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Cuvânt înainte

Manualul de faţă a fost editat în cadrul proiectului “Casa noastră, Pământul” finanţat
de Uniunea Europeană. Scopul proiectului este promovarea voluntariatului în educaţia
ecologică şi în activităţile de protecţia mediului.

Cei care au elaborat acest manual şi-au propus să realizeze un ghid atât pentru cei
care lucrează deja în aceste domenii, cât şi pentru cei care vor lucra în viitor.

Ideea realizării acestui manual a apărut în anul 1997, când un grup de tineri voluntari
a început să predea educaţie de mediu în câteva şcoli din Oradea. Materialele care au stat la
baza acestor lecţii erau culese din diverse surse, de la organizaţii care au mai desfăşurat
asemenea programe, din literatura de specialitate străină, cu precădere americană. S-a pus
accent pe dezvoltarea aptitudinilor creative ale copiilor, pe dezvoltarea fanteziei, a
abilităţilor de comunicare, pe dezvoltarea capacităţii de a lucra independent. Planurile de
lecţii  au fost întocmite în aşa fel încât copiii să parcurgă în decursul unui an de studiu
cunoştinţe teoretice elementare despre protecţia mediului şi activităţi practice care să îi ajute
să cunoască şi să protejeze natura.

Colectivul care a lucrat la acest program a avut dificultăţi în găsirea şi prelucrarea
materialului bibliografic necesar realizării lecţiilor şi astfel s-a înfiripat ideea realizării unui
manual care să constituie un ghid pentru cadrele didactice din învăţământul primar,
angrenate în astfel de activităţi.

Au trecut patru ani până când s-au adunat materialele şi nu în ultimul rând fondurile
necesare publicării manualului respectiv.

Mulţumim pe această cale tuturor celor care au contribuit la elaborarea manualului,
în primul rând autorilor, Gabriela şi Mădălina Nedelcu, colaboratorilor Radu Vidra,
Gabriela Moza, Carmen Mâneţoiu, Eleonora Mircescu, Ariadna Mircescu, Diana Quai,
Máthé  László, Tóth Norbert.

Capitolul despre voluntariatul în protecţia mediului a fost realizat de colectivul
inimos al Centrului Naţional de Voluntariat Pro Vobis care ne-a ajutat în activităţile legate
de voluntariat şi căruia îi mulţumim pe această cale.

Mulţumim totodată doamnei profesoare Letiţia Bogdan pentru sprijinul acordat!

Mircescu Eleonora
Coordonator de proiect
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Introducere

Ecologia, - ca ştiinţă - s-a dezvoltat foarte mult în ultimul sfert de veac, începe să
intereseze pături tot mai largi de cititori din domeniul ştiinţelor naturii cât şi al ştiinţelor
sociale.

Problemele majore care frământă omenirea în prezent, cu privire la alimentaţie,
creşterea populaţiilor umane, poluare, criza energetică, productivitatea ecosistemelor,
protecţia şi amenajarea mediului,  crearea de sisteme ecologice pe navele cosmice,
reprezintă numai o parte din preocupările contemporane la care ecologia trebuie să –şi spună
cuvântul.

Educarea maselor, în special a tinerei generaţii în vederea însuşirii unei concepţii
ecologice unitare a devenit tot mai necesară în prezent  datorită creşterii influenţei omului
asupra naturii, prin dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii, mecanizarea agriculturii, utilizarea
pesticidelor, dezvoltarea turismului.

Ca ştiinţă complexă de sinteză, ecologia a apărut şi s-a dezvoltat la interferenţa cu
alte ştiinţe biologice, cât şi “nebiologice”, (fizică, chimie, matematică, cibernetică,
urbanistică, meteorologie, sociologie)

Odată cu creşterea volumului de cunoştinţe, în ecologie a apărut o terminologie nouă,
proprie, cît şi o terminologie preluată din alte domenii ştiinţifice dar cu implicaţii ecologice
esenţiale. Această terminologie a devenit foarte eterogenă şi nu de puţine ori a creat confuzii
în folosirea ei.

În primul plan se situează termenii din domeniul
ecologici referitori la biotopuri, biocenoze, populaţii,
ecosisteme, biosferă. În planul doi ca importanţă se află
noţiunile referitoare la protecţia, amenajarea şi ocrotirea
mediului.Urmează apoi în ordinea importanţei lor termeni
din domeniul prevenirii şi combaterii poluării mediului,
tipuri de poluare şi poluanţi, cauzele degradării
ecosistemelor cu reliefarea legislaţiei în vigoare, a
preocupărilor şi acţiunilor concrete de protecţia mediului.

O serie de termeni din domeniul ecologiei umane se referă la interrelaţiile pozitive şi
negative ale impactului om - natură, aspecte demografice, de prognoză ecologică.
Alţi termeni se referă la ecologia diferitelor grupuri mari de organisme din regnul vegetal
(alge, bacterii, licheni, ciuperci, etc.) şi animal (protozoare, insecte peşti, reptile, păsări,
mamifere) şi rolul lor ecologic în natură.

Un număr de termeni au fost selectaţi din domeniile: geologie, geografie,
paleontologie, pedologie, climatologie, cibernetică, biochimie, medicină, statistică
matematică, care deşi nu sunt de specialitate, au totuşi numeroase implicaţii ecologice.
Abordarea ecologică este un mod specific de orientare în lumea obiectivă şi complexă de pe
Pământ şi ea permite legarea diferitelor sisteme ce pot fi definite. Ecologia ca ştiinţă
biologică cu profil complex, studiază interacţiunea dintre vieţuitoare  şi dintre acestea şi
mediul înconjurător.

Capitolul 1 – Noţiuni teoretice privind educaţia ecologică
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Termenul de ecologie (grecescul oikos = casă, gospodărie, loc de viaţă şi logos =
ştiinţă, vorbire), creat de E. Haeckel (1866) defineşte “ştiinţa condiţiilor luptei pentru
existenţă”, în special relaţiile animalelor cu mediul, urmărind şi modul de comportament al
acestora.

Ecologia contemporană studiază structura şi funcţionalitatea ecosistemelor.
Civilizaţia umană are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră,
din păcate, omul nu pare să fie conştient de imensul rol pe care îl are.

De la simplu vânător culegător, în decursul evoluţiei sale, omul a ajuns să se
considere stăpân pe resursele planetei pe care le risipeşte fără să ţină seama de propriul
interes al rasei umane.

Suntem la începutul unui secol care va trebui să aducă schimbări esenţiale acestei
atitudini, altfel însăşi existenţa rasei umane  va fi pusă sub semnul întrebării.

Pentru a cunoaşte modul de funcţionare al acestui sistem din care facem şi noi parte
este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru tot ce îl înconjoară, pentru ca
el să devină conştient de faptul că nu este stăpânul naturii, ci parte  a ei.
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-- I --
Noţiuni teoretice

I. Ce este educaţia ecologică?

Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa
dintre ştiinţele realiste (biologie, fizică, geografie, chimie,
etc.) şi cele umaniste (legate de sistemele sociale:
sociologie, psihologie, istorie, etc.), în care ştiinţa se îmbină
armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice
dacă nu sunt  strâns legate de activităţi practice..

Educaţia ecologică (EE) studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului
înconjurător. În acest context studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele,
inclusiv omul şi contribuie la înţelegerea circuitului energiei şi materiei. Educaţia de mediu
trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţă comportamentului lor asupra calităţii
mediului.

Ea se bazează pe cunoştinţe referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o
componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, sistemul de valori, atitudini necesare
construirii unei societăţi durabile. Ea oferă oportunitatea dezvoltării capacităţilor de
concentrare, exprimare verbală cursivă, coerentă, expresivă, dezvoltarea imaginaţiei, a
operaţiilor gândirii, a capacităţii de rezolvare de probleme, de analiză a datelor ş.a.m.d,
bazându-se pe o largă interdisciplinaritate.

Caracteristicile educaţiei ecologice:
 se bazează pe cunoştinţe despre sistemele sociale şi ecologice (dimensiunea

informaţională);
 include dimensiunea afectivă: atitudini, valori, motivaţii, angajamentul / dorinţa de a

construi o societate durabilă;
 facilitează procesul de dezvoltare a deprinderilor necesare rezolvării problemelor:

- de comunicare: verbală şi nonverbală (de a asculta, de a discuta în public, de a
susţine o cauză, de a scrie scrisori persuasive, etc.);

- de investigare: proiecte de cercetare, căutare în bibliotecă, analiză de date;
- de muncă în echipă: abilităţi de conducere, de luare de decizii, de cooperare, de

respectare a opiniei celorlalţi, etc.;
 presupune explorarea problemelor de mediu  şi soluţionarea acestora;
 permite colaborarea cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu alţi membri ai comunităţii.

Educaţia ecologică studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului
înconjurător. În acest context studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele,
inclusiv omul şi contribuie la înţelegerea circuitului energiei şi materiei. Educaţia de mediu
trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa comportamentului lor asupra calităţii
mediului.

Ea se bazează pe cunoştinţe referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o
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Scopul educaţiei ecologice este aceea de creare a unei
atitudini pozitive faţă de mediul – natural sau
modificat antropic- înconjurător.

             Principiile EE
Educaţia ecologică trebuie:
- să considere mediul în
totalitatea lui: natural şi
artificial, tehnologic şi social,
economic, politic, cultural,
istoric, moral, estetic;
- să fie un proces continuu,
începând cu vârsta preşcolară şi
continuând cu toate stadiile
formale şi nonformale;
- să fie interdisciplinară în
abordarea ei, respectând
specificul fiecărei discipline
printr-o abordare globală şi
echilibrată;
- să exploreze probleme majore
de mediu din perspectivă locală,
regională, naţională,
internaţională, astfel încât elevii
să cunoască condiţii de mediu şi
din alte regiuni geografice
- să se concentreze pe probleme
de mediu actuale şi potenţiale,
luând în considerare evoluţia
istorică;
- să promoveze valorile şi
necesităţile locale, naţionale şi
internaţionale în prevenirea şi
soluţionarea problemelor de
mediu;
- să descopere simptomele şi
cauzele reale ale problemelor de
mediu;
- să promoveze învăţarea prin
cooperare.

componentă afectivă: domeniul responsabilităţii,
sistemul de valori, atitudini necesare construirii unei
societăţi durabile. Ea oferă oportunitatea dezvoltării
capacităţilor de concentrare, exprimare verbală
cursivă, coerentă, expresivă, dezvoltarea imaginaţiei,
a operaţiilor gândirii, a capacităţii de rezolvare a
problemelor, de analiză a datelor ş.a.m.d. bazându-se
pe o largă interdisciplinaritate.

Studiul problemelor de mediu nu se realizează
doar pe baza informaţiilor ştiinţifice ci trebuie să  se
ţină cont şi de factori istorici, culturali, sociali.
Mediul înconjurător nu cuprinde  numai elementele
naturii ci şi clădiri, autostrăzi, termocentrale. Acesta
este un element foarte important de care trebuie să
ţină seama organizarea activităţilor de educaţie
ecologică.

     Obiectivele educaţiei ecologice sunt:

 formarea unui sistem de cunoştinţe, dezvoltarea
capacităţilor perceptive, a simţului estetic;

 cunoaşterea fiinţelor şi fenomenelor din mediul
înconjurător şi caracteristicile acestora;

 favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul
ecologiei prin activităţi cu caracter experimental
şi demonstrativ - antrenarea copiilor în
îndeplinirea acestora;

 creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi
proteja natura;

 cultivarea dragostei pentru Terra, a tuturor
elementelor care intră în componenţa acesteia :
ape, plante, animale, etc.;

 conştientizarea necesităţii de a economisi apa,
energia electrică, lemnul, etc. (toate resursele
naturale);

 educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii
mediului în care trăiesc;

 antrenarea lor în activităţi prin care să contribuie la îngrijirea unor
arbori, a unor spaţii verzi;

 formarea unui comportament etic, civic, şi a unor deprinderi de conservare a naturii;
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 dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om – mediu;
 îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul ecologic;
 cultivarea unor atitudini de cercetare, explorare, investigare a mediului;
 cunoaşterea plantelor şi animalelor ocrotite de lege;
 explorarea unor modalităţi de depoluare a mediului, de recoltare a plantelor medicinale,

a unor fructe benefice sănătăţii;
 contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile;
 însuşirea unor norme de comportare specifică asigurării echilibrului dintre sănătatea

individului, a societăţii şi mediului;
 formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de

păstrare a igienei mediului;
 cunoaşterea posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii.

Forme de realizare: Educaţia ecologică se poate realiza
prin orice tip de activitate: şcolară, extraşcolară,  activităţi
ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive. Formele de
realizare sunt diversificate: observaţii, experimente, povestiri
ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii,
vizionări de diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări
turistice, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole,
vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere, scenete ecologice, concursuri.

Tematici care pot fi parcurse: " Să ocrotim natura", "Poluarea în
diferite anotimpuri", " De ce?", "Ştiaţi că ?", "Ce se întâmplă iarna cu
plantele?", "Ce ştim despre pădure?” "Natura se trezeşte la viaţă", "Vreau
să ştiu", "Locuitorii apelor în pericol"," Un delfin ne povesteşte, "Şoaptele
pădurii", "Priveşte-mă, înţelege-mă, apără-mă",  "Copac tânăr, copac
bătrân", "Albinele, florile şi omul", "Ce ne învaţă natura?" ,"Când se
întâmplă?", "Să facem un insectar, un ierbar ", "Mic dicţionar ecologic",
"Reclame ecologice", "Apa izvoarelor", "Cum să fie pedepsiţi cei care
distrug natura?", "Ce e bine, ce e rău"," Curiozităţi din viata plantelor şi
animalelor", "S.O.S. natura...", "Poluarea", "Culorile şi sănătatea",
"Natura, izvor de sănătate", "Natura la ea acasă", "Aspectul cartierului
meu, satului meu", "Curiozităţi ecologice", "Pământul planeta vie", "De ce
aerisim camera?", "Măşti ecologice", "Focul şi paza contra incendiilor", "
Detectivii curăţeniei".
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-- II --
Pământul, planeta vie

Organizarea sistemică

Un ecosistem poate fi înţeles numai prin studierea integrală a elementelor
componente şi a relaţiilor dintre acestea.

Biosfera a fost şi este în schimbare continuă, fiind influenţată de factorii de mediu:
clima, topografia, procese geologice, distribuţia oceanelor şi a continentelor care  s-au
schimbat de-a lungul timpului. Astfel, organismele, pentru a se adapta la mediu, s-au
transformat foarte mult trecând prin modificări minore consecutive ale compoziţiei genetice,
s-au creat ecosisteme noi, cele vechi au evoluat.

Energia şi materialele necesare pentru viaţă trec în / sau există în biosferă şi sunt
componente ale fiecărui ecosistem. Majoritatea energiei ecosistemului provine de la Soare
care constituie sursa primară de energie. Prin fotosinteză, plantele verzi şi alte organisme
care conţin clorofilă folosesc energia solară pentru a transforma substanţele anorganice,
CO2, apa şi elementele minerale în substanţe organice care stau  la baza întregului proces de
viaţă. Plantele eliberează O2 indispensabil vieţii şi energia, care se înmagazinează în
structura lor sau este transmisă nivelelor superioare.
Prin funcţiile lor şi efectele acestora, plantele se
situează pe primul nivel de organizare a piramidei
trofice.

Deci plantele verzi sunt sursa de hrană şi
oxigen a animalelor. Ele se numesc şi producători.
Urmează nivelul consumatorilor primari sau al
ierbivorelor care sunt primele  care beneficiază  de
transformarea energiei solare de către plante.
Animalele care se hrănesc cu alte animale se
numesc carnivore sau consumatori secundari
pentru că sunt cu doi paşi mai departe de energia
solară, după transformarea ei de către plante.
Lucrurile se complică când carnivorele devin sursă
de hrană pentru alte animale, numite consumatori terţiari .

Mediul Pământului este un macrosistem complex, interrelaţionat,
interactiv, dinamic, în schimbare continuă şi constantă cunoscut sub numele
de biosferă.

Biosfera este compusă dintr-un mozaic de sisteme interactive care se
numesc ecosisteme.

Ecosistemul este o unitate omogenă şi (recunoscută) existentă într-un
anumit spaţiu şi timp. Are următoarele componente:

-   fizice: componente  nevii ( energia solară, climă, roci, apă);
- forme de viaţă: componente vii  (inclusiv cel  uman);
- interacţiune între componentele vii şi nevii.
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Mai există un set special de consumatori: descompunătorii. Ei folosesc deşeurile
(materia organică moartă) din natură descompunând o mare varietate de material organic în
componente simple (molecule organice, bioxid de carbon). Ele încheie ciclul natural al
ecosistemului, asigurând echilibrul acestuia.

Majoritatea ecosistemelor sunt organizate şi adaptate pentru a utiliza energia şi
materia în mod direct. Resursele se reînnoiesc, se refac prin reciclare, iar acest proces de
consum – refacere este echilibrat. La fel este şi în ecosistemele din care fac parte oamenii
primitivi.

Trecerea  energiei de la un nivel la celălalt este de aproximativ 10 %, adică sunt
necesare 100 de kg de plante pentru a produce 10 Kg de consumatori  primari, care la rândul
lor sunt mâncaţi pentru a produce 1 Kg de consumatori secundari. Acesta este un argument
pentru vegetarieni care susţin faptul că se salvează o mare parte de energie mâncând din
primul nivel al piramidei trofice. Când ne referim la un lanţ trofic, vorbim despre relaţiile
dintre vieţuitoare într-un ecosistem. Dacă începi să studiezi fauna unui ţinut de la cele mai
mici fiinţe până la cele mai mari, începi să înţelegi cine e mâncat de cine, care sunt
prădătorii şi care e vânatul. Inevitabil, observi că fiecare creatură din sistem depinde de un
adevărat lanţ de alte fiinţe şi plante pentru a supravieţui. Ceea ce determină această
dependenţă - legătura dintre o vieţuitoare şi alta - este lanţul trofic.

Numărul de specii, mărimea şi stabilitatea acestora în
cadrul ecosistemului variază în funcţie de factorii fizici şi bio-
chimici. Rata de naştere şi moarte din cadrul unei specii este
influenţată de factori interni (cantitatea de substanţă organică,
starea organismului, capacitatea de reproducere,
comportament înnăscut, necesităţile de hrană, etc.) şi externi
(factori chimici, factori fizici – temperatura, umiditate -,
factori legaţi de interacţiunea cu propria specie sau cu alte
specii: competiţie, parazitism, prădare). Numărul indivizilor

din populaţiile unui ecosistem se autoreglează prin modificarea lanţului trofic. De exemplu,
înmulţirea exagerată a viermilor atrage după sine creşterea exagerată a numărului păsărilor
insectivore. Concomitent cu scăderea cantităţii de hrană, numărul păsărilor (cântătoare de
exemplu) va scădea şi se va stabiliza pe nivelul corespunzător cantităţii de hrană.
           Pe planeta noastră există între 3 şi 30 de milioane de specii de plante, animale,
ciuperci, bacterii sau alte vietăţi unicelulare. Dintre acestea, numai 1,4 milioane au fost
determinate până acum şi mai puţin de 1% au fost studiate din punct de vedere al relaţiilor
ecologice şi al rolului lor în ecosisteme. Puţin mai mult de jumătate dintre nevertebrate sunt
insecte.
           Pe parcursul erelor geologice au existat cinci perioade când în urma modificărilor
catastrofale în mediul de viaţă al vieţuitoarelor, numărul de specii a scăzut brusc. Refacerea
diversităţii biologice, apariţia speciilor noi a necesitat 5 - 10 milioane de ani. În urma
defrişării pădurilor tropicale dispar definitiv, anual câte 4-6 mii de specii.

Animalele sunt predispuse la dispariţie dacă:

 intervin cumva în activitatea omului;
Unele animale se hrănesc cu animale domestice, mănâncă sau distrug recolta sau se hrănesc cu
animale pe care le mănâncă şi omul. Deoarece intervin în activitatea omului, aceste animale sunt
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împuşcate, otrăvite sau rănite în alt mod. Cereţi copiilor să dea exemple (animale de pradă ca lupii,
jaguarii, tigrii, sau animale care uneori mănâncă din recolte, gâşte, raţe, iepuri, etc.).

 migrează
Animalele care migrează depind de diferitele arii de habitat. Din această cauză ele pot deveni foarte

vulnerabile la distrugerea habitatului. De exemplu multe păsări care migrează în timpul iernii din
zonele cu climă rece în păduri tropicale au probleme deoarece habitatul lor este transformat în păşuni,

ferme, oraşe sau drumuri.

 au cerinţe specifice de hrană sau de cuibărit
Unele animale sunt foarte pretenţioase în privinţa hranei şi/sau a locului de trai. Aceste animale
specializate, care adesea sunt adaptate la un singur fel de hrană sau pot trăi numai într-un singur
areal, pot deveni periclitate dacă sursa de hrană sau locul de trai dispar. De exemplu cocorul – specie
care cândva cuibărea în zonele vestice ale României, a dispărut o dată cu reducerea zonelor umede
prin desecări şi transformarea lor în zone agricole.

 sunt foarte sensibile la schimbări
Multe specii sunt foarte sensibile la schimbările din mediul înconjurător. De exemplu, păsările de

pradă şi multe animale sunt foarte sensibile la schimbările chimice din mediul în care trăiesc (la
introducerea pesticidelor). Alte animale o duc greu din cauza competiţiei cu speciile introduse de om,

care au nevoie de condiţii similare de hrană şi de cuibărit.

 au pui puţini şi perioada lungă de gestaţie
Întrebaţi copiii dacă pot da exemple de animale care fac doar unul sau doi pui pe an sau o dată la 2-3
ani (liliecii, elefanţii, condorii, balena). Dacă într-un an populaţia acestor animale scade, ea se va
reface mult mai greu din cauza ratei scăzute a natalităţii. Aceste populaţii pot să dispară înainte de a
avea timp sa se refacă. Animalele cu o rata scăzută a natalităţii au şi o altă problemă; nu se înmulţesc
destul de repede pentru a fi capabile să se adapteze la mediul în schimbare.

  sunt rare
Unele animale sunt rare în spaţiul în care trăiesc, altele au un areal restrâns. În ambele cazuri, ele sunt

vulnerabile la schimbările de mediu cauzate de om. Multe plante şi animale din Hawaii sunt rare
din cauza schimbărilor survenite în mediul natural. Cu cât se mută mai mulţi oameni în zonă

cu atât cresc şansele ca aceste animale, deja rare, să facă faţă tot mai greu pierderii
habitatului, competiţiei cu speciile introduse, cu boli noi şi alte probleme.
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-- III --
Solul – susţinător al vieţii

Generalităţi

Solul este vital pentru supravieţuire. El asigură hrana florei, faunei şi omului. Mare
parte din hrana noastră o constituie plantele care cresc în sol. Legumele, fructele, cerealele
sunt consumate ca atare. Dar carnea, laptele, ouăle pe care le mâncăm, vin de la animale ce
se hrănesc cu plante, deci indirect de la sol.

Tipul de sol este foarte important şi trebuie ales în funcţie de activitatea ce urmează a
se desfăşura pe el: locuire, industrie, agricultură, păduri, etc.

Formarea solului este un proces îndelungat, 1 cm de sol se formează în circa 100-400
de ani şi depinde de clima şi vegetaţia sub care se află, dar şi de roca pe care se formează.
Stratul de sol se formează în urma dezagregării fizice şi alterării chimice a rocilor precum şi
prin descompunerea materialelor organice de provenienţă vegetală şi animală.

Compoziţia solului

Solul se compune din:
1) parte anorganică (minerale, apă, aer);
2) parte organică (de origine vegetală şi animală).

1. Partea anorganică cuprinde: fracţiuni şi particule alterate sau nealterate de pietriş,
nisip, praf, argilă şi săruri care servesc plantelor drept hrană; apa care conţine  în soluţie diverse
substanţe organice şi minerale (soluţia solului); aerul din sol conţine mai mult dioxid de carbon şi
mai puţin oxigen decât aerul atmosferic.

2. Partea organică: descompusă la suprafaţa solului  fomează
humusul, care este un material organic coloidal, de culoare brună până la
neagră , rezultat din descompunerea organismelor vegetale şi animale sub
acţiunea microorganismelor (bacterii aerobe, anaerobe, ciuperci) precum şi
a viermilor şi insectelor. Humusul se descompune în substanţe nutritive
pentru plante. Fertilitatea solului depinde în mare parte de bogăţia lui în
humus.

Degradarea solului datorită factorilor naturali (apa, vântul) şi în urma activităţii
umane  înseamnă în primul rând diminuarea concentraţiei în humus, care atrage după sine,
scăderea fertilităţii.

Solul se schimbă continuu sub influenţa factorilor de mediu: vântul (puternic sau
repetat poate măcina solul, producând eroziune), temperatura (variaţiile de temperatură
degradează solul scăzându-i calitatea), precipitaţiile (apa în cantitate mare poate produce
alunecări de teren sau poate transporta părţi de sol pe distanţe mari). Activităţile umane ca

Solul este stratul afânat şi fertil de pe suprafaţa Pământului, care
asigură hrana florei, faunei şi omului, deci stă la baza vieţii pe Pământ; pune
la dispoziţia plantelor substanţe nutritive, apa şi aerul.
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Tipuri de soluri

Răspândirea solurilor pe glob depinde de
climă, de zonele de vegetaţie şi de relief. În zona
climei temperate putem întâlni:

- soluri puţin fertile (sub păduri de
foioase şi conifere);

- soluri brun roşcate (sub păduri de
foioase);

- soluri bogate în humus (cernoziomurile).
În funcţie de culoare,  solurile variază de

la:
- alb la negru - reflectând cantitatea de

humus;
- galben la roşu - reflectând compuşi ai

fierului.
În funcţie de textură (textura reprezintă

proporţia în care se află nisipul, praful şi argila
în sol), pot fi:

- soluri lutoase (cele mai bune);
- soluri  nisipoase (se lucrează uşor, dar

sunt sărace în elemente hrănitoare);
- soluri argiloase (se lucrează greu).

amplasarea de construcţii în medii naturale, baraje, hidrocentrale, gropi de gunoi, defrişări
iraţionale, stârpirea unor specii de animale şi plante duc la schimbarea echilibrului ecologic,
a mediului natural, şi implicit la degradarea solului.

Pentru a  proteja solul de acţiunea factorilor de mediu, se foloseşte "balsamul
plantelor"; rădăcinile fixează solul, îl protejează împotriva alunecărilor de teren şi
eroziunilor, drenează apa din pământ, iar frunzele, crengile şi florile uscate şi intrate în
putrefacţie constituie îngrăşământ natural pentru sol.

Putem spune că solul este viu. Conţine microorganisme (bacterii, mucegaiuri) şi alte
animale mici care au un rol important în structura solului; ele îngraşă solul reciclând
plantele şi animalele moarte ce au ajuns în sol şi le transformă în substanţe nutritive pentru
alte forme de viaţă, îmbunătăţesc structura solului, permit o penetrare mai bună a apei la
rădăcinile plantelor.
         Populaţia globului este în
continuă creştere. O dată cu
creşterea ei, creşte şi consumul.
Dar Pământul are aceleaşi
rezerve naturale care se refac în
mii şi milioane de ani. În goana
lui spre o civilizaţie mai
avansată, omul lasă în urma lui
cantităţi imense de deşeuri şi
zone pustii aride, fără să se
gândească la consecinţele
acţiunilor lui.
          Dintre sursele de poluare
amintim: deşeurile solide, ferti-
lizatorii, defrişările intensive.
          Solul, ca şi aerul şi apa
este un factor de mediu cu
influenţă deosebită asupra
sănătăţii. Se află în strânsă
corelaţie cu clima unei regiuni,
atât prin configuraţia, cât şi prin
natura şi structura lui. El
constituie, însă şi un factor
important în răspândirea unui
număr tot mai mare de boli, ca
urmare a poluării sale.

Solul este capitalul cel mai preţios de care dispune omul  pentru satisfacerea nevoilor
şi ambiţiilor sale. Cel puţin până la inventarea fotosintezei artificiale, cu toţii depindem de
stratul subţire şi roditor de la suprafaţa Pământului, de unde se extrag resursele necesare
vieţii.
 Paleta surselor de degradare a solului este vastă, însă cea mai vizibilă sursă este
acumularea unei enorme cantităţi de reziduri de tot felul. Imaginea haldelor de deşeuri din
jurul uzinelor şi impresionanta producţie de gunoi din centrele urbane sunt numai două din
aspectele acestui fenomen nociv. Gunoi a existat din totdeauna, dar noţiunea aceasta, ca şi
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Tipuri de poluări ale solului:
1. Poluarea biologică  este caracterizată prin contaminarea solului, odată cu

reziduurile, cu germeni patogeni care pot fi: excretaţi de om şi transmişi
prin sol (bacilii tific, dizenteric, virusurile holerei, poliomielitei, hepatitei,
etc) sau eliminaţi de animale şi transmişi prin sol (bacilii tetanic, antracit,
clostridii, etc). Biohelminţii sunt viermii care au nevoie de o gazdă
intermediară pentru a se dezvolta, iar geohelminţii sunt speciile care nu au
nevoie de o gazdă intermediară. Omul poate să fia atât gazdă finală cât şi
intermediară.

2. Poluarea chimică este cauzată în principal de pesticide şi îngrăşăminte.
Pentru combaterea dăunătorilor se folosesc substanţe chimice sau biologice
capabile să împiedice creşterea şi răspândirea dăunătorilor. Prin
combaterea chimică a dăunătorilor se distrug însă şi organisme folositoare
agriculturii, unii indivizi mai rezistenţi din populaţia dăunătorilor scapă de
efectele dăunătoare anul următor fiind necesară o concentraţie mai mare
de substanţă chimică. Combaterea biologică a dăunătorilor se bazează pe
folosirea unor organisme sau produşi ai metabolismului lor în scopul
distrugerii sau a limitării acţiunii dăunătorilor. Metodele folosite sunt:
bacteriofagia, (folosirea unor bacterii, viruşi), folosirea microorganismelor,
a paraziţilor şi prădătorilor.

3. Poluarea radioactivă a apărut în timpul celui de-al doilea război mondial, o
dată cu folosirea armei nucleare împotriva Japoniei. În prezent nu se
folosesc arme nucleare dar se folosesc substanţe radioactive în scopuri
ştiinţifice economice. În producerea energiei nucleare se foloseşte uraniul şi
plutoniul, care sunt radioactive şi produc diferite tipuri de cancer.

atâtea altele, si-a modificat serios conţinutul. În zilele noastre cantitatea de deşeuri pe cap de
locuitor pe zi este de 1.5 Kg în Europa şi de trei ori mai mult în SUA. Pentru gospodăriile
ţărăneşti tradiţionale şi deci pentru localităţile rurale, gunoiul însemna aproape exclusiv
resturi vegetale nefolosite de animale, care putrezeau în câteva luni, pentru ca iarna sau
primăvara sa fie împrăştiate pe câmp pentru fertilizare. Exista practic o reciclare naturală
completă ce se consuma aproape la fel şi în perimetrul oraşelor, ale căror periferii nu se
deosebeau de viaţa de la sate.
 Astăzi, plugurile tractoarelor scot deseori la iveală ambalaje de plastic şi cutii de
conserve, în primul rând pe terenurile arabile din jurul centrelor urbane, dar şi în alte părţi.
Prezenţa acestor obiecte aruncate şi a multor altora se întâlneşte, din păcate, şi în poienile
munţilor, şi pe malul râurilor sau pe litoralul marin, cam peste tot unde orăşeanul
"evadează" în sânul naturii.
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-- IV --
Aerul - în mişcare

Generalităţi

Atmosfera este alcătuită din mai multe straturi:

- troposfera se întinde până la aprox.16 km
de la suprafaţa Pământului şi reprezintă cam 95%
din atmosferă. Conţine toată umiditatea atmosferică,
straturile şi tipurile de nori(vezi cap. APA).Tot aici
se acumulează factorii poluanţi care reacţionează cu
elementele componente din sub influenţa razelor
solare.

- stratosfera se întinde până la aproximativ
35 km; este stratul uscat, ce conţine pătura de ozon
care filtrează radiaţiile ultraviolete de la Soare.
    Ozonul este un gaz având molecula formată din

trei atomi de oxigen, are concentraţie
maximă la circa 30 km de la suprafaţa
Pământului Se estimează că la ora
actuală există circa 3 miliarde de tone

de ozon. Dacă tot ozonul ar fi concentrat în formă
pură atunci ar forma în jurul Pământului un strat de
doar 3 mm.

Misiunea principală a ozonului în straturile
superioare ale atmosferei este de a proteja Terra de
razele ultraviolete ale Soarelui. De-a lungul timpului
viaţa vegetală de pe Pământ s-a adaptat la un anumit
nivel de radiaţii UV. Sporirea cantităţii de radiaţie
poate provoca distrugerea treptată a lumii vii. Fără
stratul de ozon, nu ar fi posibilă viaţa pe Pământ. În straturile de jos ale atmosferei ozonul
are un rol distrugător, el atacă celulele plantelor prin inhibiţia fotosintezei, intensifică
procesele nocive ale smogului.

- mezosfera şi termosfera sunt straturile externe ale atmosferei, densitatea gazelor
este mult mai mică, ceea ce nu permite supravieţuirea organismelor, temperatura în
mezosferă este de – 90 grade C0; este marcată uneori de nori argintii luminoşi; stratosfera
este urmată de la 80 de km de termosfera fierbinte, iar de la 480 de km de exosferă care se
continuă în spaţiul cosmic.

  Atmosfera este amestecul de gaze care înconjoară Pământul, amestec pe care
îl numim aer..
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Compoziţia aerului
Aerul este un amestec de gaze, alcătuit

după cum urmează (aproximativ):
 Oxigen 20,93% volum - 23% masa;
 Azot  78% volum;
 Argon 0,93% volum;
 Dioxid de carbon 0,03% - 0,07%

Alături de acestea, aerul mai conţine şi
heliu, xenon, neon şi krypton.

Azotul intră în sol pe două căi:
1.Prin intermediul unor bacterii

fixatoare de azot care utilizează acest
element la biosinteza unor compuşi azotaţi,
necesari şi plantelor gazdă;

2.Prin dizolvarea unor compuşi ai
azotului în apa de ploaie, când se formează
acizii azotos şi azotic.
 În zonele sărace în azot trăiesc plante
carnivore. Ele îşi completează necesarul de
azot din insectele pe care le mănâncă,
capturându-le prin diverse tehnici: unele
plante au mecanisme active de capturare a
insectelor (Dioneea – are frunze mari
mărginite de ţepi, în forma de scoică,
având pe suprafaţa frunzei un număr de
peri tari; dacă insecta atinge aceşti peri, se
declanşează mecanismul de închidere al
plantei); altele au tehnici pasive
(Nepenthes – la capătul frunzelor are
structuri în formă de urne, care conţin
substanţe dulci care atrag insectele; ele vor
aluneca şi vor cădea în interiorul urnei).

 OXIGENUL
Determină în cea mai mare măsură însuşirile fizice şi chimice ale aerului,
însuşiri care fac din acesta un adevărat scut protector, la adăpostul căruia se
desfăşoară viaţa pe Pământ. El prezintă o deosebită importanţă biologică
deoarece influenţează toate procesele fundamentale care au loc la nivelul
regnului animal sau vegetal. De asemenea este parte componentă importantă

a materiei din organismele vii.

 AZOTUL
Este gazul cel mai
răspândit în atmosfera
terestră. Azotul are un rol
foarte important în viaţa

plantelor şi animalelor, fiind
constituentul tuturor celulelor vii,
proteinelor şi acizilor nucleici.
Animalele şi plantele nu pot asimila
direct azotul din aerul atmosferic; ele
au nevoie de azot sub formă de săruri
solubile, pe care plantele le iau din
sol.

 ARGONUL
Este al treilea component
al aerului. Nu are un rol
ecologic deosebit.

 DIOXIDUL DE CARBON
Este principalul purtător
al carbonului în natură.
Circuitul carbonului

cuprinde toate procesele prin care
carbonul trece în atmosferă, în oceane
si în corpul vieţuitoarelor. Dioxidul de carbon (CO2) provine din: arderea combustibililor;
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Înţelegem prin poluarea aerului prezenţa în atmosferă a unor substanţe
străine de compoziţia normală a aerului, care în funcţie de concentraţie şi/sau
timpul de acţiune provoacă tulburări ale sănătăţii omului, creează disconfort
populaţiei dintr-un teritoriu, afectează flora şi fauna sau alterează mediu de
viaţă al omului. Deci, pentru a fi consideraţi poluanţi – substanţele prezente în
atmosferă trebuie să exercite un efect nociv asupra omului sau a mediului său
de viaţă.

putrezirea plantelor, animalelor şi a bacteriilor moarte; erupţiile vulcanilor; respiraţia
vieţuitoarelor. Ziua, concentraţia de CO2 scade datorită fotosintezei, iar noaptea creşte,
datorită respiraţiei vieţuitoarelor şi absenţei fotosintezei. Dioxidul de carbon este un
component important, care participă la procesul de fotosinteză, proces prin care plantele
verzi transformă energia solară în energie chimică. (vezi cap. II)

De la revoluţia industrială începută în anii 1700, activităţile umane au pompat în aer
miliarde de tone de  dioxid de carbon, şi alte gaze nocive (nitraţi, clorfluorocarbonaţi,
(CFC), metan.)

Sursele de poluare a aerului pot fi clasificate în două grupe: surse naturale şi surse
artificiale  (O importanţă deosebită prezintă oscilaţiile concentraţiei oxigenului şi dioxidului
de carbon, rezultate din activitatea umană):

a) Există, practic, trei principale surse naturale generatoare de praf, cenuşă şi/sau fum în
atmosfera: erupţiile vulcanice; furtunile de praf; incendiile naturale ale pădurilor.
b)    Sursele artificiale generatoare de praf, cenuşă şi fum cuprind, în general, toate
activităţile omeneşti bazate pe arderea combustibililor lichizi, solizi sau gazoşi,
transporturile, activităţile gospodăreşti, agricultura.

Principalele surse de poluare a aerului sunt
întreprinderile industriale, care folosesc şi elimină
numeroase gaze şi particule de metale care pătrund în
atmosferă. Prin arderea a aproape opt miliarde de tone
de combustibil convenţional se degajă anual în
atmosferă aproximativ un miliard şi jumătate tone de
cenuşă, praf şi gaze. Pe lângă arderea combustibililor -
cărbune, petrol, lemn, gaze naturale - probleme
asemănătoare crează şi alte industrii, îndeosebi cea
chimică, metalurgică, unele ramuri ale industriei
constructoare de maşini, industria alimentară etc. - ca şi
circulaţia automobilelor, avioanelor, trenurilor,
vapoarelor etc.

Efectele poluării aerului asupra mediului înconjurător

Circulaţia auto este din ce în ce mai intensă.  Pe o distanţă de 1000 km, un automobil
consumă tot atâta oxigen cât consumă un om într-un an, iar un avion modern emite o
cantitate de fum  şi poluanţi echivalentă cu cea emisă de 24  de camioane.
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Oamenii de ştiinţă consideră că emisiile de CO2 în atmosfera Pământului au dus la
creşterea temperaturii pe Pământ. Efectul de seră este accelerat de activităţile umane, iar
temperatura Pământului va creşte  mult, în timp relativ scurt.

Încălzirea Pământului  poate avea următoarele consecinţe:

 multe regiuni  de pe glob vor deveni mai calde,  ceea ce va influenţa agricultura şi
condiţiile de trai ale multor specii de plante şi animale.

 oceanele se vor încălzi, ceea ce va duce la mărirea volumului de apă; topirea gheţarilor
va duce la creşterea nivelului mărilor. Oraşele,    porturile,       deltele râurilor şi
zonele umede din  lume vor putea fi inundate. Sunt
supuse unui risc major Veneţia, New Orleans,
Bangladesh,      Insulele      Maldive      şi  ţările
din  Scandinavia.

 se va  accelera procesul de trecere a apei dintr-o
stare de agregare în alta, ploile şi perioadele de
secetă vor fi mai lungi, iar uraganele mai intense.

Dar cel mai afectat de fum şi gaze este stratul de
ozon care se distruge lăsând să ajungă pe Pământ razele
ultraviolete. Găuri ale stratului de ozon au fost
observate în diverse zone ale globului terestru. În
ultimii ani grosimea stratului de ozon de  deasupra emisferei de nord s-a redus cu circa 10%.
Subţierea stratului de ozon pune în pericol existenţa omenirii.

Radiaţiile vizibile de la Soare pătrund prin atmosferă şi încălzesc Pământul. Căldura
părăseşte suprafaţa Pământului sub formă de raze infraroşii. Gazele cunoscute şi sub denumirea
de "gaze de seră" acţionează ca o pătură, absorb o parte din razele infraroşii nelăsând căldura

să evadeze în spaţiu.
Efectul de seră încălzeşte atmosfera Pământului aşa cum

este cald într-o seră în timp de iarnă. Efectul de seră este natural.
Fără el, toată căldura s-ar întoarce în spaţiu, iar planeta noastră ar
fi la fel de rece şi fără viaţă ca şi Luna. Micile particule de metale
grele (plumb, cadmiu, mercur) emise în atmosferă, inhalate, ajung
în sânge provocând dereglări ale circulaţiei şi apariţia unor boli
foarte grave. Problema poluării aerului cu pulberi este de mult timp
în atenţia oamenilor de ştiinţă. Există aparate care măsoară
concentraţia de diferite substanţe poluante, stabilindu-se anumite
praguri pentru concentraţia minim admisibilă. Pentru diminuarea
poluării aerului se folosesc diferite filtre plasate în coşurile
fabricilor şi în ţevile de eşapament , care reţin o  mare parte din
aceste substanţe.
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Efectele poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei

 Prin plămânii unui om aflat în stare de repaus trece  o cantitate de 500 cm3 de aer,
volum care creşte mult în cazul efectuării unui efort fizic, fiind direct proporţional cu acest
efort. În 24 ore  omul respiră circa 15-25 m3 de aer. Comparând consumul de alimente şi
apă, în timp de 24 ore, omul inhalează în medie 15 kg de aer in timp ce consumul de apă nu
depăşeşte de obicei 2,5 kg, iar cel de alimente 1,5 kg

Din punct de vedere al igienei, aerul influenţează sănătatea
atât prin compoziţia sa chimică, cât şi prin proprietăţile sale fizice
(temperatură, umiditate, curenţi de aer, radiaţii, presiune). Scăderea
concentraţiei de oxigen din aer şi  scăderea presiunii atmosferice,
au ca efect  alterarea schimbului de gaze (O2 şi CO2) şi a
procesului de oxigenare a sângelui. Dioxidul de carbon, întâlnit în
atmosferă în proporţie de 0,03%, nu produce tulburări manifestate
decât în situaţiile în care este împiedicată trecerea gazului din
sângele venos în alveola pulmonară şi eliminarea lui prin aerul
expirat. Primele tulburări apar în jurul concentraţiei de 3%, sub formă de tulburări
respiratorii (accelerarea respiraţiei), apare  apoi cianoza, urmată de tulburări  circulatorii.

Abstracţie făcând de unele unităţi industriale plasate în plină natură, grosul poluării
atmosferice provine din oraşe, deci primele victime sunt orăşenii. În zonele puternic
industrializate, procentul de îmbolnăviri ale căilor respiratorii, inclusiv cancerul pulmonar,
este de câteva ori mai mare.

Copiii sunt mult mai afectaţi de bolile respiratorii decât adulţii deoarece ei, în ciuda
greutăţii, inhalează mai mult aer decât adulţii, au căile respiratorii mai înguste care se pot
irita mai uşor. Copiii îşi petrec mai mult timp afară decât adulţii, deci sunt mai expuşi la

inhalarea  unor doze mai mari de aer
poluat; totodată ei respiră mult pe gură,
impurităţile ajung direct în plămâni,
apoi în sânge, provocând boli grave.

Gazele emise de trafic şi
industrie provoacă dureri de cap,
infecţii respiratorii, ameţeli, lipsa poftei
de mâncare, etc.

Factorii poluanţi pot fi :       
- iritanţi, provoacă efecte

negative asupra mucoasei oculare şi
îndeosebi asupra aparatului respirator.
În această grupă intră pulberile
netoxice, precum şi o sumă de gaze şi
vapori ca dioxidul de sulf, dioxidul de

azot, ozonul şi substanţele oxidante, clorul, amoniacul etc. Poluarea iritantă constituie cea
mai răspândită dintre tipurile de poluare, rezultând în primul rând din procesele de ardere a
combustibilului, dar şi din celelalte surse de poluare;

- fibrozanţi, produc modificări fibroase la nivelul aparatului respirator. Printre cei
mai răspândiţi sunt dioxidul de siliciu, azbestul şi oxizii de fier, la care se adaugă compuşii
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de cobalt, bariu etc. Sunt mult mai agresivi în mediul industrial, unde determină îmbolnăviri
specifice care sunt excepţionale în condiţii de poluare a aerului. Totuşi poluarea intensă cu
pulberi poate duce la modificări fibroase pulmonare;

- toxici asfixianţi, sunt cei care împiedică asigurarea cu oxigen a ţesuturilor
organismului. Dintre poluanţii atmosferici cu efect asfixiant cel mai important este oxidul de
carbon, care formează cu hemoglobina un compus
relativ stabil (carboxihemoglobina) şi împiedică
astfel oxigenarea sângelui şi transportul de oxigen
către ţesuturi. În funcţie de concentraţia din aer şi
timpul de expunere, se realizează o anumită
proporţie de carboxihemoglobină. Intoxicaţia
acută este relativ rară, apărând practic numai în
spaţii închise, în prezenţa unor surse importante de
CO (în încăperi în care sistemele de încălzit
funcţionează defectuos, garaje, pasajele subterane
pentru autovehicule etc.)

- alergenici din atmosferă, sunt cunoscuţi
de multă vreme. Îndeosebi este cazul poluanţilor
naturali (polen, fungi, insecte) precum şi a prafului
din casă, responsabili de un număr foarte mare de alergii respiratorii sau cutanate. Pe lângă
acestea se adaugă poluanţii proveniţi din surse artificiale – în special industriale – care pot
emite in atmosferă o sumă de alergeni compleţi sau incompleţi. Pe primul loc din acest
punct de vedere, se găseşte industria chimică (industria maselor plastice, industria
farmaceutică, fabricile de insecticide etc.). Sunt semnalate şi situaţii cu apariţia unor
fenomene alergice în masă, ca cel de la New Orleans din 1958 în care alergenul a fost
identificat in praful provenit de la deşeuri industriale depuse în halde.

- cancerigeni, există foarte mari dificultăţi în estimarea rolului poluanţilor
atmosferici ca factori etiologici ai cancerului. Totuşi creşterea frecvenţei cancerului
îndeosebi în mediul urban, a impus luarea în considerare şi a poluanţilor atmosferici ca
agenţi cauzali posibili, cu atât mai mult cu cât în zonele poluate au fost identificate în aer
substanţe cert carcinogene.

Putem clasifica substanţele carcinogene prezente în aer în substanţe organice şi
substanţe anorganice.

Dintre poluanţii organici cancerigeni din aer, cei mai
răspândiţi sunt hidrocarburile policiclice aromatice ca benzopiren,
benzoantracen, benzofluoranten etc. Cel mai răspândit este
benzopirenul, provenind din procese de combustie atât fixe cât şi
mobile. Ia naştere în timpul arderii, se volatilizează la temperatură
ridicată şi condensează rapid pe elementele în suspensie. Substanţa

cancerigenă este cunoscută de multă vreme, iar prezenţa sa în aer indică un risc crescut de
cancer pulmonar. Efecte cancerigene se atribuie şi insecticidelor organoclorurate precum şi
unor monomeri folosiţi la fabricarea maselor practice.

Mai sunt incriminaţi ca agenţi cancerigeni dibenzacridina, epoxizii, precum şi
nitrosaminele, în aer putând fi prezenţi precursorii acestora (nitriţii şi aminele secundare).
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Dintre poluanţii cancerigeni anorganici menţionăm azbestul, arsenul, cromul,
cobaltul, beriliul, nichelul şi seleniul. Mai frecvent întâlniţi în mediul industrial, prezenţa lor
în aer a fost semnalată şi în zonele adiacente mediului industrial.

Un aspect deosebit îl prezintă azbestul, mai periculos decât se presupunea cu câţiva
ani in urmă şi a cărui prezenţă a fost demonstrată atât în atmosfera urbană cât şi în plămânii
unui procent apreciabil din populaţia urbană neexpusă profesional.

Poluarea fonică

Mediul nostru geografic este un mediu fonic în care se produc diferite sunete şi
zgomote.
 Sunetul este un semnal sonor din mediul exterior, ca şi lumina, mirosul, căldura,
frigul etc. Sunetele care au origine naturală sunt: tunetul, izbiturile de val, clipocitul apei,
ţârâitul de greier, ţipătul de pasăre, lătratul de câine, prăbuşirile de stâncă, vuietul vântului
etc. Odată cu apariţia omului a apărut şi sunetul emis prin vorbire. Aceste sunete constituie
semnale fără de care  ne-am putea orienta mai greu în natură. Sursele sunetelor produse de
civilizaţia umană sunt foarte diferite: circulaţia, industria, şantierele de construcţii, cartierele
de locuit, toate constituie surse de zgomot specific umane.

Sunetul este o vibraţie mecanică regulată a particulelor de aer care se caracterizează
prin frecvenţă şi intensitate. Frecvenţa sunetului se măsoară în herzi. Cu cât frecvenţa este
mai mare, cu atât sunetul este mai ascuţit. Omul percepe sunete între 16 şi 20000 Hz. Sub
16 Hz este domeniul infrasunetelor, peste 20 000 Hz este domeniul ultrasunetelor. Sunetele
din aceste două domenii nu sunt percepute de urechea omului. Audibilitatea optimă este
situată între 1000 şi 4500 Hz.

Intensitatea sunetelor se măsoară în decibeli.
Omul aude în mod normal sunete între 10 şi 130 dB.
În mediul nostru fonic există, în general, un fond sonor
de bază, peste care se înscriu apoi sunete sau zgomote.
          Zgomotul este un sunet care depăşeşte o
anumită intensitate şi poate  provoca durere. Este cel
mai răspândit rezultat nedorit al progresului tehnic, al
civilizaţiei. Zgomotul poate provoca tulburări
dăunătoare omului, declanşând adesea fenomenul de
stres. Este cu atât mai periculos cu cât intensitatea şi
perioada de expunere la zgomot sunt mai mari . Dacă
zgomotul se repetă zilnic poate provoca instabilitate,
nelinişte, surditate parţială sau totală.
 Zgomotele din timpul nopţii sunt mai dăunătoare decât cele din timpul zilei, deoarece,
somnul superficial determină acumularea oboselii, având consecinţe grave ca:
hipertensiunea arterială, ulcerul, putând provoca chiar şi infarct.

Şi zgomotele din timpul zilei au efecte nefavorabile asupra organismului,
determinând creşterea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale, dureri de cap, ameţeli, senzaţii
de nelinişte, frică, scăderea capacităţii de concentrare, ş.a.m.d.

Sursele de zgomote sunt variate: circulaţia rutieră, feroviară, aeriană, lucrări în
construcţii, aparatele casnice, aparatele  audio-video, soneriile, animalele, oamenii. În
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vederea combaterii poluării fonice s-au construit aparate care măsoară intensitatea sunetelor
stabilindu-se intensitatea maximă a zgomotelor nepericuloase pentru om. S-au stabilit
limitele de intensitate a sunetelor emise de fabrici, centre urbane, spitale, care au fost apoi
legiferate.

Pentru reducerea poluării fonice se folosesc metode variate:
- proiectarea maşinilor, agregatelor, vehiculelor cu un efect sonor redus;
- devierea circulaţiei în afara oraşelor;
- amplasarea uzinelor zgomotoase în afara zonelor de locuit;
 - proiectarea caselor cu pereţi izolaţi fonic;
- plantarea perdelelor forestiere de protecţie şi construire  a zidurilor
antifonice de-a lungul autostrăzilor;
- folosirea antifoanelor interne (vata, cauciuc) şi externe (căşti protectoare).
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Apa este compusul cel mai des întâlnit pe Pământ. Apa pură este fără
miros, fără culoare, fără gust şi are o importanţă deosebită pentru viaţa
omului, a plantelor şi a animalelor.

Atâta vreme cât Pământul va avea atmosferă cantitatea apei de pe
Pământ va rămâne aceeaşi. Cantitatea de apă nici nu creşte, nici nu scade, ci
se realizează mici schimburi permanente de apă între mări , oceane,
atmosferă şi continente.

--V--
Apa – prezentă peste tot

Generalităţi

Fără apă, plantele se ofilesc şi mor; animalele ierbivore, fără hrană mor şi ele, iar
animalele carnivore fără hrană şi fără adăpost vor avea aceeaşi soartă. Omul nu poate trăi
fără apa pe care o ia din natură.

În general, apa nu este  pură, pentru că ea dizolvă aproape tot ce atinge. Aceasta este
una dintre proprietăţile cele mai folositoare ale apei., care o face să fie cel mai bun solvent
cunoscut. Dacă apa nu ar dizolva substanţele hrănitoare şi minerale pe care le absorb
plantele, nu ar exista viaţă pe Pământ.

Pe Glob există cantităţi enorme de apă în învelişurile lui externe. Atmosfera
constituie unul dintre învelişurile planetei noastre, în care apa se găseşte în cantităţi
apreciabile. În rocile de pe glob apa se găseşte până adâncimea la care, din cauza
temperaturii, se evaporă. În litosferă, apa se poate găsi sub formă lichidă sau gazoasă, atât
liberă, cât şi legată în anumite structuri cristaline.
Ca şi la suprafaţa scoarţei terestre, apa din atmosferă apare în toate cele trei stări de agregare
care o caracterizează:
a) stare gazoasă, sub formă de vapori, condiţionând umiditatea aerului şi fiind prezentă,

chiar şi în aerul foarte uscat;
b) stare lichidă, sub formă de picături foarte fine ( în cazul ceţii şi al

norilor) sau mai mari ( în cazul burniţei şi ploilor );
c) stare solidă, sub formă de ace fine de gheaţă şi fulgi de zăpadă, în

norii aflaţi la înălţimi mari sau în straturile reci de aer, ca şi sub
formă de grindină de diferite dimensiuni (bobiţe fine de
“măzăriche” sau bulgări de mărimea unui ou de gâscă).
Litosfera primară, oceanele şi mările sunt depozitele cele mai mari de apă. Atmosfera,

suprafaţa continentelor şi freaticul lor sunt cele mai sărace depozite de apă. Cu toate acestea,
deşi apa continentală este în cantitate relativ redusă, ea are cea mai mare putere de
circulaţie, revenind în circuit de nenumărate ori faţă de apa din litosferă sau din mări şi
oceane.

Circuitul apei în natură

Cantitativ apa este o resursă inepuizabilă.



                                                                                                                      23

1 – Vapori de apă

2 – Nori

3 – Precipitaţii

4 – Apă freatică

Drumul apei din oceane în atmosferă, apoi din atmosferă pe uscat şi de pe uscat
înapoi în oceane poartă numele de circuitul apei în natură. În acest circuit, apa trece prin
toate cele trei stări de agregare: lichidă, solidă şi gazoasă. Circuitul apei în natură este
posibil datorită căldurii solare, iar atmosfera este un intermediar de neînlocuit între oceane
şi continente.

În per-
manenţă, din
mări şi oceane,
din cauza
căldurii solare
se evaporă o
cantitate mare
de apă, care

ajunsă în atmosferă se transformă
în nori. Din nori, o parte a apei se
întoarce iarăşi în ocean, sub
forma precipitaţiilor. O altă parte

cade pe uscat sub formă de ploi şi de ninsori. Apa ajunsă pe uscat se reîntoarce  în atmosferă
datorită evaporării şi respiraţiei plantelor şi animalelor, se infiltrează în sol, ieşind la
suprafaţă sub formă de izvoare, sau este adunată de râuri şi fluvii care o transportă din nou
în mare.

Circuitul apei în natură nu se întrerupe niciodată. Este de reţinut faptul că din apa
sărată a mărilor şi oceanelor iau naştere apele dulci de pe continente.

Importanţa hidrosferei

Apa stă la baza existenţei vieţii pe Pământ.

Învelişul de apă al Pământului poartă numele de hidrosferă.
Fiecare din componentele hidrosferei îşi are rolul său pe Pământ, la fel de important.

Oceanele au rolul unui mare rezervor de căldură, acumulată de la Soare. Curenţii marini
distribuie această căldură de la latitudinile joase la cele înalte. Totodată oceanele sunt mari
rezervoare de săruri minerale şi alte substanţe. Apa din precipitaţii erodează rocile şi solul
contribuind la formarea formelor de relief.

Apele de suprafaţă sunt folosite în agricultură şi în industrie. La fel de importante
pentru om sunt şi apele subterane care constituie rezerva de apă potabilă.

Apele de suprafaţă şi cele subterane reprezintă numai o mică parte din apa dulce
lichidă care poate fi folosită de om. Sursele de alimentare ale acestora sunt precipitaţiile însă
căderea lor nu poate fi controlată de către om. Nu întotdeauna plouă sau ninge acolo unde
dorim şi în perioadele în care dorim. În schimb apa poate fi adunată, păstrată şi transportată
acolo unde avem nevoie de ea. Utilizarea  apei trebuie făcută însă cu mare grijă.

Circuitul apei in natură este influenţat de o serie de factori: evaporaţia, condensarea
şi precipitaţiile, factori climatici.



  24

La rândul ei, evaporarea este
influenţată de o serie de factori, cum
ar fi:

- vântul, (care poate înlocui aerul
mai rece de la suprafaţa
unităţilor acvatice  cu unul mai
cald, capabil să primească noi
cantităţi de vapori de apă );

- solul, care influenţează prin
culoarea şi mai ales prin
structura sa ( rezervele de apă
din sol, natura solului, covorul
vegetal de la suprafaţa lui şi
condiţiile meteorologice locale –
temperatura, umiditatea, radiaţia
locală, - precum si relieful );

- relieful, ( care are o influenţă
directă, prin expoziţia versaţilor,
putând crea condiţii deosebite
între un versant şi altul, fapt care
se observă şi în zonalitatea
vegetaţiei );

- vegetaţia, are o influenţă mai
complexă (vara reţine apele din
precipitaţii, pe care le redă
atmosferei rapid prin evapo-
transpiraţie, dar totodată, prin
umbrirea solului, reduce
cantitatea apei evaporate de la
suprafaţă şi din interiorul
acestuia).

Evaporarea este procesul natural prin  care apa din hidrosferă, litosferă şi biosferă, în
contact direct cu aerul atmosferic, se transformă în vapori, trecând în învelişul gazos al
Pământului. Se restituie, astfel atmosferei,
un însemnat procentaj al apelor pe care
aceasta le-a pierdut pe calea
precipitaţiilor. Când fenomenul se
produce direct de la suprafaţa apei
fenomenul se numeşte vaporizare; în cazul
suprafeţei solului şi a învelişului vegetal,
vorbim despre  evapo-transpiraţie;
evaporarea produsă de pe suprafaţa
stratului de zăpadă sau gheaţă se numeşte
sublimare; iar evaporarea produsă prin
transpiraţia plantelor şi animalelor se
numeşte evaporare fiziologică.

Condensarea este procesul care are
loc în atmosferă, unde surplusul de vapori
ajunşi la saturaţie, la o temperatură
scăzută se transformă în picături de apă,
sau sublimează, sub forma unor mici
cristale de gheată.  Procesul condensării
(respectiv al sublimării) înregistrează mai
întâi o fază de formare a norilor şi a ceţei
şi, în al doilea rând, o fază de  formare a
precipitaţiilor. A doua fază nu este
absolut obligatorie, de foarte multe ori
condensarea oprindu-se la faza de ceaţă-
nori.

Norii iau naştere prin condensarea
sau cristalizarea vaporilor de apă, când are
loc contactul dintre masele de aer cald şi
umed cu cele de aer rece; sau la simpla
scădere a temperaturii aerului. Picăturile
care formează norii au o mărime cuprinsă
între 0,05 mm si 0,1 mm. Cele de
dimensiuni mai mari sunt atrase spre
pământ sub formă de burniţă. După forma şi structura lor, norii pot fi clasificaţi în:

Ceaţă- nori care ating pământul; se formează adeseori în zonele joase şi în apropiere
de ape în nopţi senine.

Cumulus - nori graşi şi albi, seamănă cu o conopidă. Aduc vreme bună când între ei
este spaţiu mult şi când nu sunt foarte mari

Stratus - pătură de nori gri aflaţi la înălţime mică; aduc poaie măruntă, ninsoare sau
burniţă.
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Stratocumulus- seamănă cu norii cumulus, dar sunt lipiţi unul de celălalt, formând un
fel de pătură. Arată ca nişte mingi din bumbac, murdare. Dacă devin negri, se apropie ploaia
sau ninsoarea.

Nimbostratus- strat de nori mai gros decât stratus, care acoperă complet soarele,
aducând furtuni sau ninsori cu fulgi mari.

Cumulonimbus - se mai numesc şi nori verticali deoarece pot atinge înălţimea de 18
000 m; ei aduc furtuni foarte mari, fiind numiţi popular  şi "capul tunetelor".

Nori medii (între 1800 şi 6000
m)

Altocumulus: grămezi de
norişori albi şi gri sub formă de mingi
sau turnuleţe de diferite mărimi;

Altostratus- straturi gri de nori
care, dacă acoperă soarele sau luna, le
fac să se vadă ca şi cum ar fi în
spatele unei sticle mate.

Nori înalţi ( 6000 – 12000 m)
Cirrus - sunt unii dintre cei mai

înalţi nori, care sunt primul semn că
se apropie un front de aer cald;

Cirrocumulus - nori mici şi
pufoşi, ca nişte mingi (mai mici decât
altocumulus) , care anunţă vreme
bună şi caldă;

Cirrostratus- strat subţire de
nori cirrus, prin care lumina  Soarelui
sau al lunii este filtrată sub formă de
raze.

Precipitaţiile reprezintă apa care cade pe pământ, în stare lichidă sau solidă, cu durată
şi intensităţi diferite, din atmosfera saturată în vapori. Prin precipitaţii se înţeleg:

- ploaia, zăpada, grindina, roua, bruma, chiciura (promoroaca), acestea din urmă
fiind rezultate în urma condensării vaporilor de apă chiar pe suprafaţa Pământului.

După intensitate şi durată se disting:  ploi sau ninsori mărunte de lungă durată;
burniţele ( picături de apă sau aciculi de gheaţă aproape invizibile); averse (ploi sau ninsori
abundente cu picături sau fulgi foarte mari).

Repartiţia precipitaţiilor este condiţionată de un întreg complex de factori, dintre care
mai importanţi ar fi: temperatura, vânturile, apropierea sau
depărtarea de bazinele marine, relieful, expoziţia reliefului, curenţii
maritimi, vegetaţia; un rol esenţial îl are şi circulaţia generală a
atmosferei.

Vînturile
          Aerul se mişcă dintr-o zonă cu presiune mare spre alta cu presiune scăzută. Dacă
diferenţa de presiune atmosferică de la o zonă la alta este mare, atunci vântul va bate în
rafale, dar dacă diferenţa de presiune este mică, vânturile vor fi domoale şi uşoare. În urma
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Austrul  suflă dinspre Apus; de obicei îşi lasă umezeala adusă dinspre Marea Mediterană în
regiunea Munţilor Dinarici şi ajunge la noi, prin Crişana, Banat, Oltenia ca un vânt cald şi
foarte uscat, aducător de secetă, motiv pentru care a fost numit, popular, “Sărăcilă”. În
timpul iernii este aducător de geruri mari, fără precipitaţii.

Nemirul  suflă din SE –ul Transilvaniei, fiind specific mai ales pentru Depresiunea
Braşovului; suflă cu viteze ce depăşesc adesea 20-25 m/s.

Vântul Mare  ia naştere datorită diferenţei de presiune de o parte şi de alta a lanţului
muntos. Bate dinspre M-ţii Făgăraş spre depresiunea Oltului, spre sfărşitul iernii fiind un
vânt cald şi uscat.

Vântul Negru suflă de obicei prin Dobrogea, fiind uscat, fierbinte. Uneori influenţa sa este
simţită şi în Bărăgan.
În zonele de deal şi de munte sunt cunoscute o serie de vânturi locale cum ar fi : Orădeanul
(Partea vestică a Munţilor Apuseni), Ardeleanul, Făgărăşanul ( suflă din V spre masivele
Bucegi şi Ciucaş).

În ţara noastră, datorită aşezării geografice şi
particularităţii reliefului, întâlnim o mare varietate
de vânturi:

Crivăţul  este poate vântul cel mai specific, datorită
zonei întinse pe care suflă: Moldov, Dobrogea, sudul
şi estul Munteniei, dar şi datorită vitezei. Este un
vânt de iarnă, ce suflă pe direcţia NE - SV, cu viteze
ce depăşesc uneori 30-35 m/s. În perioada caldă a
anului,  are o viteză mai redusă şi este un vânt uscat
şi cald.

Poluarea apei este un fenomen prin care se produc
modificări calitative negative ale proprietăţilor naturale ale
apei. Poluarea poate fi naturală şi artificială.

deplasării aerului, căldura şi umezeala vor fi transferate dintr-un loc în altul, tot aşa cum în
anumite situaţii aerul mai rece şi uscat va lua locul celui mai cald şi mai umed.

Vântul se caracterizeară prin direcţie şi viteză.  Direcţia se stabileşte în raport cu
punctul cardinal dinspre care suflă, iar viteza indică distanţa parcursă de aer într-o unitate de
timp.

Există numeroase tipuri de vânturi, caracteristice pentru fiecare zonă. Cine nu a auzit
despre cicloni, musoni, uragane, tornade care fac ravagii prin America, Africa sau Asia?

Vântul poate ajuta oamenii,
plantele sau animalele. El
împrăştie seminţele, polenul,
ajutând răspândirea seminţelor sau
polenizarea. Numeroşi păianjeni
folosesc vântul pentru a se deplasa.
Vântul poartă mirosul diferitelor
animale, ajutând carnivorele să îşi
simtă prada, iar pe ierbivore să
simtă  pericolul.

Poluarea apei

Poluarea artificială este cauzată de introducerea prin activităţi
umane a unor substanţe poluante direct, ca urmare a deversării apelor din reţeaua de
canalizare, apei reziduale din industrie,  etc.

Apa din natură trebuie să fie curată, adică să nu conţină substanţe toxice, dăunătoare
vieţii. Apa pe care omul o foloseşte pentru băut trebuie să fie potabilă. Apa din jurul
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fabricilor, fermelor de animale, oraşelor mari este poluată. Ca apa să devină potabilă, omul
o tratează, folosind filtre speciale.

În râurile poluate, plantele sunt primele care dispar, apoi încep să moară şi animalele
cu cea mai mică rezistenţă, cum ar fi peştii. Uneori, în urma unor greşeli, se evacuează în
ape reziduuri otrăvitoare în cantităţi foarte mari, ceea ce provoacă adevărate catastrofe
ecologice.

Apele poluate conţin microorganisme, substanţe chimice, ( ex. DDT, fenoli, fosfaţi,
hidrocarburi), metale grele (mercur, plumb, cupru, zinc). Gazele de eşapament ale
motoarelor introduc anual în oceane şi mări, cca. 200.000 t plumb care se acumulează în

anumite organisme marine, unde, concentrându-se duce la moartea
acestora. Şi mercurul produce grave tulburări de sănătate, dereglări
ale sistemului nervos.

Gazele care provin din zonele industriale, prin intermediul
precipitaţiilor ajung în ape afectând flora şi fauna acvatică.

Sursele de poluare a solului influenţează şi apele subterane.
(vezi cap. Solul)

O altă sursă de poluare apei sunt activităţile gospodăreşti.
Poluarea naturală constă in pătrunderea în apă a unor substanţe străine naturale,

precum sărurile solubile, particulele solide, vegetaţia subacvatică, etc.
În mod normal organismul uman are nevoie zilnic de 2 litri şi jumătate de apă, dar

uneori această nevoie poate să crească. Timpul trăit de vieţuitoare fără apă, variază mult de
la o specie la alta. Unele specii, cum sunt moliile sau şerpii au o rezistenţă foarte mare la
lipsa apei. La fel şi cămilele au o rezistenţă mare la deshidratare. Însă majoritatea animalelor
nu pot suferi lipsa îndelungată a apei. Oamenii pierduţi în deşert fără apă, supravieţuiesc cel
mult 3 zile.

Apa influenţează sănătatea populaţiei în mod direct prin calităţile sale biologice,
chimice şi fizice, sau indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei
stări insalubre, a deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei şi a localităţilor, ceea ce duce
la răspândirea unor afecţiuni digestive (dizenteria si hepatita epidemică, a unor boli de piele,
etc.)

Bolile umane, produse ca urmare directă a calităţii apei, pot fi clasificate în:
- boli cauzate de infecţii răspândite prin consum de apă infectată (diareea, febra

tifoidă, hepatita tip A, salmoneloza, etc.);
- boli cauzate de infecţii transmise prin animale acvatice

precum bilharioza;
- boli cauzate de infecţii răspândite prin insecte cu stadii

acvatice (malarie);
- boli cauzate de infecţii transmise prin animale acvatice

nevertebrate.
O serie întreagă de boli netransmisibile sunt considerate astăzi ca fiind determinate

sau favorizate de compoziţia chimică a apei, citând în acest sens: guşa endemică,  caria
dentară  şi fluoroza endemică,  afecţiunile cardiovasculare,  intoxicaţiile cu plumb, 
intoxicaţiile cu cadmiu. Alte intoxicaţii mai frecvent întâlnite, determinate de compoziţia
apei, sunt: intoxicaţia cu crom, intoxicaţia cu arsen, intoxicaţia cu cianuri.
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 Resurse neregenerabile
 Energie din lemn
 Copacii absorb energie de la Soare. Prin arderea lemnului se obţine energie sub formă de căldură.  În ţările
sărace ale lumii, Etiopia sau Nepal 90% din energie provine din arderea lemnului.
 Combustibilii fosili
 Cărbunii, petrolul şi gazele naturale sunt combustibili fosili, neregenerabili. Ei s-au format în epoci
geologice îndepărtate din fosilizarea nămolului sapropelic acumulat pe fundul mărilor şi oceanelor. Ca şi
lemnul, prin ardere combustibilii fosili produc energie dar degajă şi gaze nocive.
 Energia nucleară
 Energia nucleară rezultă din descompunerea atomilor unui combustibil nuclear, ca de exemplu uraniul. Din
cantităţi mici de combustibil se degajă foarte multă căldură. Energia nucleară este periculoasă datorită
faptului că în procesul de descompunere a atomilor radioactive eliberează particule radioactive periculoase
pentru organismele vii. De asemenea , deşeurile rezultate în reactoarele nucleare sunt radioactive şi
stocarea lor nu este rezolvată, ele putând de asemenea polua mediul înconjurător.

-- VI --
Deşeurile

Generalităţi

Numeroase probleme de mediu ameninţă planeta noastră. O problemă majoră o
constituie fără nici o îndoială: deşeurile.

De când există viaţă pe Pământ, au existat şi deşeuri. Până în era maşinilor şi a
industriei au existat deşeuri naturale. Acestea sunt recuperate în ciclul natural, adică natura
reia aceste deşeuri şi le transformă din nou în materii prime. Ex.: humusul, petrolul (s-a
format în decursul a milioane de ani din depozite de plante şi animale de pe fundul
oceanelor şi mărilor descompuse de bacterii).

Din 1765, când James Watt a inventat maşina cu aburi, a început procesul de
industrializare. De atunci uzinele şi maşinile au permis omului să transforme resursele
naturale în produse finite.

Există resurse naturale  epuizabile şi resurse naturale care nu se epuizează.
 Cea mai mare parte din producţia mondială de energie este data de combustibilii
fosili, cărbunii, petrolul şi gazele naturale, care constituie resurse de energie neregenerabile

sau epuizabile. Combustibilii fosili sunt foarte
poluanţi, dar continuă să fie folosiţi datorită
necesităţilor energetice mari ale omenirii.
 Spre deosebire de aceştia, energia
solară, energia apei,  cea eoliană şi cea
geotermală sunt resurse energetice
regenerabile. Diagrama de mai jos ne arată
procentajul fiecărui tip de energie.
 În bilanţul energetic al omenirii energia
obţinută din arderea lemnului reprezintă un
procent de 15%, cea rezultată din arderea
combustibililor fosili, 77%, iar energia
nucleară 3%.
 Energia obţinută din resurse
regenerabile reprezintă doar 5%, din consumul
total de energie al omenirii.
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Din ce în ce mai mult,  rezultatul fabricării unui produs este un munte de deşeu.
Fiecare dintre noi, mic sau mare , aruncă zilnic la pubelă: obiecte care nu  mai

servesc la nimic, hârtie, resturi menajere, obiecte din plastic goale, lucruri sparte sau uzate.
Serviciul de ridicare a deşeurilor acţionează o dată pe
săptămână şi goleşte pubela al cărei conţinut adesea
depăşeşte marginile ei. Imaginaţi-vă ce cantitate enormă
de deşeuri se adună în oraşul dvs. Ridicarea deşeurilor
costă foarte mult şi poluează mediul. Pe de altă parte, în
pubela noastră se găsesc multe obiecte confecţionate din
materii valoroase care în cazul în care  sunt aruncate într-o
uzină de incinerare, sunt pierdute pentru totdeauna.

În epoca actuală când risipa este excesivă, adunarea
selectivă a deşeurilor a devenit o necesitate urgentă.
Această metodă permite recuperarea substanţelor
valoroase pentru reciclare. Calea ideală pentru protejarea
mediului nu poate fi decât REDUCEREA DEŞEURILOR.

După calcule aproximative, fiecare locuitor din
oraşele europene "produce" mai bine de 1.5 Kg de gunoi
pe zi, iar în S.U.A de vreo trei ori mai mult. De obicei,
drumul gunoiului sfârşeşte la periferia oraşului, în gropi
existente sau pe locuri virane, unde se acumulează în
grămezi imense, urâţind peisajul, poluând solul, aerul şi
apele subterane. Şi mai grav e că o bună parte din aceste
gunoaie, îndeosebi materialele plastice, sunt extrem de
rezistente la acţiunea bacteriilor şi, practic, nu se reciclează pe cale naturală.

Evacuarea rudimentară a gunoaielor a început să pună serioase probleme în zonele
puternic urbanizate din Occident încă de acum mai bine de o sută de ani. În 1870, în Anglia,
şi în 1892, în Germania, pentru marile oraşe s-a introdus incinerarea gunoaielor, cu

 Resurse regenerabile
 Energia hidroelectrică
 Energia hidroelectrică reprezintă 3 % din procentajul de 5% pe care îl reprezintă sursele de energie
regenerabilă în consumul de energie al omenirii. În ţările bogate în râuri repezi de munte  se construiesc
baraje pentru producerea energiei hidroelectrice.
 Energia solară
 În zonele aride ale globului, acolo unde  zilele însorite sunt preponderente se folosesc panouri solare care
captează căldura Soarelui. Energia solară este transformată fie în căldură, fie în energie electrică, cu ajutorul
bateriilor solare.
 Energia geotermală
 Căldura din scoarţa terestră  reprezintă de asemenea o sursă de energie . Apele geotermale exploatate pot fi
folosite, în funcţie de temperatură, la încălzirea locuinţelor, ca apă caldă menajeră, sau la producerea
curentului electric. În ţări cu activitate vulcanică puternică, Islanda, Noua Zeelandă, aburul geotermal este
folosit la producerea de energie electrică.
 Energia eoliană
 Forţa vântului produce energie electrică prin intermediul turbinelor de vânt. Cu cît vântul este mai puternic
cu atât funcţionează mai bine instalaţiile eoliene.
 Energia mareelor
 Energia mareelor şi a valurilor poate fi şi ea convertită în energie electrică cu ajutorul turbinelor. Forţa
mareelor este utilizată la producerea energiei electrice în Franţa.
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DEŞEURILE MENAJERE se compun din deşeurile amestecate pe care
le aruncam în pubelă: materii organice, hârtie de scris, carton, altă hârtie,
sticlă, metale feroase, folii de plastic, mase plastice, corpuri goale, ambalaje
compuse, lemn, scutece, minerale, fire electrice,  textile, etc.

valorificarea parţială a căldurii pentru producerea de abur şi curent electric. Sistemul de
incinerare s-a extins şi perfecţionat mult, optându-se pentru arderea centralizată în mari
uzine, mai avantajoasă pentru marile oraşe.

Hârtia
Hârtia a fost descoperită de către chinezi, înaintea erei noastre. Ei foloseau ca materie

primă pentru fabricarea ei, lemn de dud, fibră de rafie, bumbac şi haine vechi (zdrenţuite) pe
care le amestecau cu apă, apoi  le mărunţeau,  le  uscau, le presau şi le uscau.

În zilele noastre, hârtia se fabrica în general având la bază pasta mecanică (material
lemnos mărunţit) sau celuloza.  Fibrele de celuloză sunt extrase din lemn cu ajutorul
produselor chimice, care sunt apoi albite. Acest proces însă poluează puternic atmosfera şi
apele.

Utilizarea fibrelor din maculatură permite înlocuirea
fibrelor de celuloză, la cele mai multe tipuri de hârtie, fără ca hârtia
să aibă o calitate mult mai scăzută. Pentru îmbunătăţirea calităţii
hârtiei se adaugă produse chimice pe bază de clor şi sulfuri care au
efect nociv asupra aerului, solului, apelor. Poluarea mediului
înconjurător poate fi redusă prin utilizarea tehnologiei  moderne si
folosirii ca materie primă a maculaturii. Maculatura colectată este
sortată, grupată după diferite criterii, este prelucrată tehnologic şi

transformată în pastă de lemn pentru hârtie.

         Compoziţia medie a hârtiei este:
maculatură 43%, celuloză 28 %, pastă
mecanică 16 %, adaosuri 5 %, amidon 3 %,
produse chimice 2 %, clei răşinos 1 %, sulfat de
aluminiu 2 %.

Aceeaşi hârtie nu poate fi reciclată de
multe ori, ea deteriorându-se treptat, până la
descompunere.

De aceea este indicat să:

 Utilizaţi la maximum hârtia de scris, scriind
si pe verso;

 Întrebaţi-vă dacă n-ar fi mai bine să vă abonaţi la cotidiene în comun, de exemplu
împreună cu vecinii sau colegii;
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 Renunţaţi, pe cât posibil, să cumpăraţi produse care se aruncă după folosire, de exemplu
şerveţele de hârtie, role de hârtie, veselă din carton, feţe de masă din hârtie, şervetele
pentru masă din hârtie sau hârtia pentru împachetat cadouri;

 Strângeţi maculatura şi puneţi-o în saci, iar în final duceţi sacii în centre de colectare a
hârtiei.

 Utilizaţi produse reciclate din maculatură, de exemplu hârtie de scris, hârtie igienică,
batiste, caiete etc.

.

. Masele plastice

Primele materiale plastice au fost fabricate spre jumătatea sec. IXX-lea, dar după a
doua jumătate a secolului al XX-lea, interesul pentru masele plastice a crescut substanţial.
Pot fi grupate în funcţie de structura moleculară: polietilenă folosită pentru fabricarea
flacoanelor de apă şi sifon, PVC – flacoane pentru detergenţi, polipropilenă – recipiente de
iaurt, polistiren – ceşti, diverse răşini -  pentru diverse mâncături. Fiind diferite din punct de
vedere al compoziţiei,  în procesul de reciclare masele plastice trebuie sortate cu ajutorul
unor mecanisme tehnologice avansate,
foarte costisitoare şi poluante. Reciclarea
schimbă proprietăţile mecanice ale
maselor plastice, astfel încât nu poate fi
posibilă reciclarea unor cantităţi mari de
un anumit tip. Se realizează astfel mase
plastice mixte sau poluate, acestea pot fi
folosite doar pentru fabricarea unor
produse plastice inferioare: conducte,
bănci, tomberoane etc. Deşi materialele
plastice prezintă numeroase avantaje
(proprietăţi variate, longevitate, mod de
fabricare uşoară cu consum redus de
energie şi costuri mici), ele au un volum
mare, se descompun foarte greu, şi
incinerarea lor presupune un nivel foarte
ridicat de poluare. În fabricarea lor sunt
folosiţi numeroşi aditivi care poluează
mediul înconjurător, iar substanţele de
baza sunt in parte cancerigene sau toxice (ex.PVC).

Masele plastice pot fi însă reutilizate prin urma spălare, dezinfectare: pungi, sticle
plastic, pahare din plastic.

Pentru reducerea cantităţii de mase plastice este indicat să utilizaţi pentru provizii,
sacoşe din pânză, în locul sacilor de plastic, să cumpăraţi produse durabile sau ce se pot
utiliza de mai multe ori, în locul articolelor de unică folosinţă sau produse din recipiente
marcate; dacă nu este posibil, cumpăraţi produse ambalate în sticlă; nu aruncaţi la gunoi
materialele plastice reciclabile, le puteţi curăţa şi refolosi sau le puteţi duce în centre de
colectare.
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Pământul, planeta vie

1.
Titlu Piramida vieţii
Obiective  să descrie elementele componente ale unui ecosistem;

 să stabilească relaţii între elementele ecosistemului;
 să deducă importanţa păstrării echilibrului în ecosistem

Materiale necesare Cutii mici de carton (cum ar fi ambalajele de săpun), învelite în
hârtie albă, creioane tip Carioca, lipici.

Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Daţi fiecărui copil câte o cutie pe care să deseneze (sau să

scrie în secret) o plantă sau un animal) care trăieşte  la noi în ţară.
Discutaţi puţin despre sursele de energie şi hrană: « care este sursa
de energie a Pământului ?…. Soarele. Care formă de viaţă
foloseşte cea dintâi această energie ?…Plantele. Acum vom ridica
o piramidă. »

Plantele vor forma baza piramidei pentru că toate animalele
depind direct sau indirect de ele când e vorba de hrană. Toţi copiii
care au desenat o plantă să aranjeze cutiile formând baza
piramidei, cei care au desenat un ierbivor le vor aşeza deasupra,
urmează carnivorele şi apoi consumatorii terţiari.

Aproape întotdeauna sunt mai mulţi copii în partea
superioară a piramidei  deoarece li se pare mult mai distractiv să
fie lup sau leopard, decât să fie o narcisă sau un şoarece. Umilinţa
stimulează adesea imaginaţia. Cu cât vor fi mai mulţi copii în
vârful piramidei cu atât va fi mai greu să se construiască o
piramidă stabilă. Unii prădători vor fi nevoiţi să renunţe la poziţia
lor impunătoare. Provocaţi-i pe copii să construiască din nou
piramida pentru a fi mai echilibrată şi pentru a-i putea susţine pe
toţi.

Acest lucru poate fi demonstrat şi prin utilizarea în locul
cutiilor a unor hârtii mici cu desenele copiilor care se aranjează în
formă de piramidă pe un panou de plută.

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Capitolul 2 – Activităţi practice de educaţia ecologică
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2.

Titlu Ce se ascunde în copac ?
Obiective  să denumească părţile unui copac;

 să descopere şi să enumere modalităţile de folosire a părţilor sale de
către vieţuitoare;

 să redea prin joc de rol , după desenele realizate , asociaţia de
vieţuitoare care trăiesc în acelaşi copac

Materiale necesare coli de flip-chart sau coli de carton A0, forfecuţe, creioane, markere,
creioane tip Carioca, coli de hârtie A4.

Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Împărţiţi copiii în grupe astfel încât să fie maximum 6 – 8 copii

într-o grupă. Daţi fiecărui grup o coală mare pe care este desenat scheletul
unui copac cu toate părţile sale componente. Cereţi copiilor să găsească
toţi prietenii (alte plante, animale, insecte) care ar putea locui împreună cu
el şi să completeze desenul. Pentru a-i ajuta puteţi folosi  jetoane sau
fiecare membru al echipei trebuie să deseneze pe un jeton sau direct pe
coală un animal, o insectă, un cuib de păsărele sau o ciupercă ce ar putea
vieţui în copac sau lângă acesta.

Activitatea este un mod amuzant de a descoperi modul în care mai
multe vieţuitoare convieţuiesc pe un anumit teritoriu, faptul că mai multe
vieţuitoare folosesc copacul sau zonele din jurul lui pentru adăpost sau
mâncare. În realitate se poate să nu găsiţi toate vieţuitoarele în acelaşi
copac în acelaşi timp deoarece ele folosesc copacul în diferite scopuri, în
perioade diferite ale anului.

Astfel, coroana copacului poate constitui un -  loc pentru odihnă –
bufniţa de exemplu poate rămâne pe crengile copacilor pentru a se odihni
în timpul zilei sau pentru a prinde şoareci în timpul nopţii; alte păsări işi
construiesc cuiburi; pentru unele animale sau insecte coroana copacului
formează o bună ascunzătoare, iar pentru altele e o sursă de hrană
(seminţe, nuci, ghinde, fructe).

Sub scoarţa copacului, gândacii, cărăbuşii, îşi depun ouăle, iar
larvele care ies din ele rod scoarţa pentru a ieşi la lumină. Ciocănitoarele
işi depun ouăle în scorburi, ce vor fi folosite, după plecarea lor, de către
alte păsări sau animale. Albinele îşi construiesc stupi în copaci, sub
scoarţă sau pe scoarţă cresc muşchi, licheni sau ciuperci.

Insecte, miriapode, gândaci se hrănesc cu seva din rădăcinile
copacului. Unele ciuperci cresc împreună cu rădăcinile ajutându-le să
absoarbă mineralele din sol; viermii şi râmele sapă tuneluri prin pământ, îl
amestecă oxigenându-l; şoarecii de câmp sapă tuneluri pentru a-şi ascunde
hrana.

În final, după ce fiecare grup şi-a prezentat copacul, pornind de la
desenele realizate, puteţi compune o poveste sau o piesă de teatru.

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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3.
Titlu Ce este clorofila ?
Obiective  îmbogăţirea cunoştinţelor legate de plante,  a vocabularului ;

 extragerea clorofilei din frunze;
 identificarea pigmenţilor clorofilieni.

Materiale necesare o ceşcuţă, alcool, puţin nisip mărunt, o pâlnie, sugativă, o sticluţă goală,
câteva frunze verzi, o linguriţă, o pipetă, puţină benzină.

Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Se iau câteva frunze verzi de plantă. Se taie mărunt ca  tăiţeii, se

zdrobesc bine frunzele cu ajutorul linguriţei. Se freacă bine împreună cu
nisipul, până se obţine un fel de pastă, apoi se adaugă 3 linguriţe de alcool
şi se amestecă mereu. Se ia o bucăţică de sugativă albă, curată, şi se aşează
în gura unei pâlnii. Astfel pregătită, pâlnia se pune într-o sticlă curată. Se
toarnă conţinutul din ceaşcă în sticluţă prin pâlnie şi sugativă. În sticluţă va
curge un lichid limpede de culoare verde care este clorofila din frunze
dizolvată de alcool ( soluţie de clorofilă). Soluţia alcoolică conţine clorofila
din frunze dizolvată, iar resturile de frunze au devenit albicioase. Privită
prin razele de soare, soluţia alcoolică este de culoare verde închis. Se taie
din sugativă un pătrat de latura 10 - 12 cm şi se aşează pe o farfurie întinsă.
Cu o pipetă se iau din sticluţă 1 - 2 ml de soluţie verde şi se picură în
mijlocul pătratului de sugativă (în acelaşi loc) la intervale de  5 - 6
secunde. Când se formează o pată cu  diametrul de 5 cm se încetează
picurarea. Pe sugativă se poate observa o pată circulară de culoare verde,
înconjurată pe margini de altă pată de culoare galben- roşcată.

Se demonstrează că soluţia brună extrasă din frunze conţine şi alte
substanţe : cea verde din centru conţine pigmenţi verzi ai clorofilei, iar cea
galben-roşcată conţine carotina şi xantofila.

Cele două grupuri de substanţe se pot separa şi fără sugativă, cu
ajutorul benzinei. Peste soluţia brută din sticle de toarnă 4 - 5 ml de
benzină şi se agită bine conţinutul timp de câteva minute. Benzina va
extrage clorofila din alcool şi se va colora în verde. Stratul de alcool de sub
benzină va deveni galben, el va conţine celelalte două substanţe.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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4.
Titlu Plantele au nevoie de lumină
Obiective  Conştientizarea rolului luminii în dezvoltarea plantelor.
Materiale necesare Plantă în ghiveci, o bucată de staniol.
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Se înveleşte o frunză a unei plante în staniol şi se lasă câteva zile

acoperită. Veţi observa că frunza se îngălbeneşte. Din lipsă de lumină
frunza nu realizează fotosinteza

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.
Titlu Cum putem afla vârsta unui arbore ?
Obiective  determinarea vârstei unui arbore.
Materiale necesare O secţiune dintr-un trunchi, lac pentru lemn, hîrtie sticlată.
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Se ia secţiunea de lemn tăiat, se netezeşte cu hîrtie sticlată, apoi se dă cu

un strat subţire de lac incolor, pentru a face mai vizibile fibrele lemnoase.
Privind lemnul astfel pregătit, pornind de la centrul trunchiului, se poate
vedea că el este format dintr-o succesiune de cercuri. Aceste cercuri sau
inele indică vîrsta arborelui. Centrul reprezintă primul an de creştere, apoi
fiecare inel înseamnă cîte un an în plus. În funcţie de distanţa dintre inele
se poate cunoaşte ce condiţii de creştere a avut copacul într-un an. Dacă
inelele sunt foarte apropiate, înseamnă că s-a dezvoltat mai puţin într-o
anumită perioadă din diferite motive : secetă, temperaturi prea ridicate sau
prea scăzute.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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6.
Titlu Copacul fără frunze
Obiective  recunoaşterea părţilor copacului;

 înţelegerea modului în care copacii ajută viaţa oamenilor şi a
animalelor.

Materiale necesare Hârtie; foarfecă, casetofon, casetă, pietre, conuri, ace de brad, scoarţă,
fructe, ghindă, păstaie de fasole.

Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Tăiaţi scheletul unui copac din carton de cca. 1 m înălţime, şi una

sau mai multe frunze din hârtie pentru fiecare copil. Atârnaţi sau lipiţi
copacul pe perete la o înălţime accesibilă pentru toţi copiii. Puneţi
frunzele într-un săculeţ lângă copac, pregătiţi muzica.

Copii se aşează în semicerc în jurul copacului. Ei vor îmbrăca
crengile cu frunze. Dar înainte ca jucătorii să poată pune o frunză în copac
trebuie să răspundă la o întrebare a copacului (despre copac). Un copil
primeşte păstaia, porneşte muzica şi păstaia trece de la un copil la altul.
Când muzica se opreşte, cel la care a rămas păstaia trebuie să răspundă la
întrebare. Dacă a răspuns corect, poate lipi frunza pe creangă, dacă nu,
puneţi întrebări ajutătoare. Jocul continuă până când toate frunzele sunt în
copac. Aveţi grijă ca toţi copiii să răspundă la întrebări. În continuare
puteţi ieşi la o plimbare de observare a copacilor.

Întrebări: Ridicaţi un obiect ca o piatră. Este acesta o parte din
copac ?;  De ce cad frunzele ? (Unii copaci îşi pierd frunzele în fiecare an,
în anotimpurile reci; acestea îşi schimbă culoarea şi cad. Există copaci
veşnic verzi, care nu schimbă culoarea frunzelor şi nu le schimbă în
funcţie de anotimp; cad numai cele bătrâne.); Cum poate folosi o pasăre
un copac ? (Multe păsări stau în copaci, construiesc cuiburi sau
adăposturi; mănâncă fructe sau insecte de pe copac.); La ce foloseşte
scoarţa copacului ? (Protejează trunchiul de acţiunea unor insecte, de
vremea rea şi de răuvoitori.); Ridicaţi un con şi întrebaţi ce este.;
Enumeraţi tipuri de hrană "furnizate" de copaci; Numiţi câteva animale
care trăiesc în copaci (păsări, insecte, lilieci, şopârle).; Este copacul viu ?;
Ce rol au rădăcinile ?; Ce este pădurea ?; Enumeră obiecte făcute din
lemn; Copacii mor iarna ?; Ce s-ar întâmpla cu copacii dacă n-ar avea
lumină solară ?; Ce culoare au copacii majoritatea timpului anului ?; Ce
culoare pot căpăta frunzele ?;  Când veţi fi mari cum veţi fi faţă de copaci,
mai mici sau mai mari ?; Cum pot folosi insectele un copac?; Dacă în
jurul casei tale ar fi copaci înalţi, vara în casa ta ar fi frig sau cald ?;  Cum
suportă arborii vânturile puternice?; Ridicaţi ghinda. Ce copac ar creşte
din ea ?

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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7.
Titlu Arbori din hârtie
Obiective  recunoaşterea părţilor componente ale unui copac;

 utilizarea a diferite tipuri de hârtii - deşeuri pentru realizarea unor
lucruri originale;

 dezvoltarea imaginaţiei, îndemânării, a simţului estetic.
Materiale necesare Hârtie glasată verde şi maro, cilindri de carton de la hârtia igienică

sau de la şerveţele, carton A3,  lipici, foarfecă.

Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Lipiţi hârtie glasată maro pe cilindrul din carton. Dacă nu este destul

de înalt, înveliţi în hârtie glasată doua role una în continuarea celeilalte.
Veţi obţine astfel trunchiul copacului. Lipiţi-l în partea de jos a colii A3 de
carton.

Tăiaţi pătrate de diferite mărimi din hârtia verde. Îndoindu-le pe
diagonală veţi obţine triunghiuri; pe o parte puneţi lipici şi le aplicaţi pe
coala de carton. Aţi realizat astfel coroana copacului.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8.
Titlu Corpul unui animal
Obiective  cunoaşterea părţilor componente ale corpului animalelor;

 stabilirea rolului fiecărei componente a corpului animalului
dezvoltarea imaginaţiei şi  a capacităţii de a lucra în echipă.

Materiale necesare Nu sunt necesare materiale speciale
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Acest joc se poate organiza pentru grupuri de 4 - 5 copii. Cereţi

fiecărui grup să  aleagă un animal care trăieşte într-o anumită zonă. Fiecare
grup trebuie să imite corpul animalului ales. Ei vor apărea în faţa unui
"expert" în animale sau a unui grup de animale care vor încerca să le
ghicească identitatea pe baza mişcărilor şi a comportamentului. Nu este
nevoie să se facă zgomot. Au 5 minute la dispoziţie să-şi pregătească
rolurile.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



   38

9.
Titlu Habitatul lupului
Obiective  simularea impactului dezvoltării teritoriale asupra vieţii sălbatice;

 înţelegerea faptului că pierderea habitatului în general este considerată una
dintre cele mai critice probleme cu care se confruntă viaţa sălbatică în ziua de
azi.

Materiale
necesare 

Hârtie verde şi albastră, mese şi scaune, 5 sau 6 pături, pentru grupuri de 25 de
elevi.

Loc de
desfăşurare

Oriunde

Desfăşurare
            În jurul nostru şi pe întreaga planetă se distruge mediul natural, locul de trai al animalelor sălbatice.
Atunci când o suprafaţă de teren este asfaltată pentru centre comerciale, împărţită sau excavată pentru
construcţii de locuinţe sau este arată, animalele îşi pierd casele, sursele de hrană şi apă, toate condiţiile
necesare supravieţuirii. Teritoriul unei haite de lupi poate acoperi o suprafaţă de 10 – 150km2. Această
necesitate intră deseori în conflict cu necesităţile de spaţiu ale oamenilor. În unele state din lume lupul este
un animal protejat de lege şi se organizează programe de educaţie publică în acest sens.
1.    Discutaţi care sunt elementele necesare unui habitat:  mâncare, apă, adăpost şi suficient spaţiu. Apoi
explicaţi că veţi simula viaţa lupilor în habitatul lor.
2.    Împărţiţi clasa în 4 grupuri: căprioare şi cerbi (ierbivore), lupi (carnivore), vegetaţia (copaci, arbuşti,
iarbă) cu care se hrănesc cerbii şi căprioarele, oameni ce urmăresc dezvoltarea teritorială. Dacă elevilor nu
le sunt familiari aceşti termeni, daţi-le definiţiile. Elevii care vor fi cerbi şi căprioare, trebuie să fie de trei
ori mai mulţi decât lupii, “oamenii” să fie mai puţini în comparaţie cu celelalte două grupe. Numărul
elevilor din grupa vegetaţiei, poate varia. De ex: 2 oameni, 3 lupi, 9 cerbi şi căprioare, 6 copaci sau tufişuri.
1. Aveţi nevoie de o suprafaţă mare fără obstacole care să simuleze pădurea înainte de defrişare. Oamenii
care urmăresc defrişarea stau în spate sau pe margine şi discută despre posibilităţile pe care le oferă şi
modul în care poate fi utilizat acest spaţiu.
2. Daţi fiecărei căprioare şi fiecărui cerb 2 scaune care să reprezinte adăpostul, trei bucăţi de hârtie verde
care reprezintă mâncarea, o bucată de hârtie albastră pentru apă şi câţiva copii – vegetaţia. Fiecare lup
trebuie să primească un scaun ca adăpost, spaţiu echivalent cu cel folosit de trei erbivore, trei erbivore ca
posibilă hrană, o bucată de hârtie albastră care reprezintă apa şi câţiva copii care reprezintă vegetaţia.
3. Cereţi elevilor să îşi aranjeze mâncarea, apa şi adăposturile, inclusiv cei care reprezintă vegetaţia,
astfel încât să reprezinte habitatul. Apoi cereţi lupilor să se stabilească în habitat şi să caute posibile surse
de hrană. Lăsaţi fiecare animal să îşi joace rolul cam 10 minute. În acest timp, oamenii care au rămas îşi fac
planuri, stabilesc ce construcţii se pot ridica în zonă.
4. O dată ce animalele s-au stabilit în habitat, oamenii intră şi încep să construiască, folosind pături şi
cearceafuri, case, magazine, autostradă, pe o suprafaţă ocupată  de trei erbivore. Daţi-le timp de lucru 7 sau
10 minute. Trebuie să îşi explice  acţiunile. Pot să îndepărteze “copaci”(reprezentaţi de elevi),- cu blândeţe,
astfel  încât să nu se rănească nimeni- , adăposturi (reprezentate de scaune), hrană şi apă.
5. O dată ce au terminat să îşi construiască orăşelul, discutaţi rezultatele. Ce s-a  întâmplat? Care sunt
consecinţele? Au murit sau vor muri animale? Din ce cauză? Ce s-ar fi putut face pentru evitarea
consecinţelor negative? S-ar fi putut construi  într-o altă manieră? Cu ce efecte? S-ar fi redus efectele
negative pentru animalele sălbatice, dacă ar fi construit într-o altă zonă a habitatului? Au fost efecte
pozitive? Cereţi elevilor să evidenţieze elementele realiste şi cele imaginare.
6. În final puneţi copiii să tragă concluzii legate de modificările care intervin asupra lupilor şi a
animalelor sălbatice din cauza construcţiilor. Sunt locuri în zona în care locuiţi în care viaţa animalelor
sălbatice a fost pusă în pericol din cauza extinderii zonelor de locuit sau a zonelor comerciale? Sunt zone în
care viaţa sălbatică a fost periclitată de activitatea umană? Ce pot face oamenii pentru a minimaliza
consecinţele negative asupra vieţii sălbatice, asupra animalelor, vegetaţiei şi altor elemente din mediu?

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________
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10.
Titlu Care este părerea ta? Activitate de tip brainstorming
Obiective  Stimularea capacităţii de a lua decizii
Materiale
necesare 

Nu sunt necesare.

Loc de
desfăşurare

Oriunde

Desfăşurare 1. Ce crezi că este mai important de ocrotit: plantele sau animalele aflate
în pericol? De ce?

2. În vecinătatea oraşului tău se va construi un centru de vacanţă. Dar pe
teritoriul propus trăieşte o specie de insectă ocrotită, a cărei existenţă poate fi
periclitată de construcţii. Crezi că e bine să se construiască în acel loc? Explică
răspunsul. Ce s- ar putea face?

3. Ai fi avut altă părere dacă ar fi fost vorba de o specie rară de păsări?
De ce?

4. Dintre cele enumerate mai jos, ce crezi că este mai important să fie
salvat: animalele foarte frumoase?; animalele mari, cum ar fi balenele, ursul
grizzly, panda uriaş?; toate tipurile de animale?; animalele care asigură hrană şi
îmbrăcăminte pentru oameni?; animalele care locuiesc în ţara ta.

5. Ai fost numit coordonatorul unei echipe care trebuie să deruleze un
proiect de salvare a celor zece specii enumerate mai jos, dar banii şi materialele
nu îţi ajung decât pentru o specie. Deci trebuie să stabileşti o ordine. De ce fel
de informaţii ai avea nevoie pentru a lua o decizie? Speciile care trebuie
salvate: egreta mare, dropia, zimbrul, papucul doamnei, nufărul termal, floarea
de colţ, vulturul pleşuv, râsul, laleaua pestriţă, strugurii ursului.

După obţinerea rezultatelor discutaţi de ce unii oameni sunt tentaţi să
protejeze mai curând păsările sau mamiferele decât reptilele, amfibienii,
insectele sau alte animale şi plante din clasele inferioare. Discutaţi de asemenea
de ce oamenii sunt tentaţi să protejeze speciile mai mari şi/sau mai frumoase.
(sunt oameni care cred că speciile mai mici sunt mai puţin importante decât
cele mai mari, alţii cred că speciile mici sunt mai importante decât insectele,
reptilele sau alte animale). Altă idee despre care se poate discuta este aceea că
animalele sunt mai importante decât plantele.

Toate vieţuitoarele depind de plante ca hrană, adăpost şi alte “servicii”.
Independent de părerea majorităţii oamenilor, toate speciile de plante, animale
şi microorganisme sunt la fel de importante într-o comunitate naturală. Însă, în
ciuda faptului că toate speciile sunt importante, uneori oamenii de ştiinţă
trebuie să stabilească priorităţi, constrânşi fiind de factori ca banii, timpul, şi
altele.

Pentru a demonstra cât de important este un animal (sau o plantă) aparent
nesemnificativ pentru o comunitate naturală, se împarte grupul în mai multe
echipe. Pentru susţinerea ideilor, se pot realiza diagrame, planşe, desene. Ideile
se compară, şi se discută posibile căi de educaţie a copiilor şi a adulţilor în
cunoaşterea şi protejarea elementelor din mediu.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Solul

1.
Titlu Ce este solul ?
Obiective  observarea proprietăţilor solului;

 recunoaşterea elementelor componente ale solului.
Materiale necesare Mostră de sol, lupă, pâlnie, borcan, cântar, spirtieră, vas pentru încălzirea

solului.
Loc de desfăşurare În laborator.
Desfăşurare 1.Priviţi prin lupă o grămăjoară de pământ şi descoperiţi: pietricele,

resturi vegetale, grupuri de materiale foarte fine ce stau împreună.
2. Simţiţi cum este mostra de sol: uscată, umedă, foarte fină sau aspră.  Se
poate lipi de degete dacă conţine chimicale.
3. Puneţi mostra de sol într-o pâlnie deasupra unui borcan. Ţineţi deasupra
pâlniei o lampă aprinsă. Căldura şi lumina lămpii vor goni eventualele
fiinţe mici care vor tinde să fugă şi vor cădea în borcan.
4. Cântăriţi mostra de sol şi apoi încălziţi-o. Apa se va evapora ieşind din
sol. Se cântăreşte din nou. Acum solul este mai uşor.
Aceste experienţe îi ajută pe copii să înţeleagă că solul nu este un material
simplu, ci un amestec de particule de roci fărâmiţate, resturi organice în
descompunere, fiinţe vii, apă şi aer.
            Ce tip de sol ar prefera plantele? Nisipul este un tip de sol care are
în alcătuire în special particule anorganice şi foarte puţin humus, în  timp
ce turba conţine în special humus şi foarte puţine fragmente anorganice.
Diferenţa de permeabilitate dintre ele poate fi văzută umplând cîte un
borcan cu nisip şi respectiv turbă; se adaugă apă şi se aşteaptă ca
particulele de sol  să se aşeze.

Copiii vor afla răspunsul la întrebare, plantând seminţe în sol
nisipos, în sol bogat în humus şi în sol amestecat.

Experimente

Acţiunea diverşilor agenţi asupra solului

Într-o zi cu vânt fixaţi pe sol o şipcă. La partea
superioară pe direcţia din care bate vântul, prindeţi o
hârtie lipicioasă ( eventual unsă cu vaselină). După
un timp, cercetaţi ce anume a adus vântul pe hârtia
lipicioasă. Sunt şi particule de sol? Această
experienţă dovedeşte puterea vântului de a disloca
mici fragmente de sol.
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            Acţiunea  apei asupra solului
a. Deplasare:
Puteţi vedea uşor cum se schimbă poziţia

solului. Fenomenul poartă numele de eroziune.
Anumite circumstanţe pot mări sau micşora procesul
de eroziune.

Umpleţi 3 cutii de aceeaşi mărime cu acelaşi
tip de sol şi puneţi câte o găleată la capătul fiecăreia.
În prima cutie semănaţi iarbă. Tasaţi uşor solul din a
doua cutie şi tasaţi cu putere solul din cea de-a treia.
Puneţi aceeaşi cantitate de apă, de la aceeaşi înălţime,
în fiecare cutie. Comparaţi cantităţile de sol pe care
le-a luat apa şi care au ajuns în găleţi. .
            b.  Depozitare

      Când solul este amestecat cu apă şi apoi
este lăsat pentru un timp, practic componentele lui se
aşează în ordinea mărimii. Când copiii descoperă
acest lucru,  îşi pot imagina cum vor deplasa râurile
şi curenţii fragmentele de roci şi sol pe distanţe
proporţionale cu mărimea lor.        

          Acţiunea animalelor asupra solului
         În două borcane mai mari – aproximativ 2 l – se
aşează în straturi diferite tipuri de sol, brun, nisipos,
argilos, cernoziom. Apoi într-unul din borcane se
introduc câteva râme. După câteva ore se constată că
în borcanul cu râme tipurile de sol încep să se
amestece. De aici putem deduce acţiunea benefică a
vieţuitoarelor care trăiesc în sol, asupra solului.             

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Aerul

1.
Titlu Ce este în aer?
Obiective  transmiterea informaţiilor legate de compoziţia aerului;

 stabilirea importanţei aerului pentru vieţuitoare;
 descrierea procesului de eliberare a oxigenului de către plante.

Materiale necesare Flipchart, coli,  4 markere sau creioane de culori diferite.
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare 1. Explicaţi copiilor că în această activitate veţi demonstra cum arată

aerul pe care îl respirăm dacă ar fi mărit de mii de ori.
2. Puneţi 78 de puncte roşii care să reprezinte azotul.
3. Desenaţi 21 puncte albastre pentru oxigen.
4. şi 1 punct, preferabil de mai multe culori, pentru a reprezenta argonul,

dioxidul de carbon şi vaporii de apă
5. Spuneţi-le copiilor să încerce să-şi ţină respiraţia pentru 30 de

secunde. Discutaţi apoi ce au simţit? Dacă a fost greu şi de ce.
Discutaţi apoi despre importanţa aerului pentru vieţuitoare şi modul în
care plantele preiau dioxidul de carbon din aer, în timpul zilei eliberând
oxigen, iar în timpul nopţii, consumă şi ele oxigen dar în cantităţi reduse.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2.
Titlu Aerul are greutate?
Obiective  stabilirea proprietăţilor aerului
Materiale necesare Sfoară, două baloane de mărimi egale, două stinghii,  ac, greutăţi sau

câteva cărţi.
Loc de desfăşurare
Desfăşurare             Cereţi pentru început părerea copiilor legată de această întrebare.

Dacă răspunsul lor este afirmativ, puneţi-i să demonstreze. Puteţi
demonstra acest lucru folosind materialele enumerate mai sus, astfel:
             Se face o balanţă din stinghii, ca în imaginea alăturată. Se pune o
stinghie pe masă, astfel încât 1/2 din lungimea ei să fie paralelă cu solul,
iar pe capătul de pe masă puneţi o greutate.
            Cu ajutorul unei sfori de aprox 30 cm se atârnă cealaltă stinghie de
prima, astfel încât să fie în echilibru. La cele două capete ale acestei
stinghii se leagă cele două baloane de dimensiuni egale, astfel încât să se
păstreze echilibrul “balanţei”. Faceţi o găurică într-unul dintre baloane
Veţi observa că balanţa se dezechilibrează. Discutaţi cu copiii ce s-a
întâmplat.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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3.
Titlu Cum suflă vântul?
Obiective  demonstrarea forţei vântului.
Materiale necesare Baloane pentru fiecare copil.
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Împărţiţi fiecărui copil câte un balon pe care trebuie să îl umfle. La

semnal fiecare trebuie să dea drumul balonului. Veţi vedea că balonul
zboară prin încăpere şi la un moment dat cade. După recuperarea
baloanelor, cereţi explicaţii. Ce s-a întâmplat? Din ce cauză a zburat
balonul?

Explicaţia este următoarea: umflând balonul, am forţat aerul să intre
într-un spaţiu îngust, iar aerul a fost supus unei presiuni ridicate, în
comparaţie cu cea a aerului din afara balonului. Când am dat drumul
balonului, aerul din interior având presiune mai ridicată a ieşit din balon.
Acelaşi lucru se întâmplă când suflă vântul, din zonele cu presiune
atmosferică mai ridicată masele de aer se deplasează spre zonele cu
presiune scăzută.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4.
Titlu Cartea norilor
Obiective  cunoaşterea modului de formare a norilor;

 adunarea unor informaţii, fotografii despre nori;
 dezvoltarea imaginaţiei prin crearea unor povestiri, cântece, ghicitori,
desene, poezii despre nori.

Materiale necesare La alegere.
Loc de desfăşurare
Desfăşurare Explicaţi copiilor că au la dispoziţie o săptămână pentru a aduna cât

mai multe materiale despre nori. Pot folosi ca sursă bibliografică orice
materiale ştiinţifice, enciclopedii, articole din ziare, pentru a crea o carte a
norilor. Cartea poate cuprinde informaţii ştiinţifice, desene, ghicitori,
povestioare cu/şi despre nori.

Aceasta poate constitui o temă ce poate anticipa următorul capitol –
Apa., (în care veţi afla mai multe despre nori şi formarea precipitaţiilor),
care va putea fi organizat cu ajutorul informaţiilor adunate de copii. De
asemenea, Cartea norilor poate fi completată ulterior

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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5.
Titlu Un concurs fierbinte
Obiective  compararea temperaturii unor suprafeţe variate;

 compararea modului în care diferite suprafeţe absorb lumina.
Materiale necesare 6 termometre, 6 pahare de plastic.
Loc de desfăşurare În aer liber.
Desfăşurare

   

Munţii, văile, gheţarii, pădurile, oceanele, lacurile, clădirile, şoselele,
pajiştile şi plajele sunt doar câteva din particularităţile  suprafeţei
Pământului. Fiecare dintre acestea absoarbe lumina Soarelui în cantităţi
diferite. În general suprafeţele mai întunecate absorb mai multă lumină,
decât cele luminoase. Cu cât o suprafaţă absoarbe mai multă lumină solară,
cu atât va fi mai încălzită, iar aerul de la suprafaţa acesteia se va încălzi.

În această activitate copiii vor afla cum poate fi afectată temperatura
atmosferică de către diferite suprafeţe ale globului.

Se face o listă cu 6 suprafeţe pe tablă sau pe o foaie de hârtie. De ex.
asfalt, nisip, pământ, beton, apă şi iarbă. Se spune copiilor că va trebui să
iasă din încăpere, ca să măsoare temperatura aerului de deasupra fiecărei
suprafeţe. Dar înainte vor trebui să ghicească care va fi cea mai caldă
suprafaţă şi care , cea mai rece. Fiecare copil va scrie ce crede, pe o hârtie.

Apoi se împart copiii în 6 grupe. Fiecare echipă primeşte un
termometru şi un pahar de plastic. Termometrul trebuie fixat prin fundul
paharului. Pentru a măsura temperatura, ei vor pune paharul pe pământ, cu
gura în jos.

Fiecare echipă va face câte două măsurători: una la umbră şi alta la
lumina Soarelui, pentru fiecare dintre suprafeţele alese. Pentru măsurarea
temperaturii, copiii vor lăsa paharele pe suprafaţa de măsurat câte cinci
minute, după care vor nota valoarea indicată de mercurul din termometre.

După ce au terminat toate echipele, scrieţi temperaturile pe lista mare
făcută la început. Cât de bine au ghicit copiii, care e cea mai caldă
suprafaţă şi care este cea mai rece ?

Culorile întunecate absorb mai multă lumină solară, deci sunt mai
calde. Acesta este motivul pentru care mulţi oameni poartă haine colorate
mai închis iarna, iar vara, haine mai puţin colorate, chiar albe.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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6.
Titlu Efectul de seră
Obiective  explicarea fenomenului “efect de seră”;

 stabilirea consecinţelor pe care le are încălzirea suprafeţei Pământului;
 enumerarea cauzelor care determină efectul de seră.

Materiale necesare  2 flacoane de plastic, 2 tăvi cu cuburi de gheaţă, 2 termometre, celofan
sau folie de plastic, 2 lămpi.

Loc de desfăşurare
Desfăşurare 1. Introduceţi un termometru în fiecare flacon.

2. Acoperiţi unul din flacoane cu celofan şi pe celălalt lăsaţi-l descoperit.
Explicaţi-le copiilor că celofanul acţionează ca tavanul de sticlă al
serei sau ca şi gazele din atmosferă.

3. Plasaţi o lampă la aprox. 18-20 cm de fiecare flacon.
4. Înregistraţi temperatura din fiecare flacon  la  fiecare 30 de min.
5. Comparaţi temperaturile înregistrate.
 6 . Introduceţi în fiecare flacon cuburi de gheaţă. Observaţi diferenţa de
topire a acestora în cele două flacoane; pentru  ca fenomenul să fie mai
evident, introduceţi pietre printre cuburile de gheaţă pentru ca nivelul apei
să fie mai ridicat după topirea lor. Acest experiment demonstrează şi
efectul topirii gheţarilor care duce la creşterea nivelului mărilor şi ar putea
acoperi suprafeţele joase de pe suprafaţa Pământului.
       Discutaţi apoi care sunt factorii care influenţează efectul de seră şi

care sunt consecinţele acestuia.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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7.
Titlu Să ne familiarizăm cu sunetele
Obiective  familiarizarea copiilor cu sunetele din natură;

 recunoaşterea de către copii a cât mai multe sunete din natură.
Materiale necesare 2 instrumente muzicale,  2 basmale, 2 cutii de conserve goale, un

diapazon.
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Activitate 1

Copiii formează un cerc mare. Un elev legat la ochi stă în mijlocul
cercului. După ce unul din cerc produce un sunet cu instrumentul muzical,
cel din mijloc trebuie să indice locul de unde provine sunetul. Dacă a
răspuns corect, alt elev trece în mijloc.

Activitate 2
Doi elevi legaţi la ochi provoacă sunete din cutii de conserve.

Deplasându-se unul spre celălalt  şi provocând sunete din 5 în 5 secunde,
trebuie să se întâlnească.

Activitate 3
Se stă în cerc, în parc, pe o pajişte, sau în pădure, cu ambii pumni

ridicaţi în aer. De fiecare dată când un copil aude un ciripit ridică un
deget. Cine aude mai bine ? Acesta este un mod minunat de a-i face pe
copii să conştientizeze sunetele şi nemişcarea naturii. Pentru amuzament,
încercaţi să vedeţi dacă se poate număra pînă la 10 făcând abstracţie de
ciripitul păsărelelor. Jocul se poate diversifica ascultând sunetele
animalelor în general sau orice alte sunete ca de exemplu vântul prin
iarbă, frunze căzătoare, ape curgătoare. Ca să îi faceţi pe copii să se
concentreze mai profund, în orice cadru natural, le cereţi să distingă cât
mai multe culori şi pete de culoare privind peisajul din faţa lor fără să se
mişte.

Notiţele tale:
-

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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Exerciţii

1. Rugaţi copiii să deseneze câteva mijloace de transport şi să-l coloreze pe cel mai

zgomotos.

2. Rugaţi copiii să deseneze cea mai zgomotoasă locuinţă pe care şi-o pot imagina.

3. Rugaţi copiii să amplaseze aeroportul în locul cel mai corespunzător, pe desenul

de mai jos. Aflaţi motivele alegerii lor. Discutaţi cu grupul care ar fi locaţia

ideală.

Noţitele tale:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Apa

1.
Titlu Distribuţia apei pe Pământ
Obiective  conştientizarea repartizării apei pe Pământ.
Materiale necesare Cilindru de 1000 ml, pipetă, 1/2 pahar cu sare,  2 pahare de pământ într-

un pahar gradat, 3 vase pentru apă,  tăviţă pentru cuburi de gheaţă, un
pahar de apă.

Loc de desfăşurare În clasă.
Desfăşurare 1. Umpleţi cilindrul de 1000 ml cu apă. Acesta reprezintă apa de pe

Pământ.
2. Luaţi cu pipeta o picătură de apă şi aruncaţi-o în aer. Aceasta

reprezintă apa din atmosferă.
3. Luaţi două picături de apă şi puneţi-le într-un pahar de băut. Aceasta

reprezintă apa din lacuri şi râuri .
4. Turnaţi 973 ml de apă din cilindru în alt vas. Puneţi sare în ea şi va

reprezenta apa sărată din oceane, mări, lacuri sărate. Explicaţi-le
copiilor că această apă are prea multă sare pentru a putea fi utilizată în
activităţi gospodăreşti, în gătit, industrie sau irigaţii.

5. Turnaţi 21 ml în tăviţa de cuburi de gheaţă. Aceasta este apa din
calotele glaciare deci nu poate fi folosită.

6. Apa rămasă o turnaţi în recipientul în care aţi pus pământ. Aceasta
reprezintă apa subterană, care este ori prea sărată ori prea greu de găsit
pentru a putea fi utilizată. O parte din ea iese la suprafaţă prin izvoare.

Întrebaţi copiii care apă poate fi utilizată. (Numai apa din lacuri râuri,
fluvii şi apa din izvoare).

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Notiţele tale:
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2.
Titlu Densitatea apei
Obiective  sesizarea de către copii a diferenţei de densitate a apei în funcţie de

temperatură.
Materiale necesare Pahare, apă rece şi fierbinte, cuburi de gheaţă colorate cu cerneală, sare,

ou.
Loc de desfăşurare În clasă.
Desfăşurare 1. Luaţi un pahar cu apă rece şi unul cu apă fierbinte. Puneţi o picătură de

vopsea alimentară într-unul din pahare. Înclinaţi uşor paharele astfel încât
lichidele aproape să se atingă; lăsaţi lichidul cald să plutească peste cel
rece şi veţi observa că apa caldă se ridică la suprafaţă (densitatea apei
calde este mai mică).
2. Puneţi un cub de gheaţă colorat albastru într-un pahar cu apă caldă. Ce
se întâmplă cu apa de culoare albastră pe măsură ce gheaţa se topeşte?
(chiar dacă gheaţa este mai rece, ea pluteşte).
3. Salinitatea: puneţi multă sare într-un vas. Amestecaţi până se topeşte
sarea. Puneţi un ou în vasul cu soluţia de sare şi un alt ou într-un vas cu
apă simplă. Oul va pluti, dacă este destulă sare în primul vas.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3.
Titlu Construieşte propriul tău circuit în natură.
Obiective  vizualizarea fenomenelor de evaporare, transpiraţie şi condensare.
Materiale necesare Un borcan, plante, capac de plastic sau scoică, pământ,  nisip, pietricele.
Loc de desfăşurare În clasă.
Desfăşurare Introduceţi în borcan, în straturi, pietricelele, nisipul, pământul; puneţi în

pământ plantele şi lângă ele capacul cu apă sau scoica cu apă.
Închideţi borcanul cu capacul şi puneţi-l într-un loc însorit. Veţi avea un
circuit al apei în miniatură.
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 4.
Titlu Poluarea apei
Obiective  vizualizarea drumului parcurs de substanţele poluante spre organismul

vieţuitoarelor prin intermediul apei.
Materiale necesare 2 garoafe albe, ţelină cu frunze, cerneală roşie, verde, albastră, foarfecă,

vase de sticlă.
Loc de desfăşurare În clasă
Desfăşurare  a) Se umplu vasele cu apă adăugându-se la fiecare vas altă culoare de

cerneală. Tulpina garoafei se taie cu grijă în două părţi până la capitulul
floral. Fiecare jumătate a tulpinii se introduce într-un vas cu apă colorată.
După câteva ore florile încep să se coloreze.

 Explicaţie:  culoarea ajunge prin tulpină în flori, colorându-le
 
b) O ţelină secţionată în partea inferioară se pune într-un vas  ce conţine

colorant roşu. Apa urcă prin tulpină în frunze colorându-le în roşu şi vedem
celulele vasculare prin care apa e condusă către frunze.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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5.
Titlu Pentru ce este folosită apa în gospodării?
Obiective  Conştientizarea activităţilor care necesită cantităţi mari de apă.

 Găsirea unor posibile soluţii pentru reducerea consumului.
Materiale necesare -
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare 1.Rugaţi copiii să estimeze cantitatea de apă folosită pentru activităţile de

mai jos.
2. Întocmiţi împreună un tabel cu aceste cantităţi pentru a le centraliza.
3. Căutaţi posibilităţi pentru a reduce consumul.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

WC
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6.
Titlu Agent de presă pentru o zi –studiu de caz-
Obiective
Materiale necesare -
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare Citiţi paragraful de mai jos spunând auditoriului ce s-a întâmplat (

răspundeţi la întrebările: cine?, ce?, de ce?, unde?, când?, cum ?.  Înainte
de a citi decideţi care din următoarele persoane sunteţi. Citiţi şi scrieţi din
perspectiva  acelei persoane.
♦ Reprezentantul unui grup ecologic din zonă
♦ Preşedintele unei organizaţii de cercetare
♦ Un jurnalist care a crescut in localitatea X într-o familie de pescari
♦ Responsabilul departamenului de relaţii cu publicul al Companiei

Petroliere
♦ Primarul localităţii Golful Curat

“ În iulie 1989, Vasul “Regina Verde” al Companiei Petroliere din New York

transporta petrol din Alaska spre  New York. În seara zilei de 23 “Regina Verde” s-

a lovit  de o stâncă la 7 Km în larg de satul Golful Curat . Stânca era foarte clar

reprezentată pe hartă. Vasul a început să piardă petrol(are o încărcătură de 25 de

milioane de litri). Există zvonuri că, căpitanul vasului suferea de narcolepsie (o

maladie care provoacă episoade de somnolenţă incontrolabilă),  că îi place să

asculte muzică rock cu volumul dat la maxim pentru a-l ajuta să stea treaz. Multi

localnici, inclusiv pescari au fost angajaţi de Compania Petrolieră să ajute la

curăţarea zonei. Ei sunt plătiţi cu 15 dolari pe oră. Aria de înmulţire şi creştere a

unei păsări de mare foarte rare se află în apropierea zonei în care vasul s-a izbit de

stâncă. “

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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7.
Titlu Cine “face” vreamea?
Obiective  cunoaşterea elementelor care contribuie la formarea vremii.
Materiale necesare Hârtii, creioane, creioane tip carioca.
Loc de desfăşurare Oriunde.
Desfăşurare

Cele 4 componente ale vremii sunt: Soarele, Pământul, aerul şi apa. Vremea se formează datorită existenţei atmosferei
Pământul este înconjurat de un ocean imens de aer, care se întinde de la suprafaţa Pământului, până departe în spaţiu. Acesta se numeşte

atmosferă; fără ea, nu am avea probleme legate  de vreme, dar nu am exista nici noi. De fiecare dată când inspirăm,  inhalăm un amestec
special de gaze, printre care, cele mai cunoscute sunt azotul, oxigenul, dioxidul de carbon, vaporii de apă, fum, plumb, praf, polen.

Atmosfera este stratul protector al Pământului care absoarbe o mare cantitate din radiaţiile solare şi determină arderea meteoriţilor înainte
ca aceştia să atingă Pământul. Atmosfera filtrează razele solare, păstrând la suprafaţa Pământului o temperatură propice vieţii. Fără
atmosferă, temperatura ar putea urca în timpul zilei până la 93 de grade, iar noaptea ar  putea coborî până sub –173 C0 ( acest lucru se
întâmplă pe Lună unde nu există atmosferă). Acest ocean imens de aer poate fi împărţit în mai multe straturi: troposferă, stratosferă,
mezosferă, termosferă, exosferă. Aerul are greutate; 0.9 tone de aer ne apasă pe fiecare tot timpul, chiar dacă nu o simţim, omul şi
vieţuitoarele Pământului fiind adaptate acestei presiuni atmosferice.Toată atmosfera cântăreşte aproximativ 5600 trilioane tone.

Presiunea atmosferică variază în timp şi spaţiu, motiv pentru care şi temperatura este diferită pe suprafaţa Pământului. Când aerul se
încălzeşte, moleculele de aer se mişcă mai repede, se împing unele pe altele provocând dilatarea aerului. Moleculele devin din ce în ce mai
rare într-o unitate de spaţiu. Atunci, aerul din spaţiu cântăreşte mai puţin şi exercită asupra Pământului o presiune mai mică.

Soarele emite încontinuu radiaţii care sunt trimise în spaţiu în toate direcţiile, sub formă de unde energetice. Unele dintre acestea se pot
vedea sub formă de lumină, altele se simt sub formă de căldură (undele infraroşii), iar altele nu pot fi nici văzute, nici simţite( raze X,
ultravioletele, undele  radio). O parte din razele solare care sunt transmise prin atmosferă sunt absorbite de aceasta, înainte să atingă
Pământul, altele sunt reflectate înapoi în spaţiu şi nu ating deloc Pământul; cam jumătate din energia solară atinge Pământul.

Lumina solară este absorbită diferit de suprafaţa Pământului, în funcţie de obiectele care se află pe aceasta. De exemplu; pădurile sunt
mai întunecate şi pot absorbi peste 90% din energia solară întâlnită, oceanele şi apele stătătoare pot absorbi între 60 şi 96%, în vreme ce
zăpada reflectă 75% din energia care ajunge la ea, absorbind numai 25%.

Pământul  contribuie la formarea vremii şi a anotimpurilor prin mişcările de rotaţie şi de revoluţie.
Apa nu  poate fi văzută tot timpul, dar ea este în aer , uneori sub formă de gaz, alteori sub formă lichidă sau solidă. Este în continuă

mişcare şi trece dintr-o stare în alta, în funcţie de temperatură.

În continuare vă prezentăm „Legenda împăratului vreme” ce poate constitui un punct de plecare pentru alte legende create de copii.
„ În vremurile de demult, când Universul era mai tânăr,  responsabilii cu vremea: Pământul, Soarele, Aerul şi Apa au decis să organizeze

o petrecere. Soarele şi Aerul s-au angajat să trimită invitaţii tuturor locuitorilor Universului, iar Pământul şi Apa au căutat cel mai bun loc
pentru  petrecere.

Dar când Pământul a văzut lista cu invitaţi s-a înfuriat foarte tare:
- Eu am fost trecut ultimul pe listă, a spus el furios. Ultimul?! De ce? Eu trebuia să fiu primul deoarece fără mine nu ar exista vreme

deloc! Pământul se tot gândea în timp ce se învârtea plin de furie.” Eu ar trebui să fiu Împăratul Vremii, iar Soarele, Aerul şi Apa să
primească ordine de la mine.”

Gândind aşa, Pământul a trimis câte o scrisoare fiecărui invitat, în care scria: În ziua petrecerii, vom stabili care este adevăratul Maestru
al Vremii. Este momentul ca  cineva să-şi asume această responsabilitate!

Soarele, Apa şi Aerul erau contrariaţi:
- Ce crede el că face? A strigat Soarele. Fără mine nu ar fi căldură. Şi fără căldură nu ar fi vreme.
Apa era atât de furioasă încât scotea aburi. Eu sunt la fel de importantă ca şi Pământul. Cum poate îndrăzni să se gândească că el este mai

important?
Aerul era la fel de supărat, se mişca dintr-o parte în alta, vâjâind.
- Am o idee, prieteni! A spus Soarele şi le-a şoptit celorlaţi: Vom arăta lumii cine este cel mai important.
În ziua marii sărbători, toţi invitaţii au venit îmbrăcaţi în straiele cele mai frumoase. Munţii şi-au îmbrăcat paltoanele albe de zăpadă.

Nisipul a venit elegant şi strălucitor. Leii, tigrii, maimuţele şi cămilele aveau blana netedă şi lucioasă. Fluturii şi păsările erau îmbrăcate în
culori ţipătoare. Arţarii şi stejarii erau în splendoarea lor autumnală. Chiar şi ciupercile au răsărit proaspete şi noi pentru petrecere.

- Ce zi minunată pentru petrecere, au spus copacii şi florile.
- Da, e minunat. Soarele străluceşte şi pe cer sunt nori albi şi pufoşi, au remarcat maimuţele.
- Simţiţi vântul care suflă suficient de tare pentru a ne răcori, au spus şi munţii.
- Şi este suficientă mâncare şi apă pentru toţi, au cântat păsările.
La un moment dat, Pământul a anunţat:
 “Este momentul să votăm cine este Maestrul Vremii. Sunt sigur că toţi veţi fi de acord să fiu eu, Pământul, cel care va fi numit Stăpânul

Vremii. Dacă nu aş fi eu, nu ar fi vreme deloc.”
Dintr-odată imenşi nori negri au acoperit cerul şi Soarele a dispărut în spatele lor.

Din acest moment copiii vor fi stimulaţi să continue povestea în funcţie de cunoştinţele lor.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Deşeuri

1.
Titlu Jucării pentru toate gusturile
Obiective  stimularea fanteziei creatoare a copiilor, prin confecţionarea de jucării

din deşeuri.
Materiale necesare Pungi, sfoară, ambalaje de polistiren, cutii de lapte, ziare, bucăţi de stofă,

etc.
Loc de desfăşurare Oriunde
Desfăşurare O formă particulară, o culoare deosebită, o asociaţie improvizată, pot

sugera construcţia unei noi jucării, mult mai preţioasă decât una cumpărată
pentru că a fost creată cu propriile mâini.

Câteva exemple: tuburile de carton pe care a fost cândva hârtia igienică
sau şerveţele de hârtie, pot constitui corpul păpuşilor sau al unor personaje
inventate, îmbrăcate cu hârtie colorată şi resturi de stofă. Sfoară, resturi de
lână, sau ace de pin vor forma părul păpuşilor care iese dintr-o pălărie de
plastic. Un vas din aluminiu răsturnat (unul din recipientele pentru
alimente care devine imediat deşeu, e baza unui cărucior pe care se pune
un pahar de plastic colorat şi răsturnat; cele patru roţi  sunt formate de
patru dopuri de plută egale legate două câte două cu un fir de sârmă, un fir
de sfoară legată pe latura anterioară a vasului va permite ca acest cărucior
special să fie tras.

2.
Titlu Obiecte din hârtie reciclată
Obiective familiarizarea copiilor cu noţiunea de refolosire şi reciclare.
Materiale necesare  Castron pentru frământarea materialelor, aracet, hârtie de ziar sau  caiete

uzate, matriţe pentru modelarea hârtiei şi obiecte sau ambalaje pentru a
crea un suport pe care să se lipească hârtia reciclată.

Loc de desfăşurare În clasă.
Desfăşurare 1. Tăiaţi hârtia în fâşii şi lăsaţi-o la macerat o noapte. Dimensiunile

fâşiilor depind de obiectul final vizat.
2. Pentru a obţine structura, se pot asambla obiecte variate astfel încât să

se obţină un suport rigid care să permită uscarea hârtiei.
De exemplu în cazul unei măşti se pot adapta cartoane de lapte care să

aibă dimensiunea unei feţe pe care se pot adăuga alte elemente pentru a
simula nasul, urechile, etc., pentru o vază se pot utiliza sticle de plastic
tăiate
3. Amestecând hârtia cu lipiciul se obţine o pastă care poate fi aplicată

direct pe structură.

Notiţele tale:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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3.

Titlu Reciclarea hârtiei
Obiective  prezentarea modului de reciclare al hârtiei.
Materiale necesare Hârtie (ziare, evitaţi hârtiile lucioase), vase, găleată, cârpe, apă, mixer,

site, greutăţi.
Loc de desfăşurare În clasă.
Desfăşurare

Introducere
Reciclarea materialelor este o activitate industrială care ne poate

determina să ne gândim la maşini complexe şi procedee secrete, dar
în cazul hârtiei se pot obţine cu uşurinţă rezultate optime. Căutând
în coşul de hârtii sau adunând hârtiile sau ziarele din casă, se poate
începe procesul de reciclare a hârtiei, obţinându-se la început hârtie
brută, apoi colorată, apoi pungi, felicitări şi altele.

Orice resturi de hârtie şi ziare pot fi folosite pentru a face hârtie
măcinată sau pot fi duse în centrele de recoltare a hârtiei.
Mod de lucru
1. Rupeţi hârtia mărunt şi puneţi-o în găleată pentru macerare (e
mai bine dacă o puneţi în apă călduţă) pentru un sfert de oră ( dacă
se poate, o puteţi pune la macerat cu o zi înainte). Nu sunt necesare
cantităţi mari de hârtie: din două foi macerate se poate obţine una
reciclată, dacă vrei să folosiţi toată hârtia fără risipă.
2. Amestecaţi pasta fină până când se omogenizează, punându-o în
castron. Vă sfătuim să amestecaţi două măsuri o dată adăugând apă
în funcţie de grosimea viitoarei hârtii.
3. Adăugaţi apă până se umple castronul. Amestecaţi pentru a
distribui bine pasta. Apa va deveni tulbure.
4. Introduceţi încet sita, ţinând-o orizontal până atinge fundul
castronului; ridicaţi-o din nou fără a tulbura apa. Fibrele de hârtie se
vor depune pe sită. Fiţi atenţi să nu puneţi degetele deasupra, foaia
este fragilă şi se va rupe.
5. Acum se ia o cârpă şi se pune uşor peste sită până se lipeşte de
foaie.
6. Cu un gest foarte rapid trebuie întoarsă sita, astfel încât hârtia să
ajungă pe cârpă, pe masă (aşa cum se întoarce blatul unui tort).
Atenţie să nu se mototolească.
7. Acoperiţi hârtia cu o altă cârpă şi puneţi-o între două ziare
desfăcute în aşa fel încât să absoarbă cât mai multă apă. Dacă e
vreme bună, puteţi să le puneţi la soare. după ce s-au uscat cârpele,
puteţi dezlipi hârtia
7. Iată, e gata hârtia reciclată.
Indicaţii utile
- Grosimea:  pentru început este bine ca noua hârtie să fie mai
groasă şi mai rezistentă. Cu timpul, dobândind experienţă, se vor
putea realiza foi veline

- Culoarea: pentru a colora hârtia se poate utiliza cerneală, tuş sau fructe, legume pentru culori
naturale. Fructele se amestecă cu apa, se lasă la macerat câteva ore după care se strecoară. Apa
colorată se amestecă cu pasta de hârtie.  Hârtia reciclată poate fi utilizată pentru felicitări, scrisori.
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1. Ce este voluntariatul şi tipuri de voluntariat

În iunie 2002, Consiliul Naţional al Voluntariatului (o structură
constituită de participanţii la prima Conferinţă naţională cu privire
la voluntariat, Decembrie 2001, Cluj Napoca), a definit
voluntariatul ca fiind activitatea desfăşurată din proprie initiaţivă,
de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o
contraprestaţie materială.

Cu alte cuvinte, este voluntară persoana care alege să îşi ofere timpul,  cunoştinţele,
talentele, abilităţile, energia etc. în beneficiul altora, fără a fi plătit şi fără a fi constrâns.

Poţi fi voluntar atât în cadrul unei organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice
(voluntariat formal) cât şi pe cont propriu (voluntariat informal - atunci când singur sau cu
prietenii sau familia desfăşori o activitate care este benefică şi pentru alte persoane, de ex.
strângi hârtiile din parcul din spatele blocului sau vopseşti gardul şcolii tale sau a copiilor
tăi etc.)

2. Cine poate fi voluntar?

Oricine!

Nu există nici o restricţie referitoare la cine anume poate să desfăşoare activităţi de
voluntariat.

Tineri sau persoane vârstnice, copii sau persoane cu dizabilităţi,  angajaţi sau şomeri, femei
sau bărbaţi, indiferent de religia lor, persoane cu stare materială bună sau precară, români,
maghiari, romi, persoane aparţinând oricărei minorităţi – oricine are dreptul să îşi aducă
contribuţia la identificarea şi soluţionarea problemelor din comunitatea în care trăieşte.

3. De ce sunt importanţi voluntarii

Voluntarii sunt cei care aduc în organizaţiile sau instituţiile în care lucrează punctul de
vedere al comunităţii. Ei sunt cei care, prin faptul că nu sunt plătiţi, aduc un plus de calitate
serviciilor oferite de organizaţii, care datorită implicării voluntarilor pot să îşi extindă
programele fie din punctul de vedere al numărului de beneficiari fie din punctul de vedere al
calităţii serviciilor oferite.

Pentru că nu sunt plătiţi, voluntarii pot fi mult mai obiectivi cu privire la tot ce se întâmplă
în organizaţii  şi instituţii şi de aceea sunt de neînlocuit în procesul de planificare şi de
evaluare al programelor organizaţiilor şi instituţiilor.

Capitolul 3 – Noţiuni teoretice privind voluntariatul
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Voluntarii pot fi cei mai eficienţi în activitatea de atragere de fonduri pentru organizaţii sau
instituţii pentru că, în general, voluntarii aduc un plus de credibilitate organizaţiei sau
instituţiei. Şi este normal să fie aşa: atunci când cineva are încredere în organizaţie şi crede
îndeajuns în calitatea serviciilor pe care aceasta le oferă pentru a îşi oferi timpul, talentele,
cunoştinţele, deprinderile şi energia în mod neremunerat, înseamnă că organizaţia merită şi
sprijinul altora. Deci implicarea voluntarilor în activităţi poate constitui un gir important în
fata potenţialilor donatori.

4. De ce să fii voluntar?

 Pentru a te distra

 Pentru a câştiga experienţă în vederea obţinerii unui

serviciu mai bun

 Pentru a aţi menţine ‘în uz’ cunoştinţe sau abilităţi pe care

altfel nu le foloseşti

 Pentru a nu pierde vremea acasă

 Pentru a-ţi face noi prieteni

 Pentru a fi cu prietenii tăi care sunt deja voluntari

 Pentru a învăţa lucruri noi şi a-ţi forma deprinderi utile

 Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alţii

 Pentru a-ţi face contacte utile

 Pentru a te simţi util

 Pentru a fi parte a unei organizaţii prestigioase

 Pentru a face tranziţia spre o nouă viaţă

 Pentru a-ţi face datoria de creştin

 Pentru a testa o nouă carieră

 Pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi

 Pentru a realiza ceva

 Pentru a ameliora comunitatea

 Pentru a lucra cu un anumit grup de persoane (clienţi)

 Pentru a-ţi asuma o responsabilitate

 Pentru a face parte dintr-o echipă

 Pentru a întâlni persoane importante din comunitate

 Pentru a petrece un timp cu familia ta făcând ceva util
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 Pentru a înţelege problemele comunităţii în care trăieşti

Mai mult decât atât. În orice categorie de persoane te-ai înscrie, poţi să ai avantaje specifice:

Dacă eşti afectat de o dizabilitate: ai astfel şansa să demonstrezi
că ai un rol şi un loc important în comunitate. Poţi să îţi formezi
deprinderi şi să îţi creezi contacte care să te ajute să depăşeşti
stereotipurile şi prejudecăţile şi astfel să îţi găseşti un loc de muncă
care să te ajute să ai un nivel de trai mai decent, mai multă
încredere în propriile forţe. Pentru o comunitate mai bună. Pentru a
fi mai fericit.

Dacă te afli la vârsta a treia: ai posibilitatea să nu laşi să se piardă o experienţă de o viaţă
o dată cu intrarea în pensie. Să umpli golul lăsat de plecarea copiilor, de pierderea celor din
jur, de a îţi regăsi mândria şi satisfacţia de a fi util. Poţi demonstra că a fi vârstnic nu
echivalează cu a fi o greutate ci a fi o resursă de neînlocuit pentru societate. Pentru o
comunitate mai bună. Pentru a fi mai fericit.

Dacă eşti tânăr: îţi poţi construi un CV atractiv astfel încât să poţi răspunde la anunţurile
de tipul: ‘angajăm persoană sub 25 de ani cu 7 ani de experienţă’. Îţi creezi comunitatea în
care să îţi facă plăcere să trăieşti încă zeci de ani. Faci ceva util cu preaplinul sufletesc
specific vârstei. Pentru o comunitate mai bună. Pentru a fi mai fericit.

Dacă eşti copil: este distractiv să faci lucruri bune împreună cu prietenii. Îţi formezi
deprinderi sănătoase. Având timpul liber bine organizat eşti (mai) la adăpost de tentaţii ca
drogurile, fumatul, etc. şi ai astfel şansa să devii un adult mai responsabil şi implicit de a
schimba în bine lumea din jurul lor. Pentru o comunitate mai bună. Pentru a fi mai fericit.

Dacă eşti şomer/ă: stând acasă cu siguranţă nu îţi vei găsi locul de muncă ideal.
Implicându-te în activităţi de voluntariat ai şansa de a acumula noi experienţe, de a îţi forma
noi abilităţi în pas cu vremea. Îţi poţi crea contacte care să te conducă la un post aşa cum ţi-l
doreşti. Îţi oferă posibilitatea de a nu îţi ‘ieşi din mână’ în ceea ce priveşte munca. Pentru o
comunitate mai bună. Pentru a fi mai fericit.

Dacă eşti angajat/ă: implicându-te într-o activitate de voluntariat poţi rupe rutina activităţii
zilnice şi a monotoniei “acasă – servici” şi retur. Poţi testa o nouă carieră. Poţi demonstra
comunităţii faptul că instituţia / compania / organizaţia  pentru care lucrezi este interesată de
soarta comunităţii. Pentru o comunitate mai bună. Pentru a fi mai fericit.

Dacă sunteţi o familie: puteţi petrece mai mult timp împreună iar desfăşurând o activitate
de voluntariat veţi beneficia de faptul că faptele bune unesc oamenii. Puteţi da un exemplu
pozitiv copiilor. Vă puteţi exprima recunoştinţa că soarta v-a adus la un loc sau puteţi crea o
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tradiţie de familie care să vă aducă împlinire tuturor. Pentru o comunitate mai bună. Pentru a
fi mai fericiţi.

Pentru mine şi pentru tine:
Pentru că dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei.
Pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume (Mahatma Ghandi).

5. Întrebări care să te ajute să alegi activitatea de voluntariat care ţi se potriveşte cel
mai bine

Întrebarea 1: Care este problema care mă deranjează cel mai mult? Care este domeniul
care mă interesează cel mai tare?

Cunoşti organizaţii sau instituţii care lucrează în acest domeniu în localitatea ta?  Consideri
că aceste organizaţii fac o treabă bună şi merită sprijinul tău? Sau te preocupă probleme sau
situaţii de care nu se ocupă nimeni în localitatea ta? Ţi-ar plăcea să iniţiezi tu ceva? Aceste
întrebări te vor ajuta să identifici tipul de organizaţie sau instituţie pe care o poţi contacta
pentru  aţi oferi sprijinul.

Întrebarea 2: Aş prefera oare să îmi folosesc în activitatea de voluntariat cunoştinţele pe
care le folosesc / le-am dobândit în activitatea mea salarizată / la şcoală sau prefer să
încep ceva nou?

La ce te pricepi cel mai bine? Dintre acestea, ce îţi place să faci? Poţi include atât
deprinderi, abilităţi, cunoştinţe din domeniul profesional cât şi hobby-uri şi talente pe care le
dezvolţi doar în timpul liber. Cu cât mai bine reuşeşti să îţi creionezi calităţile cu atât mai
uşor îţi va fi să găseşti activitatea de voluntariat care ţi se potriveşte cel mai bine.

Nu uita că deşi anumite activităţi de voluntariat necesită cunoştinţe prealabile (de ex.
cunoştinţe de operare pe calculator), există la fel de multe care necesită alte tipuri de
abilităţi: sociabilitate, veselie, bun ascultător, răbdare, etc.

Atunci când faci „inventarul” abilităţilor, cunoştinţelor şi talentelor tale, întreabă-te: „vreau
să îmi folosesc aceste calităţi în activitatea de voluntariat?”. Dacă te interesează o schimbare
dramatică faţă de activitatea ta zilnică, atunci probabil nu vei vrea să lucrezi cu aceleaşi
calităţi de care faci uz în activitatea ta profesională.

Întrebarea 3: Ce mi-ar plăcea cel mai mult să învăţ din activitatea de voluntariat?

Ca voluntar, ai libertatea de a experimenta diverse activităţi noi. De a testa chiar o nouă
carieră. Există ceva ce ţi-ai fi dorit să înveţi dar nu ai reuşit? Multe organizaţii îţi vor da
posibilitatea de a lucra ca începător fiindcă ele ştiu cât de motivaţi sunt oamenii la început
de drum. Aceasta este o modalitate de a învăţa ceva nou şi de a te distra în acelaşi timp.
Testându-te în acest mod vei ajunge să ai o nouă perspectivă asupra vieţii tale şi asupra
lumii din jurul tău.
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Întrebarea 4: Ce nu vreau să fac în activitatea de voluntariat?

Este foarte bine să clarifici de la început care sunt lucrurile pe care NU ai vrea să le faci în
calitate de voluntar. Cu cât mai mulţumit(ă) vei fi de activitatea ta cu atât vei fi un voluntar
mai bun. Deci pregăteşte-te să spui „nu” activităţilor care nu ţi se potrivesc. Ai dreptul să
negociezi.

Întrebarea 5: Îmi doresc o activitate regulată, o sarcină pe termen scurt sau una pe
termen lung?

Unele activităţi de voluntariat necesită mult timp din partea voluntarilor. Dar altele pot dura
mult mai puţin sau chiar o singură zi. Din ce în ce mai multe organizaţii planifică activităţi
care pot fi derulate în serile sau în week-end-urile într-o manieră „intensivă”. Fii onest(ă) cu
tine însuţi/însăţi şi cu organizaţia sau instituţia unde ţi-ar place să fii voluntar, descrie-le
disponibilitatea în timp şi negociaţi. Organizaţia sau instituţia are nevoie să ştie cât se poate
baza pe ajutorul tău. Este preferabil să începi cu un număr minim de ore pentru a te asigura
că programul tău îţi permite să creşti numărul de ore pe parcurs, atunci când vei simţi că ţi-
ai găsit locul, decât să promiţi mult şi să nu poţi să te ţii de cuvânt sau să devii nemulţumit.

Întrebarea 6: Aş prefera să lucrez singur sau într-un grup? Sau cu un prieten/o prietenă
sau cu membrii ai familiei mele?

Întrebarea 7: Sunt dispus(ă) să particip la o sesiune de instruire sau doresc să încep
activitatea imediat?

Întrebarea 8: Cu ce tip de persoane mi-ar place să lucrez - atât din punctul de vedere al
colegilor cât şi ca beneficiari ai activităţii mele?

6. Drepturile şi responsabilităţile voluntarilor

Carta drepturilor şi obligaţiilor voluntarilor
(Elaborată de Centre National de Volontariat, Paris, France şi tradusă de o echipă de
voluntari ai Centrului Naţional de Voluntariat Pro Vobis, Cluj).

Drepturile voluntarilor

• dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale şi nu ca mână de lucru ieftină

• dreptul de a-i fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă,

studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini

• dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitate, atât

la începutul activităţii cât şi pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi

informaţii în domeniu
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• dreptul de a şti cât mai mult despre centrul de Voluntariat şi despre agenţia în care este

plasat

• dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată,

cu răbdare, atentă şi care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor voluntarului

• dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea

• dreptul de a fi promovat şi de a-i fi acordată din ce în ce mai multă responsabilitate, în

conformitate cu rezultatele avute

• dreptul de a fi ascultat şi de a juca un rol în planificarea activităţilor, de a se simţi liber să

facă sugestii şi de a-i fi respectate opiniile

• dreptul la recunoaştere, sub forma unor promovări sau premii sau prin exprimarea

cotidiană a aprecierii pe care o merită

 
Responsabilităţile voluntarilor

FII CONVINS Cercetează-ţi sentimentele şi asigură-te că vrei să ajuţi alţi
oameni

FII SIGUR Nu-ţi oferi serviciile până nu eşti convins de valoarea a ceea
ce faci

FII LOIAL Oferă sugestiile dar acceptă regulile; nu critica ceea ce nu
înţelegi (s-ar putea să existe un bun motiv)

SPUNE CE GÂNDEŞTI Întreabă ceea ce nu înţelegi; nu-ţi păstra pentru tine semnele
de întrebare şi frustrările până când acestea te îndepărtează de
organizaţie sau creează probleme organizaţiei

FII DISPUS SĂ ÎNVEŢI Instruirea este esenţială pentru a-ţi putea desfăşura activitatea
în bune condiţii

ÎNVAŢĂ TOT CE POŢI Află tot ceea ce poţi despre organizaţie şi despre munca ta
ACCEPTĂ
SUPERVIZAREA

Vei fi mai util şi îţi vei îndeplini sarcinile mai eficient dacă
vorbeşti cu cineva despre activitatea ta şi dacă accepţi
îndrumare

FII DE ÎNCREDERE Fă ceea ce te-ai angajat să faci; nu promite ceea ce nu eşti
sigur că poţi să faci

FII UN BUN COECHIPIER Găseşte-ţi un loc în echipă. Munca e mult mai plăcută şi mai
plină de satisfacţii atunci când nu eşti singur

7. Tipuri de activităţi de voluntariat în domeniul protecţiei mediului:

Există o varietate mare de activităţi în care te poţi implica pentru a îţi aduce contribuţia la
protecţia mediului.
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Există:
- activităţi directe de protecţia mediului  (ex. igienizarea unui parc) şi activităţi

administrative, de sprijin (ex. monitorizarea presei pe această temă)
- activităţi individuale şi activităţi de grup
- activităţi care se pot desfăşura oricând - inclusiv în weekend sau seara şi activităţi

care necesită participarea la anumite ore din cursul zilei
- activităţi pe termen lung sau activităţi pe termen scurt (punctuale)

În continuare descriem câteva asemenea activităţi - cu menţiunea că există numeroase alte
modalităţi de a te implica. După ce parcurgi paginile care urmează, probabil vei avea o idee
despre gama largă de activităţi care pot fi desfăşurate în scopul protejării mediului ca
voluntar şi vei avea o idee referitoare la ce anume ţi-ar place să faci.
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A. Activităţi de conservare a mediului

1. Participă la igienizarea localităţii tale şi a zonelor înconjurătoare

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 pungi/saci de plastic
 mănuşi de plastic
 transport deşeuri

Sarcini concrete:

 identifică şi
’adoptă’ o zonă

 identifică
resursele necesare:
mânuşi de plastic,
saci de plastic, haine
de ploaie şi cizme de
cauciuc (în funcţie
de zonă);

 obţine avizele
necesare

 asigură o moda-
litate de transportare
a deşeurilor culese la
rampe special ame-
najate

 igienizează
efectiv (colectează
deşeurile)

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 la grădina botanică
 în parcuri
 în locuri publice
 în locuri de petrecere

a timpului liber
(campinguri, staţiuni
etc.)

 în păduri etc.

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:
pentru igienizare în sine
  mult entuziasm!

 atenţie la efort dacă
ai probleme de sănătate,
în special cu inima

Cine poate să
desfăşoare acest
tip de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

pentru pregătire
 spirit organizatoric
 dacă organizaţia sau instituţia dispune de fonduri – e uşor. Dacă nu, va  fi nevoie de cunoştinţe

modeste de atragere de fonduri/resurse

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Capitolul 4 – Activităţi practice de protecţia mediului
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2. Reciclează materiale refolosibile

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 containere de colec-
tare a diferitelor
tipuri de deşeuri

 mediatizarea cam-
paniei pentru
atragerea de sprijin

Sarcini concrete:

Personal:
 sortează resturile

menajere şi
depozitează-le la
centre specializate

 achiziţionează
doar  produse con-
fecţionate din
materiale reciclate/
reciclabile

Printr-o organizaţie/
instituţie:

 amenajează
puncte de colectare
diferenţiată a diver-
selor tipuri de
deşeuri

 participă efectiv
la sortare

 organizează
expoziţii confec-
ţionate din produse
reciclate sau
reciclabile

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 nici o restricţie

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 cunoaşterea materialelor reciclabile (hârtie, metal, sticlă etc.)
 interes pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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3. ‘Adoptă’ o stradă sau un parc

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 minime pentru
semnalarea prob-
lemelor (hârtie,
bilet de transport
etc.)

 eventual costuri
pentru mici repa-
raţii  (poţi să cauţi
sponsori)

 eventual seminţe de
flori, iarbă etc.

Sarcini concrete:

 adoptă o stradă sau
un parc sau o altă zonă
şi asigură-te că este
bine întreţinută

 semnalează dis-
funcţionalităţi sau
probleme la nivelul
zonei adoptate
(băncuţă ruptă, coşuri
de gunoi lipsă, gard
viu lipsă sau
deteriorat, apariţia
unor insecte
dăunătoare, etc.)  la
autorităţile compe-
tente (Primărie,
Inspectoratul de
Protecţia Mediului sau
la o organizaţie negu-
vernamentală etc.)

 plantat copăcei,
floricele

Unde se poate
desfăşura acest tip de
activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 atenţie la efort în
cazul în care ai
probleme de sănătate

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  tot ce ştii tu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4. Implică-te în activităţile Grădinii Botanice/ Zoologice/ Acvariului din localitatea ta

 Timp necesar

Oricât ai la
dispoziţie
Cerinţe meteo

Costuri

  depinde de
activitatea pe
care o alegi.

Sarcini concrete:

 organizează
tururi pentru copii,
elevi, etc.

 vopseşte băncuţe
 amenajează

panouri informative
pentru vizitatori

 hrăneşte animale
sau peşti, udă
plantele

 curăţă grădina
de frunzele moarte
(toamna)

 organizează eve-
nimente de strân-
gere de fonduri
pentru grădină

 crează o pagină
web a grădinii

 caută alte gră-
dini din lume şi
facilitează înfrăţiri

 promovează gră-
dina şi încearcă să
atragi vizitatori

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor organizaţii
neguvernamentale

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli,

universităţi
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 atenţie la
alergiile la polen
etc. consultă-ţi
medicul de familie.

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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5. Asigură-te că duci tu însuţi o viaţă care nu dăunează mediului

 Timp necesar

Toată viaţa!

Cerinţe meteo

Costuri

  produsele din
materiale reciclate
tind să fie mai
scumpe! În schimb,
produsele din mate-
riale reciclabile
sunt mai ieftine!

Sarcini concrete:

 nu cumpăra produse
care dăunează mediului
(sticle de plastic
nereturnabile etc.)

 nu fuma
 nu arunca deşeuri în

locuri neamenajate în
acest sens (mai ales cele
toxice sau periculoase)

 nu-ţi spăla maşina în
locuri neamenajate
special (râul din
apropiere etc.)

 de Crăciun cumpără
un brăduţ în ghiveci (şi
returnează-l sau
plantează-l în pădure) sau
unul artificial

Unde se poate
desfăşura acest tip
de activitate?

 pe cont propriu

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 nici o restricţie

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane

aparţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  trebuie doar să vrei!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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6. Educă-ţi proprii copii în spiritul respectului pentru natură

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  nici unul.

Sarcini concrete:

 învaţă-i să
respecte natura

 învaţă-i să ducă
o viaţă sănătoasă

 învaţă-i să
recicleze

 învaţă-i să se
implice şi să ia
atitudine faţă de
acţiunile dăunătoare
mediului ale altora

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 nici o restricţie

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 să fii comunicativ cu copiii tăi
 să ai răbdare

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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B. Activităţi de prevenire a deteriorării mediului

1. Organizează concursuri şcolare - de desen, eseuri etc.

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 pentru premii, poate
pentru sala de
expoziţie

Sarcini concrete:

 stabileşte o temă
 găseşte o ocazie

(ex. Ziua Pământului,
Ziua Mediului)

 găseşte un sponsor
(sau fii sponsor tu
însăţi/însuţi) pentru
premii

 alege o şcoală sau
mai multe

 vorbeşte cu
conducerea şi stabiliţi
o dată

 trimite un
comunicat de presă
referitor la concurs

 organizează o
expoziţie şi premiază
câştigătorii

 găseşte jurnalişti
interesaţi să difuzeze
eseurile sau să publice
desenele.

Unde se poate
desfăşura acest tip de
activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

  Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 nici o restricţie

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei mino-
rităţi

 familii întregi
 oricine!!

 doar interes şi entuziasm.

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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2. Distribuie informaţii despre mediul înconjurător şi importanţa unui mediu curat

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 de navigare pe
Internet, de pub-
licare a fluturaşilor

Sarcini concrete:

 caută informaţii
despre mediu pe
Internet, în reviste de
specialitate, în atlase
şi redactează-le
astfel încât să fie
plăcute la citire
(eventual încearcă
un format ‘ştiaţi
că...?’)

 pregăteşte flutu-
raşi sau alte
publicaţii

 găseşte un
sponsor interesat să
le multiplice

 stabileşte unde
doreşti să le distribui

 distribuie-le
efectiv

 scrie un jurnal al
acţiunii şi trimite-l
unor jurnalişti sau
organizaţii de mediu

Unde se poate
desfăşura acest tip de
activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguverna-
mentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 atenţie la folosirea
îndelungată a com-
puterului  poate avea
efecte negative asupra
ochilor

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 navigare pe Internet pentru identificarea de informaţii
 utilizare computer pentru redactarea fluturaşilor

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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3. Susţine prezentări publice despre aspecte legate de mediu şi importanţa prevenirii

distrugerii acestuia

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 -

Sarcini concrete:

 alege o temă sau
mai multe legate de
protecţia mediului

 găseşte surse de
informare (internet,
atlase, cărţi, pub-
licaţii de specia-
litate etc.) şi
pregăteşte-te bine

 stabileşte un
grup ţintă cui vrei
să te adresezi

 fă-ţi un plan de
discurs sau pre-
zentare şi stabileşte
dacă doreşti o
prezentare formală
sau mai prietenoasă

 susţine mai
multe prezentări

 ţine un jurnal al
activităţilor tale şi
pune-l la dispoziţia
unor jurnalişti
interesaţi sau  unor
organizaţii de
mediu

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguverna-
mentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 nici o restricţie

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 ideal ar fi să fii un bun prezentator dar se poate învăţa.
  entuziasm şi pasiune pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4. Scrie şi publică editoriale şi articole în ziare

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 documentează-te
 crează-ţi un plan

referitor la aspec-
tele pe care vrei să
le acoperi prin
articolele tale şi un
calendar

 scrie articolele şi
roagă un prieten să
le citească şi să îţi
ofere feedback

 contactează
editorii şi găseşte
câţiva interesaţi de
materialele tale

 publică-le
 cumpără o copie

a fiecărui ziar în
care apare un
material de-al tău şi
ţine un jurnal al
acţiunii.

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguverna-
mentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 nici o restricţie

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 abilitatea de a gândi sintetic (de a putea surprinde esenţialul din mai multe texte)
 abilitatea de a redacta texte plăcute la citire

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4. Plantează copaci

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 pentru puieţi. Caută
sponsori!!!

Sarcini concrete:

 alege un loc
 găseşte-ţi nişte

prieteni interesaţi să
te ajute

caută seminţe sau
vlăstari

 plantează copă-
ceii

 pune o plăcuţă
mică cu numele
vostru şi data (nu
uita să ceri aprobare
de la primărie sau
alte autorităţi
pentru loc şi pentru
plăcuţă)

 mergeţi la un
suc pentru a
sărbători (nu uita,
nu în sticle de
plastic!)

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguverna-
mentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 atenţie la efort în
cazul în care ai
probleme de sănătate

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  doar entuziasm şi pasiune pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4. Regizează piese de teatru pe teme legate de protecţia mediului

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  pentru decor,
pentru bufet (caută
sponsori!)

Sarcini concrete:

 găseşte o piesă
adecvată sau scrie
tu una

 găseşte un grup
de actori (profesi-
onişti sau nu – elevi
etc.)

 găseşte o sală
pentru repetiţii

 pune piesa în
scenă

 crează decorul
necesar (caută
sponsori dacă există
costuri de
producţie!)

 găseşte o sală
pentru reprezen-
taţiile finale

 trimite invitaţie
sponsorilor, presei
şi autorităţilor
locale

 organizează un
mic bufet pentru a
sărbători succesul!

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 talent literar (pentru scrierea piesei)
 viziune scenică (pentru regie)
 cunoştinţe modeste de atragere de fonduri (pentru găsirea de sponsori)
 entuziasm şi pasiune pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



                                                                                                                       75

5. Compune cântece pe teme legate de mediu

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 compune muzica
şi versurile

 găseşte una sau
mai multe persoane
interesate să le
cânte

 pune-le la
dispoziţia unor
organizaţii de
mediu

 contactează un
post de radio şi
roagă-i să le
înregistreze şi
eventual să le
difuzeze

 sau organizează
un concurs prin
care să ceri unor
copii (elevi) să
compună muzica şi
/ sau versurile

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 abilitatea de a compune piese muzicale
 abilitatea de a scrie versuri
 pasiune pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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6. Nu cumpăra produse dăunătoare mediului

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 -

Sarcini concrete:

 refuză să
cumperi produse
dăunătoare medi-
ului

 educă-ţi familia
în acelaşi spirit

 educă şi alte
persoane (la maga-
zin, în alte locuri)

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 pasiune pentru mediu
 cunoaşterea produselor care dăunează (sticle de plastic etc.)

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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6. Organizează ore de educaţie ecologică

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 alege o temă sau
mai multe

 documentează-te
 fă un plan de

lecţie
 găseşte o

grădiniţă, şcoală
sau liceu interesată

 trimite un
comunicat de presă
cu tema şi
calendarul orelor

 susţine orele
 cere copiilor să

îţi spună (cinstit) ce
părere au despre
modul în care ai
susţinut ora şi
îmbunătăţeşte
planul în funcţie de
propunerile lor

 ţine un jurnal şi
pune-l la dispoziţia
unor organizaţii de
mediu

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  pasiune pentru mediu!!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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7. Educă-ţi proprii copii / părinţi în spiritul protecţiei mediului

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 alege o temă (ex.
marea, muntele,
flora din zona
noastră etc.) pentru
fiecare vacanţă şi
mergeţi în
‘expediţii’ împre-
ună

 organizează un
concurs pe tema
cine găseşte cele
mai interesante
informaţii despre
mediu şi discutaţi
despre ele la un
ceai într-o după
masă

 găseşte alte
familii interesate să
vi se alăture

 ţine un jurnal al
activităţilor şi pune-
l la dispoziţia orga-
nizaţiilor de mediu

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  pasiune pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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8. Fotografiază natura

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 aparat foto, film
foto, developat

Sarcini concrete:

 fotografiază
natura: parcuri,
rezervaţii, locuri
unice atât în sensul
pozitiv cât şi cel
negativ

 pune fotografiile
tale la dispoziţia
unor organizaţii de
mediu

 oferă-le unor
ziare sau primăriei
pentru pagina web a
oraşului/localităţii

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 pasiune pentru mediu!
 cunoştinţe modeste de artă fotografică

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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9. Organizează campanii de scrisori referitoare la mediu

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  Timbre sau acces
la email

Sarcini concrete:

 găseşte un grup
de prieteni
interesaţi de
protejarea mediului

 redactaţi scrisori
regulate despre
starea mediului din
zona voastră şi
trimiteţi-le
autorităţilor locale
şi parlamentarilor
voştri

 pune accent pe
eventualele pericole

 caută  noi şi noi
membri ai
‘clubului’

 trimite o copie a
fiecărei scrisori la
mass-media locală

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul
Inspectoratelor de
Protecţia Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  entuziasm şi pasiune pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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C. Activităţi de reacţie la situaţii de poluare sau de distrugere a mediului

1. Organizează campanii de protest sau de promovare a principiilor de protecţie a mediului

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 găseşte alte
persoane interesate
de acest domeniu

 stabiliţi
împreună
priorităţile şi
elaboraţi un
calendar al
campaniei

 elaborează
fluturaşi de
mobilizare

 trimite un
comunicat de presă

 obţine avizele
necesare

 tine un jurnal al
campaniei şi pune-l
la dispoziţia unor
organizaţii de
mediu

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul
Inspectoratelor de
Protecţia Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 spirit de organizare
 pasiune pentru mediu

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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2. Distribuie informaţii referitoare la efectele poluării mediului din zona ta sau din alte
zone

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 alege o prob-
lemă

 documentează-te
atent

 redactează un
material pe tema
respectivă

 distribuie-l cât
de larg (inclusiv la
autorităţile locale,
presă, organizaţiile
de mediu din
localitate, listele de
discuţii)

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 pasiune pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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3. Reacţionează la atitudinea altora

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 atenţionează cu
calm şi prietenos pe
fiecare persoană
care observi că are
un comportament
care dăunează
mediului încon-
jurător (face foc în
loc nepermis,
aruncă sticle de
plastic din tren etc.)

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul oricărei
instituţii publice

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 pe cont propriu
 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  pasiune pentru mediu!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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D. Activităţi administrative în sprijinul organizaţiilor de protecţia mediului

1. Elaborează materiale promoţionale

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  pentru multi-
plicare, caută
sponsori!

Sarcini concrete:

 caută infor-
maţiile relevante în
organizaţie

 redactează textul
materialelor

 concepe o formă
grafică adecvată

 cere oferte de
preţ de la firme sau
solicită sponso-
rizare

 ocupă-te de
multiplicarea mate-
rialelor

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 abilităţi de redactare de texte
 abilităţi de utilizare computer (pentru partea grafică)
 cunoştinţe minime de atragere de fonduri / resurse pentru organizaţie

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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2. Fă fotografii!

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 film foto, preluc-
rarea filmului

Sarcini concrete:

 participă la
evenimentele
organizaţiei

 încearcă să
surprinzi cele mai
importante
momente

 pune foto-
grafiile la dispoziţia
persoanelor care se
ocupă de website,
de publicaţiile
organizaţiei, de
rapoarte etc.

 realizează
un album foto al
evenimentului

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 cunoştinţe minime de fotografie
 imaginaţie

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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3. Creează pagini web

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 culege infor-
maţiile relevante
din materialele
organizaţiei

 concepe un plan
al site-ului

 consultă-te cu
colegii în ceea ce
priveşte design-ul şi
culorile

 construieşte site-
ul

 construieşte alte
elemente grafice
(bannere etc.)
pentru promovarea
site-ului

 înscrie site-ul pe
motoarele de
căutare

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  cunoştinţe de web design

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4. Elaborează buletine informative

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  de publicare, de
acces la Internet

Sarcini concrete:

 culege infor-
maţii

 gândeşte un
format (rubrici
permanente, ocazi-
onale etc.)

 alcătuieşte o
listă de distribuţie

 pregăteşte un
calendar (termene
până la care
primeşti materiale,
termenul pentru
publicare, distri-
buire  etc.)

 realizează bule-
tinul

 cere feedback de
la colegi şi cititori

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 cunoştinţe de redactare texte şi de tehnoredactare computerizată

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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5. Ocupă-te de relaţia cu presa

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 crează o mini
bază de date cu
jurnalişti şi date de
contact

 stabileşte
întâlniri cu persoa-
nele respective
(prezintă-le organi-
zaţia)

 redactează ori de
câte ori e nevoie
comunicate de
presă sau organi-
zează conferinţe de
presă şi invită
contactele princi-
pale

 menţine un
dosar de presă cu
toate apariţiile
(datate) etc.

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 abilităţi de comunicare
 spirit organizatoric

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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6. Organizează campanii de strângere de fonduri

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 -

Sarcini concrete:

 documentează-te
în ceea ce priveşte
organizarea de
asemenea campanii

 planifică împre-
ună cu colegii

 solicită aprobă-
rile necesare

 asigură-te că ai
tot sprijinul de care
ai nevoie

 pregăteşte docu-
mentele necesare

 respectă politica
organizaţiei în
materie de
sponsorizări

 la final
redactează un
raport cu suma
obţinută şi predă
banii şi asigură-te
că sunt folosiţi
pentru activitatea
sau proiectul pentru
care i-ai strâns (ai
acest drept)

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 convingere că organizaţia ta face o treabă grozavă şi că merită să fie susţinută
 entuziasm şi pasiune pentru mediu
 abilităţi de comunicare

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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7. Fii de folos la birou

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 fotocopiază
materiale necesare
colegilor

 transmite faxuri
la rugămintea
colegilor

 preia mesaje
telefonice sau
personale pentru
colegi

 pune cores-
pondenţa de orice
natură în plicuri şi
expediaz-o

 însoţeşte vizi-
tatorii veniţi la
organizaţie ca ghid
prin localitatea ta

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  fii tu însăţi / însuţi!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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8. Realizează o revistă a presei

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 eventual abona-
mente la diferite
publicaţii (se pot obţine
şi ca sponsorizare sau
le găseşti la biblioteci)

Sarcini concrete:

 parcurge regulat
publicaţiile locale şi
naţionale

 fotocopiază şi
îndosariază toate
articolele despre
organizaţie sau
despre domeniul de
activitate al
organizaţiei

 compară
numărul şi calitatea
articolelor publicate
în luni diferite şi
redactează rapoarte
pe această temă

 pune aceste
rapoarte la
dispoziţia colegilor
care se ocupă de
rapoartele
organizaţiei, de pa-
gina de web, de
publicaţii etc.

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 interes faţă de activitatea organizaţiei!

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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9. Ocupă-te de biblioteca organizaţiei

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  publicaţii noi (pot
fi obţinute şi ca
sponsorizare!)

Sarcini concrete:

 caută noi
publicaţii pe
Internet

 organizează
biblioteca după un
sistem cât de
simplu

 crează o bază de
date cu toate
publicaţiile şi pune-l
la dispoziţia cole-
gilor care se ocupă
de pagina de web

 solicită ca
sponsorizare orice
noi publicaţii
apărute pe acea
temă în librării

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane

aparţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 Cunoştinţe modeste de baze de date

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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10. Realizează traduceri ale unor materiale pe domeniul de activitate al organizaţiei

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 identifică mate-
rialele relevante
(documente naţi-
onale - de tradus în
alte limbi dacă e
nevoie-; documente
ale Uniunii
Europene  sau ale
Naţiunilor Unite -
de tradus în
româneşte; diverse
articole din publi-
caţii de specialitate
etc.)

 tradu mate-
rialele şi tehno-
redactează-le;

 salvează-le
pe un CD

 pune-le la
dispoziţia colegilor
care se ocupă de
bibliotecă şi de
pagina de web

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 cunoştinţe medii sau avansate de limbi străine
 cunoştinţe de bază de tehnoredactare
 cunoştinţe medii de navigare pe Internet

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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11. Moderează liste de discuţii

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

 -

Sarcini concrete:

 mediatizează
lista în colaborare
cu colegii care se
ocupă de pagina de
web, de revistă, de
rapoarte etc.

 înscrie noii
membrii,
moderează mesajele

 oferă informaţii
despre organizaţie
membrilor listei

 realizează
rapoarte referitoare
la evoluţia listei etc.

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 cunoştinţe modeste de moderare liste de discuţii

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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12. Ocupă-te de relaţiile internaţionale ale organizaţiei

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie

Cerinţe meteo

Costuri

  -

Sarcini concrete:

 găseşte organi-
zaţii similare din
alte ţări şi stabileşte
o relaţie

 asigură-te că
există un flux
continuu sau cel
puţin regulat de
informaţii spre
aceste organizaţii

 facilitează legă-
turi între persoanele
care se ocupă de
acelaşi tip de
activitate în aceste
organizaţii

 facilitează parte-
neriate între aceste
organizaţii şi
organizaţiile parte-
nere locale

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

 cunoştinţe modeste de navigare pe Internet
 abilităţi de comunicare
 cunoştinţe de limbi străine

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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13. Coordonează voluntarii  din organizaţie

 Timp necesar

Oricât ai la dispoziţie,
în conformitate cu fişa
postului
Cerinţe meteo

Costuri

 costuri minime
necesare pentru mate-
riale necesare pentru
recrutare, pentru eveni-
mentele de apreciere a
muncii voluntarilor etc.

Sarcini concrete:

 recrutează
voluntari pentru
programele orga-
nizaţiei şi pentru
activităţile adminis-
trative

 asigură-te că se
simt bine şi că
munca lor este
apreciată

 oferă-le sprijin
atunci când au
nevoie

 ajută-i să îşi
evalueze munca

 găseşte moda-
lităţi concrete şi
plăcute prin care
organizaţia să îşi
exprime
recunoştinţa faţă de
voluntari

Unde se poate desfăşura
acest tip de activitate?

 în cadrul unor
organizaţii neguver-
namentale

 în cadrul Inspec-
toratelor de Protecţia
Mediului

 în cadrul unor şcoli
 în cadrul unei firme

 Abilităţi sau cunoştinţe necesare:

 -

Cine poate să
desfăşoare acest tip
de activitate:
    

 copii
 tineri
 adulţi
şomeri
angajaţi
 pensionari
 persoane cu

dizabilităţi
 femei
 bărbaţi
 persoane apar-

ţinând oricărei
minorităţi

 familii întregi
 oricine!!

  cunoştinţe medii de magementul voluntarilor (contactează Centrul Naţional de Voluntariat
pro Vobis (provobis@provobis.ro, sau tel& fax: 0264 412 897)  pentru sfaturi şi materiale în
aceste sens.

Notiţele tale:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Fundaţia ECOTOP pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă
3700 ORADEA
CP 151 OP1
Tel/fax: 0259 441681
Email: office@ecotop.sbnet.ro
Web: http://ecotop.greenagenda.org

Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis
3400 Cluj Napoca
Piaţa Mihai Viteazu nr. 33 ap. 40
Tel/fax: 0264 412 897
Email: provobis@provobis.ro
Web: www.voluntariat.ro, www.provobis.ro

Reţeaua naţională a centrelor de voluntariat www.voluntariat.ro
Membri:
Centrul de voluntariat Assoc
Baia Mare
Bd. Unirii nr. 28
Tel/fax: 0262 222226
Mobil: 0745 332022
Email: assoc@artelecom.ro
Persoana de contact: Oana Buie, Edit Pop
Anul înfiinţării: 1999

Centrul de voluntariat AIDONG
Timişoara
Calea Aradului nr. 12 ap. 12
Telefon: 0256 133943
Mobil: 0722 218204
Email: aidong@xnet.ro
Web: www.aid-ong.ro
Persoana de contact: Nicoleta Foica, Mihai Lisetchi
Anul înfiinţării: 1999

Centrul de voluntariat Activ, Botoşani
Bd. Mihai Eminescu nr. 61 bis ap. 4
Tel/fax: 0231 518675
Email: activ@petar.ro
Persoana de contact: Dorel Sanautanu
Mobil: 0744 503871
Anul înfiinţării: 1997

Centrul de voluntariat Zalău
Zalău
Str. 9 mai nr. 2 (Casa de Cultură a Sindicatelor)
Tel/fax: 0260 660809
Email: cvzalau@hotmail.com
Persoana de contact: Alin Prunean
Mobil: 0722 889951
Anul înfiinţării: 2002

Capitolul 5 – Resurse utile
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Centrul de voluntariat Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
Bd. Tineretului nr. 1,  (Casa Tineretului) et. 8 camera 305
Tel/fax: 0250 711440
Email: ramnicu_valcea@hotmail.com
Persoana de contact: Daniela Dinca
Tel mobil: 0740 511054
Anul înfiinţării: 2002
Centrul de voluntariat Constanţa
Constanţa
Str. 1907 nr. 17 ap. 8
Tel: 0241 522012
Email: cvconstanta@hotmail.com
Persoana de contact: Gina Panturu, Cosmin Barzan
Tel Mobil: 0745 314032
Anul înfiinţării: 2002

Centrul de voluntariat Turda
Turda
Piaţa 1 dec. 1918 nr. 6 A
Tel: 0264 316385
Email: Turda_turda@hotmail.com
Persoana de contact: Raluca Simion
Tel Mobil: 0745 777913
Anul înfiinţării: 2002

Centrul de voluntariat Valea Jiului
Lupeni, Judeţul Hunedoara
Bd. Păcii nr. 9 bl. 5 ap. 7 sc. 1. et. 3
Email: deep@xnet.ro
Persoana de contact: Alin Bunescu
Mobil: 0722 993867
Anul înfiinţării: 2002

Centrul de voluntariat Iaşi
Iaşi
Str. Smârdan nr. 76
Tel/fax: 0232 229554, 0232 279856
Email: centru.voluntariat@bethhis.dntis.ro
Persoane de contact: Irina Miu, George Butunoi
Anul înfiinţării: 2002

Centrul de voluntariat Satu Mare
Satu Mare
Str. Lükő Béla, nr.15
Tel/fax: 0261-716282
Mobil: 0721-239755
Email: cdv_satumare@caritas.p5net.ro
Persoana de contact: Simpf Melinda
Anul înfiinţării: 2002

Centrul de voluntariat Sighişoara
Sighişoara
P-ta Cetăţii nr. 8
Tel: 0265 771181
Fax: 0265 777844
Email: eu_simo@yahoo.com
Persoana de contact: Eugenia Simo.
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