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EDITORIAL

„Primul număr dintr-o revistă şcolară ... mirajul cuvintelor tipărite şi
răspândite pretutindeni... Miracolul repetabil al generaţiilor de copii, de
şcolari, de profesori, mereu alţii, în structura aceleiaşi specii sapiens... Poezia
care curge odată cu speranţa şi cu visul, dorinţa de a ajunge sus printre
stele, gonind după himere, aspirând către dumnezeire...
Frazele acestui editorial sunt şi ele metopee vetuste, auzite din
murmurul neobositei curse primavară-toamnă. Un du-te vino pe care-l
parcurg efemerele vieţii individuale, strânse în generaţii aducătoare de
stropi de inteligenţă sclipitoare.
Prin labirinturi aproape de neevitat, progresul se acumulează, cel mai
adesea pe nesimţite, şi lumea - mereu cea de astăzi - se schimbă, prin fapte
şi gânduri.
Drum bun celor care s-au încumetat în încercarea de a se face pe ei
mai buni şi de a construi o societate mai plăcută tuturor, prin folosirea
cuvântului, pe care-l ştiu că a fost la început.
Elevilor şi profesorilor de la Liceul Tehnic pentru Protecţia Mediului din
Piteşti, inima acestei reviste, îndemnuri la realizări cât mai preţioase, convinşi
că acestea le vor consolida sentimentul de demnitate care-i animă şi că ele
vor fi urmate de nenumărate alte gânduri, vise, idealuri, toate într-un univers
de ecouri.
Eco-uri pe care le dorim cu rezonanţe puternice şi pline de tandreţe
prietenească.”
Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu

Sus in revista...
„În calitate de prefect al judetului Argeş sustin ideea redactării şi
difuzării în şcoli a unei publicatii de profil în directia protectiei mediului. Sunt
încântat că în acest proiect vor fi implicati tineri, că aceştia sunt conştienti de
importanta acestui domeniu în viata socială si că înteleg rolul promovării unui
mediu sănătos şi echilibrat.
Formatia mea profesională de silvicultor m-a determinat să iubesc
natura şi să ma pun în slujba protejării „aurului verde”, un element vital al
dezvoltării durabile.
Îmi exprim speranta că această revistă va atrage în tabăra
ecologiştilor tot mai multi tineri, iar cu acest prilej felicit colectivul redactional
pentru initiativă şi îi doresc cât mai multe aparitii editoriale.”
Prefectul Gheorghe Davidescu
„O nouă idee, un nou proiect, o nouă echipă, spirite tinere pline de
speranţă pentru o lume mai bună şi dornice de a se afirma şi a-şi pune
amprenta asupra viitorului... un nou început, un nou motiv de a munci pentru
reuşită, o nouă încercare de a influenţa prezentul întru schimbarea viitorului.
Toate acestea strânse într-o revistă, ca într-un buchet de crizanteme
proaspăt culese la început de toamnă, a căror frumuseţe transcede sufletele
omeneşti ducând cu ea dragostea noastră pentru natură.
Aplaudăm din suflet iniţiativa elevilor şi profesorilor şi le dorim ca
ecoul aplauzelor noastre să răzbată în orice mediu şi orice greutate o vor
întâlni în drumul de la anonimat la renume.
Şi de această dată suntem alături de cei în care ne punem speranţele
de viitor, elevii şi dascălii de astăzi. Îndemnăm reprezentanţi din toate
mediile să susţină iniţiativele tinerilor şi să fie adevărate exemple în
protejarea naturii şi promovarea educaţiei ecologice.”
Conf. Univ. Dr. Cristiana Sima
Preşedinte,
Fundaţia Grupul Ecologic de Colaborare „Aspretele” Argeş
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Sus in revista...
„Sunt convins că este o iniţiativă bine-venită şi aşteptată de toţi,
putând aduce mari beneficii Piteştiului, Argeşului, mediului în general. Îi felicit
şi le mulţumesc inimoşilor iniţiatori şi-i asigur de susţinerea şi colaborarea pe
care Primăria Piteşti le va oferi fără rezerve. Îi îndemn să se înarmeze cu
răbdare, perseverenţă şi curaj, căci doar aşa se poate reuşi.
Succes deplin revistei şi iniţiatorilor ei pentru că succesul lor este al
tuturor!
Nimic nu este mai scump decât viaţa pe care trebuie s-o protejăm în
primul rând din punct de vedere ecologic.”
Primarul Tudor Pendiuc
„Spiritul noilor generaţii, ambiţia şi perseverenţa elevilor de astăzi
sunt lucruri care conturează viitorul nostru, al tuturor. Credem în tinerii noştri
şi îi încurajăm sa ţintească cât mai sus, prin educaţie şi cultură. Am fost şi
suntem susţinători ai educaţiei ecologice şi ai proiectelor de mediu.
Iniţiativa elevilor şi profesorilor, care din această toamnă sunt primiţi
cu braţele deschise în cadrul comunităţii noastre, într-un nou sediu cu
laboratoare şi spaţii de lucru moderne, sperăm să aducă un suflu de aer
proaspăt în educaţia ecologică şi dezvoltarea armonioasă a tuturor tinerilor
din Bradu şi din Argeş.
Începuturile sunt totdeauna cele mai grele pentru că succesul trebuie
clădit pe pietre solide, care să reziste trecerii timpului. Ca reprezentant al
unei comunităţi, vă asigur de tot sprijinul acesteia în clădirea unei baze
solide, având siguraţa că iniţiativa şi rezultatele dumneavoastră vor deveni
puncte de sprijin în conturarea unor personalităţi şi caractere puternice în
rândul tinerilor. ”
Florin Frătică-Dragomir
Primar Comuna Bradu
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Sus in revista...

„Salut iniţiativa CLUBULUI VERDE, clubul elevilor şi părinţilor din Liceul
Tehnic pentru Protecţia Mediului din Piteşti „Prof. Univ. Dr. Alexandru
Ionescu” de creare a unei reviste de educaţie ecologică şi protecţia mediului.
Este o idee foarte bună, ţinând cont de necesitatea informării tuturor
asupra educaţiei ecologice, asigurând conştientizarea tuturor obligaţiilor
omului faţă de mediul înconjurător, ajutându-l să-şi clarifice atitudinea sa
faţă de mediu, dar şi să contribuie la rezolvarea tuturor provocărilor
mediului ambiant.
Totodată apariţia acestei reviste va duce la creşterea nivelului de
conştientizare a problemelor mediului la nivel local, educaţia pentru mediul
înconjurător fiind necesară atât celor mici cât şi părinţilor, deoarece
educaţia ecologică începe de la copii, interesele şi dorinţele acestora
îndreptându-se către părinţii lor.”
Drd. Ing. Adriana Croitoru
Consilier superior, Coordonator,
Compartiment relaţii publice, comunicare, proiecte , programe
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Argeş
„Unei reviste de şcolari harnici, toate urările noastre de bine şi întregul
nostru sprijin! Sperăm să umpleţi plaiurile argeşene cu ecourile melodioase
ale civilizaţiei de pretutindeni şi cu ingenuozitatea, mereu alta, a tinereţii...”
Prof. Dr. Dolphi Drimer
Universitatea Ecologică, Bucureşti
„La început de drum, urez revistei ECO-uri argeşene viaţă lungă şi
rodnică, multe apariţii editoriale de succes, să devină o publicaţie de
prestigiu şi sa-şi facă din nume renume. ”
Ing. Ortansa Cartianu
Vicepreşedinte Ecomondia

3

Sus in revista...

„Apariţia în Piteşti a unui liceu cu profil de protecţia mediului este o
realizare care trebuie să bucure comunitatea locală, dar mai ales pe edilii
localităţilor urbane şi rurale din zona Argeşului, care trebuie să vadă în
viitorii absolvenţi ai liceului pe acei specialişti care vor realiza proiectele de
transformare a economiei actuale în ceea ce numim „eco-economie”, astfel
ca dezvoltarea noastră să devină una durabilă.
Cu atât mai mult ne bucură că elevii de aici, îndrumaţi de conducerea
liceului, vor edita o revistă proprie în care se vor oglindi realizările lor dar şi
gândurile şi visele atât de frumoase şi îndrăzneţe ale adolescenţei. Să nu
uităm că datoria liceului este să formeze nu numai specialiştii de mâine, dar
şi oameni cu caracter, cu personalitate şi dragoste de frumos. Îmbinarea
creaţiei literare cu cea privind realizările tehnice oferă elevilor posibilitatea
de a se afirma pe domenii diverse, ceea ce este extrem de folositor. Poate
că în anii viitori vom întâlni nu numai buni specialişti în protecţia mediului dar
şi ziarişti care vor contribui cu talent la formarea conştiinţei ecologice a
populaţiei. În calitate de cadru didactic universitar îmi doresc să pot avea
studenţi provenind de la acest liceu, cu care să propunem şi să promovăm
proiecte europene de protecţia mediului.
Doresc mult succes revistei, o viaţă cât mai lungă şi să devină un forum
de dezbateri pe teme ecologice în care să-şi exprime ideile şi elevi de la
alte licee argeşene sau din licee cu profil asemănător.
În încheiere, aş dori să reamintesc cuvintele unui mare savant agronom
român, academicianul Nichifor Ceapoiu, unul din acei oameni minunaţi care
au format specialişti în domeniul agricol recunoscuţi în întreaga lume:
„Suntem datori să clădim şi să dezvoltăm armonia dintre oameni, să
conservăm cu grijă ceea ce natura a creat în milioane şi milioane de ani şi să
asigurăm generaţiilor ce vor veni un mediu de viaţă sănătos şi prosper.” ”
Prof. Univ. Dr. Ion Scurtu
Membru al Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice
Prorector al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” Piteşti
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Sus in revista...
„Am luat act cu bucurie de iniţiativele instituţiei dumneavoastră în
domeniul protecţiei mediului. Centrul Cultural Piteşti vă este partener în
demersurile educative pe care le initiaţi în vederea conştientizării elevilor şi
concitadinilor în general, pentru păstrarea unui mediu curat şi sănătos. Salut
pe această cale apariţia primului număr al revistei pe care o editaţi şi vă
doresc să mentineţi ridicată ştacheta învăţământului ecologic din Piteşti. ”
Carmen Dumitrache
Director,
Centrul Cultural Piteşti

„Interesul pentru educatie, pentru protectia mediului şi pentru
diseminarea bunelor practici în domeniu reprezintă o prioritate în formare
atât în plan personal, cât şi în ceea ce priveşte directia de dezvoltare
institutională a şcolii pe care o conduc.
Apreciez pozitiv aparitia revistei şi îndrăznesc să cred că va avea un
parcurs interesant si inedit, dar mai ales cu termen lung.”
Prof. Mirela Oanea
Director
Şcoala Generală Nr. 13 „Mircea cel Bătrân”
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Vocea naturii... ...cuvinte verzi

MOTTO:
“Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte pe care a fost s-o aibă. Educaţia
poate să dezvolte puterile minţii, nu poate pune însă ceea ce nu-i.”
MIHAI EMINESCU
Sectiunea umanistică a acestei reviste îşi propune să
evidenţieze prezenţa naturii şi a atitudinii eco în literatura română, engleză
şi franceză. Vor fi prezentate texte reprezentative pentru această orientare,
comentarii ale acestor texte, perspective şi idei noi. Principala preocupare
va fi, din nou, accentuarea rolului crucial pe care natura şi toate resursele
acesteia îl joacă în existenţa planetei şi a locuitorilor acesteia.
Textele prezentate vor fi analizate din mai multe perspective: literară,
critică, artistică şi nu în ultimul rând din perspectiva eco. „Cuvintele verzi” vor
fi ilustrate de creaţii ale marilor autori români si străini, şi de cele ale
cadrelor didactice şi ale elevilor.
Natura a reprezentat de-a lungul vremurilor o bogată sursă de
inspiraţie pentru artişti, oameni de ştiinţă şi scriitori deopotrivă. Mulţi dintre
aceştia şi-au axat mare parte din creaţie pe resursa inspiraţională
reprezentată de natură. Prin materialele publicate în viitoarele numere ale
acestei reviste incercăm să facem cunoscută această sursă de inspiraţie şi,
dacă este posibil, să transmitem elevilor şi cititorilor dorinţa de a crea noi
elogii ale naturii, mai ales în aceste vremuri în care eforturile pentru
salvarea naturii devin din ce in ce mai evidente.
Prof. Graţiela Dicu
Coordonator departament literatură
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Vocea naturii... ...cuvinte verzi

În pădurea-parc Trivale
În pădurea-parc Trivale,
Zbucium e-printr-animale
Căprioare sar speriate
Că pădurea lor tot scade...
Teama lor de-acum e mare
Şi de drujbă se tem tare
Căci pădurea de-odinioară,
Multe răni de-acum ea are.
Din ce-a fost Trivale-odată,
Va rămâne doar o pată...
Pata verde pe o hartă
Cum a fost ea altădată!

Iubesc natura
„Iubesc natura, o-ndrăgesc”
Se laudă toţi ce-i întâlnesc
Le place apa de izvor
Căci berea-o-răceşte-uşor!
Şi cântecul de păsărele,
De-l mai auzi printre... manele.
Şi aerul înmiresmat,
Cu fum de grătar... asortat!
Poieni întinse, înverzite
Cu flori şi... pet-uri împânzite
Peisajul e fantastic
Fără pungile de plastic.
Drumul pare chiar tentant
De n-ar fi gropile-n asfalt!
Şi astea toate la un loc
Te-mbie să o iei din loc
S-ajungi din nou la loc.
În bloc!
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Descoperind natura

O revistă ancorată în realitate ...

O revistă ancorată în realitate, nu poate fi concepută fără un
pregnant conţinut ştiinţific al materialelor prezentate, reprezentând, astfel, o
altă cale accesibilă de percepere şi cunoaştere ale unor realităţi în domeniul
ştiinţei şi tehnicii şi, mai ales, de stimulare a interesului şi curiozităţii celor
cărora le este destinată revista, pentru aceste domenii aflate in continuă
schimbare şi evoluţie.
Ne dorim ca revista „Ecouri argeşene” să aibă un puternic „ecou” în
rândul elevilor - şi nu numai... atât în calitate de cititori dar şi de
colaboratori, prezenţi în paginile revistei cu reportaje, ştiri, noutăţi, etc.,
astfel ca „Ecouri argeşene” să fie o încununare a unor eforturi comune, să
reflecte cât mai bine relitatea şi să fie lecturate cu plăcere.
Prof. Romică Andrei
Coordonator departament ştiinţă
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Descoperind natura
Ştiaţi că ...(*)
• Vârsta Pământului este de aproximativ 4.500 milioane ani ?
• Se consideră că viaţa a apărut acum aproape 3 milioane de ani ?
• 100 milioane ani de evolutie pot fi distruşi în mai puţin de 100 ani ?
• Vârsta unora dintre pădurile tropicale este de 60-100 milioane ani ?
• Cea mai mare pădure tropicală este jungla amazoniană, este jungla

amazoniană, însoţind cel mai mare fluviu din lume - Amazonul ?
• Pentru a creşte, un copac are nevoie de aproximativ 10 ani, iar pentru a

fi tăiat, aproximativ 10 minute ?
• Trunchiurile arborilor sunt din ce în ce mai închise la culoare din cauza

poluării ?
• Defrişarea (tăierea copacilor) pădurilor pentru cultivarea unor plante mici

(ex. legume) cauzează erodarea solului de către vânt şi ploaie ?
• Cel mai fierbinte loc al planetei este deşertul Sahara, iar cel mai rece

Siberia ?
• Poluarea aerului favorizează şi formarea ploilor acide, picăturile de apă

adunând, în trecerea lor spre Pământ, prin diferite straturi de aer,
substanţe gazoase toxice ?
• Iarna, apa lacurilor îngheaţă numai la suprafaţă. Acest strat de gheaţă

protejează plantele şi animalele din apă de frigul de afară ?
(*)

Sursa: Ghid de sfaturi practice prietenoase mediului - Dr. Cristiana Sima
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Descoperind natura
Ştiaţi că ...(*)
• În Delta Dunării - un complex de ecosisteme acvatice, sunt ameninţate cu

dispariţia 26 specii de animale ?
• Broaştele sunt primele care dispar dintr-o apă poluată ?
• Broaştele testoase trăiesc şi peste 100 de ani şi rezistă mult timp fără

hrană ?
• Păsările sunt primele vertebrate care au temperatura corpului constantă şi

se numesc homeoterme ?
• Fluturii zboară cu o viteză de 50 km/h ?
• Păsările care se hrănesc cu insecte nu pot trăi mai mult de 60 de ore fără

hrană. Ele consumă cantităţi foarte mari de insecte; hrana poate fi de 3-9
ori mai mare decât greutatea corpului lor ?
• Când păsările migrează formează stoluri care pot fi recunoscute astfel: în

linie dreaptă zboară raţele; în linie oblică - gâştele; în unghiuri ascuţite
cocorii; în linii şerpuite - graurii ?
• Ariciul se hrăneşte cu animale veninoase dar rămâne insensibil la veninul

lor ?
• Capra neagră face salturi peste prăpăstii de 7-12m lungime şi 3-4m

înălţime ?
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n c utarea ecologiei

În căutarea ecologiei ...
Fie că ne dăm seama sau nu, fiecare dintre noi este în căutarea
ecologiei în cursa de fiecare moment către un EU mai bun. Căci, ecologia nu
înseamnă nimic altceva decât autoeducare şi autodisciplină, dragoste faţă
de natură şi faţă de semeni.
Ecologia reuneşte sub acoperişul naturii oameni de ştiinţă, elevi,
profesori, părinţi, personalităţi din toate domeniile de interes ale umanităţii
– prieteni ai verdelui etern. Şi ce înseamnă acest verde, dacă nu, renaşterea
într-un ciclu nesfârşit al vieţii pe Terra.
La trei paşi faţă de soare căutam, precum oile, mânaţi de un păstor cu
interese pur individualiste şi distructive, desluşirea înţelesului unui cuvânt pe
care strămoşii noştri l-au găsit în simplitatea sa: ecologia înseamnă
comuniunea cu natura.
La alţi doi paşi faţă de noi, chiar în furnicarul omenesc numit Piteşti –
un nume care ar trebui să ne încurajeze să scoatem la lumină lucrurile
frumoase legate de ecologie, au loc evenimente la care... din pură
curiozitate, din dorinţa de a învăţa cât mai multe despre natură, din dorinţa
de a deveni mai bun sau pur şi simplu pentru a socializa... trebuie să
participi şi tu.
A treia secţiune a revistei, şi, sperăm noi, nu ultima, conţine informaţii
privind evenimente ecologice trecute, actuale sau viitoare, care au loc în
Piteşti.
Te-am făcut curios ? ... Vrei să afli mai multe despre ecologie ? ...
Cauţi un grup de prieteni pasionaţi de ecologie ? ... sau, pur şi simplu ...
Cauţi evenimente noi care au loc in Piteşti ?
... te aşteptăm la evenimentele organizate de Clubul Verde al Liceului
Tehnic pentru Protecţia Mediului din Piteşti „Prof. Univ. Dr. Alexandru
Ionescu” şi partenerii acestuia.
Andrei-Stelian Zidaru
Redactor șef
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n c utarea ecologiei
Ziua Modială a Curățeniei
23 septembrie 2010 - Centrul Cultural Piteşti, orele 14:30
Joi, 23 septembrie, la etajul 1 al Centrului Cultural Piteşti va avea loc
evenimentul intitulat „Reciclează – pentru o lume mai curată”. Organizatorii
evenimentului: Clubul Verde - Liceul Tehnic pentru Protecţia Mediului din
Piteşti „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”; Centrul Cultural Piteşti şi
Ecomondia Bucureşti. Parteneri: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Argeş; Fundaţia Grupul Ecologic de Colaborare „Aspretele” Argeş şi Liceul
de Artă „Dinu Lipatti” Piteşti.
Programul evenimentului:
14:30 – expoziţie reciclare 3D organizată de Liceul Tehnic pentru Protecţia
Mediului şi Liceul de Artă
14:30 – 14:35 – deschiderea manifestaţiei: prof. Andrei Romică – directorul
Liceului Tehnic pentru Protecţia Mediului din Piteşti „Prof. Univ. Dr. Alexandru
Ionescu”
14:35 – 14:50 – prezentarea revistei „ECO-uri argeşene”: Carmen
Dumitrache – director Centrul Cultural Piteşti; Adriana Croitoru – ARPM
Argeş; Andrei Zidaru - coordonator echipă redacţională
14:45 – 15:00 – prezentare Clubul Verde: Andrei Zidaru – consilier PR Liceul
Tehnic pentru Protecţia Mediului, eleva Victoria Sima
15:00 – 15:30 – Pauză – Bufet - Ecomondia
15:30 – prezentare de carte „Jucându-ne cu iluzii ... Trişerii” autor Prof. Dr.
Alexandru Ionescu: conf. dr. Cristiana Sima
15:40 – cartea povestită de eleva Selen Sűsler
15:50 – cartea povestită de autor
16:10 – versuri antologice (şi originale) despre idealuri şi înşelătorii. Prezintă
prof. Andrei Romică
Vrei să ne prezinţi un eveniment ecologic, care a avut sau va avea loc în Piteşti ?
Vrei să publicăm unul dintre articolele tale ?
Ne poţi scrie la adresa de e-mail de mai jos, sau direct pe site-ul nostru:
E-mail: lic_prot_med_pitesti@yahoo.fr
Web: www.liceuparticularpitesti.ro
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