege viitorul , dar a face 

ceva pentru salvarea naturii, atât de amenințată astăzi, 

înseamnă a contribui la fericirea fiecăruia dintre noi. Educarea 

elevilor și a comunității locale pentru păstrarea unui mediu 

mai curat și sănătos, pentru utilizarea rațională a resurselor 

naturale și menținerea echilibrului ecologic, în vederea 

conservării naturii pentru generațiile următoare, stimularea 

motivației pentru protecția naturii și formarea unui 

comportament ecologic, sunt obiective ce ar trebui urmărite 

de toți locuitorii planetei, care ar trebui să cunoască diferite 

aspecte ale planetei Pământ.  

 
 
 
 
Bibliografie: Dumitrescu Nicolae-Descoperă natura, Editura Mirton, 

Timișoara, 2003.   

 
 
 
 
 

Articol realizat de prof. Militaru Alexandru-Lucian și  

 prof. psihopedagog Constantin Malancă Veronica   
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PĂDURILE ROMÂNIEI - „AMAZONUL” EUROPEI 

Conform datelor I.F.N. (Inventarul Forestier Național), România 
beneficiază de o suprafață totală de 7046056 de hectare de pădure, 
iar pe regiuni, cea mai mare suprafață se regăsește în Transilvania, 
37 %, urmată de Moldova, 31 % și Țara Românească, 20 %. Din 
această suprafață totală, aproximativ 500000 de hectare de pădure nu 
beneficiază de niciun fel de protecție, nefiind cunoscute, păzite, 
monitorizate, îngrijite, regenerate sau protejate, din cauză că aceste 
terenuri nu sunt considerate ca făcând parte din fondul forestier 
național. 

Pădurile din România, naturale, virgine și cvasivirgine, au o valoare 
unică și reprezintă o bogăție fără seamăn în Europa, fiind incluse în 
arii protejate, oficial constituite, unele făcând chiar parte din 
patrimoniul UNESCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbările climatice reprezintă un proces complex și continuu de 

modificare a elementelor climatice (de exemplu temperatura, 
precipitațiile). Acest fenomen este cauzat cu precădere de emisiile de 
gaze cu efect de seră (engl. Greenhouse Gases) rezultate din 
activitățile umane (industrie, transport), care au condus la apariția unor 
dezechilibre în atmosferă și au favorizat declanșarea efectului de seră. 

În România, schimbările climatice afectează pădurile din toate 
etajele fitoclimatice: 

 Schimbări în compoziția arboretelor, de exemplu salcâmul ia 
locul stejarului, mai ales în zona de sud a țării ori pe versanții însoriți 
cu expoziție sudică. In acest sens, silvicultorii întâmpină dificultăți în 
gestionarea pădurii, ducând adevărate lupte în vederea reintroducerii 
speciilor valoroase; 

 Urscarea arborilor și arboretelor, de exemplu uscarea 
exemplarelor de rășinoase de pe Tâmpa și în zonele limitrofe 
Municipiului Brașov; 

 Creșterea temperaturilor favorizează dezvoltarea exponențială 
a agenților patogeni. Cel mai cunoscut exemplu este cel al gândacilor 
de scoarță care rod partea cuprinsă între lemn și scoarță, adică partea 
vie a arborelui, ducând la moartea acestora; 

 Incendiile de pădure, din ce în ce mai frecvente în zona de 
silvostepă; 

 Scăderea biodiversității, ceea ce va determina dificultăți în 
gestionarea provocărilor viitoare. 

În documentele strategice în domeniu, sunt prevăzute o serie de 
obiective care vor îmbunătăți capacitatea de absorbție a CO2 din 
România: 

 Asigurarea integrității și dezvoltării suprafețelor împădurite 
precum și extinderea suprafeței acoperite cu vegetație forestieră; 

 

 Extinderea suprafețelor împădurite și a altor categorii de 
vegetație inclusiv pe terenuri degradate, în afara fondului forestier; 

 Susținerea creării plantațiilor forestiere pe terenuri scoase din 
circuitul agricol; 

 Crearea perdelelor forestiere și a altor categorii de plantații 
forestiere, în afara fondului forestier; 

 Dezvoltarea de sisteme pentru monitorizarea și controlul 
evoluției stării pădurilor care vor furniza date pentru stabilirea și 
aplicarea de măsuri corespunzătoare de protecție; 

 Dezvoltarea unui program material de reciclare a hârtiei este 
vitală atât pentru păduri cât și pentru menținerea pe termen lung a 
industriei hârtiei și celulozei. 

Pădurea nu înseamnă doar arborii. Pădurea înseamnă trecutul, 
prezentul și viitorul nostru. Pădurea înseamnă zid de apărare 
împotriva unor fenomene extreme ale naturii care, în ultima vreme 
din ce în ce mai des, se răzvrătește împotriva noastră. Pădurea este 
locul în care trăiesc mii și mii de specii de animale și plante așezate 
într-o ordine perfectă în lanțul trofic, iar noi, oamenii, nu avem 
dreptul să distrugem lucrarea de ceasornicar a naturii. De aceea, 
dacă în trecut s-a întâmplat să fie agresată, astăzi trebuie să o 
ajutăm să se regenereze. 

Pădurea rămâne un adevărat scut al omenirii împotriva încălzirii 
globale. 

 
Siteografie:  
https://www.capital.ro/padurile-romaniei-se-intind-pe-o-suprafata-de-

7046-milioane-de-hectare-37-din-total-se-regaseste-in-transilvania.html 
http://maimultverde.ro/blog/2014/02/26/paduri-romania-afectate-de-

schimbari-climatice/ 
http://www.graiul.ro/2019/10/09/romania-este-amazonul-europei/ 

Articol realizat de prof. Petre Mirela 

 

CE ESTE SUMAL?   
SUMAL este un sistem informațional integrat de urmărire a 

materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură, pus la dispoziția operatorilor și comercianților 
care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau 
efectuează operațiuni de import-export cu materiale lemnoase. 

Principalele obiective ale SUMAL sunt: 
a) creșterea eficienței controlului ca parte a politicilor publice de 
reducere a infracționalității în domeniul forestier, pentru prevenirea și 
combaterea activităților ilegale, prin controlul provenienței lemnului și 
al asigurării trasabilității acestuia; 
b) obținerea de informații statistice la nivel național privind volumul de 
lemn exploatat și al materialelor lemnoase rezultate; 
c) practică unitară în evidența gestionară a materialelor lemnoase prin 
punerea la dispoziția profesioniștilor a unei aplicații informatice 
gratuite. 
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  Ce pot face eu? 

Elevii noștri au răspuns… 

Te preocupă schimbările climatice? 

 Da! Deoarece mă afectează poluarea, tăierea copacilor, 

distrugerea vegetației. 

 Da, pentru că e și planeta mea și cred că ar trebui să mă 

preocupe viitorul meu, al restului populației și al planetei. 

 Pentru o climă normală și un viitor mai bun ar trebui să facem 

toți un efort uriaș. 

 Da, deoarece afectează modul în care trăim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce poate face generația ta pentru a participa la 

combaterea schimbărilor climatice? 

 Să reducem consumul de combustibil, de gaze. 

 Să circulăm cu mijloacele de transport în comun. 

 Să ne educăm pe noi și pe cei din jur. 

 Să ne gândim de două ori înainte să aruncăm un gunoi pe jos. 

 Să economisim apa și energia electrică, să plantăm copaci. 

 Să ne unim forțele pentru a ajuta planeta. Putem combate 

schimbările climatice prin reducerea poluării, stoparea defrișărilor. 

Doar împreună putem reuși! 

 Să folosim panouri solare, să plantăm copaci, să cumpărăm 

mașini electrice. 

 Să nu mai folosim ambalaje de plastic și să reciclăm hârtia, 

sticla. 

 Să ne schimbăm stilul de viață. 

 Să încercăm alte metode de a produce electricitate. 

 

Cum afectează schimbările climatice țara ta? 

 Tăierea copacilor provoacă alunecări de teren și 

dispariția speciilor de plante și animale. 

 Apar fenomene de secetă, inundații. 

 Defrișări, poluare. 

 Valuri de căldură, secetă, scade calitatea apei, dispar 

specii. 

 Țara noastră este afectată de schimbările climatice 

deoarece ne distrugem singuri protecția, adică pădurile, 

vegetația. Atât timp cât țara este afectată, și noi suntem. Ne-

o facem cu mâna noastră.  
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Fără efectul de seră, temperatura medie pe 

Pământ ar fi de -18ᵒ C în locul valorii 

confortabile actuale de 15ᵒ C? Ar fi mult prea 

frig ca să poată supraviețui plantele și animalele. 

Reciclând 1 kg de aluminiu se salvează 8 kg de 
bauxită, 4 kg de chimicale și 14 kWh de 
electricitate ? 

Anual, într-un coș de gunoi  obișnuit se găsește 
destulă energie cât pentru a încălzi apa pentru a 
face 500 de băi, 3.500 de dușuri și pentru a ține 
televizorul aprins 5.000 de ore? 

Sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără a-și pierde 
calitatea sau puritatea? 

UE generează 9 % din emisiile de gaze globale, în timp 
ce China generează 25 %, iar SUA 11% ? 

Doar 2,5 % din apa de pe Pământ este apă dulce? 
Din această cantitate, peste 2/3 reprezintă apa 
înghețată în ghețari și în calotele glaciare. 
Așadar, folosește înțelept apa! 
 

În Danemarca există o școală alimentată cu energie de 
la Soare, economisind anual peste 30.000 de euro ? 
Aceasta a redus emisiile de CO2 cu  90 de tone pe an 
și contribuie și la educarea elevilor în privința 
schimbărilor climatice. 

Un copac ajuns la maturitate consumă o cantitate de 
apă suficientă pentru a umple patru căzi de baie ? 

Pungile din plastic și alte deșeuri din același material, 

aruncate în ocean, omoară 1.000.000 de exemplare 

din speciile de acvatice în fiecare an? 

Aeroporturile și companiile aeriene din SUA aruncă în 
fiecare an o cantitate de cutii de aluminiu suficientă 
pentru construirea a 58 de avioane Boeing 747? 

Reciclarea unei singure sticle de plastic ar economisi 
atâta energie cât să țină un bec de 60W aprins timp de 
6 ore? 

Un monitor PC lasat aprins toata noaptea foloseste 
energia electrică suficientă pentru a imprima cu laser 
800 de pagini A4. 

Daca s-ar topi toată gheața din Antarctica, nivelul 

oceanelor ar crește cu 61 de metri, ceea ce ar 

însemna că în jur de un sfert din aria de pământ 

a lumii ar putea fi inundată? 

Mai mult de o jumătate dintre animalele și 

plantele din lume trăiesc în apă? 

TV-ul, imprimanta, computerul sau orice alt aparat 

electronic lăsat în stand-by consumă între 40% și 

70% din energia pe care ar consuma-o dacă ar fi 

aprins, ceea ce inseamnă o cheltuiala inutilă în plus 

și o risipă de energie. 

ȘTIAȚI CĂ… 

Articol realizat de inf. Ciugulea Gabriela 

Mai mult de o jumătate dintre animalele și 

plantele din lume trăiesc în apă? 
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CHESTIONAR PRIVIND PERCEPŢIA 
ASUPRA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 
1. Vârsta: _____ ani 
 
2. Sex:  Masculin / Feminin 
 
3. Educaţie: 
a) absolvent de şcoală generală     b) absolvent de liceu    c) absolvent 
de facultate 
 
4. Aveţi pregătire de specialitate în domeniul mediului 
înconjurător? 
a) da        b) nu 
 
5. Faceţi parte dintr-o asociaţie non-guvernamentală având ca 
domeniu de activitate mediul înconjurător? 
a) da        b) nu 
 
6. Cât de importante credeţi că sunt pentru România problemele 
de mediu? 
a) foarte importante  
b) importante 
c) puţin importante 
d) nu au nicio importanţă 
e) nu ştiu 
 
7. Dintre problemele de mediu, cât de importante sunt pentru 
România cele legate de schimbarea climei? 
a) foarte importante  
b) importante 
c) puţin importante 
d) nu au nicio importanţă 
e) nu ştiu 
 
8. Cât de interesat(ă) sunteţi de aspectele referitoare la 
schimbarea climei?  
a) mă interesează foarte mult  
b) mă interesează destul de mult 
c) mă interesează puţin 
d) nu mă interesează 
  
9. Consideraţi că sunteţi suficient de informat(ă) în privinţa 
schimbării climei? 
a) Sunt bine informat(ă) despre aspectele privind schimbarea climei 
b) Sunt puţin informat(ă) despre aspectele privind schimbarea climei 
c) Sunt complet neinformat(ă) despre aspectele privind schimbarea 
climei 
 
10. De unde obţineţi informaţii privind schimbările climatice? 
a) Posturi TV româneşti  
b) Ziare şi reviste de popularizare 
c) Reviste şi alte lucrări de specialitate 
d) Conferinţe 
e) Pliante, broşuri 
f) Alte surse (menţionaţi) 
g) Nu sunt informat(ă) 
 

11. Când vă gândiţi la schimbarea climei, care sunt primele trei 
cuvinte sau expresii care vă vin în minte? 
a)_____________________________________________________ 
b)_____________________________________________________ 
c)_____________________________________________________ 
 
12. Credeţi că schimbarea climei: 
a) este o realitate 
b) este o realitate, dar este prezentată exagerat 
c) este o poveste inventată pentru profitul unor grupuri de interese 
 
13. Dacă schimbarea climei este o realitate, enumeraţi 3 
consecinţe pe care aceasta le-ar putea avea asupra mediului 
înconjurător. 
1._____________________________________________________ 
2._____________________________________________________ 
3._____________________________________________________ 
 
14. Consideraţi că schimbarea climei: 
a) este un fenomen pozitiv, care îmi poate schimba viaţa în bine 
b) este un fenomen negativ, care îmi poate schimba viaţa în rău 
c) este un fenomen care nu-mi poate schimba viaţa nici în bine, nici în 
rău 
d) este o poveste inventată 
e) nu ştiu 
  
15. In lista de mai jos, în opinia dvs., care sunt cauzele schimbării 
climei ? 
a) evoluţia naturală 
b) guvernele ţărilor industrializate 
c) dezvoltarea industriei 
d) agricultura intensivă 
e) toţi oamenii 
f) sunt cauze supranaturale 
g) sunt cauze divine 
h) alte cauze decât cele de mai sus (precizati care sunt acestea) 
  
16. Credeţi că omul poate controla schimbarea climei: 
a) da          b) nu           c) nu ştiu 
 
Chestionarul a fost preluat din studiul efectuat de Dr. Sorin Cheval 
(Administraţia Naţională de Meteorologie) şi de Dr. Andreea Gruev-
Vintilă (CNRS UMR 6012 – Université de la Méditerranée). 

Articol realizat de prof. Stroe  Anca 
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1. Insuficiență a umidității solului și a atmosferei față de valorile 

minimale necesare creșterii și dezvoltării normale a plantelor 

2. Stare climatică extremă, caracterizată prin faptul că o anumită 

regiune suferă din cauza lipsei necesarului de apă, însoțită frecvent 

de caniculă 

3. Tip de vehicul acționat de două sisteme de propulsie,  unul 

convențional, format dintr-un motor cu ardere internă și unul electric 

4. Cantități mari din apa râurilor sau a fluviilor revărsate peste maluri 

din cauza creșterii debutului de apă în urma topirii bruște a zăpezilor 

sau a abundenței ploilor  

5. Depozite geologice subterane de materii organice formate din 

plante și animale putrezite care s-au transformat în țiței, cărbune sau 

gaze naturale, sub acțiunea căldurii și a presiunii din scoarța terestră 

de-a lungul sutelor de milioane de ani 

6. Calitatea unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza 

resursele disponibile și fără a distruge mediul 

7. Vănt foarte puternic,  cu furtună și cu vârtejuri, care ia naștere în 

partea de apus a Oceanului Pacific și se manifestă mai ales în estul 

Asiei si în estul Americii de Nord  

8. Panou care transformă energia luminoasă din razele solare direct 

în energie electrică  

 

9. Este expirat de oameni și animale, apoi este utilizat de către 

plante pentru a le ajuta să crească  

10.  Fenomen de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate 

ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei 

oceanelor  

11.   Masă de gheață care acoperă porțiunile mari în regiunile polare 

sau părțile superioare ale munților înalți  

12.   Diversitate din punctul de vedere al elementelor biologice 

13.   Emisiile totale de gaze cu efect de seră pe care o organizație, 

un eveniment, produs sau o persoană le produce într-un anumit 

interval de timp 

14.   Măsură pe care trebuie să o aplice oamenii pentru reducerea 

consumului de apă și pentru păstrarea calității acesteia  

15.   Vegetație foarte densă care crește în zonele cu climă tropicală 

umedă  

16.   Înlăturare a pădurilor prin tăiere sau ardere spre a elibera terenul 

pentru agricultură, construcții,  etc. 

17.   Reutilizarea și valorificarea unor reziduuri sau deșeuri în scopuri 

ecologice în urma unui proces tehnologic 

18.   Contribuția unor gaze emise natural sau artificial la încălzirea 

atmosferei terestre prin modificarea permeabilității atmosferei la 

radiațiile solare reflectate de suprafața terestră  
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REBUS – SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Articol realizat de prof. Ionașcu Carmen Sonia 
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EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ÎN 
VIZIUNE INTERDISCIPLINARĂ 

 
 
 
 

 
 

 „Dacă te gândești la ziua care va urma, ia-ți de mâncare 
Dacă te gândești la anul care va urma, plantează un copac 

 Dacă te gândești la secolul ce va urma, educă copiii!” 
(Proverb chinezesc) 

 
În societatea modernă au loc o serie de modificări care 

determină transformări de amploare ale mediului înconjurător. 

Populația globului este în creștere, urbanizarea e tot mai 

accentuată, terenurile sunt exploatate și utilizate necorespunzător, 

cresc emisiile de dioxid de carbon, un număr mare de substanțe 

poluează apa, aerul și solul. 

Fiecare dintre noi ar trebui să devenim conștienți de importanța 

menținerii echilibrului naturii și să acționăm în vederea rezolvării 

problemelor actuale legate de mediu. 

În acest context, școlii îi revine importantul rol de a sensibiliza 

elevii, de a-i face să înțeleagă cât de importantă este pentru toți 

sănătatea mediului, de a-i determina să ia atitudine și să se implice 

în activități de protejare și ecologizare a mediului. Nouă, dascălilor, 

ne revine obligația de a-i învăța pe elevi să înțeleagă și să iubească 

natura, să-i pătrundă tainele și să o protejeze. 

Pentru formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice a elevilor 

avem la îndemână o mulțime de metode și mijloace: organizarea 

de activități școlare, extrașcolare, științifice, literare, artistice, 

plastice, sportive. Formele de realizare sunt diversificate și ele: 

observații, experimente, activități practice, drumeții, excursii, 

expoziții, concursuri, vizionări de emisiuni TV, etc. 

Toate acestea, coroborate cu faptul că o serie de discipline 

abordează sub diverse forme teme legate de protecție a mediului, 

poluare etc, dau posibilitatea realizării unor conexiuni și conduc la 

realizarea unei înțelegeri mai profunde a fenomenelor. Elevii 

dobândesc priceperi și deprinderi de observare a naturii astfel încât 

să devină cetățeni sensibili și receptivi față de problemele de 

mediu, iar resursele să fie exploatate eficient în vederea unei 

dezvoltări durabile. 

Spre exemplu, în cadrul lecțiilor de chimie pot fi folosite noțiuni 

învățate la disciplinele biologie, fizică, geografie, economie în 

scopul atingerii obiectivelor educației ecologice prin activitățile 

interdisciplinare efectuate.  

La clasa a X-a în cadrul lecției „Importanța practică a 

alchenelor”, pentru o mai bună înțelegere a fenomenului de 

poluare cu mase plastice și deșeuri, poate fi folosită o abordare 

interdisciplinară. 

 

 

Elevii organizați pe grupe au de realizat pe parcursul a două 
săptămâni următoarele sarcini: 

 grupa 1 – realizarea unui rebus folosind cunoștințele 
dobândite la tema alchene; 

 grupa 2 – proiect cu tema „Depoluarea apelor marine”; 

 grupa 3 – proiect cu tema „Alchenele – stimulatori ai 
proceselor vegetative”; 

 grupa 4 – proiect cu tema „Conductivitatea termică a 
polimerilor – aplicații practice” 

 grupa 5 – proiect cu tema „Măsuri de luptă împotriva poluării 
cu mase plastice”; 

 grupa 6 – realizarea unor postere/fotografii cu tema „Natura 
nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raționali” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialele pregătite de elevi au fost realizate utilizând 

cunoștințe/informații abordate și la alte discipline astfel: 
 

Activitatea de învățare Grupa Disciplina 

Rezalizarea rebusului 1 Chimie 

Referat ce conține informații despre 
modalitățile de depoluare a apelor 

marine. 
2 Geografie 

Realizarea unui studiu comparativ 
asupra modului de încolțire al unor 
semințe în prezența și în absența 

etenei. Prezentarea observațiilor și 
concluziilor 

3 Biologie 

Realizarea unui tabel cu valori ale 
conductivității termice ale unor 
polimeri; utilizarea acestora ca 

materiale izolatoare termic 

4 Fizică 

Prezentarea proiectului cu tema: 
„Măsuri de luptă împotriva poluării 

cu mase plastice” 
5 Chimie 

Realizarea posterelor și a 
fotografiilor cu tema: „Natura nu ne 
cere să fim geniali, ajunge să fim 

raționali” 

6 
Educație 
plastică 

În acest mod, elevii au putut corela interdisciplinar informatiile 
obtinute în diferite lecții  

Există numeroase alte teme care pot fi abordate interdisciplinar, 
care pot duce la realizarea obiectivelor de învățare. Studiul 
interdisciplinar impune depășirea unor granițe, eliminarea unor cadre 
rigide ca domenii exclusive ale unei discipline, transferul de rezultate 
de la o disciplina la alta în vederea unei explicații mai profunde a 
fenomenelor. Se realizează astfel o coordonare a diverselor unghiuri 
de vedere în locul predominării unuia dintre ele. 

 
Articol realizat de prof. Lăzăroiu Liliana 
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PRO-ECO 

Problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este 

nouă. Ea a apărut odată cu cele dintâi colectivităţi omeneşti, 

căci omul, inteligent şi creativ, nu s-a mulţumit cu natura aşa 

cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de 

transformare a ei potrivit nevoilor sale. 

În epoca contemporană, o problemă de stringentă 

actualitate este formarea şi educarea elevilor în spiritul unor 

responsabilităţi umane ce vizează protecţia mediului 

înconjurător. Educaţia pentru ocrotirea mediului constituie 

parte integrantă a unei educaţii de bază. Absenţa sau 

ignorarea măsurilor imperios necesare de apărare a 

mediului pot declanşa o criză ecologică cu consecinţe 

majore pentru omenire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PRO ECO”, proiect desfăşurat în cadrul Liceului 

Tehnologic „Henri Coandă” din Buzău are drept scop 

cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural 

sănătos, formarea şi dezvoltarea convingerilor de ocrotire a 

mediului înconjurător, înţelegerea necesităţii conservării şi 

utilizării raţionale a resurselor de mediu pentru a trăi într-o 

lume mai bună şi mai sănătoasă. 

Profesorii și elevii implicați în activitate au participat 

activ, fapt ce a contribuit la stimularea lucrului în echipă și la 

stabilirea unei relații de intercomunicare potrivite temei 

abordate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prin realizarea de parteneriate cu mai multe școli gimnaziale 

din județ, elevi ai acestora au participat și ei la realizarea de 

obiecte din materiale reciclabile și organizarea expoziției, motivați 

fiind de faptul că pentru cele mai bune lucrări s-au acordat premii. 

În cadrul proiectului, elevii au participat la o serie de activități 

care au urmărit  informarea asupra necesității identificării și 

colectării deșeurilor reciclabile. În acest sens s-au realizat: o vizită 

la SC GreenWEEE SA Buzău, companie ce se ocupă cu 

colectarea și reciclarea produselor electronice și electrocasnice și 

a plasticului și participarea în programul „Eco-Școala”, realizat în 

parteneriat cu compania RER SUD Buzău (program de colectare 

selectivă a deșeurilor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulterior, elevii au colectat ei înșiși materiale reciclabile (PET-

uri, cartoane de diverse forme, recipiente din metal/sticlă, 

materiale textile, etc) pe care le-au refolosit pentru confecționarea 

unor obiecte ornamentale sau machete și cu care au organizat o 

expoziție. 

Educația ecologică în școală este necesară, posibilă și utilă, 

este o modalitate de învățare care duce la schimbări importante 

în comportamentul elevilor, pentru a deveni conştienţi şi 

preocupaţi de mediul natural şi de cel creat de om, pentru a 

înţelege şi acţiona cu responsabilitate pentru ocrotirea mediului. 

 

Coordonatori proiect: prof. Lăzăroiu Liliana, prof. Duca Mihaela 

Simona 

Articol realizat de prof. Duca Mihaela Simona 
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Măzărache Mihaela, clasa a XII-a A 

 

Tudor Elena, clasa a IX-a D 

 

„PRO ECO”, Lăsăm imaginile să vorbească… 
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SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE ÎN C.D.I. 
”Față în față cu schimbările climatice” 

 

Centrul de Documentare și Informare din școala noastră este 
un loc de inițiere în cercetarea documentară dar și un loc pentru 
dezvoltarea personală. Acesta este deschis tuturor elevilor pentru 
munca de cercetare individuală sau în grup, pentru consultarea 
sau împrumutul documentelor existente în fondul documentar. 
Toate activitățile care au loc în acest spațiu au ca scop realizarea 
misiunii fundamentale a CDI-ului, și anume, inițierea elevilor în 
tehnicile de căutare, selectare, organizare, prelucrare și restituire 
a informației. 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Documentare și Informare este un spațiu de 
educare dar și de recreere în care utilizatorii găsesc toate 
mijloacele necesare dezvoltării armonioase a personalității lor. În  
acest context se desfășoară zilnic activități școlare și extrașcolare 
care facilitează elevilor achiziția de competențe infodocumentare 
necesare pe tot parcursul vieții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna Educației Globale, eveniment de creștere a 
gradului de conștientizare a problemelor cu care se confruntă 
lumea, a fost marcată printr-o serie de activități specifice. În 
perioada 18-20 noiembrie, elevii claselor a X-a, profil 
tehnologic și vocațional au participat la activitatea cu titlul 
”Față în față cu schimbările climatice”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Scopul acestei activități a fost conștientizarea importanței 

protejării mediului înconjurător. Elevii au participat activ, au 
purtat discuții, au identificat probleme și au propus soluții, 
fiindu-le încurajate gândirea critică, spiritul civic și 
creativitatea. 

Deoarece sensibilitatea față de mediul înconjurător și 
problemele lui trebuie cultivate de la vârste fragede, preșcolarii 
noștri au participat la activitatea ”Să reciclăm”. Principalul 
obiectiv a fost ca aceștia să cunoască și să aplice noțiunea de 
reciclare selectivă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copiii au învățat prin joc unde trebuie să arunce diferitele 

tipuri de deșeuri și au lăsat imaginația lor pură și curată să 
creeze un ”Pământ” curat și frumos. 

Prin activitățile desfășurate ajutăm elevii să se dezvolte 
intelectual, emoțional, volițional și moral și astfel să 
conștientizeze importanța dezvoltării personale. De 
asemenea, ne dorim ca elevii noștri să manifeste sensibilitate 
față de mediu, să pună în practică cunoștințele și abilitățile 
dobândite și să devină un model pentru cei din jur. 

Activitățile dedicate educației ecologice și protecției 
mediului nu trebuie desfășurate doar într-o zi sau săptămână, 
pentru că mediul natural nu are nevoie de protecție, doar 
atunci, ci în toate cele 365 de zile ale fiecărui an de către toți 
locuitorii planetei.  

Articol realizat de  prof. doc. Marin Nicoleta-Adelina 
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Primul tren de mare viteză european 

alimentat cu energie solară 

Primul tren din Europa alimentat cu 

energie produsă de panouri solare a 

fost trenul internațional de mare 

viteză de pe ruta Paris-Amsterdam. 

Energia sa provine de la panourile 

solare instalate pe tunelul care 

acoperă calea ferată. 

Tunelul lung de 3,5 kilometri este situat lângă Antwerp, 

nordul Belgiei și este acoperit cu 16 000 de panouri solare 

pe o suprafață de 50 000 metri pătrați. Instalația solară 

produce 3300 de megawatt. Cantitatea de energie 

electrică ar putea acoperi consumul mediu anual a 1000 

de gospodării. Proiectul, denumit „Enfinity”, a implicat 

costuri de 15,6 milioane de euro și reduce emisiile de 

CO2 cu 2400 de tone pe an. 

 

  
METODE ALTERNATIVE DE PRODUCERE A 

ENERGIEI ELECTRICE 
 

SOARELE FURNIZORUL NOSTRU DE ENERGIE 

Există mai multe modalități în care poate fi utilizată energia solară, 

așa numita energie solară termică obținută prin convertirea căldurii 

solare în căldură utilă pentru încălzirea apei sau a locuinței, de 

exemplu. Fotoenergia înseamnă convertirea radiației solare în 

energie electrică. Explicația științifică a faptului că lumina poate fi 

transformată direct în electricitate a fost furnizată de Albert Einstein 

în 1905. Pentru utilizarea energiei conținute în radiația solară în 

scopul producerii de energie electrică s-au conceput centralele 

electrice solare.  

DE LA CURENȚII DE AER LA CURENT ELECTRIC 

Turbinele eoliene, cunoscute şi sub denumirea de mori de vânt, 

sunt echipamente ce transformă energia cinetică a vântului în energie 

mecanică, iar aceasta, la randul ei, este transformată mai departe în 

energie electrică.  

Centralele eoliene funcționează pe principiul forței aerodinamice. 

Vântul care lovește palele elicei creează o presiune puternică, 

pozitivă deasupra palei și negativă dedesubtul acesteia. Această 

diferență de presiune generează o forță de ridicare din care centralele 

eoliene generează mișcare, deci energie electrică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA VALURILOR 

     O altă sursă de energie din apa mărilor sunt valurile. Valurile 

imense ale oceanelor poartă cantităţi masive de energie, dar această 

energie este greu de exploatat eficient şi ieftin. Se testează diferite 

scheme experimentale. Într-o schemă, nişte plute numite „răţuşte“ 

urcă şi coboară o dată cu trecerea valurilor. Această mişcare 

acţionează o pompă, care împinge apa dintr-o turbină ce acţionează 

un generator de electricitate.  

Articol realizat de Chiru Andreea, clasa a XII-a A 

Chiru Andreea, clasa a XII-a A 

 

Sin Diana Petronela, clasa a X-a C 
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”SCHIMBĂRILE CLIMATICE” / ”WAKE UP! THIS IS THE FINAL CALL FOR CLIMATE”, 

prin ochii elevilor 

 
          1 S T R A T U L D E O Z O N    

 
        2 S E C E T A             

3 A U T O T U R I S M E H I B R I D E          

 
          4 I N U N D A Ț I I        

 
        5 C O M B U S T I B I L I F O S I L I 

 
   6 S U S T E N A B I L              

 
         7 T A I F U N            

 
     8 P A N O U R I               

 
         9 D I O X I D D E C A R B O N    

 
        10 I N C A L Z I R E G L O B A L A   

 
        11 C A L O T A G L A C I A R A     

 
      12 B I O D I V E R S I T A T E       

 
         13 A M P R E N T A D E C A R B O N  

 
   14 C O N S E R V A R E A A P E I         

 
    15 P A D U R E T R O P I C A L A        

 
      16 D E F R I S A R I            

 
        17 R E C I C L A R E          

 
          18 E F E C T D E S E R A      

 

RĂSPUNSURI REBUS – SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Măzărache Mihaela, clasa a XII-a A 

 Neculai Bianca, clasa a XII-a A 

 

Ion Iuliana Cătălina, clasa a XII-a A 

 

Mihăilă Emil Carol, clasa a X-a C 

 

Mihăilă Emil Carol, 

clasa a X-a C 
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AFIȘ REALIZAT DE ELEVII: 

Petre Vlăduț Gabriel, Dogaru Florentin, Hagiu Petronel Vasile 

Clasa a X-a D, Îndrumător: prof. Duca Mihaela Simona 
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