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Dezbatere: Ar trebui să colonizăm planeta Marte? 
        

  Joi, 24 mai 2018, elevii clasei a X-a C de la Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino 

din Târgovişte, coordonaţi de doamna prof. Vîlciu Alina, au participat la o activitate în cadrul 

proiectului „Eurostronomia”, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului 

Erasmus+ 2014-2020. La începutul acestei activităţi, elevii au vizionat filmul „Marţianul” 

după care au participat la o dezbatere cu titlul: Ar trebui să colonizăm planeta Marte? 

Argumente împotrivă: 

De ce ar trebui să colonizăm alte planete când o avem pe a noastră? 

De ce să nu luptăm pentru Terra? 

Condiţiile climatice şi atmosferice de pe Marte nu sunt favorabile omului. 

De ce să distrugem alte planete? 

Transportul materialelor şi al oamenilor este dificil şi durează mult. 

Va fi greu să convingi populaţia Terrei să colonizeze şi să se stabilească pe Marte. 

Resurse naturale limitate. 

Posibilitatea existentei altor forme de viaţă. 

Posibilitatea existenţei unor bacterii necunoscute omului care ar putea duce la boli incurabile. 

Aparitia haosului şi a confuziei cauzate de mixul de populaţii şi din cauza diferenţelor 

culturale şi legislative. 

Construcţia unor clădiri este dificilă din punct de vedere al materialelor, deoarece nu toate 

materialele de pe Terra se adaptează condiţiilor de pe Marte. 

Lipsa informaţiilor despre Marte. 

Infertilitatea solului. 

Posibilitatea morţii înainte de a ajunge pe Marte. 

Argumente pentru: 

Suprapopularea Pamântului 

Noi şi diferite resurse. 
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Apariţia unor noi specii prin adaptarea la noile condiţii de mediu. 

Tehnologia avansată ne provoacă să evoluăm mai repede. 

Turism pe Marte. 

Prin împărţirea inegală a dioxidului de carbon, îmbunătăţim condiţiile de trai pe Marte prin 

încalzirea atmosferei şi reducem poluarea de pe Pamânt. 

Mutăm fabricile de pe Pamânt pe Marte. 
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