
 

 

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

Daniela TĂNĂSESCU, este rezultatul  activităţilor şi studiilor ştiinţifice prezentate la 

Simpozionul Naţional „TERRA PLÂNGE! SALVAŢI-O!”, desfăşurat pe 2 iulie 2016 la 

Bucureşti. 

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

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

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

cale. 

Publicaţia, intitulată metaforic “Terra plânge –Salvaţi-o!” cuprinde articole, studii, 

referate, comunicări ştiinţifice şi/sau metodice, exemple de bună practică, studii de caz şi 

proiecte educaţionale prezentate de cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în cadrul 

Simpozionului Naţional cu acelaşi nume, desfăşurat pe 2 iulie 2016 la Bucureşti. 

Tratată din perspectiva mai multor arii curriculare, tematica simpozionului are ca scop 

ridicarea nivelului calităţii actului educaţional prin schimbul de bune practici şi valorificarea 

rezultatelor elevilor, oferind o diversitate de exemple care pot inspira în identificarea unor 

posibile căi de acţiune care să conducă la succes şi la asigurarea calităţii în educaţie.  

Reforma învăţământului din România acordă o importanţă deosebită educaţiei ecologice 

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

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

pentru dezvoltarea durabilă a societaţii de mâine.  

Pe parcursul derulării unor astfel de activităţi tematice, elevii realizează observări în 

natură, jocuri didactice, sunt informaţi despre cum trebuie protejată natura, desfăşoara diferite 

activităţi cu caracter ecologic, plimbări în natură, învăţând astfel, cât de important este pentru om 

mediul în care trăieşte.   



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

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

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

depoluate.  Am considerat această tematică interesantă şi de mare actualitate, promovând 

cunoştinţele corecte privind diverse aspecte ale stilului de viaţă echilibrat şi formarea de atitudini 

şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos într-un mediu sustenabil.  

Provocările lumii contemporane îl pun pe elev, actorul principal al învăţării, în situaţia în 

care îşi formează competenţe, atitudini transversale şi transferabile. Acest tip de educaţie are ca 

puncte de plecare patru imperative ale societăţii: să cunoşti, să faci, să fii, să trăieşti în armonie 

cu natura şi în sănătate alături de ceilalţi. 

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

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

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

Avem convingerea că lucrările prezentate în cadrul simpozionului reprezintă modele de 

urmat pentru atât pentru dascălii aflaţi la început de carieră cât şi pentru cei cu experienţă la 

catedră, fiind un real sprijin în activităţile didactice. 

Echipa de proiect a fost şi rămâne preocupată de formarea tânărului de mâine- activ, 

responsabil şi capabil ca, prin acţiunile sale, prin atitudinea sa, să poată lua decizii ferme, 

echilibrate, decizii care să conducă la protecţia mediului şi astfel, la adoptarea un stil de viaţă 

sănătos. 

Suntem convinşi că acest schimb de experienţă, realizat prin împărtăşirea viziunilor şi 

ideilor proprii asupra protecţiei naturii- intitulată de noi sugestiv “Terra mamă”, reprezintă un 

câştig pentru fiecare dintre cei implicaţi: profesori, elevi, părinţi. 

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

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

Bucureşti-România.  

Mulţumim pentru competenta îndrumare de specialitate din partea Comitetului Ştiinţific, 

format din: 

Prof. Univ. Dr. Ing.  Dan Laurenţiu MILICI 

- Prodecan al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor  

de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 

 



Prof. Dr. Victor ŞUTAC 

- Preşedinte al Societăţii Ştiintifice “Cygnus” –centru UNESCO 

Prof. Dr. Valeria PURCĂREA-CIULACU 

- Profesor la Liceul Teoretic  „Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti 

Prof. Drd. Daniela TĂNĂSESCU 

- Profesor la Liceul Teoretic  „Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti 

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

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

instituţii: 

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

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

Gabriela BĂLUŢĂ, profesori istorie  Doriana STĂNOIU,  Sorina FĂSUI, profesor geografie 

Irina NICOLESCU, Director, Profesor matematica Eduard PUŞCHIN. 

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

Viorica GRECULEAC.  

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

profesor pentru învăţământul primar Alin Tudor CHIRVASE, profesor pentru învăţământul 

primar Mariana Denisa  BOCMAN, profesor biologie Mihaela MARINESCU,  profesor pentru 

învăţământul primar  Carmen STOICESCU. 

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

Aurelia BĂLAŞA,  profesor engleză Simona ŞTIRB. 

- Şcoala Gimnazială „Luceafărul ”, Bucureşti, director profesor  fizică   

Steliana PETCU, profesor  biologie Mariana KARBAN si profesor pentru învăţământul 

primar  Mariana SINDIE. 

- Liceul Teoretic “Ioan Petruş”, Otopeni, profesor engleza Mirela Laura 

CIOBANU.  

- Şcoala Gimnazială nr.153, Bucureşti, profesor geografie Gabriel  

NICOLESCU. 

Mulţumim elevelor Ana-Maria Roberta NECULA şi Ana-Maria CHIŢU, care prin 

deosebitul lor talent artistico-plastic, au dat o notă remarcabilă publicaţiei simpozionului, prin 

realizarea celor două coperţi ale sale.  



Felicităm toţi elevii care au participat la lucrările Simpozionului Naţional “Terra plânge-

Salvaţi-o”! 

Mulţumim echipelor participante pentru colaborarea fructuoasă şi în mod deosebit 

colegilor  autori ai studiilor şi articolelor comunicate şi publicate. 

Lucrarea de faţă se adresează tuturor dascălilor şi implicit, elevilor lor, din şcolile 

participante dar şi din alte instituţii şi organizaţii implicate în rezolvarea problemelor legate de 

“Sănătatea Terrei- Sănătatea noastră, a tuturor”!  


