
ZIUA MONDIALĂ A SOLULUI, 5 Decembrie 2020 
 

În cadrul activității dedicate Zilei Mondiale a Solului, elevii claselor a IX-a și a X-a, în număr de 

56 de elevi participanți, au fost implicați în realizarea de postere virtuale, cu ajutorul unor aplicații 

diverse de pe telefon, tabletă sau laptop, prin intermediul cărora au evidențiat rolul esențial al solului, 

care ne întreține viața și a cărui valoare o ignorăm destul de mult. De asemenea, s-a promovat 

conștientizarea efectelor negative ale eroziunii solului asupra menținerii echilibrului în natură și 

asupra biodiversității de pe Terra. 

Elevii au cercetat această temă, concentrându-și atenția și asupra vieții din interiorul 

pământului, de la bacterii și microorganisme, până la miriapode și râme, care toate contribuie la 

procesele care sunt indispensabile în sol.  

Ziua Mondială a Solului este celebrate pe 5 Decembrie, în fiecare an, cu scopul de a atrage 

atenția asupra importanței unui sol sănătos și de a promova managementul de durată a resurselor 

solului. 

Acest eveniment a fost inițiat de Organizația pentru Agricultură și Alimentație, care face parte 

din cadrul Organizației Națiunilor Unite și are un scop educativ: acela de a ne atrage atenția asupra 

legăturii dintre sănătatea noastră, a oamenilor, si cea a solului, precum și necesitatea protejării 

resurselor limitate din sol. 

Anul 2015 a fost declarant Anul Internațional al Solurilor, printre obiective aflându-se și cele de 

promovare de politici și acțiuni eficiente pentru managementul durabil si protecția resurselor solului. 

Printre sloganurile, citatele sau mesajele menționate de către elevi în posterele realizate se 

remarcă: 

 ”Natura nu face niciodată nimic fără  motiv - Aristotel” 

 ”Pe măsură ce solul se epuizează, sănătatea, vitalitatea și inteligența umană se termină 

si ele.” 

 ”Solul ajută la curățarea apei pe care o bem și la calitatea aerului pe care îl respirăm.” 

 ”Aveți grijă de sol, el ne oferă posibilitatea de a avea recolte!” 

 ”Pământul râde doar prin flori” 

 ”Protejează casa altor viețuitoare!” 

 ”Opriți eroziunea solului, salvați-ne viitorul!” 

 ”Solul asigură cea mai mare parte a hranei de pe Planetă!” 

 ”Fii tu soluția împotriva poluării solului!” 

 ”Ajută solul să hrănească plantele, ca ele să te hrănească pe tine!” 

 ”Înflorește acolo unde ești plantat!” 
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