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Rezumatul desfăşurării activității: Elevii clasei a VIII-a A, coordonați de dirigintele 

clasei, profesor de geografie Leibu Angela, au realizat o frumoasă activitate, online, având  

tema ,,Schimbările climatice,, ca parte a proiectului ,,Eco-școala,, coordonat de profesor 

Alexoae Mădălina. După ce au fost prezentate materialele informative și un power-point, 

elevii au concluzionat că schimbările climatice actuale reprezintă una dintre provocările 

majore ale debutului de secol, motivul principal fiind încălzirea globală și creșterea 

temperaturii la nivelul scoarței terestre.  Factorul uman contribuie într-o mare măsură la 

degradarea atmosferei tereste având drept consecință schimbările climatice resimțite deja. 

Elevii au avut diferite opinii pe care le-au exprimat liber, chiar au vut păreri susținute prin 

imagini și fapte reale culese din mass-media. Unii elevii au realizat desene reprezentative. 

 



 



SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

 
 

                                                                                             Prof.  Leibu Angela 

 Școala Gimnazială“Alexandru cel Bun”Bacău 

 

 
Schimbările climatice au început deja să transforme Terra. 

Pe glob, anotimpurile se schimbă, temperaturile cresc, la fel şi nivelul mărilor şi oceanelor. 

Dacă nu acţionăm acum, schimbările climatice vor afecta definitiv apele şi pământul, de care 

depinde supravieţuirea noastră. 

Creşterea  temperaturii duce  la  topirea  calotelor glaciare. Efectele vor fi devastatoare. 

Temperatura medie globală a crescut, în ultimul secol, cu aproape 1°C.  Până la sfârşitul 

secolului temperatura globală va creşte cu 4-5°C. 

Cum ar fi, de pildă, Oceanul Arctic fără gheaţă, planeta fără Amazon şi zguduită de 

uragane de categoria şase? 

 Deşi toate acestea pot părea foarte îndepărtate, realitatea este că planeta noastră se 

află la o distanţă de doar 60C, de modificări de proporţii nemaiîntîlnite: 

 Risc crescut de secetă; 

 Incendii; 

 Tot mai multi vulcani vor erupe pe Terra; 

 Migraţii forţate; 

 6 grade fatale! 

Condiţiile ostile de viaţă vor obliga oamenii să migreze, în căutare de hrană şi adăpost. 

Un raport din 2007 al Grupului Interguvernamental al experţilor asupra evoluţiei climatului 

anunţă o creştere medie a temperaturilor în perioada 1990 – 2100, cuprinsă între 1,1 şi 6,4 

grade Celsius, făcând ca vestea unei încălziri dramatice a climatului să fie văzută drept o 

adevarată catastrofă. 

De ce? 

 Exploatarea ridicată a resurselor naturale; 

 Defrişarea pădurilor; 

 Poluarea aerului cu gaze toxice; 

 Nereciclarea gunoiului ş.a. 

Vinovaţi?! 

Este de ajuns o privire în oglindă! 

Terra are nevoie de o „revoluţie a climatului”. 

Cum ne salvăm planeta? 

Până în 2050, trebuie să reducem radical  emisia de dioxid de carbon, pentru a preveni o 

schimbare climatică catastrofală.  

Chiar şi o creştere a temperaturii globale de “numai” 2 grade Celsius pentru următorii 10 ani 

este inacceptabilă şi comportă riscuri uriaşe pentru sistemele naturale de pe Pământ. 
 

În ultimii ani, datorită schimbărilor climatice, a fost înregistrate un numărrecord de 

dezastre. Iată câteva exemple: 



 Marea Britanie: Peste 350 000 de persoane au suferit de pe urma celor mai grave inundaţii 

din ultimii 60 de ani. 

 VestulAfricii:Inundaţiile au afectat 800 000 de persoane, din 14 ţări. 

 Madagascar: Cicloanele şi ploile torenţiale, care s-au abătut asupra insulei, au lăsat fără 

locuinţă 33 000 de oameni şi au distrus culturile a 260 000 persoane. 

 Coreea de Nord Aproximativ 960 000 de oameni au fost grav afectaţi de inundaţii, 

alunecări de teren şi torente de noroi. 

 Bangladesh: Inundaţiile au afectat 8 500 000 de oameni şi au provocat moartea a peste 3 

000 de oameni şi a 1 250 000 de  

      animale din ferme. 

 Pakistan:  Ploile provocate de ciclon au lăsat fără adăpost 377 000 de persoane şi au luat 

viaţa a sute de oameni. 

 Statele Unite: Din cauza incendiilor din sudul extrem de uscat al Californiei, 500 000 de 

persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele. 

 

Respectă-te pe tine însuţi! 

Respectă natura! 

Respectă planeta! Soarta ei este în mâinile tale! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


