Fii făuritor!
eseu prezentat la Concursul naţional de creaţie pentru copii şi tineri
"2011 Shakespeare School Essay Competition"

Lumea ideală e lumea unde putem fi fericiţi.
Aş popula lumea ideală cu toate lucrurile ce mă bucură şi mă înalţă.
Acum, aici, sunt fericită când sunt cu familia mea. Într-o oglindă a timpului,
cu ochi curioşi ca şi ai unei pisici, mă văd peste câţiva ani adultă, cu vise împlinite,
alături de cei dragi, uşor îmbătrâniţi.
Aş făuri o lume ideală unde să păstrez formula familiei: cu fraţi, surori, părinţi
şi bunici.
Acum, dacă păşesc dincolo de casa mea, văd multe lucruri care mă umplu de
fericire, dar şi de tristeţe. În ţara mea, cu climă blândă, oriunde mergi, e o natură
minunată, dar mutilată de fapte necugetate şi neglijenţe ale oamenilor.
În lumea ideală ar fi mult verde, copaci şi flori, păsări şi animale, cer albastru şi
ploi liniştite după care să răsară curcubeul.
Acum, pe Pământ sunt oameni care uneori îşi pierd speranţa. Aş aduce din
lumea ideală un glob luminos pe care l-aş dărui fiecărui nou născut – globul speranţei.
Iar oamenii, când cred că au pierdut totul şi viaţa lor nu are rost, punând mâinile pe
acest glob, să simtă că se deschide o fereastră, chiar dacă s-a închis o uşă.
În lumea ideală toţi oamenii s-ar naşte cu speranţa, aşa cum ne naştem cu corp
şi organe vitale.
Acolo nu ar fi oameni care trăiesc greu, sunt bolnavi sau trişti. În lumea ideală
oamenii s-ar sprijini pe cunoştinţele, învăţătura şi experienţele acumulate într-o viaţă
ca pe un baston; nu ar fi oameni inteligenţi umiliţi în sărăcie, nici muribunzi pentru
că n-au medicamente, nici oameni oneşti înşelaţi de hoţi.
În lumea ideală conştiinţa oamenilor ar fi mult mai ridicată decât acum, aici.
Iubirea între oameni ar exista cu adevărat şi n-ar lăsa prilej pentru ură şi
războaie.
Până să putem construi o lume ideală în afara noastră, într-un loc pe Pământ
sau altundeva în Univers, putem să făurim o lume ideală în interiorul nostru. Sunt
convinsă că aceia care vor reuşi acest lucru vor fi făuritorii lumii ideale în afară, în
viitor.
Doresc să mă număr printre ei. De aceea, caut şi găsesc fericire în fiecare zi,
mulţumesc pentru fiecare nouă dimineaţă, pentru sănătatea mea, a familiei mele şi a
planetei pe care m-am născut.
Eleva Dziţac Domnica Ioana
Profesor coordonator: Szatmari Dorina
Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” Oradea
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Pornind de la aceste idei din cadrul eseului am încercat să construiesc în
interiorul, dar şi în exteriorul meu o lume, aşa cum mi-o doresc, o lume ideală, cu mult
verde, copaci şi flori, păsări şi animale, cer albastru şi ploi liniştite după care să răsară
.
Am realizat că pentru o lume mai bună, mai frumoasă trebuie tu însuţi să FII
ECO, eu însămi să FIU ECO! Am privit în interiorul meu, de jur-împrejurul meu,
m-am analizat şi pot declara: SUNT ECO! De ce? Prin faptul că încerc prin modul
meu de a fi, de a acţiona să răspândesc în jurul meu un AER ECO.
Am realizat acest eco - portofoliu personal din dorinţa de a transmite tuturor
celor care-l privesc mesajul FII ECO PENTRU O VIAŢĂ MAI FRUMOASĂ!
Multe dintre cele prezentate sunt realizări personale încercând să transmit în
diverse moduri - prin jocuri, pps-uri, pliante, poster, articole, filmuleţ video, etc mesajul meu ECO.
Aş dori să mulţumesc pe această cale mentorului meu, doamnei profesoare
Szatmari Dorina, pentru vasta colaborare şi pentru tot sprijinul acordat şi în acest
domeniu, precum şi celorlalte cadre didactice coordonatoare, doamnelor Mihalca
Simona, Indrieş Dorina, Gherman Adriana, Matiu Adriana, domnului Prodan Emil,
conducerii şcolii, pentru coordonare şi pentru suportul oferit în cadrul diverselor
activităţi realizate.
Am încercat să transmit celor din jurul meu importanţa ocrotirii mediului în care
trăim, a descoperirii de noi litere în alfabetul măreţ al naturii şi a strădaniei de a
păstra completă, pentru generaţiile viitoare, miraculoasa carte a naturii!
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Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni
Stâna de Vale, 9-11 mai 2013


Ioana Dziţac, profesor coordonator: Szatmari Dorina, lucrare invitată cu titlul: Orice deşeu îşi
are locul lui – colectează selectiv!, (Secţiunea Ingineria şi Protecţia Mediului), în cadrul
Simpozionului Energie-Resurse-Mediu al Studenţilor Orădeni; Locul şi data desfăşurării: Stâna
de Vale, 9-11 mai 2013; Organizator: Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie
Energetică şi Management Industrial; ISBN: 978-606-10-0592-5.

Orice deşeu îşi are locul lui – colectează selectiv!
Eleva Dziţac Domnica Ioana
Profesor coordonator: Szatmari Dorina
Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” Oradea
1. Consideraţii generale
Existenţa omului pe Pământ este dependentă de resursele pe care le oferă mediul
înconjurător. Încă de la începuturi, omul s-a folosit de ce i-a oferit mediul pentru a supravieţui,
pentru a-şi îmbunătăţi şi uşura viaţa, pentru a trăi mai confortabil. Prin multe din acţiunile omului
însă, mediul înconjurător are de suferit.
Una dintre importantele acţiuni care dăunează mediului este reprezentată de producerea
gunoiului şi reintroducerea acestuia în mediu. În prezent eliminarea deşeurilor în mediul
înconjurător, este o problemă complexă şi importantă, cauzată în special de următoarele fenomene:
• creşterea considerabilă a populaţiei;
• progresul tehnologic care pe lângă beneficiile aduse a dus şi la crearea unor produse
nebiodegradabile;
• creşterea şi diversificarea nevoilor oamenilor;
• neînţelegerea modului de funcţionare a mediului înconjurător de către oameni.
În momentul aderării la UE, România şi-a asumat ţinte de reciclare şi valorificare care vor
trebui să crească an de an până la atingerea pragului de 60% în anul 2013.
Sticla de apă, cutia de suc, pachetul de biscuiţi, conserva, cutia de cereale sunt doar câteva
dintre ambalajele pe care le folosim aproape zilnic şi pe care le aruncăm la gunoi, fără să ştim că ele
pot fi reciclate, dacă sunt colectate selectiv.
Fiecare locuitor al planetei “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt
formate din resturi de la prepararea hranei, recipiente de plastic, ambalaje, ziare, materiale textile,
deşeuri de grădină, componente metalice, iar, mai nou, chiar aparatura electrocasnică scoasă din uz,
autoturisme, etc. Aceste deşeuri trebuie colectate, transportate, depozitate, neutralizate, aşa încât să
perturbe cât mai puţin mediul înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare.
Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în
produse utile noi.
Este necesară reciclarea:
• pentru că fiecare dintre noi este responsabil pentru deşeurile pe care le produce;
• pentru că ea înseamnă respect pentru lege şi pentru noi înşine;
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•
•

pentru că fiecare om are dreptul să respire aer curat, să se plimbe prin parcuri şi păduri curate;
pentru că deşeurile capătă valoare atunci când sunt reciclate corect;
pentru că deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot avea în componenţa lor
substanţe periculoase care, eliberate în aer, apă sau sol au efecte dăunătoare, pe termen lung,
asupra hranei noastre, a apei pe care o bem sau a aerului pe care îl respirăm.

2. Ştiaţi că…
Sticla
• poate fi reciclată la nesfârşit fără să-şi piardă din calităţi?
• prin reciclarea unei tone de sticlă se economisesc 1,2 tone de materii prime?
• reciclarea unei tone de ambalaj din sticlă permite economisirea a 660 kg de nisip, consumul
de energie al unui locuitor timp de o lună, consumul menajer de apă al unui locuitor pe o
perioadă de patru zile?
• se pot colecta selectiv sticlele de băuturi şi recipientele de pro duse alimentare, dar nu şi
geamurile, oglinzile, ghivecele, becurile şi paharele?
Plasticul
• descompunerea naturală a plasticului în mediul înconjurător necesită peste 500 de ani din
cauza materialelor care îl alcătuiesc?
• cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 şi 800 kg de petrol brut?
• reciclarea plasticului reduce consumul de apă şi reduce generarea de CO2 de 2,5 ori?
• din deşeurile de ambalaje din plastic se obţin: fibre pentru covoare, material de umplutură
pentru jucăriile din pluş, materiale izolatoare pentru saci de dormit?
• se pot recicla recipientele pentru băuturi, cele pentru produse lactate, ale produselor
cosmetice şi detergenţilor, caserolele de plastic şi polistiren şi pungile de plastic?
• nu se colectează selectiv capacele recipientelor care nu sunt din plastic, ghivecele de plastic,
produsele mixte (combinaţii de plastic şi metal) ?
Hârtia
• la tipărirea unui cotidian de mare tiraj se folosesc 3.000 m3 de lemn, adică 1.500 de arbori cu
o vârstă de 50 de ani?
• fiecare tonă de hârtie reciclată poate salva 17 copaci?
• o tonă de deşeuri de hârtie salvează cinci arbori cu o vechime de 80-100 de ani, sau
aproximativ 5 m3 de masă lemnoasă necesară fabricării unei cantităţi echivalente de
celuloză?
• se pot recicla ambalajele de hârtie şi carton, cutiile de carton pentru băuturi?
• nu se colectează selectiv hârtia cerată şi produsele mixte (hârtie combinată cu metal)?
Metalul
• aluminiul este 100% reciclabil?
• în fiecare secundă se reciclează 630 de cutii de oţel?
• un televizor poate funcţiona trei ore în continuu cu energia economisită prin reciclarea unei
cutii de aluminiu?
• metalul se aruncă în aceeaşi pubelă cu plasticul?
• se reciclează dozele de băuturi şi recipientele de conserve?
3. Paşii unei colectări selective corecte
• identificarea deşeurilor din propria locuinţă şi sprijinirea familiei de a sorta pe categorii
gunoiul menajer;
• turtirea deşeurilor de ambalaje din plastic şi metal sau a cartoanelor, îna inte de depozitare
pentru a mări cantitatea de deşeuri colectate şi transportate;
• aruncarea separată a deşeurilor respectând indicaţiile de pe containerele de colectare
selectivă colorate albastru, galben, verde şi nu a amesteca materiale diferite.
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Semnificaţia culorilor
Containerul albastru – ambalaje din hârtie, ambalaje din carton şi ambalaj de carton pentru
lapte şi suc;
Containerul galben – ambalaje din material plastic, containerele tip PET sau din alte
materiale plastice, doze din aluminiu pentru băuturi, şi alte recipiente metalice;
Containerul verde– ambalaje din sticlă pentru băuturi (vin, bere, alcool, sucuri).

4. Beneficiile colectării selective a deşeurilor
• reducerea cantităţii de resurse exploatate din mediu;
• reducerea costurilor de fabricaţie a diferitelor produse, deoarece se pot recupera substanţe
valoroase din fiecare deşeu;
• reducerea cantităţilor de deşeuri ce ajung în gropile de gunoi;
• reducerea cantităţilor de materiale nebiogradabile.
5. Managementul deşeurilor
Managementul deşeurilor este la acest moment un subiect de mare actualitate. Un bun
sistem de management al deşeurilor începe cu prevenirea creşterii cantităţii de deşeuri. Putem spune
că deşeurile care nu se produc, nu mai trebuie neutralizate şi depozitate, motiv pentru care
prevenirea şi minimizarea deşeurilor trebuie să aibă prioritate în orice plan de management al
deşeurilor.
În Strategia generală a UE privind deşeurile din 1996 se ie rarhizează operaţiunile de
management al deşeurilor astfel:
1. prevenirea apariţiei deşeurilor;
2. reciclarea şi reutilizarea;
3. depozitarea finală optimă şi îmbunătăţirea monitorizării.
Managerii trebuie, la locurile de producere a deşeurilor, să aleagă tratamentul optim care să
determine cel mai mic impact negativ asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurător. Din
păcate însă, fie că se apelează la depozitarea deşeurilor în locuri amenajate, fie că se recurge la
incinerare, cu scopul de neutralizare a acestora, deşeurile generează un anumit impact negativ
asupra componentelor mediului înconjurător, de aceea soluţia de bază este reducerea cantităţilor de
deşeuri produse.
6. Studiu de caz
Voi prezenta câteva aspecte ale unei cercetări de marketing la care am participat personal.
Cercetarea s-a realizat în august 2011 într-o localitate X şi a urmărit obţinerea de informaţii privind
activitatea de sortare a gunoiului menajer, mai precis care este procentul de populaţie supus
cercetării care îşi sortează gunoiul menajer, câţi cunosc că gunoiul menajer poate fi valorificat, câţi
sunt conştienţi de poluarea datorată cantităţilor mari de gunoi menajer şi multe altele. Pentru
elaborarea cercetării s-au folosit anchetele ,,faţă în faţă” pentru a se obţine un control mai bun
asupra condiţiilor de desfăşurare a interviurilor. Eşantionul a fost unul relativ redus de 50 de
persoane din două locaţii diferite, o instituţie administrativă şi una şcolară, iar chestionarul a fost
realizat pe baza obiectivelor cercetării şi a cuprins 20 de întrebări. Voi exemplifica câteva întrebări
şi concluziile la care s-a ajuns în urma analizei rezultatelor chestionarelor.
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Între barea 1: Consideraţi că, în prezent, populaţia oraşului nostru acordă importanţă problemei
sortării gunoiului menajer?
La această întrebare au răspuns un număr de 50 de persoane, dintre care 39 au răspuns NU şi 11
persoane DA. Procentual se poate spune că: 78% NU, 22% DA.

Figura 1. Graficul răspunsurilor la întrebarea 1
Între barea 2: Care sunt câteva motive, pentru care credeţi că cetăţenii nu acordă importanţă
problemei sortării gunoiului menajer, în zilele noastre?
Din totalul de 50 de persoane intervievate au răspuns astfel:
dezinteres – 68% (34) persoane;
nu au timp – 14% (7) persoane;
nu au mijloace necesare – 10% (5) persoane;
altul – 8% (4) persoane.

Figura 2. Graficul răspunsurilor la întrebarea 2
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Între barea 3: Cât de importantă este pentru dumneavoastră problema sortării gunoiului menajer?
În urma intervievării s-au înregistrat următoarele date:
- foarte importantă – 11 persoane, 22 %
- importantă – 27 persoane, 54 %
- neimportantă – 12 persoane, 24 %
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Figura 3. Graficul răspunsurilor la întrebarea 3
Între barea 4: In ce măsură cunoaşteţi în ce constă sortarea gunoiului menajer?
- foarte mare – 10 persoane, 20 %
- mare – 27 persoane, 54 %
- mică – 13 persoane, 26 %
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Figura 4.Graficul răspunsurilor la întrebarea 4
Între barea 5: Vă sortaţi gunoiul menajer?
- DA - 8 persoane - 16 %
- NU – 42 persoane - 84 %
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Figura 5. Graficul răspunsurilor la întrebarea 5
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Între barea 6: Consideraţi că nesortarea gunoiului menajer duce la poluarea mediului înconjurător?
- DA - 39 persoane - 78 %
- NU –11 persoane - 22 %
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Figura 6.Graficul răspunsurilor la întrebarea 6
Între barea 7: Aveţi cunoştinţă de posibilitatea valorificării gunoiului menajer?
Răspunsurile intervievaţilor au fost:
- NU – 30 persoane – 60%
- DA – 20 persoane – 40%
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Figura 7. Graficul răspunsurilor la întrebarea 7
Restul întrebărilor s-au referit la consecinţele negative în urma poluării cu deşeuri, la gradul
de cunoaştere a metodelor de valorificare a gunoiului menajer, la gradul de implicare al instituţiilor
publice de profil în activitatea de sortare a gunoiului menajer, la importanţa introducerii
obligativităţii sortării gunoiului menajer în vederea reducerii poluării mediului, precum şi la
întrebări referitoare la categoria de vârstă, sexul, profesia, venitul celor chestionaţi.
Din analiza generală a datelor a rezultat că motivul principal pentru care nu se acordă
importanţă sortării gunoiului menajer de către localnici este „dezinteresul”, urmat îndeaproape de
„lipsa mijloacelor necesare”, de „lipsa educaţiei”. Într-o mare măsură dintre cei intervievaţi cunosc
în ce constă sortarea gunoiului menajer, tot o mare măsură consideră că nesortarea gunoiului
menajer duce la poluarea mediului. Doar 16% din respondenţi îşi sortează gunoiul menajer , cel mai
sortat material al gunoiului menajer fiind hârtia. Sortarea gunoiului menajer este influenţată de
nivelul de educaţie, iar vârsta subiecţilor nu influenţează această activitate.
7. Concluzii
În urma precizărilor făcute şi a rezultatelor studiului de caz realizat este absolut necesar ca
populaţia să se implice mai mult în activitatea sortării gunoiului menajer, deoarece aceasta este o
problemă foarte importantă în zilele noastre.
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De asemenea şi statul trebuie să se implice mai mult atât în activităţi de sortare directă a
gunoiului menajer, cât şi în activităţi de informare a populaţiei despre această problemă.
La nivelul şcolii noastre facem eforturi în acest sens, şi, de exemplu nu demult am dus o
campanie de informare între elevi în cadrul unei mese rotunde – dezbatere pe tema Importanţa
colectării selective a deşeurilor, activitate coordonată de către subsemnata sau am realizat un pliant
care a fost distribuit elevilor purtând Eco-Codul şcolii noastre : Orice deşeu îşi are locul lui,
activităţi care, alături de altele, vor contribui la obţinerea titlului de Eco-Şcoală pe care ni- l dorim,
în cadrul Programului mondial Eco – Şcoala, în care şcoala noastră este implicată.
Prin prisma beneficiilor colectării selective a deşeurilor, efortul pe care trebuie să-l facă
fiecare din noi este minor; pentru a avea un comportament eco-responsabil trebuie ca fiecare individ
să-şi schimbe mentalitatea, obiceiurile; prin voinţă, reorganizare, prin atenţie mărită la ce şi unde
aruncăm putem contribui la colectarea selectivă a deşeurilor, un pas important în protejarea
mediului în care trăim.
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1. Doina Cucueţeanu , Holding SA, Soluţii noi în managementul deşeurilor;
2. Agneta M. Balint, Managementul deşeurilor, Facultatea de fizică, Timişoara;
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Bacovia”- Bacău, Facultatea De Management – Marketing, 2011;
4. Dziţac Ioana, profesori coordonatori: Indrieş Dorina, Prodan Emil, lucrarea şi ppt- ul cu titlul:
“Colectarea selectivă a deşeurilor – un pas important pentru un mediu sănătos” în cadrul
Simpozionului Naţional Pro Eco, Oradea, 07.07.2012;
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Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni
Stâna de Vale, 24-26 mai 2012




Ioana Dziţac, profesori coordonatori: Szatmari Dorina, Matiu Adriana, Indrieş Dorina, Prodan
Emil, lucrare invitată cu titlul: “Educaţia eco – o temă de actualitate stringentă. Contribuţii la
educaţia Eco timpurie” (Secţiunea Ingineria şi Protecţia Mediului), în cadrul Simpozionului
Energie-Resurse-Mediu al Studenţilor Orădeni; Locul şi data desfăşurării: Stâna de Vale, 24-26
mai 2012; Organizator: Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Energetică şi
Management Industrial; ISBN: 978-606-10-0592-5;
Diplomă specială obţinută pentru calitatea conţinutului şi prezentării lucrării invitate cu titlul:
“ Educaţia eco – o temă de actualitate stringentă. Contribuţii la educaţia Eco timpurie”, în cadrul
Simpozionului Energie-Resurse-Mediu al Studenţilor Orădeni; Stâna de Vale, 24-26 mai 2012.

Observaţie:
Lucrarea, cu mici modificări, a mai fost prezentată apoi şi la Simpozionul ProEco, Oradea, 2012.
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PROIECTUL NAŢIONAL ECO-ŞCOALA

Dziţac Ioana, Mihăieş Ana-Maria, Pereţ Oana, coordonator prof. Ghe rman Adriana, pliantul
Invitaţie - adresată nouă copiilor, dar şi celor mai mari de lângă noi -, mai 2013
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SIMPOZIONUL NAŢIONAL „PRO ECO”, ORADEA, 07.06.2012
Contribuţii la educaţia timpurie în spirit ecologic
Eleva Dziţac Domnica Ioana
Coordonatori: prof. Szatmari Dorina, prof. Matiu Adriana, prof. Indrieş Dorina, prof. Prodan Emil
Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” Oradea
Motto:
“Nu mă satur niciodată să învăţ acest alfabet măreţ al naturii.
În fiecare zi caut să descopăr o literă nouă.”
Victor Hugo
1. Introduce re
Educaţia timpurie stă la baza educaţiei şi autoeducaţiei continue a viitorului cetăţean. O
componentă de bază a noilor educaţii şi, implicit a educaţiei timpurii este educaţia ecologică. Eugen
Pora spunea: ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii
atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”
Educaţia ecologică urmăreşte formarea unui om cu un comportament adecvat în ceea ce
priveşte mediul înconjurător, comportament care trebuie să se manifeste şi prin acţiuni concrete, nu
numai prin informare teoretică. Educaţia ecologică are la bază următoarele obiective:
conştientizarea, cunoaşterea, atitudinea, deprinderile, participarea.
Cunoştinţele ecologice în rândul omului de rând sunt scăzute în prezent, iar consecinţele
poluării mediului înconjurător au devenit devastatoare; de aceea este vital pentru omenire, ca fiecare
dintre noi, oamenii acestei planete şi mai ales tinerii, care sunt viitorul de mâine, să manifeste o
atitudine responsabilă faţă de mediul în care trăiesc, să se implice în activităţi ecologice.
2. Ştiaţi că…
Pământul, planeta noastră, s-a născut în urmă cu 4,6 miliarde de ani? Pe vremea aceea, însă
nu avea aspectul de azi: rocile, apa şi aerul s-au format încetul cu încetul şi apoi a apărut viaţa pe
Pământ.
În urmă cu 4,6 miliarde de ani un nor imens de materie gazoasă ş i pulberi care se învârtea în
spaţiu s-a condensat şi a dat naştere unei stele, Soarele. În apropierea Soarelui, pulberile de rocă sau aglomerat şi au format cele 9 planete ale Sistemului Solar, printre care şi Pământul.
Pământul a evoluat mult de la formarea sa. Istoria sa a fost marcată de evenimente
importante, cum ar fi: formarea oceanelor, apariţia vieţii, apariţia sau dispariţia unor animale şi
plante. De la geneză şi până în prezent Pământul a cunoscut o serie de schimbări majore în ceea
priveşte aspectul mediului înconjurător.
Mediul înconjurător este ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa,
solul şi subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele
vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv, valorile
materiale şi spirituale?
Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi, dacă dorim să
folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre?
Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile, aruncând
nepăsător pe sol, în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice omul a stricat echilibrul natural
existent în mediul înconjurător, punându-şi în pericol sănătatea?
Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente
străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin
concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează
disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii? Rezultă că cea
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mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul, polua rea fiind consecinţa
activităţii mai ales social – economice a acestuia.
Formele poluării sunt: chimică, termică, sonoră, electromagnetică, radioactivă, estetică?
În ultimii ani numărul de persoane cu diverse boli de plămâni, cancer, malformaţii s-a
înmulţit alarmant? Cauza este aerul pe care- l respirăm, apa pe care o bem, solul pe care călcăm,
alimentele pe care le consumăm.
Încălzirea globală este fenomenul de creştere a temperaturilor medii înregistrate ale
atmosferei în imediata apropiere a solului, precum şi a oceanelor şi este unul dintre fenomenele cele
mai îngrijorătoare şi cele mai mediatizate?
În anul 2010 s-a atins recordul de căldură planetară?
Încălzirea globală a dat deja naştere unor efecte în lumea reală care au început să se vadă
clar: topirea gheţarilor, inundaţiile, furtunile, dispariţia a mii de specii de plante şi animale, diferite
boli care se înmulţesc alarmant?
Deci, poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes
acestui proces nociv.
După toate aceste precizări, trebuie
Să spunem DA…
• locurilor special amenajate pentru gunoaie;
• reciclării;
• plantării de pomi fructiferi şi copaci;
• tehnologiilor de producere a energiei verzi.
Să spunem NU…
• defrişărilor;
• aruncării gunoaielor în locuri neamenajate;
• substanţelor şi deşeurilor periculoase;
• arderii combustibililor fosili.
Ştiaţi că…Şcoala “Nicolae Bălcescu” manifestă o atitudine ECO?
Câteva exemple de acţiuni de promovare ECO:
• amenajarea ECO a curţii şcolii;
• altoirea pomilor din curtea şcolii;
• acţiuni de strângere a deşeurilor din jurul şcolii, din diverse locuri din oraş, dar şi din locuri
în care elevii merg în tabere, de exemplu Tabăra de vară de la Pădurea Neagră, iulie 2010;
• strângerea de maculatură;
• participarea în cadrul unor proiecte la amenajarea unor zone din oraş prin curăţirea spaţiilor
verzi şi plantare de pomi.
3. FII ECO! Un îndemn plecând de la realizările pe rsonale ale subsemnatei
În urmă cu un an m-am înscris la un concurs de eseuri; am intitulat eseul: Fii făuritor! Tema
eseului a fost descrierea unei lumi perfecte. Voi relata câteva pasaje:
Lumea ideală e lumea unde putem fi fericiţi.
…Acum, dacă păşesc dincolo de casa mea, văd multe lucruri care mă umplu de fericire, dar
şi de tristeţe. În ţara mea, cu climă blândă, oriunde mergi, e o natură minunată, dar mutilată de
fapte necugetate şi neglijenţe ale oamenilor.
În lumea ideală ar fi mult VERDE, copaci şi flori, păsări şi animale, cer albastru şi ploi
liniştite după care să răsară .
…Până să putem construi o lume ideală în afara noastră, într-un loc pe Pământ sau
altundeva în Univers, putem să făurim o lume ideală în interiorul nostru. Sunt convinsă că aceia
care vor reuşi acest lucru vor fi făuritorii lumii ideale în afară, în viitor.
Doresc să mă număr printre ei. De aceea, caut şi găsesc fericire în fiecare zi, mulţumesc
pentru fiecare nouă dimineaţă, pentru sănătatea mea, a familiei mele şi a planetei pe care m -am
născut.
Ioana Dziţac, pasaj din eseul Be a creator!
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Pornind de la aceste idei din cadrul eseului mi-am dat seama că pentru o lume mai bună ,
mai frumoasă trebuie tu însuţi să FII ECO, eu însămi să FIU ECO!
Am privit în interiorul meu, de jur- împrejurul meu, m-am analizat şi pot declara: SUNT
ECO! De ce?
Prin faptul că încerc prin modul meu de a fi, de a acţiona să răspândesc în jurul meu un AER ECO.
Realizări personale în domeniul ECO
 premiul III la Concursul Naţional Click pe verde, Proiecte Eco, Vara Eco! - concurs video,
organizat de ECDL România, cu filmul video "Cod verde în Pădurea Neagră", 09.2010 ;
 Joc didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu, Editura Focusprint, 2010 ; Joc “Mate-Eco”;
 voluntar în cadrul proiectului Dreptunghiul verde Nufărul, 04 –05. 2010 în cadrul căruia am
participat la curăţarea spaţiului verde şi plantarea de arbuşti şi plante perene într-o anumită
zonă din Cartierul Nufărul, Oradea;
 Poluarea - trecut, prezent şi viitor, articol publicat pe site- ul şi în revista proiectului
Cultură, civilizaţie, comunitate, Publicaţie a parteneriatului educaţional interjudeţean: Alba
– Iulia – Bacău - Braşov – Oradea – Tg. Bujor, mai 2010, Braşov, ISBN: 978-973-8424-685, pag.47;
 participantă cu prezentarea PowerPoint intitulată Poluarea, la sesiunea ştiinţifică
“Contribuţia mea la protejarea mediului”, organizată de către Şcoala Generală “Georgeta
Cancicov“din Bacău ;
 realizatoarea unor diplome cu motive ecologice oferite participanţilor la activităţile
ecologice din cadrul taberei de vară de la Pădurea Neagră, iulie 2010;
 coordonatoare a dezbaterii pe tema “Importanţa colectării selective a deşeurilor“,
24.11.2011;
 diplomă specială pentru calitatea conţinutului şi prezentării lucrării invitate cu titlul: “
Educaţia eco – o temă de actualitate stringentă. Contribuţii la educaţia Eco timpurie”, în
cadrul Simpozionului Energie-Resurse-Mediu al Studenţilor Orădeni; Locul şi data
desfăşurării: Stâna de Vale, 24-26 mai 2012; Organizator: Universitatea din Oradea,
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial;
 realizatoare a afişului eco adaptat: Eşti eco? Nu lăsa copacul să moară!
4. În final…
EU SUNT ECO.
ŞCOALA NOASTRĂ FACE EFORTURI SĂ DEVINĂ O ECO-ŞCOALĂ.
TU EŞTI ECO?
FII ŞI TU ECO PENTRU O VIAŢĂ MAI FRUMOASĂ!
Bibliografie:
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Bacău, 2010;
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Ioana Dziţac, filmul video "Cod verde în Pădurea Neagră" din cadrul Concursului Click pe
verde, Proiecte Eco, Vara Eco! - concurs video;
Ioana Dziţac, Szatmari Dorina, “Joc didactic ECO AŞA DA – AŞA NU”, Editura
Focusprint, Oradea, 2010;
Ioana Dziţac, pliante, afişe, jocuri şi diplome realizate cu ocazia diferitelor mese rodunde,
simpozione pe tematici ecologice;
Ecologie, suport didactic clasele III-IV, Bucureşti, Editura Erc Press Educativ, 2004
Ghid metodic pentru cadrele didactice. Învăţământ primar – Educaţie ecologică şi protecţia
mediului, 2007;
http://www.asociatia-profesorilor.ro/educatia-ecologica-la-ciclul-primar.html
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Învaţă cum să protejezi mediul înconjurător prin joc!
Eleva Dziţac Domnica Ioana
Coordonatori: prof. Szatmari Dorina, prof. Mihalca Simona
Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” Oradea
1. Introduce re
Jocul constituie pentru mine una dintre cele mai eficiente căi de învăţare şi disciplinare, de
educare în spiritul valorilor morale şi estetice. Jocul presupune pe ntru mine esenţa copilăriei mele
şi cred, esenţa copilăriei fiecărui individ, fiind cea mai importantă activitate a copilăriei, a
individului indiferent de vârstă.
Problemele legate de ecologie, de sănătatea planetei pe care locuiesc sunt de asemenea
aspecte importante pe care încerc ori de câte ori este posibil să le tratez cu maximă seriozitate.
Voi încerca în această lucrare să prezint un mod de a îmbina cele două aspecte importante –
jocul şi ecologia, prin încercarea mea de a pune în evidenţă necesitatea introducerii jocurilor
didactice în şcolile moderne.
2. Jocul didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu
În studiul realizat am folosit ca piesă centrală Jocul didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu, joc
realizat de către subsemnata sub coordonarea d- nei prof. Dorina Szatmari.
Cum a luat naştere Jocul didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu ?
În anul şcolar 2009-2010 eram elevă în clasa a V-a. Am avut de-a lungul acelui an şcolar
plăcerea de a participa la diverse activităţi în cadrul proiectului "Folclorul înnobilează omul". Pe
lângă activităţile legate strict de folclor, am participat la tabăra de vară de la Pădurea Neagră.
Înainte de plecarea în tabără am propus doamnei profesoare să realizez la calculator un joc pe
motive ecologice cu care să se joace copiii din tabără. Doamna a fos t de acord; astfel am pregătit
jocul didactic cu care copiii din tabără s-au jucat.
Aşa s-a născut Jocul didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu, aşa s-a născut pasiunea mea pentru ecologie.
Descrierea succintă a Jocul didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu
Jocul didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu se adresează copiilor care ştiu să numere. Este un joc
didactic care poate fi jucat la orele în care se dezbat teme legate de protecţia mediului înconjurător.
Jocul conţine imagini Pro şi Contra mediu. Exemple de imagini Pro med iu folosite: copii la cules
deşeuri, parc eolian, altoirea pomilor, plantare de pomi, etc. Exemple de imagini Contra mediu
folosite: lac poluat, defrişări de păduri, deşeuri lângă un izvor, etc. Piesele de joc sunt: tabla de joc;
1 zar; pioni - pot fi folosiţi şi pioni ECO: o boabă de fasole, o floare uscată, un melc, o ghindă, o
alună, etc.
Jocul Eco Aşa Da – Aşa Nu poate fi jucat de către mai mulţi copii, de preferinţă 2, 3 sau 4.
Fiecare dintre copii îşi va alege un pion cu care va juca. Se va stabili o ordine de joc la aruncarea în
ordine descrescătoare a numărului de pe zar. Jocul începe de la numărul 1, de la START; fiecare
jucător înaintează în conformitate cu numărul de pe zarul aruncat de către el. Dacă jucătorul
nimereşte pe o anumită imagine, în funcţie de aceasta, va urca – dacă nimereşte la imagini pro
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mediu, va coborî – dacă nimereşte la imagini contra mediu. Ideea e că jucătorul va trebui să
recunoască, dacă imaginea e PRO sau CONTRA mediu şi să spună în momentul în care se află pe
poziţia respectivă DA la PRO mediu şi NU la CONTRA mediu; în caz contrar va sta o tură după ce
va urma sensul săgeţii arătate de către imagine. Câştigător se declară jucătorul care ajunge primul la
120 şi care va trebui să strige VICTORIE!
Studiul realizat
Din pasiunea mea de a transmite celor din jur şi, în special colegilor mei mai mici, cât mai
multe mesaje pozitive pe teme ecologice, mi-am propus ca în acest an şcolar să-mi vizitez fosta
educatoare, fosta învăţătoare şi să le transmit copiilor care sunt acum s unt coordonarea dânselor
mesajul meu Pro eco.
Prima vizită în acest sens am realizat-o la clasa a III-a C din şcoala noastră, clasa fostei mele
învăţătoare, Simona Mihalca. După ce le-am făcut o prezentare despre noţiuni generale despre
ecologie, noţiuni accesibile nivelului de înţelegere vârstei elevilor, am organizat 7 grupe de câte 4
elevi care au început să se joace cu Jocul didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu; bineînţeles că sub râsete,
bucurie, sub semne de întrebare copiii s-au simţit fericiţi. Câştigătorilor fiecărei grupe le-am oferit
cadou câte un joc.
Chestionar, rezultate, interpretări
La sfârşitul jocului, i-am rugat pe copii să completeze un chestionar (anonim, format din 10
întrebări) pentru a vedea care sunt punctele lor de vedere despre iniţierea în ecologie prin joc.
Elevului i s-a cerut să citească cu atenţie întrebările şi răspunsurile şi să aleagă la fiecare întrebare o
singură variantă pe care el o consideră de cuviinţă. Voi prezenta în continuare întrebările din
chestionar adresate celor 28 de elevi prezenţi, rezultatele şi interpretările acestora.
1. Cum apreciezi ideea acestui joc?
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
a) foarte bună;
a
18
b) eficientă;
b
10
c) proastă.
c
0
Se observă că 18 elevi au apreciat ideea jocului ca
fiind foarte bună, 10 elevi ca fiind eficientă.
2. Crezi că acest joc este educativ?
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
a) nu;
a
2
b) da;
b
23
c) nu ştiu.
c
3
23 de elevi au considerat jocul educativ, 3 nu au ştiut, iar 2 elevi au considerat că nu e educativ.
3. Te-ai mai jucat cu un astfel de joc?
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
a) da;
a
0
b) nu;
b
27
c) nu- mi amintesc.
c
1
27 de elevi au precizat că nu s-au mai jucat cu astfel de joc, 1 elev nu şi-a amintit; rezultatul
confirmă faptul că nu prea există pe piaţă astfel de tipuri de jocuri.
4. Ai dori să cumperi un astfel de joc?
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
a) da;
a
24
b) nu;
b
2
c) nu ştiu.
c
2
24 dintre elevi ar dori să cumpere un astfel de joc, 2 elevi nu, iar 2 elevi nu ştiu.
5. Cât de des ţi-ar conveni să te joci cu
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
astfel de jocuri la şcoală?
a
2
a) rar;
b
26
b) deseori;
c
0
c) niciodată.
La 26 dintre elevi le-ar conveni să se joace des cu
astfel de jocuri la şcoală, iar restul de 2 elevi mai rar.
Acest rezultat e încurajator în direcţia promovării jocului ca mijloc didactic complementar.
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6. Distribuirea unor astfel de jocuri printre
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
elevi:
a
25
a) ar fi benefică;
b
0
b) nu ar fi benefică;
c
3
c) nu ar avea nici un efect.
25 dintre elevi au considerat că distribuirea unor astfel
de jocuri printre elevi ar fi benefică.
7. Ţi-a plăcut modul de realizare a jocului:
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
coloritul, pozele?
a
28
a) da, foarte mult;
b
0
b) puţin;
c
0
c) deloc.
Tuturor copiilor le-a plăcut modul de realizare a
jocului, probabil de ce subsemnata la rândul meu fiind
copil am ştiut cam ce ne place nouă, copiilor.
8. Ţi-ai dori să revin la clasa voastră cu
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
astfel de jocuri, dar pe alte tematici?
a
25
a) foarte mult;
b
0
b) nu;
c
3
c) depinde de tematicile jocului.
25 de elevi îşi doresc să revin şi cu alte jocuri pe alte
tematici.
9. Ce preferi?
Varianta de răspuns
Numărul de răspunsuri
a) jocuri didactice pe calculator;
a
8
b) jocuri didactice care să fie jucate
b
11
împreună cu alţi copii;
c
9
c) jocuri în aer liber.
Părerile au fost oarecum echilibrate.
8 elevi preferă jocul la calculator (probabil mulţi încă nu lucrează cu calculatorul), 11 elevi preferă
jocurile cu alţi copii în ideea de socializare, restul de 9 elevi preferând jocurile în aer liber.
10. În urma jocului întreprins, consideri că
Variata de răspuns
Numărul de răspunsuri
este necesară revenirea în cadrul orelor de
a
8
la şcoală a unor discuţii referitoare la
b
4
mediul înconjurător?
c
16
a) nu ştiu;
16 elevi consideră necesară dezbaterea viitoare a unor
b) nu;
teme pe probleme ecologice, 8 elevi sunt indecişi, iar 4
c) da.
elevi consideră contrariul.
3. Concluzii
Din studiul realizat la clasa a III-a C, dar şi din alte studii, simpozioane la care am participat,
din discuţiile purtate cu diverse cadre didactice, cu elevi, mi-am dat seama că, într-adevăr jocul
didactic este un instrument prin care se poate promova ecologia, precum şi alte ştiinţe - matematica,
astronomia, geografia, etc în şcoala modernă. De ce? Pentru că jocul înseamnă disciplinare,
comunicare, socializare, învăţare cu plăcere, stârnirea interesului, solicitarea imaginaţiei,
creativităţii, gândirii, formarea priceperilor şi deprinderilor prin forţe proprii, etc.
Şi…în final aş dori să spun că preocupările mele de a introduce prin ceea ce fac jocuri
didactice în rândul copiilor s-au concretizat prin introducerea în cartea mea, Trepte matematice –
clasa a VI-a, a unui capitul dedicat jocurilor didactice, iar această pasiune va continua, deoarece,
chiar dacă timpul va trece, voi ajunge la maturitate, nu voi uita niciodată că undeva în interiorul
meu va rămâne mereu o parte care se va numi copilărie, pentru mine copil, copilărie însemnând, de
fapt, joc.
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Imagini de la activitatea şi Simpozionul ProEco
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Masa rotundă cu tema „IMPORTANŢA COLECTĂRII SELECTIVE A
DEŞEURILOR”
Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Bălcescu” Oradea
Str. Erou Marius Cosma nr. 8, cod 410074
Telefon/fax: 0359-439 581
E-mail: balcescu_oradea@yahoo.com, balcescu@rdsor.ro

Bine aţi venit la
masa-rotundă cu titlul „Importanţa colectării selective a deşeurilor”
Coordonatorii activităţii:
Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor,
Dziţac Ioana

Oradea,
24.11.2011
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Responsabil,
prof. Prodan Emil

Pliantul distribuit participanţilor la masa rotundă
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SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,,SĂ OCROTIM PĂDUREA ŞI MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR”
Păstraţi pădurea verde!
Eleva Dziţac Domnica Ioana
Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu”
Profesor coordonator: Indrieş Dorina
Consideraţii generale privind mediul înconjurător
În prezent, din păcate, cunoştinţele ecologice la nivelul oamenilor de rând sunt destul de
scăzute, iar consecinţele poluării mediului înconjurător au devenit devastatoare; poluarea planetei se
agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes suficient acestui proces dăunător.
În ultimii ani, numărul de persoane cu diverse boli, ca de exemplu boli de plămâni,
malformaţii, cancer, s-a înmulţit alarmant. Dintre cauzele principale amintesc: aerul pe care- l
respirăm, apa pe care o bem, solul pe care călcăm, alimentele pe care le consumăm, deci, într-o
sinteză spus: poluarea mediului înconjurător.
Prin urmare, este vital pentru omenire, ca fiecare dintre noi, oamenii acestei planete şi mai
ales tinerii, care sunt viitorul de mâine şi care sunt mai deschişi la schimbarea de luare de poziţie
faţă de mediul înconjurător, să manifeste o atitudine responsabilă faţă de mediul în care trăiesc, să
se implice în activităţi ecologice.
Pădurea – plămânul verde al Pământului
Pădurea este o componentă de bază a mediului terestru cu o structură complexă şi are o mare
importanţă ecologică, pe lângă importanţa economică şi socială .
Pădurea reprezintă 1/3 din suprafaţa uscatului. Datorită procesului de fotosinteză, pădurea
îmbogăţeşte atmosfera cu oxigen, contribuind la menţinerea vieţii; arborii reţin bioxidul de carbon,
un gaz toxic care încălzeşte atmosfera, şi elimină oxigenul. Astfel, pădurea produce aproximativ 2/3
din oxigenul pe care noi îl respirăm, motiv pentru care mai este denumită şi plămânul verde al
Pământului.
Pe lângă faptul că pădurile produc oxigen, ele sunt foarte bune filtre naturale, deoarece
coroanele copacilor reţin ca un filtru particule le de praf şi cenuşă. Pădurile conservă calitatea
solului, stabilizează clima, oferă omului şi animalelor refugiu, oferă şi hrană, precum fructele de
pădure şi ciupercile comestibile şi, nu în ultimul rând, sunt considerate şi “farmacia” Planetei”, prin
diversitatea de plante şi de animale care oferă o sursă de medicamente de origine vegetală şi
animală.
Plecând de la cele prezentate anterior cu privire la importanţa pădurilor pentru omenire,
putem “Să spunem NU” distrugerii pădurilor, defrişărilor şi “Să spunem DA” ocrotirii pădurilor,
împăduririlor/reîmpăduririlor.
Să ţinem cont de faptul că datorită tăierilor necontrolate a pădurilor de către oameni, a
pădurilor distruse în urma unor calamităţi, existe mari suprafeţe de pădure care au fost distruse.
Efectele despăduririlor sunt grave: eroziunea solului şi scăderea fertilităţii acestuia, creşterea
cantităţii de bioxid de carbon şi reducerea cantităţii de oxigen, creşterea frecvenţei şi intensificarea
vânturilor, creşterea numărului de inundaţii şi alunecări de teren, dispariţia multor specii de plante şi
animale care populează pădurile, şi multe alte consecinţe negative.
Prin urmare, aerul pe care-l respirăm, hrana animalelor, dar şi a oamenilor, unele
medicamente de care avem nevoie, diversitatea vieţii pe Pământ, clima care ne influenţează
prezentul şi viitorul, reducerea frecvenţei şi a amplorii inundaţiilor - toate acestea, şi nu numai,
depind în mare măsură de păduri.
De aceea, închei acest paragraf cu îndemnul: PĂSTRAŢI PĂDUREA VERDE!
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Cod verde în Pădurea Neagră - studiu de caz
În anul şcolar 2009-2010 eram elevă în clasa a V-a. Am avut de-a lungul acelui an şcolar
plăcerea de a participa la diverse activităţi în cadrul proiectului "Folclorul înnobilează omul". Pe
lângă activităţile legate strict de folclor, am participat la tabăra de vară de la Pădurea Neagră.
Înainte de plecarea în tabără, am aflat despre Concursul naţional „Vara ECO! – Cum
protejezi mediul în vacanţă”, organizat de ECDL România.
Vizitasem locaţia cu 2 săptămâni înainte de a pleca în tabără, să arunc o privire asupra zonei
şi să iau apă minerală dintr-un izvor natural din apropiere. La izvor era un munte de peturi, pungi şi
alte gunoaie aruncate de-a valma, lucru care m-a impresionat neplăcut, dar care mi-a dat şi ideea
participării la concursul sus- menţionat.
Astfel, ajunsă acasă am propus mentorului meu să realizăm în cadrul taberei diverse
activităţi ecologice; ne-am pregătit în acest sens; am realizat la calculator diplome cu motive eco
care să fie acordate participanţilor la activităţile de protejare a mediului, am realizat Jocul Eco Aşa
Da – Aşa Nu, cu care copiii din tabără aveau să se joace şi am cumpărat cele necesare realizării şi
unei activităţi ecologice practice: saci, mănuşi, etc.
Aşa cum am planificat s-a şi întâmplat: am trecut de la joc, de la distracţie, la fapte; am
organizat o acţiune-concurs de colectare a deşeurilor de la izvor, din jurul taberei şi din pădure,
precum şi alte activităţi eco, toate acestea fiind premiate la finele taberei.
În activităţi s-a implicat până la urmă toată suflarea din tabără, colegi mai mari şi mai mici
de la cinci şcoli din Oradea şi profesorii însoţitori. Secvenţe ale acestor activităţi au fost filmate.
Ne-am bucurat foarte mult că în urma noastră Pădurea Neagră a rămas mai curată, mai verde
decât am găsit-o şi că a fost o lecţie din care toţi am învăţat câte ceva; am îmbinat utilul cu plăcutul.
La întoarcerea din tabără, nu am uitat de concurs. Am asamblat toate filmuleţele, pozele
realizate şi am realizat filmuleţul video Cod verde în Pădurea Neagră, filmuleţ cu care am aflat, la
sfârşitul vacanţei, că am obţinut premiul III. Bucuria mea, în calitate de iniţiatoare a activităţilor
ecologice din cadrul taberei, a membră directă în realizarea acestora şi a asamblării filmuleţului
pentru concurs, nu a avut margini. Astfel, în urma unei activităţi de bine pentru pădure, am reuşit
pentru acţiunea noastră să obţinem şi un premiu naţional.
Concluzii
Anul 2011 a fost Anul Internaţional al Pădurilor, un an în care s-a încercat să se transmită
prin diferite mijloace importanţa sănătăţii pădurilor pentru viaţa oamenilor şi pentru biodiversitate,
anul în care sloganul bine-cunoscut „Păduri pentru oameni” s-a schimbat în „Oameni pentru
păduri”. Pentru România, Anul Internaţional al Pădurilor a reprezentat o oportunitate pentru a creşte
gradul de conştientizare a factorilor politici şi a populaţiei cu privire la rolul vital pe care îl au
pădurile atât în dezvoltarea economică, cât şi în păstrarea unui mediu de viaţă sănătos.
Pentru noi, oamenii acestei planete trebuie să înţelegem că orice acţiune a noastră în relaţia
cu mediul în care trăim şi învăţăm este foarte importantă.
Închei, prin îndemnul de a Fii Eco pentru o viaţă mai bună, pentru o viaţă mai frumoasă! şi
parafrazându-l pe Victor Hugo: “Nu mă satur niciodată să învăţ acest alfabet măreţ al naturii. În
fiecare zi caut să descopăr o literă nouă.”
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Proiectul Sclipirea minţii - Secţiunea referate

Referatul a mai fost prezentat şi în cadrul Simpozionul “Descoperă matematica
altfel”, Oradea, 29.03.2012, în cadrul secţiunii Matematica în proiecte!
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Elevi* : Dziţac Ioana - coordonatoare proiect – secţiunea Referat Power Point
Totoran Andrada, Mladin Diana, Szatmari Cristian, Pătcaş Ionuţ, Hapa Artemis, Nicolae Bogdan,
Lorincz Antonio, Prada Andrei, Sava Andreea, Beltechi Marius, Ilea Sergiu, Câmpian Andrei, Dume Daniel
Profesori coordonatori*: Szatmari Dorina, Pîrja Radu

* Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Bălcescu” Oradea

Motto: “Învăţând matematică, înveţi să gândeşti.” (Grigore C. Moisil )
1. Introduce re
Matematica este un exerciţiu al minţii pregătitor pentru marile probleme ale vieţii, ale
profesiei, ale carierei. Matematica este tiparul în care se va turna forma personalităţii noastre
viitoare. Nu poate exista cunoaştere care să nu treacă prin matematică.
De la marele matematician Grigore C. Moisil ştim că matematica nu este doar o disciplină, ci
un mod de a vedea lumea, un mod de a-ţi trăi viaţa; matematica are o faţă ce-i conferă umanitate.
Încă de la vechii greci, matematica era văzută ca o disciplină a spiritului.
Matematica face parte din ambianţa economică, socială şi culturală a omului; este o disciplină
necesară oricui, o disciplină care ne urmăreşte peste tot, în viaţa cotidiană, în tot ceea ce face m.
2. Legătura dintre matematică şi mediul înconjurător. Studiu de caz
Probabil ne întrebăm ce legătură există între matematică şi mediul înconjurător. Am precizat
anterior că matematica apare peste tot în viaţa noastră, la fel ca şi mediul în care trăim.
Cunoştinţele ecologice în rândul omului de rând sunt foarte scăzute în prezent, iar consecinţele
poluării mediului înconjurător au devenit devastatoare; de aceea este vital pentru omenire, ca fiecare
dintre noi, oamenii acestei planete şi mai ales copiii, care sunt viitorul de mâine, să manifeste o
atitudine responsabilă faţă de mediul în care trăiesc, să se implice în activităţi ecologice.
Cum am stabilit legătura dintre matematică şi mediul înconjurător în cadrul acestui referat?
Ştim că în studiul unor fenomene de natură economică, socială, ştiinţifică, etc apar probleme
legate de analizarea şi sistematizarea datelor care privesc fenomenele cercetate, cu scopul de a
emite concluzii, interpretări care pot fi utile pentru a numite previziuni. Aceste probleme sunt
studiate la gimnaziu, într- un capitol de matematică, intitulat Elemente de organizare a datelor.
Reprezentarea datelor prin grafice.
Astfel am conceput un exemplu concret de utilizare a matematicii în practică. Am creat aşanumitul Chestionar Eco, format din 10 întrebări, care a fost distribuit de către membri proiectului
către 236 de elevi de gimnaziu, din clasele V-VIII, ai şcolii noastre. S-au întocmit statistici sub
formă tabelară şi grafică, s-au interpretat rezultatele din dorinţa noastră de a vedea care este nivelul
cunoştinţelor elevilor despre mediul în care trăiesc.
Apoi am creat jocuri pentru copii, unul dintre acestea, intitulat Joc Mate Eco, fiind prezentat în
cadrul acestui referat. Prin acest joc, utilizând informaţii pe teme ecologice din Chestionarul Eco
asociate cu diverse noţiuni matematice, am încercat să promovăm învăţarea matematicii prin joc.
În cele ce urmează vom prezenta Chestionarul Eco, interpretările acestuia şi Jocul Mate Eco.
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CHESTIONAR ECO
Chestionarul Eco are menirea de a stabili care este nivelul de cunoştinţe al elevilor referitor
la noţiunile privind mediul înconjurător.
Chestionarul Eco este anonim şi este format dintr-un set de 10 întrebări.
Elevul care completează va citi cu atenţie întrebările şi răspunsurile şi va alege la fiecare
întrebare o singură variantă pe care el o consideră corectă.
1. Poluarea mediului înconjurător:
a) presupune ruperea echilibrului ecologic prin modificarea calităţii factorilor naturali – aerul,
apa, solul – sau a factorilor artificiali;
b) presupune stabilirea unui echilibru natural prin menţinerea calităţii factorilor naturali sau a
factorilor artificiali;
c) presupune că apa, solul şi aerul sunt fără impurităţi.
2. Care dintre următoarele seturi de activităţi le consideraţi Pro mediu?
a) containere pentru gunoaie reciclabile, plantare de pomi, producere de energie verde;
b) defrişări de păduri, plase de plastic, uzine, maşini care poluează;
c) panou solar, lac cu mizerii şi substanţe chimice.
3. Care dintre următoarele seturi de activităţi le consideraţi Contra mediu?
a) parc eolian, maşină ecologică, altoirea pomilor;
b) deşeuri aruncate într-un lac, arderea combustibilului fosil;
c) maşini care poluează, reciclare hârtie.
4. Unul dintre efectele unui mediu poluat poate fi:
a) un colţ de natură pitoresc;
b) însănătoşirea populaţiei;
c) uraganul Katrina.
5. Un mediu înconjurător mai curat:
a) înseamnă o minte mai sănătoasă, o viaţă mai sănătoasă;
b) nu are nici o influenţă asupra vieţii;
c) influenţează negativ viaţa pe Pământ.
6. Distribuirea unor pliante, jocuri şi afişarea unor postere Pro Mediu în şcoala noastră :
a) ar fi benefică;
b) nu ar fi benefică;
c) nu ar avea nici un efect.
7. Consideraţi că educaţia copiilor de la vârste fragede ar putea reduce gradul de poluare a mediului
în care trăim?
a) într-o mare măsură;
b) într-o mică măsură;
c) nu are legătură educaţia copiilor cu poluarea.
8. Un mediu poluat:
a) influenţează negativ starea de sănătate a oamenilor, plantelor, animalelor;
b) influenţează pozitiv starea de sănătate a oamenilor, plantelor, animalelor;
c) nu are influenţă asupra vieţii.
9. Cercetătorii consideră că dezastrele produse de cutremurul din Japonia din 11.03.2011, precum şi
evenimentele ce aveau să urmeze se datorează apropierii Lunii de Pământ. Consideraţi că şi
poluarea mediului înconjurător poate fi o cauză a acestor dezastre?
a) da;
b) nu;
c) nu ştiu.
10. Consideraţi necesară introducerea în şcoli a unei discipline referitoare la mediul înconjurător?
a) este necesară;
b) nu este necesară;
c) sunt suficiente discuţii, organizarea unor activităţi pe teme ecologice.
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REZULTATE ŞI INTERPRETĂRI
Chestionarul ECO a fost completat de către 236 de elevi a 10 clase din cadrul şcolii noastre,
după cum se poate observa în tabelul 1 şi în figura 1:
Tabelul 1. Repartiţia elevilor chestionaţi
a V-a
a VI-a
a VII-a
a VIII-a
A
B
C
A
C
A
B
D
A
C

Clasele
Nr. elevi
Nr. elevi pe clase
Procent [%]

25

23
73
30.9

25

22

24
46
19.5

27

20
71
30.1

24

Nr. elevi pe clase

46

26

20
46
19.5

Total
236
236
100

Procent

73

19.5

a V-a

a V-a

30.9

a VI-a

a VI-a

a VII-a
71

a VII-a
30.1

a VIII-a

46

a VIII-a

19.5

Figura 1. Reprezentarea grafică a elevilor chestionaţi, numeric şi procentual
Clasele au fost reprezentate de către cei 14 elevi din cadrul proiectului.
Astfel, s-a realizat completarea chestionarelor, după care s-a trecut la sinteza şi analiza
rezultatelor pe clase, respectiv pe întrebări. S-au obţinut următoarele rezultate din tabelul 2.
Tabelul 2. Rezultatele chestionarului ECO
Nr întrebării
din chestionar

Variantele
răspunsurilor

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor
a V-a
a VI-a
a VII-a
a VIII-a

1.

a
b
c

61
5
7

41
3
2

60
5
6

42
1
3

Total
numeric şi
procentual
204 (86.44%)
14 (5.93%)
18 (7.63%)

2.

a
b
c

70
3
-

43
3
-

62
8
1

44
2

219 (92.8%)
14 (5.93 %)
3 (1.27 %)

3.

a
b
c

5
58
10

45
1

5
57
9

1
43
2

11 (4.66 %)
203 (86.02 %)
22 (9.32 %)

4.

a
b
c

20
9
44

4
42

18
7
46

5
1
40

47 (19.92 %)
17 (7.20 %)
172 (72.88 %)

5.

a
b
c

73
-

44
2
-

65
3
3

46
-

228 (96.61 %)
5 (2.12 %)
3 (1.27 %)

6.

a
b
c

65
5
3

40
1
5

58
8
5

38
8

201 (85.17 %)
14 (5.93 %)
21 (8.90 %)
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Nr întrebării
din chestionar

Variantele
răspunsurilor

7.

8.

9.

10.

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor
a V-a

a VI-a

a VII-a

a VIII-a

Total
numeric şi
procentual

a
b
c

43
16
14

33
7
6

54
10
7

35
9
2

165 (69.91 %)
42 (17.80 %)
29 (12.29 %)

a
b
c

65
7
1

41
5
-

65
4
2

45
1
-

216 (91.53 %)
17 (7.2 %)
3 (1.27 %)

a
b
c
a
b
c

42
11
20
60
1
12

24
5
17
32
3
11

43
9
19
55
1
15

26
12
8
34
2
10

135 (57.2 %)
37 (15.68 %)
64 (27.12 %)
181 (76.69 %)
7 (2.97 %)
48 (20.34 %)

Cu rezultatele obţinute şi afişate în tabelul 2 se pot trasa grafice în Microsoft Excel care să
reprezinte situaţia răspunsurilor la fiecare întrebare pe fiecare clasă în parte, dar şi la nivel de
şcoală, situaţii exprimate numeric şi procentual. În figurile 2 ÷ 13 exemplificăm modul de trasare a
unor astfel de grafice.
Astfel din figurile 2, 3 şi 4 putem sesiza rezultatele referitoare la întrebarea 1:

70

60

61

60
50

42

41

a

40

b

30

c

20
5

10

7

3

5

2

6

1

3

0
a V-a

a VI-a

a VII-a

a VIII-a

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la întrebarea 1

Figura 2. Reprezentare grafică de tip coloană
ca răspuns a elevilor la întrebarea 1 cu alegerea variantelor a, b sau c
Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la întrebarea 1

c

Alegerea opţiunilor la întrebarea 1

100.00%

18

86.44%

80.00%
b

14

Total numeric

60.00%
Procent

40.00%
a

204

5.93%

20.00%

8%

0.00%
0

50

100

150

200

a

250

Figura 3. Diagramă de tip bară ca răspuns a
elevilor şcolii la întrebarea 1

b

c

Figura 4. Diagramă de tip cilindru ca răspuns în
procente a elevilor la întrebarea 1
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Putem sintetiza răspunsul la întrebarea 1, astfel:
 elevii din clasele V, VI, VII, VIII au ales în număr de 61, 41, 60, respectiv 42 (figura 2) sau
în total de 204 (figura 3) sau în procent de 86.44% (figura 3) varianta a de răspuns, ceea ce
demonstrează faptul că au cunoscut definiţia mediului înconjurător;
 elevii din clasele V, VI, VII, VIII au ales în număr de 5, 3, 5, respectiv 1 (figura 2) sau în
total de 14 (figura 3) sau în procent de 5.93% (figura 3) varianta b de răspuns, ceea ce
demonstrează faptul că nu au cunoscut definiţia mediului înconjurător;
 elevii din clasele V, VI, VII, VIII au ales în număr de 7, 2, 6, respectiv 3 (figura 2) sau în
total de 18 (figura 3) sau în procent de 8% (figura 4) varianta c de răspuns, ceea ce
demonstrează faptul că nu au cunoscut definiţia mediului înconjurător;
În mod similar se pot trasa grafice pentru restul celor 9 întrebări. În continuare vom trasa
doar câte un singur grafic cu interpretările aferente din lipsă de spaţiu utilizând diverse tipuri de
diagrame.
Interpretare:
80
70
- elevii din clasele V, VI, VII, VIII au ales
70
62
în număr de 70, 43, 62, respectiv 44
60
varianta a de răspuns, ceea ce
44
a
43
50
demonstrează faptul că au recunoscut care
40
b
sunt activităţi de tip Pro mediu;
30
c
- elevii din clasele V, VI, VII, VIII au ales
20
8
în număr de 3 (0), 3 (0), 8 (1), respectiv 0
3 0
3 0
10
1
0 2
(2) varianta b (c) de răspuns, ceea ce
0
a V-a
a VI-a
a VII-a
a VIII-a
demonstrează faptul că nu au recunoscut
sau au făcut confuzie legat de care sunt
Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la întrebarea 2
activităţi de tip Pro mediu.
Figura 5. Reprezentare grafică de tip coloană
ca răspuns a elevilor la întrebarea 2
60

58

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la întrebarea 4

57

50

45

43

200

172

40
30

a
b

20
10

150

10
5

5
0

0
a V-a

c

9

a VI-a

1
a VII-a

1

100

Total numeric
47

2

50

17

a VIII-a

0

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la
întrebarea 3

a

Figura 6. Reprezentare grafică de tip con
ca răspuns a elevilor la întrebarea 3
Interpretare:
- elevii din clasele V, VI, VII, VIII au ales în
număr de 58, 45, 57, varianta b de răspuns, adică
au răspuns corect, recunoscând activităţi de tip
Contra mediu;
- un număr de 5, 0, 5, 1 au ales varianta a, adică
un răspuns greşit;
- un număr de 10, 1, 9, 2 au ales varianta c, adică
un răspuns greşit, făcând confuzia între activităţi
Pro şi Contra Mediu.
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Figura 7. Reprezentare grafică de tip
piramidă ca răspuns a elevilor la întrebarea 4
Interpretare:
- 172 de elevi au ales varianta c de răspuns,
adică au răspuns corect, recunoscând unul
dintre efectele negative ale poluării: uraganul
Katrina;
- 17 elevi a ales varianta b, adică un răspuns
greşit;
- 47 de elevi au ales varianta c, adică un
răspuns greşit.

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la întrebarea 5

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la întrebarea 6

3

c

21

14

a

5

b

Total numeric

b
c

228

a

201
0

50

100

150

200

250

Figura 8. Reprezentare grafică de tip con
ca răspuns a elevilor la întrebarea 5
Interpretare: 228 de elevi au considerat că un
mediu curat înseamnă o minte şi o viaţă
sănătoasă, 5 elevi că nu are nici o influenţă
asupra vieţii, iar 3 elevi au fost de părere că
influenţa ar fi negativă.

Figura 9. Reprezentare grafică de tip structură
radială ca răspuns a elevilor la întrebarea 6
Interpretare: 201 de elevi au fost de părere că
distribuirea în şcoală a unor materiale pro mediu
ar fi benefică, 14 elevi au considerat acţiunea că
nu ar fi benefică, iar 21 elevi au considerat că nu
ar avea nici un efect.

Opţiunile elevilor la alegerea răspunsurilor la întrebarea 7
Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la întrebarea 8
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Figura 10. Reprezentare grafică de tip bară cu
model ca răspuns a elevilor la întrebarea 7
Interpretare: 69.91% dintre elevi consideră că
educaţia copiilor ar putea reduce gradul de
poluare într-o mare măsură, 17.8% într-o mică
măsură, iar 12.29% consideră că educaţia nu are
legătură cu poluarea.

Figura 11. Reprezentare grafică de tip explozie
circulară ca răspuns a elevilor la întrebarea 8
Interpretare: 91.53% dintre elevi consideră că
mediul poluant influenţează negativ viaţa pe
Pământ, 7.20% consideră o influenţă pozitivă,
iar 1.27% consideră că este un factor care nu are
influenţă asupra vieţii.

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor la întrebarea 9
c

Opţiunile elevilor în alegerea răspunsurilor
la întrebarea 10
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Figura 12. Reprezentare grafică de tip tuburi
ca răspuns a elevilor la întrebarea 9
Interpretare: 57.20% dintre elevi consideră că
evenimentele din Japonia au fost influenţate şi de
poluare, 15.68% au considerat că poluarea nu a
avut de a face cu cutremurul, iar 27.12% nu ştiu.
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Figura 13. Reprezentare grafică de tip linie
ca răspuns a elevilor la întrebarea 10
Interpretare: 76.69 % dintre elevi consideră că
este necesară introducerea unei discipline legate
de mediu, 2.97% consideră că nu este necesară,
iar 20.34% consideră suficiente discuţii,
activităţi pe teme ecologice.
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Joc Mate Eco
În urma acestei analize, echipa de proiect a decis să realizeze diverse jocuri, unul dintre
acestea fiind prezentat în acest referat: Joc Mate Eco care să fie jucat de către elevii din clasele care
au completat chestionarele şi nu numai. Jocul are ca scop îmbinarea prin joc a cunoştinţelor privind
mediul înconjurător cu noţiuni matematice, în acest caz numere prime şi câteva reguli de
divizibilitate.
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Piesele de joc: 1 zar; pioni.
Regulament: Jocul poate fi jucat de către mai mulţi copii, de preferinţă 2, 3 sau 4. Fiecare dintre
copii îşi va alege un pion cu care va juca. Se va stabili o ordine de joc la aruncarea în ordine
descrescătoare a numărului de pe zar. Jocul începe de la numărul 1, de la START; fiecare jucător
înaintează în conformitate cu numărul de pe zarul aruncat de către el.
Numerele prime sunt 2; 3; 5; 7;11;13;17;19; 23; 29; 31 şi coincid cu imagini Contra mediu, adică
poluare; dacă jucătorul nimereşte pe singurul număr prim, par va sta o tură; dacă va nimeri pe unul
din celelalte numere prime va face trecerea înapoi pe primul număr prim întâlnit.
Numerele divizibile cu 4 sunt 4; 8;12; 16; 20; 24; 28; 32; 36 şi coincid cu imagini Pro mediu; dacă
jucătorul nimereşte pe unul dintre aceste numere va înainta până la primul număr divizibil cu 5
întâlnit, în cazul de faţă acestea fiind: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 .
Dacă jucătorul nimereşte pe un număr divizibil cu 10, adică 10 20; 30 va mai avea dreptul de a
mai arunca o dată.
Câştigător se declară jucătorul care ajunge primul la 36 şi care va trebui să strige VICTORIE!
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3. Ioana Moisil – un model de viaţă
E greu să decizi care ar putea fi modelul de viaţă care a reuşit prin studiul matematicii, având
în vedere că există la acest moment atâtea personalităţi recunoscute la nivel internaţional. E uşor
însă, ca ori de câte ori amintim de matematică, să ne amintim de marele matematician şi pionier al
informaticii Grigore C. Moisil, intrat în istorie prin realizările sale, model de viaţă pentru generaţiile
care i-au urmat.
În acest paragraf dedicat unui model de viaţă, nu ne-am oprit însă la Grigore C. Moisil, atât
de cunoscut, ci la Ioana Moisil, nepoată de frate a marelui Grigore C. Moisil, singura din celebra
familie care a optat pentru o profesie matematică.
Una dintre elevele din cadrul acestui proiect a avut onoarea de a- i lua d-nei Ioana Moisil un
interviu în 2010, în cadrul unei conferinţe desfăşurate la Băile Felix. Aşa am reuşit să aflăm mai
multe informaţii decât cele de pe Internet despre d-na Ioana Moisil.
A absolvit Facultatea de matematică la Universitatea din Bucureşti în 1971 şi a obţinut titlul
de doctor în matematică în 1997 la Academia Ro mână. În perioada 1971-1986 a lucrat în cercetare
la Institutul Naţional de Cercetări în Informatică, apoi la Universitatea „Carol Davila” (Laboratorul
de Biofizică) şi la Ministerul Sănătăţii, iar din 1999 a devenit profesor universitar la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu. A publicat 14 cărţi şi peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul
matematicii, statisticii, informaticii medicale, etc.
“Am aflat multe informaţii interesante despre pasiunea dânsei pentru matematică şi despre
faptul că matematica se aplică în informatică, în informatica medicală, în tehnologia informaţiei şi
în foarte multe alte domenii. La facultate a urmat specializarea Elasticitate şi-şi aminteşte cu
plăcere şi interes de orele de practică unde au testat rezistenţa la seisme a blocurilor din staţiunea
Olimp. La conferinţa din 2010 de la Felix, d-na Moisil a prezentat un articol interesant despre
proiectarea şi dezvoltarea unei pagini web cu scopul de a educa elevii pentru un comportament de
economisire a energiei electrice; nu ştiam că are şi pasiuni ecologice, deşi ne cunoşteam din 2008.
Am avut fericita ocazie de a o revedea pe d-na Moisil de mai multe ori; întotdeauna vorbeşte cu
drag de familia dânsei, de moştenirea matematică şi informatică dobândită de la unchiul dânsei; am
aflat că adună informaţii pentru a scrie memoriile familiei Moisil; este o femeie deosebită, cu o
cultură generală extraordinară, e plină de umor, prietenoasă, schiază, deci iubeşte sportul, plimbările
în natură, excursiile.
Viaţa dânsei, aidoma unchiului, dedicată matematicii şi informaticii, a consacrat-o ca un
extraordinar om de ştiinţă şi profesor.
Putem afirma că d-na Ioana Moisil este un model de viaţă care a străbătut în viaţă pornind de la
studiul matematicii, dar mai ales este un model demn de urmat, pentru că mai presus de
matematicianul, statisticianul, informaticianul Ioana Moisil, putem vorbi despre OMUL Ioana
Moisil”. (Ioana Dziţac).

Ioana Moisil & Ioana Dziţac

Prof.univ.dr.mat. Ioana Moisil
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Ioana Moisil & Ioana Dziţac

4. Concluzii
Am încercat în cadrul referatului să prezentăm rolul matematicii în societate, prezentând un
studiu de caz al legăturii dintre matematică şi mediul înconjurător. Rezultatele obţinute sub formă
tabelară, grafică în cadrul studiului de caz ne-au oferit informaţii relevante despre cunoştinţele pe
care elevii chestionaţi, le dobândesc cu privire la protecţia mediului înconjurător.
Rezultatele în ansamblul lor au fost mulţumitoare, dar cum întotdeauna este loc de mai bine,
echipa proiectului le-a realizat diferite jocuri în care au îmbinat motivele ecologice cu noţiunile
matematice, unul dintre aceste jocuri fiind prezentat. Ideea jocului a venit tocmai din dorinţa de a
îmbunătăţi cunoştinţele elevilor referitoare la mediu prin joc. Astfel putem să facem matematică
învăţând lucruri utile şi jucându-ne.
Ne propunem pe viitor realizarea unui astfel de studiu la nivelul întregii şcoli.
Am adus în discuţie şi personalităţi ale ţării noastre în domeniul matematicii, tocmai din dorinţa
de îmbogăţire a culturii generale a elevilor în domeniul matematicii.
Şi, pentru a mai scoate încă o dată în evidenţă rolul matematicii în societate, încheiem referatul
din nou cu un citat a lui Grigore C. Moisil :
“Tot ce e gândire corectă este sau matematică sau susceptibilă de matematizare”.
5. Bibliografie:
1. Solomon Marcus, Întâlniri cu = Meetings with Solomon Marcus, Editura Spandugino,
Bucureşti, 2010, ISBN: 978-606-92456 - 1 – 3
2. Dan Maniu Duşe, Matematica - o componentă a culturii generale, Educaţia Matematică, Vol. 1,
Nr. 1 (2005), 5–8;
3. Ioana Dziţac, Trepte matematice clasa a V-a, ISBN 978-606-922-25-9-1, Editura Focusprint,
septembrie 2010;
4. Ioana Dziţac, Szatmari Dorina, Joc didactic Eco Aşa Da – Aşa Nu, Editura Focusprint, 2010.
5. Ioana Dziţac, Poluarea - trecut, prezent şi viitor, articol publicat pe site- ul şi în revista
proiectului Cultură, civilizaţie, comunitate, Publicaţie a parteneriatului educaţional
interjudeţean: Alba – Iulia – Bacău - Braşov – Oradea – Tg. Bujor, mai 2010, Braşov, ISBN:
978-973-8424-68-5, pag.47;
6. Ioana Dziţac, Profesor coordonator: Szatmari Dorina, Trepte matematice clasa a VI-a, Editura
Perfect, Bucureşti, în curs de apariţie, 2011;
7. Ioana Dziţac, Profesor coordonator: Szatmari Dorina, realizatoare a filmului video "Cod verde
în Pădurea Neagră", 09.2010, Concursul Naţional Click pe verde, Proiecte Eco, Vara Eco! concurs video (premiul III);
8. http://new.euromise.org/english/teachers/moisil.html;
9. http://www.wseas.us/conferences/2010/corfu/education/Plenary2.htm.
Articol care a stat la baza ppt-ului anterior prezentat, ppt-ului câştigător.
Galerie foto - Concursul Sclipirea minţii
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Capturi de ecran de la prezentarea în vederea obţinerii
Steagului Verde şi a statutului de Eco-şcoală
a Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu din Oradea,
în cadrul Programului Mondial Eco-Şcoala
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Concursul Click pe verde,
Proiecte Eco, Vara Eco! - concurs video
„Vara ECO” a fost un proiect din cadrul campaniei „Click pe verde!” lansată de ECDL
ROMÂNIA, care şi-a propus ca fiecare copil să se responsabilizeze şi să se implice în activităţi
ecologice, oferind fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă
faţă de mediul în care trăieşte, dar şi să înţeleagă mai bine rolul tehnologiei, al computerului ca
sursă de informare şi comunicare în a schimba în bine mentalităţi.
“Vara ECO” a fost o competiţie care a vizat dezvoltarea culturii ecologice foarte scăzute în
prezent, adresându-se direct copiilor, aceştia fiind cei mai deschişi în ceea ce priveşte schimbarea de
mentalitate în atitudinea faţă de mediul înconjurator.
Competiţia s-a desfăşurat cu succes, tineri din toată ţara exprimându-şi prin materialele video
atitudinea corectă faţă de mediul în care trăiesc şi învaţă.
Am avut bucuria, sub coordonarea doamnei profesoare Dorina Szatmari, a altor cadre didactice,
alături de elevi ai şcolii noastre şi ai altor şcoli din Oradea să desfăşurăm diverse activităţi ecologice
în cadrul unei tabere de vară de la Pădurea Neagră, activităţi pe care le-am filmat şi asamblat într-un
filmuleţ cu care am participat la concurs; astfel am câştigat:


Premiul III obţinut la Concursul Click pe verde, Proiecte Eco, Vara Eco! - concurs video, în
care subsemnata am iniţiat, filmat şi înregistrat pe site-ul concursului filmul video "Cod verde în
Pădurea Neagră" (Profesor coordonator: Szatmari Dorina), 1 iunie – 31 august 2010.
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Proiectul educaţional interjudeţean,
Cultură, Civilizaţie, Comunitate
POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
 Articol semnat de Ioana Dziţac şi publicat pe saitul Proiectului educaţional
interjudeţean, Cultură, Civilizaţie, Comunitate, 2009-2010, proiect în care Şcoala Generală
“Nicolae Bălcescu” Oradea este membru
http://www.culturacivilizatiecomunitate.go.ro/Scoala-Generala-Nicolae-Balcescu-Oradea.html
 Articolul a mai fost publicat în Cultură, civilizaţie, comunitate, Publicaţie a
parteneriatului educaţional interjudeţean: Alba – Iulia – Bacău - Braşov – Oradea – Tg. Bujor,
Autorii publicaţiei: Avădanei Dumitru, Bobaru Mariana, mai 2010, Braşov, ISBN: 978-9738424-68-5
Mediul în care s-a dezvoltat, se dezvoltă şi se va dezvolta omul este natura cu tot ce
înseamnă ea: păduri, câmpii, păşuni, izvoare, ape, floră şi faună. Mediul înconjurător ne asigură
condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi, dacă dorim să folosim aceste elemente esenţiale cât
mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre.
Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile pentru a
folosi lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând nepăsător pe sol, în apă şi în aer cantităţi mari
de deşeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, astfel încât uneori
şi-a pus în pericol însăşi viaţa lui.
Ce dacă există poluare? Este o întrebare adresată de către foarte mulţi oameni, care
consideră că Pământul este atât de mare, încât nu se poate să avem vreun impact dăunător de lungă
durată asupra mediului de pe Pământ. Răspunsul la această întrebare se construieşte pe faptul că cea
mai vulnerabilă parte a Pământului este atmosfera care este atât de subţire relativ la dimensiunile
Pământului, încât compoziţia ei poate fi modificată cu uşurinţă. Aici intervine teoria încălzirii
globale, care a dat deja naştere unor efecte în lumea reală care au început să se vadă clar: topirea
gheţarilor, inundaţiile, furtunile, dispariţia a mii de specii de plante şi animale, acestea fiind câteva
semne că planeta nu se mai descurcă singură, ci are nevoie de ajutorul nostru. În ultimii ani numărul
de persoane cu diverse boli de plămâni, cancer, malformaţii s-a înmulţit alarmant. Cauza este aerul
pe care- l respirăm, apa pe care o bem şi alimentele pe care le consumăm. Deci, poluarea planetei se
agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces nociv.
Pentru majoritatea oamenilor din păcate, aceste aspecte nu valorea ză prea mult. Nepăsarea şi
uneori confuzia sunt cele două stări care ne fac să nu reacţionăm. Această majoritate de oameni
consideră că protecţia mediului este o problemă a specialiştilor şi a forurilor specializate. Este însă,
un punct de vedere greşit: fiecare om trebuie să-şi asume responsabilitatea ocrotirii planetei, astfel
încât interesele oamenilor să fie corelate cu legile naturii.
Fiecare poate contribui la salvarea naturii, asigurând condiţii de viaţă locuitorilor de mâine
ai Terrei. Trebuie să fie o acţiune comună pentru salvarea naturii, oprind poluarea industrială şi
îndepărtând pericolul contaminării cu reziduurile aruncate. Trebuie să înţelegem, de exemplu, că
parcurile, străzile nu sunt coşurile noastre de gunoi, pentru acestea existând locuri special
amenajate. Există astăzi măsuri pentru ca fiecare produs toxic să fie transformat într-unul folositor:
fumul de cărbune pentru brichete, praful de ciment pentru blocuri, sterilul minelor pentru cărămizi.
Reciclarea aduce de asemenea beneficii mari planetei. Deşeurile menajere trebuie mai întâi sortate,
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înainte de a le arunca în containere, şi apoi separate pe tip de deşeu reciclabil - plastic, sticlă, hârtie.
Economisirea apei este o măsură absolut necesară, având în vedere că este unul dintre ce le mai de
preţ daruri ale naturii, fără de care viaţa nu ar fi posibilă. Oxigenul poate influenţa sănătatea prin
scăderea concentraţiei lui în aer şi prin scăderea presiunii atmosferice. Plantarea de pomi fructiferi
şi copaci este o acţiune care sporeşte purificarea naturii dătătoare de oxigen. Acestea ar fi câteva
probleme care ar putea ajuta la protecţie mediului înconjurător.
Elevii clasei a V-a C, precum şi ai altor clase de la Şcoala Generală “Nicolae Bălcescu” din
Oradea au luat atitudine cu privire la cele menţionate anterior, lansând o campanie de protejare a
mediului înconjurător având deviza: “Un mediu înconjurător curat pentru o viaţă sănătoasă”. În
acest sens, eu alături de colegii mei, însoţiţi de doamna dirigintă, prof. Adriana Matiu, am fost pe
malul Crişului unde am avut neplăcerea de a vedea foarte multe deşeuri aruncate atât pe mal, cât şi
în apă. Am curăţat cât am putut, dar parcă nu ne venea să credem cât de inconştienţi sunt cei care au
făcut atâta mizerie.
În cadrul acestei campanii am realizat prezentări în power point cu privire la noţiuni
introductive privind poluarea mediului, poluarea şi protecţia apelor, solului, aerului şi impactul
proceselor energetice asupra mediului, încercând să promovăm aceste aspecte atât de importante
omenirii.
Ziua de 22 martie care se apropie este declarată Ziua mondială a protecţiei apelor şi vom
dedica realizările noastre acestei zile, urmând a mai contribui la protecţie mediului şi cu ocazia zilei
de 5 iunie, Ziua mondială a mediului, precum şi prin tot ceea ce vom face în viaţa de zi cu zi.
Fiecare dintre noi trebuie să ia măsuri eficiente şi să găsească soluţii pentru a opri
continuarea şi agravarea acestui proces dăunător numit poluare, ţinând cont de proverbul „minte
sănătoasă într-un corp sănătos” şi aş completa, într-un mediu sănătos.
Ioana Dziţac
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Prezentare power point realizată în cadrul proiectului educaţional interjudeţean,
Cultură, Civilizaţie, Comunitate, 2009-2010

POLUAREA
Dziţac Ioana Clasa a V-a C
Şcoala generală “Nicolae Bălcescu”
Oradea
1. Noţiuni introductive privind poluarea mediului





1

„Tehnologie mai curată" este un concept care acoperă mai multe aspecte ale
activităţilor economice propriu-zise, cât şi ale domeniului protecţiei mediului:
– Reducerea substanţelor şi deşeurilor periculoase;
– Un mediu mai bun de lucru;
– Reducerea producţiei de deşeuri;
– Poluare mai redusă la nivelul celei mai bune tehnologii;
– Reducerea consumului de combustibili fosili şi a altor resurse naturale.
Conceptul menţionat pleacă de la premisa că „mai uşor şi mai ieftin este să
previi decât să repari după producerea daunei".
Analiza unei tehnologii trebuie orientată pe următoarele direcţii:
– evaluarea consumului de resurse (apă, energie, materii prime);
– evaluarea emisiei de noxe şi deşeuri, adică:
 Impactul asupra sănătăţii umane ;
 Impactul asupra mediului .

POLUAREA
Dziţac Ioana
1. Noţiuni introductive privind poluarea mediului








2

Poluarea - reprezintă complexul fenomenelor care au schimbat sau tind să
schimbe mediul înconjurător în detrimentul calităţii vieţii.
Poluantul este orice material sau substanţă introdusă artificial de om în
biosferă sau care există în condiţii naturale, care prin prezenţa sa provoacă
înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu.
Creşterea ameninţătoare a gradului de poluare a mediului înconjurător în
lume a impus necesitatea de a se aborda mai sistematic problemele de
prevenire, limitare şi combatere a ei, generând o largă preocupare privind
sistematizarea şi clasificarea poluanţilor după diferite principii şi criterii .
Principalele forme de poluare sunt:
– Poluarea chimică;
– Poluarea termică;
– Poluarea sonoră;
– Poluarea electromagnetică;
– Poluarea radioactivă;
– Poluarea estetică.
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2. Poluarea şi protecţia apelor






Apa are o importanţă covârşitoare
pentru existenţa vieţii, fiind
constituent major al corpului
animal şi al mediului înconjurător
în care trăim.
Poluarea apei reprezintă
modificarea în mod direct sau
indirect a compoziţiei normale a
acesteia.
Poluarea se produce ca urmare a
activităţii umane şi apare ca
fenomen în momentul când
modificarea produsă în compoziţia
apei duce la împiedicarea folosirii
acesteia în diferite scopuri.

Imagini cu poluarea Crişului Repede

3
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2. Poluarea şi protecţia apelor





4



Factorii care conduc la poluare apei sunt:
– factori demografici, reprezentaţi de numărul populaţiei dintr-o anumită
zonă de obicei poluarea este proporţională cu densitatea populaţiei;
– factori urbanistici corespunzători dezvoltării aşezărilor urbane, care
utilizează cantităţi mari de apă pe care le întorc în natură sub formă de
ape reziduale intens impurificate;
– factori industriali sau economici reprezentaţi de nivelul de dezvoltare
economică şi cu precădere industrială a unei regiuni în sensul poluării în
paralel cu creşterea industrializării.
Protecţia apelor reprezintă activitatea desfăşurată pentru realizarea
următoarelor obiective:
– menţinerea funcţiunilor naturale ale apei în cadrul echilibrului ecologic;
– păstrarea condiţiilor de dezvoltare pentru generaţiile viitoare în privinţa
cantităţii şi calităţii apei.
Această activitate, de protecţie a apelor, poate fi încadrată în acţiunea de
protecţie a mediului ambiant.

97

POLUAREA
Dziţac Ioana
3. Poluarea şi protecţia aerului




5

Poluarea aerului este, potenţial, cea
mai gravă problemă, pe termen scurt
şi mediu, din punct de vedere al
sănătăţii. Aerul poluat este mai dificil
de evitat decât apa poluată. Efectele
lui, care pătrund peste tot, dăunează
sănătăţii, degradează construcţiile şi
medial natural.
Rezolvarea
problemei
poluării
atmosferice trebuie să fie prioritatea
de vârf pentru politica de protecţie a
mediului.
Imagini cu poluarea aerului
de la diverse tipuri de centrale

POLUAREA
Dziţac Ioana
3. Poluarea şi protecţia aerului

6

Sursele de poluare ale atmosferei se clasifică, după origine, în :
 Sursele naturale şi principalii poluanţi sunt:
 omul şi animalele – prin procesele fiziologice evacuează CO 2, viruşi;
 plantele – prin polen, substanţe organice şi anorganice;
 solul – prin viruşi şi pulberi (ca urmare a eroziunii);
 ape, în special cele maritime – prin aerosolii încarcaţi cu săruri;
 descompunerea materiilor organice vegetale şi animale;
 vulcanismul – prin cenuşă;
 incendiile maselor vegetale – prin cenuşă;
 descărcările electrice – prin ozon;
 furtunile de praf şi de nisip – prin pulberi terestre.
 Surse antropice:orice activitate umană, care conduce la evacuarea în
atmosferă de substanţe care se găsesc sau nu în compoziţia naturală a
atmosferei.
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4. Poluarea şi protecţia solului. Deşeurile






7

Solul, ca unul din cele mai importante componente ale biosferei a fost supus,
din cele mai vechi timpuri, poluării. Degradarea solului se manifestă, atat prin
degradarea parametrilor cantitativi, cât şi prin deteriorarea parametrilor
calitativi.
Poluarea solului cuprinde următoarele fenomene naturale sau produse de
om: eroziunea şi scurgerile de sol,alunecările de teren, salinizarea, alcalizarea
şi acidifierea solurilor, compactarea stratului accesibil rădăcinilor plantelor,
dezechilibre de nutriţie în sol, poluarea chimică sau biologică datorită
diverselor activităţi socio-economice, excavarea de terenuri, acoperirea
solului cu diverse materiale, etc.
Principalele efecte ale poluării solului:
- diminuarea rezervei de humus ;
- gradul avansat de acidifiere a solului;
- deficitul de microelemente,
- eroziunea solului prin apă;
- deficitul/excesul potenţial de umiditate;
- textura excesiv nisipoasă.

POLUAREA
Dziţac Ioana
4. Poluarea şi protecţia solului. Deşeurile




8

Generarea de deşeuri este extrem de
dependentă de obiceiurile consumatorului
local, tipul de clădiri, condiţiile generate de
trai şi tipul de industrie şi comert. Deşeurile
pot fi: deşeuri menajere, deşeurile stradale,
deşeuri din constructii, deşeuri periculoase,
deşeuri agricole,
deşeuri industriale,
deşeuri spitaliere.
Managementul modern de deşeuri pune
accent pe tratarea şi eliminarea celor care
nu pot fi reciclate în mod sigur pentru
mediu, ceea ce a dus la dezvoltatarea unor
tehnici de tratare:
– arderea deşeurilor cu sau fără folosirea
energiei termice rezultate;
– compostarea;
– platforme de depozitare sanitare.
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Imagini cu deşeuri
pe marginea Crişului Repede

POLUAREA
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5. Impactul proceselor energetice asupra mediului
Diferitele forme de producere a energiei electrice pot avea impact asupra
mediului; exemplific câteva efecte negative ale acestora asupra mediului:



–
–
–
–
–
–
–

9

–

Prin ardere, biomasa produce reziduuri solide, dar mai puţin toxice decât
combustibilii fosili.
Arderea cărbunilor în centralele termice constituie unul dintre cel mai poluant
combustibil fosil pentru aer.
Instalaţiile geotermale produc poluare fonică, estetică, termică, efecte fizice;
Hidroenergia produce afectarea florei şi faunei;
Arderea anumitor deşeuri pentru obţinerea biogazului dă naştere la dioxină;
Utilizarea uraniului din centralele nucleare ş extracţia uraniului duce la poluarea
terenului şi a apei cu efecte pe termen lung;
Tehnologiile fotovoltaice solare pot afecta ecosistemele atunci când sunt grupate
în reţea în cadrul centralelor solare fotovoltaice, ce necesită spaţii semnificative.
Instalaţiile eoliene pot produce efecte vizuale, poluare fonică, impact asupra vieţii
sălbatice.

POLUAREA
Dziţac Ioana
6. Concluzii







10

Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a
mediului şi a protejării lui reprezintă o problemă
de interes major şi de certă actualitate pentru
evoluţia socială.
Cercetările amănunţite legate de calitatea
mediului, de diminuarea surselor de poluare s-au
concretizat prin intermediul unui ansamblu de
acţiuni şi măsuri care prevăd: cunoaşterea
temeinică a mediului; prevenirea şi combaterea
Acţiunea de strângere a
degradării mediului provocată de om, dar şi
deşeurilor
datorate unor cauze naturale; armonizarea
iniţiată de clasa a V-a C
intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii
în ansamblu sau a agenţilor economici privind Şc. Gen. Nicolae Bălcescu
utilizarea factorilor de mediu.
Pentru protejarea mediului trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul de
deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective.
În ceea ce privesc modalităţile de protejare trebuie soluţionate trei categorii de
probleme: crearea unui sistem legislativ adecvat şi eficient; evaluarea costurilor
acţiunilor de protejare a mediului; elaborarea unor programe pe termen lung
corelate pe plan naţional şi internaţional referitor la protejarea mediului.
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Articol prezentat în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice din clasele V – VIII

POLUAREA
POLUAREA -- TRECUT,
TRECUT, PREZENT
PREZENT ŞI
ŞI VIITOR
VIITOR
Autor: Ioana Dziţac
Clasa a V-a C
Articol publicat pe site-ul Proiectului educaţional interjudeţean,
Cultură, Civilizaţie, Comunitate, 2009-2010

4/22/2010

•

•

1

POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
Mediul în care se dezvoltă omul este
natura cu tot ce înseamnă ea: păduri,
câmpii, păşuni, izvoare, ape, floră şi
faună.
Mediul înconjurător ne asigură
condiţiile necesare vieţii, însă
depinde de noi, dacă dorim să
folosim aceste elemente esenţiale cât
mai util sau dacă vrem să ocolim
acest aspect al vieţii noastre.

4/22/2010

Imagini cu frumuseţile naturii
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2

POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•

Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile,
defrişând pădurile, aruncând nepăsător pe sol, în apă şi în aer cantităţi
mari de deşeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în
mediul înconjurător, astfel încât uneori şi-a pus în pericol însăşi
viaţa lui.

4/22/2010

Imagini cu modalităţi de poluare

3

POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•

•

•

Ce dacă există poluare? Este o întrebare adresată de către foarte mulţi
oameni, care consideră că Pământul este atât de mare, încât nu se
poate să avem vreun impact dăunător de lungă durată asupra mediului
de pe Pământ.
Încălzirea globală a dat deja naştere unor efecte în lumea reală care au
început să se vadă clar:
– topirea gheţarilor,
– inundaţiile,
– furtunile,
– dispariţia a mii de specii de plante şi animale,
– diferite boli care se înmulţesc alarmant.
Deci, poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că
populaţia nu acordă interes acestui proces nociv.

4/22/2010

4
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POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana

4/22/2010

Imagini cu topirea în timp a gheţarilor

5

POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana

Uraganul Katrina

New Orleans după Katrina
Uraganul Katrina şi efectele lui

4/22/2010

6
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POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•

Pentru majoritatea oamenilor din păcate,
aceste aspecte nu valorează prea mult.
Fiecare om trebuie să-şi asume
responsabilitatea ocrotirii planetei, astfel
încât interesele oamenilor să fie corelate
cu legile naturii.
Acest lucru se poate: priviţi imaginile!

•

•

Imagini care arată că se pot corela interesele
oamenilor cu legile naturii

4/22/2010

7

POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•

Fiecare dintre noi poate contribui la salvarea naturii, asigurând condiţii
de viaţă locuitorilor de mâine ai Terrei. Trebuie însă să fie o acţiune
comună pentru salvarea naturii, trebuie să înţelegem, de exemplu, că
parcurile, străzile nu sunt coşurile noastre de gunoi, pentru acestea
existând locuri special amenajate.

Locuri special amenajate pentru gunoi
4/22/2010

8
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POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•
•

Există astăzi măsuri pentru ca fiecare produs toxic să fie transformat
într-unul folositor.
Reciclarea aduce de asemenea beneficii mari planetei.

Locuri speciale pentru sortarea deşeurilor menajere
4/22/2010

9

POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•

Plantarea de pomi fructiferi şi copaci este o acţiune care sporeşte
purificarea naturii dătătoare de oxigen.

Imagini de plantare a unor copaci
•

Acestea ar fi câteva probleme care ar putea ajuta la protecţia mediului
înconjurător.

4/22/2010

10
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POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•

•

Elevii clasei a V-a C, precum şi ai altor clase de la Şcoala Generală
“Nicolae Bălcescu” din Oradea au luat atitudine cu privire la cele
menţionate anterior, lansând o campanie de protejare a mediului
înconjurător având deviza: “Un mediu înconjurător curat pentru o
viaţă sănătoasă”.
În acest sens, eu alături de colegii mei , însoţiţi de doamna dirigintă,
prof. Adriana Matiu, am fost pe malul Crişului unde am avut
neplăcerea de a vedea foarte multe deşeuri aruncate atât pe mal, cât şi
în apă. Am curăţat cât am putut, dar parcă nu ne venea să credem cât
de inconştienţi sunt cei care au făcut atâta mizerie.

Acţiunea de strângere a
deşeurilor
iniţiată de clasa a V-a C,
Şc. Gen. Nicolae Bălcescu
4/22/2010

11

POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•

În cadrul acestei campanii am realizat prezentări în power point cu
privire la poluare, încercând să promovăm aceste aspecte atât de
importante omenirii.

Captura primului slide
din ppt realizată de
subsemnata

4/22/2010

12
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POLUAREA - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Dziţac Ioana
•
•
•
•
•
•

Prin realizările noastre, prin tot ceea ce facem în viaţa de zi cu zi
trebuie să găsim soluţii pentru a spune: stop poluării.
Ziua de 1 iunie este Ziua copilului; doresc să vă reamintesc că ziua 5
iunie este Ziua mondială a mediului.
Haideţi ca împreună să încercăm să construim un viitor în primul
rând sănătos, ţinând cont de proverbul „minte sănătoasă într-un corp
sănătos” şi aş completa, într-un mediu sănătos.
Ocrotind natura, ne vom ocroti pe noi înşine!
Noi toţi constituim viitorul de mâine al omenirii!
Unindu-ne forţele, vom învinge!

4/22/2010

13

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !

4/22/2010
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Activităţi, proiecte, articole pe teme ecologice
eleva Dziţac Domnica Ioana
 apariţie în meniul Copii de excepţie de pe site- ul Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie
http://www.ccdg.ro/ccdg/copii-de-exceptie/
 participantă în perioada 2010-2013 cu lucrări, prezentări, afişe, pliante în cadrul diferitelor
simpozioane, activităţi, proiecte dintre care şi Proiectul Naţional Eco-Şcoala.
Implicarea în cadrul unor proiecte









Premiul I obţinut de către Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din Oradea
(coordonatori: Dziţac Ioana, prof. Szatmari Dorina, prof. Pîrja Radu) la Secţiunea referate
(Matematica pentru prezent şi viitor) – lucrare pe teme ecologice, din cadrul Proiectului Concurs Sclipirea minţii, organizat de Asociaţia “Ex Nobili Officio” sub patronajul Primăriei
Municipiului Oradea, 07.05.2011;
Organizatoare alături de prof. Prodan Emil a mesei rotunde pe tema “Importanţa colectării
selective a deşeurilor”, Locaţia: Şcoala cu clasele I-VIII Nicolae Bălcescu Oradea, 25.11.2011;
Premiul III obţinut la Concursul Click pe verde, Proiecte Eco, Vara Eco! - concurs video, în
care subsemnata am iniţiat, filmat şi înregistrat pe site-ul concursului filmul video "Cod verde în
Pădurea Neagră" (Profesor coordonator: Szatmari Dorina), 1 iunie – 31 august 2010;
Implicare în calitate de voluntar în cadrul proiectului Dreptunghiul verde Nufărul, scris şi
implementat de membrii Asociaţiei "Ex nobili officio", finanţat de Primăria Municipiului
Oradea, în perioada 15 aprilie – 15 iunie 2010; în cadrul acestui proiect am participat la
curăţarea spaţiului verde şi plantarea de arbuşti şi plante perene într-o anumită zonă din
Cartierul Nufărul, Oradea;
Participantă cu lucrări şi la activităţile proiectului educaţional interjudeţean, Cultură,
Civilizaţie, Comunitate, 2009-2010;
Ppt-ul Eco-treptele unei vieţi mai frumoase!, realizat şi prezentat în vederea obţinerii Steagului
Verde şi a statutului de Eco-şcoală a Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu din Oradea, în cadrul
Programului Mondial Eco-Şcoala, 21.05. 2013.

Jocuri, afiş, pliante
 Ioana Dziţac, coordonator prof. Szatmari Dorina, “Joc didactic ECO AŞA DA – AŞA NU”,
Editura Focusprint, Oradea, 2010;
 Ioana Dziţac, coordonator prof. Szatmari Dorina, “Joc Mate Eco“, Oradea, 2011;
 Ioana Dziţac, adaptare după Marius Şucan, afişul Nu lăsa copacul să moară;
 Ioana Dziţac, Mihăieş Ana-Maria, Pereţ Oana, coordonator prof. Gherman Adriana, pliantul
Invitaţie - adresată nouă copiilor, dar şi celor mai mari de lângă noi -, mai 2013;
Articole în cadrul unor simpozioane:
 Ioana Dziţac, coordonator prof. Dorina Szatmari, diplomă specială pentru calitatea
conţinutului lucrării invitate cu titlul: Orice deşeu îşi are locul lui – colectează selectiv!, în
cadrul celei de-a treia ediţii a Simpozionului Energie-Resurse-Mediu al Studenţilor Orădeni,
Stâna de Vale, 9-11 mai 2013, ISBN 978-606-10-0592-5;
 Ioana Dziţac, profesori coordonatori: Szatmari Dorina, Matiu A., Indrieş D, Prodan E.,
lucrarea şi ppt-ul cu titlul: “Contribuţii la educaţia timpurie în spirit ecologic”, Simpozionul
Naţional Pro Eco, Oradea, 07.07.2012 – pre miul I;
 Ioana Dziţac, profesori coordonatori: Indrieş Dorina, Prodan Emil, lucrarea şi ppt-ul cu titlul:
“Colectarea selectivă a deşeurilor – un pas important pentru un mediu sănătos” în cadrul
Simpozionului Naţional Pro Eco, Oradea, 07.07.2012;
110














Ioana Dziţac, profesori coordonatori: Szatmari Dorina, Mihalca Simona, lucrarea şi ppt-ul cu
titlul: “Învaţă cum să protejezi mediul înconjurător prin joc! ” în cadrul Simpozionului
Naţional Pro Eco, Oradea, 07.07.2012;
Ioana Dziţac, profesori coordonatori: Szatmari Dorina, Mihalca Simona, lucrarea cu titlul:
“Ecologie prin joc”, Simpozionul euroregional “Parteneriat cu mediul”, ISSN: 2067-6913,
ediţia a IV-a, 16.06.2012, Timişoara;
Ioana Dziţac, profesor coordonator Indrieş Dorina, lucrarea “Păstraţi Pădurea verde!”, în
cadrul Simpozionului „Să ocrotim pădurea şi mediul înconjurător”, simpozion din cadrul
Proiectului
Naţional
Eco-Şcoala,
Liceul
Teoretic
,,Nicolae
Jiga”,
Tinca,
ISBN978/606/8382/47/0, 7.07.2012;
Ioana Dziţac, profesori coordonatori: Szatmari Dorina, Matiu Adriana, Indrieş Dorina,
Prodan Emil, diplomă specială pentru lucrarea invitată cu titlul: “Educaţia eco – o temă de
actualitate stringentă. Contribuţii la educaţia Eco timpurie”, în cadrul Simpozionului EnergieResurse-Mediu al Studenţilor Orădeni; Locul şi data desfăşurării: Stâna de Vale, 24-26 mai
2012; Organizator: Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management
Industrial; ISBN: 978-606-10-0592-5;
Ioana Dziţac, profesor coordonator Szatmari Dorina, „Matematică pentru prezent şi viitor”Prezentare PowerPoint în secţiunea Matematica în proiecte din cadrul simpozionului
“Descoperă matematica altfel”, Oradea, 29.03.2012;
Ioana Dziţac, profesor coordonator: Mihalca Simona, lucrarea „Jocul – esenţa copilăriei”,
Simpozionul Mentor şi discipol, Timişoara 25.11.2011, ISSN2248-1303;
Ioana Dziţac, Poluarea - trecut, prezent şi viitor, articol publicat pe site- ul şi în revista
proiectului Cultură, civilizaţie, comunitate, Publicaţie a parteneriatului educaţional
interjudeţean: Alba – Iulia – Bacău - Braşov – Oradea – Tg. Bujor, Autorii publicaţiei:
Avădanei Dumitru, Bobaru Mariana, mai 2010, Braşov, ISBN: 978-973-8424-68-5, pag.47;
Ioana Dziţac, Poluarea - trecut, prezent şi viitor, ppt prezentată în cadrul Sesiunii de
Comunicări Ştiinţifice din clasele V – VIII, aprilie 2010;
Ioana Dziţac, ppt intitulată Poluarea, la Sesiunea ştiinţifică “Contribuţia mea la protejarea
mediului”, organizată de către Şcoala Generală “Georgeta Cancicov“din Bacău, 2010.
Oradea,
15.05.2013

Ioana Dziţac,
elevă în clasa a VIII-a C
Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu” Oradea
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