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Intrebare 

 

C"tre: Ministerul Educa#iei Na#ionale, 

           Doamnei Ministru Monica Cristina ANISIE 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul întreb"rii: Ce facem cu educa#ia ecologic"? 

 

Stimat" Doamn" Ministru,   

 

Ne uit"m mira$i %i parc" mul$umi$i cum natura %i-a mai revenit pu$in de când st"m cu to$ii 

în cas", cum calitatea aerului este mai bun" în Bucure%ti %i nu te mai ustur" n"rile de la praf %i 

poluare, dar acest lucru nu va dura mult. Poluarea va reveni imediat, când peste foarte pu$in timp 

va reîncepe din nou forfota, traficul infernal !i exploatarea industrial intensive, unoeri ilegal". 

Lec$ia acestei carantine în raport cu mediul nu este c" trebuie s" st"m în cas" ca aerul s" fie curat, 

ci c" mediul înconjur"tor se poate men$ine curat dac" ai un comportament adecvat. Iar acest lucru 

se dobânde%te prin educa$ie, de aceea, educa$ia ecologic" în %coli trebuie s" devin" o realitate. 

În România nu exist" o cultur" a colect"rii selective. Aspectul cel mai important care 

poate fi introdus prin educa#ia ecologic" la nivelul Bucure!tiului !i marilor ora!e este cel al 

colect"rii selective. Un copil care înva#" de mic cum s" separe de!eurile, cum se face colectarea 

selectiv", va face acest lucru tot restul vie$ii. Trebuie s" investim în tineri pentru ca ace!tia s" 

devin" adul$i responsabili. 

Faptul c" anumite de%euri sunt mai periculoase decât altele, c" aparatele electrice vechi, 

bateriile, uleiul alimentar sau cel de ma!in" etc. nu au ce c"uta la gunoi printre resturile menajere 

este un subiect care trebuie s"-%i fac" loc în programa !colar". Societatea civil" are !i ea partea ei 

de responsabilitate, avem nevoie de un parteneriat între sectorul public %i ONG-uri pentru 

introducerea programului pilot de educa$ie ecologic" la nivelul unor %coli din Bucure%ti %i avem 

nevoie s" facem acest lucru acum. 
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Voi sus$ine de la nivelul Senatului reluarea proiectului legislativ de introducere a 

educa$iei ecologice în %coli !i pentru a fi informat de situa#ia actual", v" rog s"-mi r"spunde#i la 

urm"toarele întreb"ri: 

1. Care sunt solu#iile ministerului pentru a introduce educa#ia ecologic" în !coli înc" 

de la clasele primare? 

2. Care sunt m"surile luate, prin care ministerul încurajeaz" educa#ia ecologic" în 

!coli? 

Doamn" Ministru, v" rog s"-mi r"spunde#i în scris pe adresa oficial": 

vlad.alexandrescu@senat.ro  

 

Cu considera#ie,                                                                                                    11.05.2020 

Senator Vlad Alexandrescu 

 


