
 

 

 

Publicaţia de faţă, editată de Prof. Dr. Valeria PURCĂREA-CIULACU şi  Prof. Daniela 

TĂNĂSESCU, este rezultatul  activităţilor şi studiilor ştiinţifice prezentate la Simpozionul 

Naţional „TERRA PLÂNGE! SALVAŢI-O!”, desfăşurat pe 8 iulie 2015 la Bucureşti. 

Organizatorul Simpozionului Naţional „TERRA PLÂNGE! SALVAŢI-O!”,  este Liceul 

Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, cu sprijinul deosebit acordat de Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului  Bucureşti şi de Primăria sectorului 5, cărora le adresăm calde mulţumiri pe această 

cale. 

Generaţii întregi nu au ştiut să menţină echilibrul în natură, iar astăzi  auzim strigătul 

disperat al Pământului care ne cere ajutorul!!!. Am utilizat la maxim resursele Terrei, care se 

regenerează mult prea greu. Dacă am şti într-adevăr cum să folosim sursele alternative de energie 

nu ar mai fi nevoie să ne rănim cea de-a doua “mamă”, Pământul! Este timpul să învăţăm ce 

înseamnă respectul, pământul are nevoie de ajutorul nostru, doar noi am putea să-i îndepărtăm 

suferinţa, îndreptându-ne atenţia spre sursele alternative de energie! 

Omul trebuie să respecte şi să ocrotească mediul în care trăieşte, deoarece acesta îi oferă 

toate condiţiile de care are nevoie pentru a trăi. Protecţia mediului se referă la: prevenirea 

deteriorării mediului, acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, păstrarea zonelor 

depoluate.  

Copiii noştri trebuie educaţi încă din grădiniţă să fie responsabili faţă de mediu, prin 

participarea la diferite activităţi practice creative şi recreative, în funcţie de specificul vârstei şi 

trebuie să ştie că orice copil poate deveni un prieten al naturii. Mijloacele de realizare a 

comportamentelor pot fi informative (povestiri, lecturi, poezii, emisiuni TV) sau formative ( 

activităţi practice în care elevii sunt puşi în situaţia de a acţiona singuri). Activităţile 

extracurriculare (plimbările, vizitele, excursiile) contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor 



despre mediu, îi ajută pe aceştia să îşi petreacă timpul într-o manieră relaxantă, dar au şi un efect 

creativ pentru munca desfăşurată în grup, creând un sentiment de siguranţă şi încredere.  

 Reforma învăţământului din România acordă o importanţă deosebită educaţiei ecologice 

şi protecţiei mediului. În acest context, desfăşurarea în şcoală a  concursurilor, simpozioanelor, 

proiectelor despre mediu este o modalitate de educaţie ecologică a tinerei generaţii, o premiză 

pentru dezvoltarea durabilă a societaţii de mâine.  

Pe parcursul derulării unor astfel de activităţi tematice, elevii realizeaza plimbări, 

observări în natură, jocuri didactice, sunt informaţi despre cum trebuie protejată natura, 

desfăşoara diferite activităţi cu caracter ecologic, învăţând astfel, cât de important este pentru om 

mediul în care trăieşte.  

Tânăra generaţie trebuie să înţeleagă de la vârste foarte fragede, că omul şi natura sunt 

noţiuni inseparabile, că aceasta trebuie respectată şi nu dominată şi că schimbările care au loc în 

natură nu se petrec la voia întâmplării, ci sunt supuse unor legi obiective.  

Prin derularea unor astfel de activităţi, elevii sunt stimulaţi şi sprijiniţi să acţioneze şi 

astfel  observă cât de important este pentru noi mediul în care trăim. Are loc astfel o  educaţie 

prin stimularea şi valorificarea potenţialului creativ  al elevilor noştri, o premiză a dezvoltării 

durabile a tinerei generaţii în universul ştiinţelor şi cunoaşterii. 

Mulţumim pentru expertiza de specialitate a Societăţii Ştiinţifice “Cygnus” - Centru 

UNESCO Suceava-România şi Asociaţiei Culturale “Plaiuri Mioritice Contemporane” 

Bucureşti-România.  

Mulţumim pentru competenta îndrumare de specialitate din partea Comitetului Ştiinţific, 

format din: 

Conf. Univ. Dr. Ing.  Dan Laurenţiu MILICI 

- Prodecan al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor  

de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 

Prof. Dr. Victor ŞUTAC 

- Preşedinte al Societăţii Ştiintifice “Cygnus” –centru UNESCO 

Prof. Dr. Valeria PURCĂREA-CIULACU 

- Prof. la Liceul Teoretic  „Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti 

Prof. Daniela TĂNĂSESCU 

- Director  Şcoala Gimnaziala “Petrache Poenaru”, Bucureşti 

http://plaiurimioritice.blog.com/


Simpozionul Naţional  „TERRA PLÂNGE! SALVAŢI-O!”,  a fost realizat prin 

parteneriatul multidisciplinar al unor echipe de profesori de specialităţi diferite, din următoarele 

instituţii: 

- Liceul Teoretic  „Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti , profesor engleza  Daniela 

TĂNĂSESCU, profesori biologie  Valeria PURCĂREA-CIULACU, Ştefan LUNGULETE, 

Gabriela BĂLUŢĂ, profesori istorie  Sorina FĂSUI, Doriana STĂNOIU, Director, Profesor 

matematica Eduard PUŞCHIN. 

- Şcoala Gimnaziala “Petrache Poenaru”, Bucureşti, director,  Profesor Daniela 

TĂNĂSESCU, profesor  pentru învăţământul primar Ioana Mihaela STANCA, profesor chimie 

Emilia Căpraru.  

- Colegiul Naţional „Petru Rareş” , Suceava, Director adjunct, profesor fizică  Anca Viorica 

GRECULEAC, profesor geografie Mihaela Iuliana Ciubotariu.  

- Şcoala Gimnazială nr. 2, Bucureşti, director, profesor filosofie Marian VASILE, profesor 

pentru învăţământul primar Alin Tudor Chirvase, profesor pentru învăţământul primar Mariana 

Denisa  Bocman ,  profesor istorie Cristiana Banu, profesor geografie Paula –Tatiana VASILE, 

profesor pentru învăţământul primar  Carmen STOICESCU şi profesor informatica Ana -Maria 

MITRICĂ. 

- Şcoala Gimnazială  nr. 135,  Bucureşti, director, profesor Educaţie fizică şi sport Aurelia 

BĂLAŞA, profesor Limba şi Literatura română Veronica EPÎNGEAC. 

- Şcoala Gimnazială  „Nicolae Labiş”, Bucureşti, Profesor geografie Roxana Mihaela 

DIACONU,  Profesori pentru învăţământ primar Daniela Roxana MÎGLAN, Lucia MANU şi  

Antonica IANCU. 

- Şcoala Gimnazială „Grigore Tocilescu”, Bucureşti, director profesor istorie  

Iolanda SAVA. 

- Şcoala Gimnazială „Academician Vasile Voiculescu”, Bucureşti, director profesor  

matematică Ion BĂTRÂNU. 

- Şcoala Gimnazialǎ nr. 2, Cernica – Tânganu, Judeţul  Ilfov, director,  profesor  matematica 

Melania MUNTEAN, Profesor chimie Elena Giorgiana MANCIU . 

Mulţumim echipelor participante pentru colaborarea fructuoasă şi în mod deosebit colegilor  

autori ai studiilor şi articolelor comunicate şi publicate. 



Lucrarea de faţă se adresează tuturor dascălilor din şcolile participante dar şi din alte instituţii 

şi organizaţii implicate în rezolvarea problemelor legate de “Sănătatea Terrei- Sănătatea noastră 

a tuturor”!  


