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De ce se pune accent pe educaţie ecologică? Pentru că, în prezent, oamenii folosesc 

(abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele naturale ale pământului. În fiecare colţ al 
lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, erodând solul de la suprafaţă, 
poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o ruptură a zonelor naturale într-
un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ. Deoarece cerinţele care decurg din 
suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi 
dorinţele. Şi devine de asemenea imposibil să scape de consecinţele degradării serioase a 
mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea 
problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea de vieţi umane. Mulţi experţi sunt 
îngrijoraţi de faptul că, dacă acest ritm de distrugere continuă, vom fi martorii distrugerii treptate 
chiar a sistemelor care sprijină viaţa pe pământ. 

 Pentru aceasta, este recomandata desfăşurarea unor activităţi legate de producerea de pliante 
şi publicaţii, coordonarea centrelor de vizită şi informare, colaborarea cu programele şi 
proeictele internaţionale, difuzarea informaţiilor, educaţia de mediu în şcoli, promovarea 
ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale, obţinerea de fonduri din diverse proiecte internaţionale 
şi donator, relaţii publice, relaţii cu mass-media, buletine informative şi comunicate de presă 
săptămânale, workshop-uri. 

Educaţia ecologică este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin 
asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de 
mediu. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori 
şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi 
asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. 

„Energie verde" este un termen care se referă la surse de energie regenerabilă si nepoluantă. 
Electricitatea generată din surse regenerabile devine din ce în mai disponibilă. Prin alegerea unor 
astfel de surse de energie regenerabilă consumatorii pot sustine dezvoltarea unor energii curate 
care vor reduce impactul asupra mediului asociat generării energiei convenţionale si vor creşte 
independenţa energetică. 

Mai mult, când aceste tehnologii pot sa vină în ajutorul consumatorului prin reducerea 
facturilor pentru diferite utilităti (apă, încălzire) si printr-un timp de amortizare scurt în cazul 
sistemelor de încălzire a apei menajere, instalarea unor panouri solare devine o investitie extrem 
de rentabilă în cazul consumatorilor casnici, a hotelurilor, spitalelor etc. 

Progresul omenirii din cele mai vechi timpuri până astăzi este legat de folosirea energiei. Tot 
aşa cum omenirea a trecut, în domeniul energiei, de la lemn la cărbune, în secolul al XlX-lea, de 
la cărbune la petrol, în secolul al XX-lea, acum se pregăteşte o nouă eră a tehnologiilor avansate 
cu poluare zero şi a unor combustibili noi. Sursele alternative de energie au început să fie luate în 
considerare după prima criză energetică din 1973-1974, devenind subiecte la scară globală după 
Conferinţele de la Rio şi Kyoto, în contextul promovării protecţiei mediului şi a dezvoltării 
durabile. Raţiunea principală a accentului crescând pus pe sursele alternative de energie o 
reprezintă necesitatea reducerii consumului de cărbune, gaz şi petrol, adică principalele surse de 
emisii de carbon. 

Dacă în anii ’70 energia verde era considerată o utopie şi tratată ca un vis al cercetătorilor, 
situaţia s-a schimbat de-a lungul anilor şi viziunea unui “viitor solar” a devenit un subiect de 
dezbatere.Sursele de energie noi si regenerabile (biomasa, energia solară, energia vântului, 
hidroenergia, pila fotovoltaică etc) au devenit deja, pentru ţările industrializate, obiective 



naţionale în structura producţiei lor de energie. Aceasta s-a întâmplat mai ales ca urmare a două 
evenimente, primul a fost publicarea in 1972 a raportului “The Umits to Growth” a Clubului de 
la Roma, iar al doilea 1-a reprezentat prima criză a petrolului şi criza energetică din 1973-1974. 

Raportul prevedea încă de atunci o reducere dramatică a resurselor energetice clasice şi o 
creştere rapidă a poluării mediului. Concurenţa celor două evenimente a adus în discuţie 
chestiunea siguranţei în alimentarea cu energie. 

În acest context, energia regenerabilă a fost privită pentru prima oară ca o posibilă soluţie 
alternativă la petrol. Când preţul petrolului a scăzut brusc în anii 80, viziunea “solară” şi-a 
pierdut din nou atractivitatea. Şi totuşi, evoluţiile ulterioare au confirmat concluziile Clubului de 
la Roma, iar problemele de mediu au început să se discute la scară planetară. 

Sursele regenerabile de energie reprezintă o soluţie viabilă pentru acoperirea consumului de 
energie electrică şi căldură. Hidroenergetica, centralele solare sau cele eoliene au devenit 
competitive, intrând în jocul concurenţei economice cu alte filiere energetice bazate pe 
combustibili fosili şi nucleari. Sursele regenerabile de energie pot reprezenta prima alegere 
pentru orice autoproducător, încadrându-se perfect în cadrul unei concepţii de producere 
descentralizată a energiei electrice şi termice. 

Energia verde este un termen care se referă la surse de energie regenerabilă şi nepoluantă. 
Electricitatea generată din surse regenerabile devine din ce în ce mai disponibilă. Prin alegerea 
unor asfel de surse de energie regenerabilă, consumatorii pot susţine dezvoltarea unor energii 
curate care vor reduce impactul asupra mediului asociat generării energiei convenţionale şi vor 
creşte independenţa energetică. 
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