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1. Introducere în utilizarea energiei solare sub formã de cãldurã

Activitate: pe baza cunoºtinþelor dobândite în clasã ºi cu ajutor din partea profesorului
îndrumãtor de activitate, copiii vor realiza echipamentul necesar efectuãrii unui
experiment care pune în evidenþã capacitatea materialelor de a acumula ºi ceda
cãldurã, precum ºi principalele caracteristici ale radiaþiei solare. Pe baza datelor pe care
le vor determina cu ajutorul echipamentului vor putea trasa grafice care sã punã în
evidenþã comportamentul diverselor materiale în privinþa captãrii cãldurii provenite din
radiaþia electomagneticã. Elevii vor cãuta exemple de utilizare a cãldurii captate de la
soare în diverse aplicaþii ºi vor explica impactul acestora asupra mediului. 

Activitatea se va derula pe grupe de maximum 6 elevi. Sub atenta îndrumare a
profesorului, elevii vor realiza dispozitive din pungi de plastic transparent, pe care le vor
fixa cu bandã adezivã de plãci de cupru, aluminiu ºi oþel, vopsite în culori diferite. În
pungile astfel ataºate plãcilor se va introduce aceeaºi cantitate de apã. Se vor folosi
termometre pentru lichide pentru a se determina diferenþele de temperaturã.

Elevii vor constata ºi vor explica:
1. Ce se întâmplã dacã înlocuiesc apa cu aceeaºi cantitate de soluþie concentratã de

sare sau cu o soluþie concentratã de zahãr?
2. Ce se întâmplã dacã cresc cantitatea de apã la 200 ml în fiecare pungã?
3. Ce se întâmplã dacã vor adãuga mase de 100g din aluminiu, bronz sau oþel în sacii

cu apã?
4. Cum poate fi utilizatã cãldura de la un panou solar?

Notã pentru profesori
Scop: formarea unor deprinderi de cercetare prin descoperire, dezvoltarea îndemânãrii
prin activitate practicã, introducere în experiment.
Materiale necesare: fiºe de completat (tabele), pixuri, coli
milimetrice, creioane, rigle, markere, 2 bucãþi de tablã de
aluminiu 20 cm x 20 cm, vopsea neagrã matã ºi pensulã,
pungã sau sac de plastic, bandã adezivã, vas gradat ºi apã,
2 termometre, ceas cu secundar.
Numãr participanþi: 24 - 30.
Duratã: 2 ore.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: lucrul în echipã, comunicarea, experimentarea,
îndemânarea, compararea, sinteza.
Conexiuni cu alte discipline: geografie, istorie, fizicã,
matematicã.



Generalitãþi: prima sursã de energie utilizatã de om a fost energia solarã. Din cele mai vechi
timpuri, oamenii ºi-au ales adãposturile ºi ºi-au construit casele cu faþada orientatã spre sud, pentru
a beneficia de avantajul utilizãrii cãldurii solare.
Pânã la descoperirea capacitãþii combustibililor fosili de a asigura prin ardere temperaturi foarte
ridicate, oamenii au folosit cãldura solarã pentru încãlzirea spaþiilor destinate locuirii, a celor
destinate producerii de plante timpurii, a celor pentru conservarea prin deshidratare a produselor
alimentare sau pentru producerea materialelor de construcþii. Este de notorietate faptul cã ºi astãzi
mulþi oameni continuã sã utilizeze cãldura solarã în scopul producerii de bunuri.



Cuvinte cheie: conductibilitate termicã, masã termicã, culoare, izolaþie termicã, con-
centrator parabolic, colector plan, energie regenerabilã, combustibili fosili, emisii de
gaze cu efect de serã, schimbãri climatice.



2. Introducere în utilizarea energiei eoliene. Turbine din lemn

Activitate: producerea turbinei din lemn
1. Desenaþi cele douã pale pe placaj pentru a le putea decupa cu ferãstrãul.
2. Decupaþi ºi ºlefuiþi cu glasspapier.
3. Tãiaþi câte un ºanþ la cele douã capete ale butucului diagonal între colþuri, ca în

desen. Gãuriþi cu burghiul centrul butucului.
4. Introduceþi capetele celor douã pale în ºanþurile practicate în butuc ºi montaþi turbina

pe dinamul de bicicletã.
5. Montaþi ansamblul pe un catarg ºi testaþi turbina afarã. 
6. Puteþi produce curent electric cu aceastã turbinã? Mãsuraþi cu multimetrul.

Efectuaþi experimentul ºi notaþi observaþiile: 
1. De ce sunt palele montate în direcþii opuse? De ce trebuie sã aibã aceastã formã?  
2. Funcþioneazã turbina satisfãcãtor? De ce? De ce nu? 
3. Ce puteþi face pentru a îmbunãtãþi eficienþa turbinei? 
4. Puteþi "recolta" forþa vântului pentru a produce electricitate? 
5. Care sunt cauzele vântului?

Notã pentru profesori
Scop: formarea unor deprinderi de cercetare prin descoperire,
dezvoltarea îndemânãrii prin activitate practicã, introducere în
experiment.
Materiale necesare: 
1. Placaj, 0,4 cm grosime;
2. Butuc de 40x50 mm;
3. Scândurã, ferãstrãu;
4. Glasspapier (hârtie abrazivã);
5. Bormaºinã electricã;
6. Bandã metalicã ºi ºuruburi;
7. Dinam de bicicletã.
Numãr participanþi: 24 - 30.
Duratã: 2 ore.
Loc de desfãºurare: sala de clasã, apoi în spaþiu liber.
Abilitãþi: lucrul în echipã, comunicarea, experimentarea, îndemânarea,
compararea, sinteza.
Conexiuni cu alte discipline: geografie, istorie, fizicã, matematicã.

Cuvinte cheie: vânt, energie eolianã, turbinã, pale, eficienþã, dinam, catarg, multimetru.



Generalitãþi: s-a muncit foarte mult pânã s-a ajuns la turbinele eoliene de azi. În urma acestui
experiment elevii vor fi capabili sã realizeze o turbinã eolianã simplã, din lemn. La început
turbinele au fost realizate din lemn, dar în prezent se fabricã din fibre de sticlã sau de carbon. E
necesar sã se cunoascã câte ceva despre aerodinamicã ºi, de asemenea, sã existe un spaþiu în
care sã poatã fi prelucrate materialele. Din raþiuni de securitatea muncii, copiii nu vor lucra cu
aparatele electrice.



3. Introducere în utilizarea energiei eoliene. Turbina Savonius

Activitate: producerea turbinei Savonius
1. Tãiaþi cu atenþie tubul din plastic în doi semicilindri la dimensiunile cerute. Realizaþi

cele douã pale ale turbinei. Cele douã piese trebuie sã fie identice.
2. Tãiaþi cele douã piese din placaj ca în desen. Raza lor trebuie sã fie cu câþiva

centimetri mai mare decât semicilindrii. Aceste piese trebuie sã fie perfect rotunde
pentru a se asigura o rotaþie perfectã a turbinei.

3. Una din roþile din placaj trebuie sã aibã un canal pentru cureaua de transmisie. 
4. Gãuriþi exact la centru cele douã roþi din placaj pentru a

le putea fixa pe butucii de bicicletã.
5. Trasaþi câte o linie diametralã pe fiecare din cele douã

roþi. 
6. Plasaþi palele pe una din roþi de-a lungul liniei trasate.

Marcaþi poziþia cu creionul.
7. Trasaþi roata ºi liniile desenate pe o bucatã de hârtie ºi

transferaþi desenul rezultat pe cealaltã roatã în oglindã.
8. Faceþi semne acolo unde se vor prinde palele cu bride

de roþile din placaj. Veþi folosi câte douã bride pentru
fixarea fiecãrei pale pe fiecare roatã.

9. Asamblaþi roþile ºi palele sub forma unui rotor.
10.Important: Pentru a asigura echilibrul perfect al

construcþiei este esenþial ca mijlocul fiecãrei roþi sã fie
plasat unul deasupra celuilalt. Plasaþi un ax din lemn
perfect drept prin gãurile celor douã roþi la un unghi
de 90 de grade. Sprijiniþi construcþia cu un suport din
lemn.

11. Montaþi butucii de bicicletã pe cele douã roþi, plasaþi
cureaua de transmisie pe roata cu canal ºi rotorul
turbinei este complet.

12.Construiþi rama rotorului, dar nu fixaþi încã partea
superioarã.

13.Cei doi butuci pot fi fixaþi de ramã cu ajutorul a
douã piuliþe identice.

14.Realizaþi un stâlp pentru eolianã si montaþi rama pe el.
15.Echilibraþi ansamblul.
16.Montaþi dinamul pe ramã ºi asiguraþi cuplarea cu

cureaua de transmisie.

Realizaþi propriul experiment ºi notaþi observaþiile:
1. Cum puteþi face observaþii asupra vitezei vântului privind lucruri ce vã înconjoarã? 
2. Cât de repede trebuie sã se învârtã turbina în funcþie de diferite viteze ale vântului?
3. Poate fi înregistrat numãrul de rotaþii?
4. E necesarã o anumitã forþã ºi vitezã a vântului pentru ca dinamul sã producã energie?
5. Încercaþi sã modificaþi unghiul palelor una faþã de cealaltã. Faceþi noi gãuri de

prindere. Se învârte turbina mai repede sau mai încet? De ce?
6. Care este producþia totalã de electricitate a României bazatã pe forþa vântului?





Notã pentru profesori
Scop: formarea unor deprinderi de cercetare prin descoperire, dezvoltarea îndemânãrii
prin activitate practicã, introducere în experiment.
Materiale necesare: 
1. Semicilindri din PVC, 10-12 cm diametru, 30-40 cm lungime;
2. Placaj, 12 - 15 mm grosime;
3. Scânduri ºi/sau bucãþi de lemn (1x1);
4. Doi butuci de bicicletã, preferabil identici; 
5. Cuie/ºuruburi, bride înguste, ºaibe, piuliþe;
6. Ferãstrãu, bormaºinã electricã, burghie;
7. Elastic lung sau curea de transmisie;
8. Dinam.
Numãr participanþi: 24 - 30.
Duratã: 2 ore.
Loc de desfãºurare: salã de clasã, în aer liber.
Abilitãþi: lucrul în echipã, comunicarea, experimentarea, îndemânarea, compararea,
sinteza.
Conexiuni cu alte discipline: geografie, istorie, fizicã, matematiã

Cuvinte cheie: vânt, energie eolianã, turbinã, pale, eficienþã, dinam, catarg, multimetru.

Generalitãþi: s-a muncit foarte mult pânã s-a ajuns la turbinele eoliene de azi. În urma acestui
experiment elevii vor fi capabili sã realizeze o turbinã eolianã simplã, din lemn. La început
turbinele au fost realizate din lemn, dar în prezent se fabricã din fibre de sticlã sau de carbon. E
necesar sã se cunoascã câte ceva despre aerodinamicã ºi, de asemenea, sã existe un spaþiu în
care sã poatã fi prelucrate materialele. Din raþiuni de securitatea muncii, copiii nu vor lucra cu
aparatele electrice.



4. Introducere în utilizarea energiei solare. Cuptorul solar

Activitate: producerea unui cuptor solar
1. Tapetaþi interiorul cutiei cu folie de aluminiu.
2. Placaþi capacul cu folie de aluminiu sau cu oglindã.
3. Legaþi sfoara cu bandã adezivã pentru a putea înclina capacul în diferite poziþii.
4. Aºezaþi geamul sau foaia de policarbonat pe cutia de carton deschisã ºi aºezaþi

cuptorul la soare având grijã sã înclinaþi capacul astfel încât folia sau oglinda sã
reflecte cât mai bine lumina solarã spre cuptor.

5. Introduceþi un termometru în cuptor ºi observaþi creºterea temperaturii.
6. Cât de mult poate creºte temperatura?
7. Încercaþi sã încãlziþi o ceaºcã de cafea sau sã fierbeþi un ou în cuptor.

Faceþi propriile experimente ºi notaþi rezultatele
1. Cât costã un cuptor solar? Cât costã sã gãtiþi un prânz pentru familia voastrã dacã

aþi folosi lemn? Cât lemn ar fi necesar pentru a gãti pentru o familie timp de un an?
2. Puneþi folie de aluminiu pe alte pãrþi ale cuptorului astfel încât sã obþineþi cât mai multã

cãldurã de la soare. Ce observaþi?

Notã pentru profesori
Scop: formarea unor deprinderi de cercetare prin des-
coperire, dezvoltarea îndemânãrii prin activitate
practicã, introducere în experiment.
Materiale necesare: 
1. O cutie de carton;
2. Folie de aluminiu sau o oglindã;
3. Geam sau policarbonat;
4. Sfoarã;
5. Bandã adezivã;
6. Termometru.
Numãr participanþi: 24 - 30.
Duratã: 2 ore.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: lucrul în echipã, comunicarea, experimentarea, îndemânarea, compararea,
sinteza.
Conexiuni cu alte discipline: geografie, istorie, fizicã, matematicã.

Cuvinte cheie: efect de serã, radiaþie termicã, materiale izolatoare, economie de com-
bustibil, convecþie.



Generalitãþi: în þãrile în curs de dezvoltare, resursele de combustibil sunt foarte limitate ºi pentru
a satisface nevoile de combustibil, copacii sau chiar puieþii sunt tãiaþi, rezultând probleme de
mediu ca eroziunea solului, alunecãri de teren etc.

Un cuptor care nu necesitã costuri de funcþionare poate fi fãcut din materiale simple ºi constituie o
excelentã alternativã.



5. Transformarea energiei chimice în energie electricã

5a. Lamâia - baterie electricã.  
Activitate: luaþi o lãmâie întreagã, netãiatã, o sârmã ºi un cui. Introduceþi în lãmâie
sârma din cupru (ascuþitã în prealabil la unul din capete). Cu cât este mai adânc înfiptã
în miezul lãmâii, cu atât mai bine. Faceþi acelaºi lucru cu cuiul.
ATENÞIE: Cuiul ºi sârma nu trebuie sã se atingã.

Am conectat un voltmetru la bateria noastrã de lãmâie cu o singura celulã. Voltmetrul ne
spune cã aceastã baterie genereazã o tensiune de 0.906 volþi. Din pãcate aceastã
baterie nu va produce îndeajuns curent (curgere de electroni) ca sa aprindã un bec.
Pentru a rezolva aceastã problemã putem combina celule de baterii pentru a crea
tensiuni mai mari. Construirea ºi apoi conectarea mai multor baterii de lãmâie cu o
sârma sau fir de metal de la "+" la "-" poate însuma tensiunile generate de fiecare celulã.

Cele douã baterii de lãmâie de mai sus produc împreunã o tensiune de 1,788 volþi.
Aceastã combinaþie nu creeazã încã destul curent pentru a aprinde un bec mic. Notaþi
cã firul roºu care conecteazã bateriile uneºte "+" (sârma de cupru) cu "-" (cuiul
galvanizat). 

Patru baterii de lãmâie genereazã o tensiune de 3.50
volþi. Ar trebui sã putem aprinde un dispozitiv mic ca un
LED (Diodã care Emite Luminã). Reþineþi cã firele de
legãturã se duc de la "+" la "-" la fiecare baterie (celulã).
Pentru a aprinde un LED va trebui sã stabiliþi legãturile "+"
ºi "-". Dacã priviþi atent la baza roºie de plastic a unui LED
veþi observa un loc plat (indicat de sãgeata din figurã).
Firul care iese lângã locul plat trebuie conectat de partea
"-" a bateriei, celalalt fir de partea "+".

Îmbunãtãþirea bateriei:
Calitatea cuprului ºi a zincului poate fi o problemã pentru o baterie ca aceasta. Încercaþi
sã înlocuiþi sârma de cupru cu o bucata de tablã de cupru, la capãtul superior al cãreia
sã existe posibilitatea conectãrii unui fir pentru legãtura cu alte baterii din lãmâi.
Experimentaþi cu diferite lungimi ºi configuraþii de electrozi. Alte surse de zinc ºi cupru
pot fi gãsite în raionul de instalaþii sanitare a unui magazin.

Notã pentru profesori 
Scop: crearea unei baterii dintr-o lãmâie este un proiect comun în multe manuale de
fizicã. Crearea cu succes a unui dispozitiv de acest gen nu este uºoarã. Elevii vor
înþelege bazele producerii pe cale chimicã a electricitãþii.
Materiale necesare:
1. Lãmâia: o lãmâie mare, proaspãtã ºi zemoasã va rãspunde cel mai bine cerinþelor

experimentului;
2. Cuiul: cuiele galvanizate sunt învelite în zinc. Folosiþi un cui galvanizat de 7-8 cm

lungime;
3. Sârma de cupru: cam de aceeaºi lungime ºi grosime ca ºi cuiul din oþel.
Numãr de participanþi: 24 - 30 elevi.
Duratã: 2 ore.





Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: lucrul în echipã, comunicarea, experimentarea, îndemânarea, compararea,
sinteza

Conexiuni cu alte discipline: geografie, istorie, fizicã, chimie, matematicã.

Generalitãþi: bateriile conþin douã metale diferite, introduse într-o soluþie acidã. Cuprul ºi zincul
pot fi metalele, iar oþetul/lãmâia sunt soluþia acidã. Bateriile de acest gen nu vor putea face sã
funcþioneze un micro motor sau sã se aprindã becuri cu incandescenþã, chiar de voltaj redus. Este,
însã, posibil sã se alimenteze o diodã luminescentã (LED). Fotografia aratã o baterie cu oþet,
compusã din recipientul din plastic, oþet ºi cei doi electrozi (cuiul din oþel galvanizat ºi sârma de
cupru).
Aceasta este o baterie cu o singurã celulã. Cuiul de zinc si sârma de cupru se numesc electrozi.
Sucul de lãmâie/oþetul se numeºte electrolit. Toate bateriile au un terminal "+" si unul "-". Curentul
electric este o curgere de particule atomice numite electroni.

Anumite materiale, numite conductori, lasã aceºti electroni sã se deplaseze prin ele. Majoritatea
metalelor (cupru, fier) sunt bune conductoare de electricitate. Între cei doi electrozi apare un câmp
electric, ale cãrui forþe deplaseazã electronii de la "-" la "+". Aceste forþe efectueazã un lucru
mecanic. Tensiunea electricã poate fi privitã ca lucrul mecanic efectuat de forþele câmpului electric
pentru a deplasa electoni între cei doi electozi. Voltul este unitatea de mãsurã pentru tensiunea
electricã.

De ºtiut: Prima baterie a fost creatã în 1799 de Alessandro Volta. Astãzi bateriile furnizeazã
energie pentru o varietate de dispozitive, de la lanterne la roboþi, computere, sateliþi ºi maºini.
Inventatorii ºi cercetãtorii continuã sã îmbunãtãþeascã bateria, proiectând baterii care þin mai mult
ºi care sunt mai prietenoase cu mediul.



5b. Bateria cu … oþet

Activitate: un alt experiment deosebit de uºor de aplicat ºi care nu implicã niciun fel
de probleme de securitate a muncii, este acela de realizare a unei baterii dintr-o cutie
de peliculã foto, un cui galvanizat, o bucatã de conductor din cupru ºi o cantitate micã
de oþet alimentar. Procedeul este foarte asemãnãtor celui descris în experimentul
amterior sus, acidul fiind de aceastã datã acidul acetic.

Notã pentru profesori
Scop: formarea unor deprinderi de cercetare prin descoperire,
dezvoltarea îndemânãrii prin activitate practicã, introducere în
experiment.
Materiale necesare:
1. Oþetul: 30 ml oþet alimentar;
2. Cuiul: Cuiele galvanizate sunt din oþel cu un strat de protecþie

din zinc. Folosiþi un cui galvanizat de 7-8 cm lungime;
3. Sârma de cupru: cam de aceeaºi lungime ºi aceeaºi grosime

ca ºi cuiul din oþel.
Numãr participanþi: 24 - 30.
Duratã: 2 ore.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: lucrul în echipã, comunicarea, experimentarea, îndemâna-
rea, compararea, sinteza.
Conexiuni cu alte discipline: geografie, istorie, chimie, fizicã,
matematicã.



Generalitãþi: Pentru a înþelege cum funcþioneazã bateriile sunt necesare cunoºtinþe de chimie.
Cel mai important factor în proiectarea unei baterii este relaþia electricã dintre cele douã metale
folosite în baterie. Anumite metale dau electroni pe când altele acceptã electroni. Chimiºtii au
investigat metalele ºi au creat un tabel cu potenþialul electric al mai multor metale. Unele metale
cedeazã electronii mai uºor decât altele. Aceastã diferenþã este exploatatã într-o baterie pentru a
crea un flux de electroni. Tabelul de mai jos poate fi folosit pentru a calcula tensiunea teoreticã
pentru diverse combinaþii de metale.

Potenþialul electric al metalelor

Metal Potenþial [Volt] Metal Potenþial [Volt]

Calciu +2.20 Hidrogen (nemetal) 0.000

Magneziu +1.87 Antimoniu -0.190

Aluminiu +1.30 Arsenic -0.320

Mangan +1.07 Bismut -0.330

Zinc +0.758 Cupru -0.345

Crom +0.600 Mercur -0.799

Fier +0.441 Argint -0.800

Cadmiu +0.398 Platinã -0.863

Nichel +0.220 Aur -1.100



6. Încãlzeºte cu energie solarã!

Activitate: luaþi douã cutii de carton, identice. Vopsiþi cu negru interiorul uneia din
cutiile de carton sau cãptuºiþi-o cu o hârtie de culoare închisã. În ambele cutii puneþi câte
un termometru. Acoperiþi ambele cutii cu o folie transparentã ºi plasaþi-le la soare. Ce
constataþi dupã 15 minute? Cum explicaþi diferenþa de temperaturã mãsuratã în cele
douã cutii? Explicaþi fenomenul. Discutaþi avantajele ºi dezavantajele sursei de energie
solarã.

Experimentul va fi urmat de o discuþie prin care se încurajeazã:
- atragerea atenþiei asupra surselor de energie regenerabile;
- înþelegerea avantajelor ºi dezavantajelor energiei regenerabile;
- înþelegerea cauzelor efectului de serã. 

Notã pentru profesori
Scop: conºtientizarea importanþei utilizãrii surselor de energie regenerabile.
Materiale necesare: cutii de carton, vopsea neagrã, folie, foarfecã, termometru.
Numãr participanþi: 15.
Duratã: 60 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã, apoi în spaþiu liber.
Abilitãþi: observaþia, înþelegerea ºi interpretarea, schimbul de informaþii.
Conexiuni cu alte discipline: ºtiinþe, educaþie civicã, geografie, consiliere ºi orientare.

Cuvinte cheie: energie regenerabilã, efect de serã, radiaþie electromagneticã, lungime
de undã, temperaturã.



Generalitãþi: prin folia transparentã radiaþia solarã cu lungime de undã scurtã trece fãrã
obstacol, iar culoarea închisã absoarbe o bunã parte  din ea, transformându-se astfel în radiaþie
cu lungime de undã lungã. Având în vedere faptul cã razele solare cu lungime de undã lungã nu
pot trece prin folie, acestea rãmân "captate" în interiorul cutiei, astfel crescând considerabil
eficienþa. Acelaºi fenomen produce ºi efectul de serã. 



1. Sã învãþãm sã monitorizãm transporturile!

Activitate: pe baza cunoºtinþelor dobândite din anii anteriori, elevii vor încerca sã
interpreteze, conform datelor din tabele, care vor fi trecute tot de ei în cadrul unor
activitãþi de teren, diferenþele legate de numãrul de maºini grele ºi uºoare în circulaþie.
Elevii vor explica impactul acestora asupra mediului, care sunt mai poluante ºi din ce
cauzã, dacã este necesarã luarea unor mãsuri pentru reducerea traficului în zonele
respective.

În tabelul nr. 2 elevii vor completa numãrul de persoane care folosesc diferitele tipuri de
mijloacele de transport în comun, iar în urma completãrii acestuia vor argumenta de ce
unele mijloace sunt mai frecventate decât altele, care sunt avantajele ºi dacã se pot lua
mãsuri de promovare a celorlalte mijloace de transport, care sunt cauzele alegerii
respectivului mijloc de transport etc.
Pentru uºurarea activitãþii elevilor în interpretarea datelor din tabele, aceºtia vor realiza
un set de grafice la sfârºitul sãptãmânii care vor însoþi comentariile. Eventual, se vor face
referiri (pe scurt) la impactul transportului asupra mediului prin comparaþie între grafice.

Notã pentru profesori
Scop: formarea unor deprinderi de cercetare prin descoperire
Materiale necesare: fiºe de completat (tabele), pixuri, coli milimetrice, creioane, rigle,
carioci.
Numãr participanþi: 24 - 30.
Duratã: o sãptãmânã (7 zile).
Loc de desfãºurare: 
- 3 zone diferite ale oraºului (de exemplu: o zonã situatã într-unul din cartierele

oraºului, o zonã perifericã, o zonã centralã) pentru tabelul nr. 1;
- într-o staþie de autobuz, troleibuz, metrou, tramvai pentru tabelul nr. 2.
Abilitãþi: lucrul în echipã, comunicarea, compararea, sinteza.
Conexiuni cu alte discipline: geografie umanã, chimie.

Cuvinte cheie: maºini uºoare, maºini grele, ambuteiaj, poluare fonicã, poluare chimicã.



Generalitãþi: din cele mai vechi timpuri transporturile au fost prezente în activitãþile cotidiene ale
oamenilor, iar pe mãsurã ce societatea a evoluat importanþa lor în sistemul complex al civilizaþiei
umane a crescut continuu. 

Infrastructura de transport îºi pune amprenta asupra habitatului ºi biodiversitãþii prin utilizarea
directã a terenurilor, prin perturbãrile cauzate de zgomot ºi luminã, prin poluarea aerului ºi
fragmentarea peisajului. Pe mãsurã ce infrastructura de transport se extinde, tot mai multe zone
naturale protejate vor fi supuse acestei presiuni.



Tabelul nr. 1

Tabelul nr. 2

Mijloace de transport Numãr maºini între
orele 8.00 - 8.30

Numãr maºini între
orele 18.00 - 18.30

Maºini grele (camione,
tiruri, cisterne, tractoare,
vehicule de marfã etc.)

Maºini uºoare (automobile
personale)

Tipul mijlocului de
transport în comun Orele 8.00-8.30 Orele 12.00-12.30 Orele 17.00 - 17.30

Tramvai

Troleibuz

Autobuz

Metrou



2. Cum sunt transporturile în localitatea mea?

Activitate: chestionarul va fi diseminat unui numãr cât mai mare de elevi din cadrul
ºcolii/liceului în vederea identificãrii de cãtre aceºtia a problemelor cauzate de
transporturi în localitate, respectiv identificarea unor soluþii viabile (mãsuri) pentru
reducerea impactului lor asupra mediului. 

Chestionar:
1. Aranjaþi în ordine crescãtoare, dupã importanþã, efectele negative ale traficului rutier

(1 - impactul cel mai mare; 7 - impactul cel mai slab)
c poluare chimicã
c poluare fonicã
c ambuteiajele
c creºterea numãrului de accidente
c scãderea nivelului de sãnãtate a populaþiei
c ocuparea spaþiului

2. Bifaþi cãsuþele unde credeþi cã întâlniþi alternative viabile pentru crearea unui sistem
de transport durabil în oraºul vostru:

c mersul cu bicicleta
c stimularea transportului public
c zone pietonale

3. Bifaþi care dintre urmãtoarele mãsuri consideraþi cã ar trebui aplicate pentru obþi-
nerea unui sistem de transport durabil în oraºul vostru:

c limitarea accesului auto în zonele centrale ale oraºului
c limitarea numãrului de parcãri în zona centralã a oraºului
c sprijinirea transportului public
c introducerea accesului cu platã în anumite zone ale oraºului

4. De unde credeþi cã ar trebui constituite fondurile care sã susþinã astfel de mãsuri?
c de la populaþie
c de la proprietarii auto
c prin taxe locale pe carburanþi
c prin taxe locale pe drumuri
c altele____________________________________________________________

5. Care sunt, dupã voi, primele trei mãsuri pe care le-aþi adopta?
c dezvoltarea unei reþele de piste separate pentru biciclete
c interzicerea transportului cu vehicule grele în interiorul oraºului 
c obligativitatea utilizãrii de carburanþi ecologici
c diminuarea semnificativã a traficului auto în centrul oraºului

6. Care credeþi cã ar trebui sã fie prima mãsurã care sã se adopte pentru realizarea
unui sistem de transport durabil în oraºul vostru?

c reducerea vitezei de deplasare la 30km/h
c dezvoltarea sistemului de transport public
c crearea unei reþele de piste de biciclete





6. Care credeþi cã ar trebui sã fie prima mãsurã care sã se adopte pentru realizarea
unui sistem de transport durabil în oraºul vostru?

c reducerea vitezei de deplasare la 30km/h
c dezvoltarea sistemului de transport public
c crearea unei reþele de piste de biciclete
c interzicerea circulaþiei cu autoturismele particulare în zonele centrale

7. Cum credeþi cã se va transforma oraºul vostru sub aspectul transportului în urmãtorii
10 ani?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
*Chestionarul va exprima o opinie a elevilor ºi nu un fapt.

Notã pentru profesori
Scop: stimularea exprimãrii opiniei proprii referitoare la transporturile urbane.
Materiale necesare: fotocopii ale chestionarului.
Numãr participanþi: nelimitat.
Duratã: 15 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: sinteza, analiza, generalizarea datelor.
Conexiuni cu alte discipline: geografie economicã.

Cuvinte cheie: transport urban, poluare, ambuteiaj, carburanþi ecologici, transport
durabil.

Generalitãþi: problemele transportului urban ºi public sunt bine cunoscute. Ele includ impactul
poluãrii aerului asupra sãnãtãþii umane, asupra mediului natural ºi antropic, efecte fizice ºi psihice
ale poluãrii fonice, probleme economice cauzate de întârzieri ºi ambuteiaje, precum ºi contribuþia
la mortalitatea timpurie din cauza promovãrii unui stil de viaþã sedentar. Percepþia privind
modalitãþile diferite de transport reprezintã o problemã importantã.

Monitorizarea calitãþii aerului în marile oraºe este absolut necesarã. Aproximativ 9% din populaþia
UE trãieºte la o distanþã mai micã de 200m faþã de o stradã pe unde trec peste 3 milioane de
maºini/an, ºi peste 25% trãiesc la o distanþã mai micã de 500m (ENTEC, 2006). Constant, în
fiecare an mor peste 4 milioane de persoane din cauza nivelului ridicat de poluare (EC, 2005).

Dezvoltarea unui sistem de transport durabil presupune mãsuri de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de serã. Un prim pas constã în încurajarea transportului public, în special a vehiculelor puþin
poluante (tramvaiele ºi troleibuzele).



3.  Cine este mai convingãtor?

Activitate: se vor forma douã grupe de elevi care vor prezenta, pe baza unui suport
informaþional, transportul public ºi cel cu autovehiculele personale. Materialul conceput
de aceºtia va cuprinde informaþii despre tema abordatã astfel încât sã fie cât mai credibil
pentru juriul format din 5 elevi. Informaþiile teoretice înglobate în material vor fi susþinute
de imagini. Elevii vor prezenta numai avantajele tipului de transport prezentat, în timp ce
grupa adversã va cãuta sã identifice dezavantajele acestuia. 
La sfârºitul fiecãrei prezentãri atât membrii grupelor concurente, cât ºi restul colegilor, vor
putea pune întrebãri, iar în funcþie de rãspunsurile formulate ºi de prezentarea
materialului lor va fi desemnatã grupa câºtigãtoare.

Notã pentru profesori
Scop: stimularea capacitãþii de susþinere a unor idei prin folosirea unor surse de
informaþii variate.
Materiale necesare: fotografii, desene, grafice, prezentãri PowerPoint, folii pentru
retroproiector etc.
Numãr participanþi: 10 (împãrþiþi în douã grupe) + 5 (juriu).
Duratã: 60 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: generalizarea datelor, analizã, compararea, sinteza, negocierea.
Conexiuni cu alte discipline: geografie fizicã ºi umanã, chimie.

Cuvinte cheie:  transport public, trafic, noxe, emisii de gaze cu efect de serã, externalitãþi,
infrastructurã rutierã.



Generalitãþi: transportul public, cât ºi cel personal, reprezintã surse de poluare ºi mari
consumatori de energie, însã nu toate vehiculele utilizate au acelaºi grad de poluare. Sunt
necesare programe de încurajare a transportului public, în special a vehiculelor puþin nepoluante
(tramvaiele ºi troleibuzele), de aceea este important ca acesta sã fie inclus în planurile de
dezvoltare urbanã, pentru a deveni mai accesibil ºi mai atrãgãtor decât mijloacele de transport
individual. 

Preþurile continuã sã favorizeze folosirea autovehiculelor personale în locul transportului public.
Costul total al transportului cu automobilul, care acoperã atât achiziþia, cât ºi costurile de
menþinere ºi operaþionale, a rãmas stabil, în timp ce costurile pentru alte mijloace de transport au
crescut. Acest lucru implicã reducerea capacitãþii de miºcare pentru persoanele care nu au acces
la un automobil. 

Folosirea autoturismelor personale a crescut mult în detrimentul utilizãrii transportului public.
Intensitatea fluxului de cãlãtori a fost direct influenþatã de nivelul de dezvoltare a industrie, de
modernizarea reþelei de drumuri judeþene ºi comunale, dar ºi de gradul de urbanizare.



4. Accidente navale? Nu!

Activitate: elevii împãrþiþi în douã grupe se vor documenta din diverse materiale (ziare,
reviste, internet, cãrþi etc.) despre cele mai mari accidente navale (atât maritime cât ºi
fluviale) ºi impactul lor asupra mediului, respectiv interacþiunea transporturi navale -
schimbãri climatice. Nu se vor impune restricþii în ceea ce priveºte modalitatea de
prezentare a materialului. 
Pentru elevii de liceu se poate da o sarcinã suplimentarã, ºi anume realizarea unui studiu
de teren cu privire la categoriile de mãrfuri transportate (export, import), categoria de
periculozitate pentru ape, mãsurile de prevenire a accidentelor etc.

Notã pentru profesori
Scop: stimularea formulãrii unor opinii proprii ºi folosirea de cunoºtinþe dobândite
anterior în domeniul transporturilor navale.
Materiale necesare: ziare, reviste, grafice, retroproiector, pliante, broºuri, filme
documentare etc.
Numãr participanþi: 10 (douã grupe a câte 5 elevi).
Duratã: 60 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: sintezã, transmiterea informaþiei, analizã, comunicarea concluziilor.
Conexiuni cu alte discipline: biologie, chimie, geografie.

Cuvinte cheie: transport fluvial, transport maritim, deversare, maree neagrã.



Generalitãþi: transporturile navale prezintã riscuri mai mari în cazul transporturilor maritime
(datoritã tonajului mare al navelor, unele petroliere având 450-550 mii de tone ºi lungimea de
300-350 m), decât în cazul celor fluviale.

Transporturile maritime se practicã pe distante lungi, fiind esenþiale în schimburile comerciale
intercontinentale. Cele mai grave ºi cu cele mai mari consecinþe sunt accidentele petrolierelor, a
doua jumãtate a secolului al XX-lea fiind marcatã de un întreg ºir de asemenea catastrofe, între
care: "Marpesia" (12 decembrie 1969, în apele Atlanticului, în largul portului african Dakar),
"Torrey Canyon" (18 martie 1967), " Arizona Standard" ºi "Oregon Standard" (18 ianuarie 1971,
s-au ciocnit în Golful San Francisco), "Amoco Cadiz" (18 martie 1978) ºi altele. "Torrey Canyon"
a deversat 100 000 tone de petrol, iar "Amoco Cadiz" o cantitate aproape dublã, ambele dând
naºtere unor "maree negre", care s-au abãtut asupra þãrmurilor, degradând peisajul, distrugând
flora ºi fauna, alungând turiºtii.

În România în cursul anului 2000 s-au produs 81 de poluãri accidentale la nivelul întregii þãri, din
care: 34 cu produse petroliere; 20 cu substanþe organice; 5 cu metale grele; 2 cu cianuri; 2 cu
fenoli ºi 18 cu alte substanþe, dintre care o parte au fost cauzate de braconaj.
Dintre poluãrile accidentale cu impact major asupra cursurilor de apã prin degradarea calitãþilor
fizico-chimice ale apei, dar ºi prin afectarea vieþii acvatice - flora ºi fauna, se pot menþiona
poluãrile accidentale cu cianuri ºi metale grele produse la iazurile Aurul ºi Novãþ din Bazinul
hidrografic Someº - Tisa ºi poluarea cu petrol de pe râul Agi-Cabul din bazinul hidrografic
Dobrogea - Litoral.



5. Calculatorul de carbon

Activitate: timp de o sãptãmânã notaþi câþi kilometri parcurge maºina familiei voastre.
Cereþi ºi ajutorul pãrinþilor. ªtiind cã emisia medie de dioxid de carbon a autovehiculelor
este de 160 gr/km, încercaþi sã calculaþi cantitatea de dioxid de carbon produs de
maºina familiei voastre într-o sãptãmânã.

Elaboraþi o strategie pentru a micºora drumul parcurs cu maºina. Pe lângã scãderea
cantitãþii de combustibil, puteþi contribui la reducerea dioxidului de carbon ºi prin
plantarea copacilor. Un copac plantat echilibreazã circa 11 kg de dioxid de carbon
emis. Calculaþi câþi copaci ar trebui sã plantaþi ca sã echivalaþi cantitatea de dioxid de
carbon produsã într-un an de maºina familiei!

Notã pentru profesori: 
Scop: înþelegerea faptului cã prin scãderea distanþei parcurse cu maºina putem contribui
la diminuarea efectelor schimbãrilor climatice.
Materiale necesare: caiete, creioane.
Numãr participanþi: 30.
Duratã: pentru monitorizare - o sãptãmânã, prezentarea rezultatelor într-o orã de curs. 
Loc de desfãºurare: sala de clasã ºi în spaþiu liber.
Abilitãþi: analiza, problematizarea, luarea deciziilor.
Conexiuni cu alte discipline: ºtiinþe, educaþie civicã, consiliere ºi orientare.

Cuvinte cheie: transport, combustibili fosili.



Generalitãþi: Aceastã activitate este una de colectare a informaþiei cu privire la consumul de
combustibil folosit de maºina familiei. Elevii vor fi încurajaþi pentru înþelegerea relaþiei cauza - efect
între obiceiurile de transport ºi impacturile schimbãrilor climatice prin calcularea cantitãþii
bioxidului de carbon produs de maºinã. Elevilor li se va cere sã consulte cu pãrinþii pentru cãutarea
unor soluþii prin care familia îºi poate schimba obiceiurile de transport.



6. Câþi kilometri consumi într-o zi?

Activitate: scrie meniul de o zi ºi încearcã sã stabileºti de unde provin diferitele
alimente (de exemplu: caºcavalul din Olanda, strugurii din Italia, mãslinele din Grecia
etc.). Sã iei în considerare ºi faptul cã diferitele componente ale unui produs pot proveni
din þãri diferite (exemplu: în cazul conservei de ton cu maionezã, peºtele provine din
Thailanda, maioneza din Olanda, iar cutia de conserva din altã þarã). ªtiind cã emisia
medie de dioxid de carbon a autovechiculelor este de 160 gr/km, calculaþi cantitatea
de dioxid de carbon produs în timpul cãlãtoriei diferitelor alimente pânã ajung pe masa
voastrã. Care este efectul poluant al transportului? Cât contribuie la schimbãrile climatice
cantitatea emisiilor de gaze cu efect de serã emisã în timpul transportului? Discutaþi cum
puteþi contribui la scãderea emisiilor de gaze cu efect de serã prin schimbarea
obiceiurilor de nutriþie. Întocmiþi un meniu "de distanþã micã", în care alimentele provin
din zona în care locuiþi.

Distanþa de la care sunt transportate unele alimente:

Notã pentru profesori
Scop:
- recunoaºterea impactului transportului asupra mediului;
- recunoaºterea legãturii dintre obiceiurile de nutriþie ºi efectele schimbãrilor climatice.
Materiale necesare: harta lumii, creioane, foi.
Numãr participanþi: 15.
Duratã: 60 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã ºi în spaþiu liber.
Abilitãþi: lucrul în grup, comunicarea, înþelegere ºi interpretare, stabilirea de legãturi ºi
schimb de informaþii, problematizarea, gândirea criticã.
Conexiuni cu alte discipline: ºtiinþe, educaþie civicã, geografie.

Cuvinte cheie: transport, emisii, gaze cu efect de serã, poluare.



Produsul Locul de provenienþã Drumul parcurs (în km)

Piersici Spania 2 800

Mere, struguri Italia 1 800

Pepeni Grecia 1 100

Cartofi Olanda 1 960 

Ardei Maroc 2 700 

Stafide Iran 3 000

Ceai negru China 7 300

Conservã de peºte Thailanda 8 200

Orez Indonezia 10 300

Generalitãþi: aceastã activitate constã în colectarea de informaþii cu privire la locul de
provenienþã a diferitelor tipuri de alimente ºi calcularea cantitãþii de CO2 produs în timpul
transportului. Elevii trebuie sã gãseascã alternativa pentru un meniu compus din alimente locale.



1. Sã facem noi înºine hârtie

Activitate: existã numeroase metode de a realiza hârtie pornind de la maculaturã sau
de la plante (superioare sau chiar alge). Foarte accesibilã este metoda de prelucrare a
hârtiei vechi. Se cere elevilor sã aducã ziare sau hârtii care nu le mai sunt de folos.
Hârtia se mãrunþeºte în fragmente de 1 cm2 ºi se lasã la macerat într-un vas cu apã
cãlduþã, timp de 24 de ore. În vas nu trebuie sã se gãseascã capse, agrafe sau alte
obiecte metalice. Dupã macerare, amestecului i se adaugã apret sau clei. Dacã existã
posibilitatea se poate amesteca conþinutul vasului folosind un mixer. Dacã nu, se poate
amesteca/frãmânta cu mâna. În compoziþia hârtiei se pot adãuga fire de aþã de culori
diferite sau bucãþi de hârtie coloratã. Pasta obþinutã se întinde pe o plasã de sârmã
flexibilã de 20-30 cm2 ºi se lasã la uscat. Dupã ce s-a uscat se desprinde uºor de pe
plasã ºi se niveleazã (folosind de exemplu un fier de cãlcat). Hârtia astfel obþinutã se
poate decora cu desene sau colaje. Dacã pasta este suficient de densã se poate modela
precum plastilina.

Notã pentru profesori
Scop: formarea de cunoºtinþe în domeniul reciclãrii materialelor de hârtie.
Materiale necesare: hârtie veche, apã, clei, apret, vase, mixer, culori, aþã ºi hârtie
colorate.
Numãr de participanþi: 20-30.
Duratã: 60 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: realizarea de experimente, testarea supoziþiilor de lucru, verificarea soluþiilor.
Conexiuni cu alte discipline: biologie (botanicã), geografie economicã, chimie.

Cuvinte cheie:  deºeuri, hârtie, reciclare, reutilizare, celulozã.



Generalitãþi: În urma activitãþilor umane rezultã o cantitate enormã de deºeuri, din care 40%
sunt doar deºeuri de hârtie. Prin deºeu se înþelege orice obiect, produs, material care nu mai este
folosit, fiind aruncat. Toatã aceastã cantitate de deºeuri de hârtie poate fi reutilizatã/reciclatã
pentru realizarea altor produse din hârtie.

Celuloza este substanþa naturalã care stã la baza producerii hârtiei. Celuloza este elementul de
bazã al pereþilor celulelor tuturor plantelor. Toate plantele conþin þesuturi care, corect procesate,
vor produce celuloza. Bumbacul în stare brutã conþine aprox. 91% celulozã naturalã purã. Alte
surse de fabricare a hârtiei sunt cânepa (77%), lemnul de esenþã moale sau tare (57% pânã la
65%). Pentru fabricarea unei tone de hârtie obiºnuite se folosesc între 2 ºi 3,5 tone de lemn, adicã
sunt tãiaþi aproximativ 20 de copaci. Din fibrele de celulozã din lemn, rezultate dintr-un proces de
fierbere chimicã, se obþine hârtia. Prin reciclarea unei tone de hârtie sunt salvaþi 17 copaci. 

În anul 2003, în România, s-au produs 260.000 t de celulozã ºi 457.000 t de hârtie, ceea ce
înseamnã cã au fost tãiaþi în jur de 9.000.000 arbori, care puteau fi salvaþi prin reciclarea a
aproximativ 450.000 t hârtie folositã. Din punct de vedere al poluãrii mediului ºi al consumului de
energie, hârtia reciclatã este mai avantajoasã decât hârtia obiºnuitã. Prin reciclarea unei tone de
deºeuri de hârtie se economisesc 30.000 l apã, se foloseºte între 28% ºi 80% mai puþinã energie
electricã ºi se reduce poluarea aerului cu 95%.



2. Surse de poluare urbanã

Activitate: pentru a studia problema managementului deºeurilor, elevilor li se cere sã
identifice ºi sã marcheze pe hãrþi/schiþe fãcute de ei, zonele de depozitare
(legale/ilegale) a deºeurilor, fie din vecinãtatea ºcolii, fie din cartierul în care locuiesc.
Hãrþile se aduc în clasã, se comparã, încercând identificarea problemelor generate de
deºeuri în zonele respective.

Notã pentru profesori
Scop: formarea deprinderilor de cercetare independentã folosind metodologia învãþãrii
prin descoperire.
Materiale necesare: hârtie A4.
Numãr de participanþi: 20-30.
Duratã: 40 minute pentru comentarea rezultatelor.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: realizarea de activitãþi de cartare, înregistrarea, analiza ºi sinteza datelor,
comunicarea concluziilor.
Conexiuni cu alte discipline: geografie economicã ºi geografie fizicã, educaþie civicã.

Cuvinte cheie: deºeuri, urban/urbanizare, salubritate.



Generalitãþi: urbanizarea constituie fenomenul actual cu cele mai profunde implicaþii pentru
scara ºi modelele consumului, ceea ce conduce la o cerere crescândã de energie ºi resurse
naturale. Transformarea acestora genereazã însã ºi o poluare crescândã ºi necesitã o capacitate
tot mai ridicatã de asimilare a deºeurilor rezultate. Zonele urbane, pe lângã avantajele pe care le
prezintã sub aspectul condiþiilor de muncã ºi de locuit sau al serviciilor (apã curentã, salubritate,
îngrijirea sãnãtãþii etc.), contribuie la agravarea problemelor de mediu ºi sãnãtate prin
concentrarea diverselor tipuri de deºeuri (municipale, industriale ºi periculoase). Problemele
generate de intensificarea urbanizãrii diferã ca naturã ºi dimensiune între þãrile dezvoltate ºi cele
în curs de dezvoltare. Necorelarea resurselor, presiunea umanã ºi dezvoltarea haoticã sunt
aspecte specifice mai ales marilor oraºe din þãrile în curs de dezvoltare. Disocierea urbanizãrii de
progresul economic, manifestatã în þãrile în curs de dezvoltare, a condus la deficienþe în asigurarea
serviciilor de bazã.

Cantitatea de deºeuri generatã în fiecare an de þãrile europene este în creºtere, ajungând în
momentul de faþã la circa 2 000 de milioane de tone, din care 200 milioane tone intrã în
categoria deºeurilor menajere, iar 40 de milioane de tone în grupa deºeurilor periculoase. Între
1990 ºi 1995, totalul cantitãþii de deºeuri în Europa (inclusiv în þãrile Europei Centrale ºi de Est),a
crescut cu 10%. Cât priveºte deºeurile municipale, cantitatea acestora a crescut în ultimul deceniu
cu circa 11%, iar prognozele apreciazã menþinerea acestei tendinþe ºi în perioada imediat
urmãtoare.



3. ªi gestul tãu conteazã!

Activitate: se urmãreºte crearea unui model de campanie publicã pentru a atrage
atenþia asupra unei probleme de mediu (de exemplu problema reducerii
cantitãþii/reciclãrii deºeurilor solide). Se cere elevilor sã parcurgã urmãtoarele etape,
lucrând în grupuri de patru-ºase persoane:
- Evaluarea cantitãþii de deºeuri produsã de familia fiecãrui elev timp de o sãptãmânã:

hârtie (ambalaje, ziare), plastic (cutii, recipiente pentru bãuturi), textile, sticlã, metal,
substanþe organice (alimente neconsumate);

- Evaluarea problemei la nivel local (ce cantitãþi de deºeuri sunt produse de
comunitate, ce tipuri de deºeuri, ce fel de management al deºeurilor este aplicat etc.);

- Elaborarea unui plan de campanie publicã, incluzând urmãtoarele elemente: cãrui
grup þintã i se adreseazã, ce mod de promovare poate fi ales, cum va fi formulat
mesajul pentru a ajunge la grupul þintã ºi pentru a fi receptat în mod eficient (conþinut
care sã atragã atenþia prin creativitate), cât timp va fi prezentat ºi prin ce canale,
criterii de mãsurare a eficienþei campaniei.

Materialele produse sunt prezentate în plenul grupului, analizate, stabilindu-se în final un
clasament al eficienþei ºi originalitãþii. 

Notã pentru profesori
Scop: promovarea conceptului de campanie publicã prin selectarea unor teme relevante
pentru grupul þintã.
Materiale necesare: hârtie A4, flip-chart.
Numãr optim de participanþi: 20-30.
Duratã: 50 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: cercetarea aplicatã, învãþarea prin descoperire, comunicarea, creativitatea.
Conexiuni cu alte discipline: limbã ºi comunicare.

Cuvinte cheie: campanie publicã, managementul deºeurilor.



Generalitãþi: o familie sorteazã deºeurile pentru a fi reciclate, iar o alta le aruncã pur ºi simplu
în locul de depozitare fãrã a le sorta. De ce? Au nevoie cei care nu au obiºnuinþa de a sorta
deºeurile sã primeascã mai multe informaþii? Au nevoie de stimulente financiare? Cei care
recicleazã sunt motivaþi de educaþia primitã în familie sau de "presiunea" informaþionalã recentã?

Primul pas în crearea unui program de comunicare este evaluarea motivaþiei pe care o au oamenii
al cãror comportament se doreºte a fi schimbat. Un mic procent din populaþie desfãºoarã
comportamente pe care am dori sã le extindem la un numãr mai mare de oameni. ªtiind de ce
oamenii se comportã într-un anumit mod putem estima mãsura în care un mesaj îi poate  influenþa
ºi pe ceilalþi sã îi "copieze". Al doilea pas constã în elaborarea unui model de mesaj care trebuie
sã declanºeze sau sã stopeze un anume comportament. Etapa pre-testãrii este foarte importantã
deoarece permite identificarea potenþialelor erori sau neconcordanþe între obiectivele propuse,
grupul þintã ºi metoda aleasã. Este necesarã de asemenea identificarea tipului de mass-media
preferat de grupul þintã. Feed-back-ul astfel creat permite modulãri ulterioare ale procesului de
implementare, asigurând în acelaºi timp ºi monitorizarea ºi evaluarea programului.



4. Cine are dreptate?

Activitate: pentru a analiza efectele asupra mediului ale unui incinerator de deºeuri,
se vor examina douã puncte de vedere diametral opuse, prezentate pe fiºe de lucru.
Fiecare elev/grup rãspunde la întrebãrile formulate pe fiºa de lucru, apoi se comparã
cele douã perspective prin discuþii frontale. 

Notã pentru profesori
Scop: stimularea formulãrii unei opinii proprii prin folosirea unor surse de informaþii.
Materiale necesare: flipchart, copii ale celor douã articole ºi ale listei de întrebãri,
funcþie de numãrul grupurilor de lucru.
Numãr optim de participanþi: 20-30.
Duratã: 40 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: comunicarea, negocierea, analiza, sinteza, compararea, generalizarea datelor.
Conexiuni cu alte discipline: economie, educaþie antreprenorialã, limbã ºi comunicare,
chimie.

Cuvinte cheie: managementul deºeurilor, incinerarea deºeurilor, urban/urbanizare.



Generalitãþi: producerea deºeurilor menajere a crescut continuu în întreaga lume, atât în termeni
absoluþi, cât ºi pe cap de locuitor. Cantitatea de deºeuri solide municipale produsã în þãrile
dezvoltate a crescut, în medie, de la 318 milioane tone în 1970, la 400 milioane tone în 1990.
Se constatã cã, în perioada consideratã, creºterea în statele dezvoltate a fost de aproximativ 25%.
Astfel, spre exemplu, în Franþa, la nivelul anului 1999, s-au înregistrat 434 kg de deºeuri solide
municipale/locuitor, faþã de 220 kg cu 30 de ani în urma.

Cantitatea de deºeuri generatã în fiecare an de þãrile europene este în creºtere, ajungând în
momentul de faþã la circa 2.000 de milioane de tone, din care 200 milioane tone intrã în
categoria deºeurilor menajere, iar 40 de milioane de tone în grupa deºeurilor periculoase. Între
1990 ºi 1995, totalul cantitãþii de deºeuri în Europa (inclusiv în þãrile Europei Centrale ºi de Est),
a crescut cu 10%. Cât priveºte deºeurile municipale, cantitatea acestora a crescut în ultimul
deceniu cu circa 11%, iar prognozele apreciazã menþinerea acestei tendinþe ºi în perioada imediat
urmãtoare. În termeni relativi, producþia de deºeuri a crescut în Norvegia cu 3% pe an între 1992
ºi 1996, în timp ce în SUA, creºterea a fost de 4,5% pe an pentru o perioadã similarã.

Conform unui studiu al Bãncii Mondiale, locuitorii þãrilor industrializate genereazã mult mai mult
gunoi decât locuitorii þãrilor în curs de dezvoltare. Zonele urbane din þãrile industrializate
determinã de douã sau trei ori mai mult gunoi decât cele din þãrile în curs de dezvoltare. Astfel,
rata de generare a deºeurilor solide urbane a fost estimatã între 0,7 ºi 1,8 kg/persoanã/zi în
statele industrializate ºi între 0,4 si 0,9 kg/persoanã/zi în þãrile în curs de dezvoltare.



Fiºa 1.
"Reducerea spaþiului disponibil pentru depozitarea deºeurilor solide este o problemã cu
care se confruntã practic toate þãrile lumii. Producem din ce în ce mai multe deºeuri ºi
avem din ce în ce mai puþine rampe de gunoi care le mai pot accepta. Cea mai bunã
soluþie este de a reduce masa/volumul de deºeuri care ajunge la rampele de gunoi, prin
folosirea de incineratoare de deºeuri. Acestea produc mici cantitãþi de cenuºã de
depozitat într-o groapã de gunoi. Astfel se poate reduce volumul de deºeuri cu cca 90%.
Mulþi se opun, însã, acestei metode. Se tem cã cenuºa produsã va genera neplãceri
pentru oameni ºi în general pentru mediu. În realitate nu existã o asemenea problemã.
Chiar ºi atunci când cenuºa conþine metale toxice, precum cadmiu ºi plumb, concentraþia
acestora este de 30 de ori mai micã decât în gunoiul nears, depozitat în gropile de
gunoi. Mulþi oameni îºi imagineazã incineratoarele ca fiind niºte spaþii murdare, care
scot un fum gros, aruncând în jur cenuºã ºi praf. În realitate se folosesc tehnologii de
ultimã orã, care reduc la maximum cantitatea de poluanþi emiºi. Un alt beneficiu al
utilizãrii incineratoarelor constã în producerea de energie ce poate fi folositã pentru
iluminatul public. Astfel se rezolvã douã probleme în acelaºi timp: depozitarea deºeurilor
ºi aportul de energie la un cost foarte scãzut."
Dupã citirea acestui punct de vedere, rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
l Care sunt argumentele logice ale autorului articolului?
l Care sunt elementele irelevante sau prezentate exagerat?
l Care sunt cauzele problemelor prezentate în acest articol?
l Care sunt soluþiile acestor probleme, în viziunea autorului?

Fiºa 2.
"Arderea deºeurilor înainte de a arunca cenuºa într-o groapã de gunoi nu este o soluþie
eficientã. La prima vedere aceastã soluþie prezintã numai avantaje: trebuie doar sã ne
ducem gunoiul la un incinerator, în loc sã-l aruncãm la groapa cu gunoi. Aici existã niºte
cuptoare de 10 m înãlþime în care deºeurile sunt arse la o temperaturã de 200 0C. Dacã
într-adevãr problema managementul deºeurilor s-ar reduce prin pãstrarea rampelor de
gunoi funcþionale pentru o perioadã mai mare de timp, incineratoarele ar fi într-adevãr
soluþia idealã. În realitate, promovarea arderii deºeurilor ar conduce la perpetuarea
utilizãrii resurselor fãrã sã ne gândim la conservarea/reducerea consumului lor,
considerând cã atâta vreme cât mai existã locuri în care sã ne depozitãm deºeurile,
putem sã consumãm resursele în acelaºi mod. Arderea deºeurilor, oricât de performantã
ar fi tehnologia de incinerare, duce la generarea unui mare numãr de compuºi poluanþi
ºi la emisia lor în atmosferã. În plus, cenuºa depozitatã în gropile de gunoi ajunge în cele
din urmã în apele freatice ºi în solurile din jur. Cercetãri recente demonstreazã cã un
singur incinerator emite în atmosferã 2599 kg de plumb, 250 kg de hidrocarburi, 180
kg de cadmiu, 10 kg de mercur ºi 250 g de dioxinã (compus extrem de toxic), în fiecare
zi. Alte argumente în detrimentul incineratoarelor sunt: construirea incineratoarelor este
costisitoare, apar des defecþiuni, prezintã pericol de explozie în timpul funcþionãrii. În
concluzie, incineratoarele nu reprezintã decât o susþinere a unui comportament opus
utilizãrii durabile a resurselor."
Dupã citirea acestui punct de vedere, rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
l Care sunt argumentele logice ale autorului articolului?
l Care sunt elementele irelevante sau prezentate exagerat?
l Care sunt cauzele problemelor prezentate în fiecare articol?
l Care sunt soluþiile acestor probleme, în viziunea fiecãrui autor?

Care articol consideraþi cã prezintã cea mai plauzibilã explicaþie?



5. Deºeurile…doar deºeuri?

Activitatea: se realizeazã patru tipuri de afiºe care vor conþine informaþii despre
urmãtoarele tipuri de deºeuri:
- hârtie;
- plastic;
- sticlã;
- deºeuri organice.
Fiecare participant primeºte un astfel de afiº (care îi este lipit pe spate cu bandã
adezivã) fãrã sã ºtie care este cuvântul înscris pe afiº. Trebuie sã afle care este "afiºul"
sãu adresând întrebãri colegilor sãi, la care aceºtia pot rãspunde doar prin "da" sau
"nu". De exemplu "se foloseºte la construcþia de recipiente pentru bãuturi?", rãspuns "nu",
rezultã deci cã este vorba despre deºeurile organice etc. Participanþii cu acelaºi afiº lipit
pe spate formeazã un grup. Fiecare grup primeºte mai multe deºeuri din categoria pe
care o reprezintã (de ex.: hârtie veche, recipiente PET, recipiente de sticlã, coji de mere
etc). Cele patru grupe primesc urmãtoarele sarcini:
- hârtia - sã creeze o prezentare de modã etc.;
- plasticul - sã creeze un numãr de jonglerie etc.;
- sticla - sã creeze o partiturã muzicalã etc.;
- deºeuri organice - sã creeze o sculpturã etc.

Notã pentru profesori
Scop: promovarea creativitãþii prin utilizarea unui fond cognitiv legat de problema
deºeurilor.
Materiale necesare:  hârtie, creioane, diferite tipuri de deºeuri.
Numãr optim de participanþi: 20-30. 
Duratã: 40 minute. 
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: lucrul în echipã, creativitatea, comunicarea.
Conexiuni cu alte discipline: educaþie plasticã, educaþie artisticã, educaþie antrepre-
norialã, consiliere ºi orientare.

Cuvinte cheie: deºeuri. creativitate, reciclare, reutilizare.



Generalitãþi: Inteligenþe multiple, conform teoriei lui Howard Gardner: 
1. Inteligenþa lingvisticã (capacitatea de a rezolva probleme ºi de a dezvolta produse cu ajutorul

codului lingvistic); 
2. Inteligenþa logico-matematicã (capacitatea de a opera cu modele, categorii ºi relaþii, de a

grupa ºi ordona date, precum ºi de a la interpreta); 
3. Inteligenþa spaþial-vizualã (capacitatea de a forma un model mental al lumii exterioare, de a

opera folosind un asemenea model, adicã de a rezolva probleme ºi de a dezvolta produse cu
ajutorul reprezentãrilor spaþiale ºi al imaginii); 

4. Inteligenþa muzicalã (capacitatea de a rezolva probleme ºi de a dezvolta produse cu ajutorul
ritmului ºi al melodiei); 

5. Inteligenþa corporal-kinestezicã (capacitatea de a rezolva probleme ºi de a dezvolta produse
cu ajutorul miºcãrii); 

6. Inteligenþa naturalistã (capacitatea de a rezolva probleme ºi de a dezvolta produse cu ajutorul
clasificãrilor/taxonomiilor ºi reprezentãrilor din mediul înconjurãtor); 

7. Inteligenþa interpersonalã (capacitatea de a rezolva probleme ºi de a dezvolta produse prin
cunoaºterea ºi interacþiunea cu ceilalþi); caracteristici: coopereazã cu ceilalþi; manifestã sensibi-
litate ºi atenþie la comportamentele/motivele/atitudinile/sentimentele celor din jur; poate
explica/preda cu uºurinþã;

8. Inteligenþa intrapersonalã (capacitatea de a rezolva probleme ºi de a dezvolta produse prin
cunoaºterea de sine).



6. Muzeul deºeurilor?

Activitate: participanþii se împart în trei-patru grupuri. Se începe prin a discuta despre
ce obiecte ar putea fi expuse într-un "muzeu al deºeurilor". Dupã ce se identificã ariile
de interes, fiecare grup îºi asumã responsabilitatea de a realiza design-ul unei secþiuni a
muzeului, rãspunzând la urmãtoarele întrebãri:
l Ce tipuri de deºeuri a ales grupul sã reprezinte?
l Ce obiective îºi propune acea secþiune a muzeului?
l Ce obiecte vor fi expuse?
l Ce tip de etichete vor fi folosite ºi ce fel de informaþii vor fi prezentate?
l Ce tip de ghidare va fi realizat?
l Ce activitãþi interactive s-au ales ºi cum vor fi ele realizate?

Notã pentru profesori
Scop: dezvoltarea capacitãþii de transfer a informaþiilor, cunoºtinþelor, abilitãþilor.
Materiale necesare: hârtie, creioane, diferite tipuri de deºeuri.
Numãr optim de participanþi: 20-30.
Duratã: 60 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã, teren de joacã (spaþiu liber).
Abilitãþi: comunicarea, creativitatea, expresie artisticã.
Conexiuni cu alte discipline: educaþie plasticã, limbã ºi comunicare.

Cuvinte cheie: muzeu, ghidare, deºeuri.



Generalitãþi: Parcurgând o serie de expoziþii, trecând prin mai multe tipuri de muzee, mintea
vizitatorului de orice vârstã devine capabilã sã realizeze un echilibru între diferitele categorii de
cunoºtinþe, sã elaboreze o imagine cu caracter interdisciplinar asupra realitãþii, sã integreze
conþinuturi cu grad mare de generalitate, bazã a realizãrii de transferuri specifice ºi nespecifice.
Modul de prezentare a exponatelor, interacþiunea simbolurilor ºi semnelor, stimularea simultanã a
mai multor analizatori, modul problematizat de prezentare, elementele "surprizã" din traiectul
expoziþional, textele explicative, ineditul alãturãrii exponatelor sau al textului cu exponate, timpul
nelimitat de vizitare, fondul muzical sau de lumini, trimiterile la viaþa practicã, la trecut sau la viitor-
toate contribuie la sporirea viitoarei utilizãri a rezultatelor obþinute.

Zone ale unor expoziþii pot confirma/adânci/explica cunoºtinþele ºtiinþifice dobândite, le pot
extinde ºi corela. Altele pot introduce elemente legate de aspectele istorice ale problemei,
contribuind la dezvoltarea imaginaþiei, gândirii divergente, creativitãþii, curiozitãþii ºi convingerilor
ºtiinþifice.



7. Cu ce putem înlocui?

Activitate: analizaþi în echipã conþinutul pachetului primit. Luaþi fiecare obiect în parte
ºi identificaþi din ce este confecþionat, dacã este un produs ecologic sau este de unicã
folosinþã etc. Incercaþi sã grupaþi obiectele din diferite puncte de vedere: care pot fi
reciclate, care sunt supraambalate, inutile. Cu ce aþi înlocui aceste obiecte? Discutaþi ºi
scrieþi pe flipchart cum puteþi contribui prin schimbarea obiceiurilor de cumpãrãturi la
scãderea cantitãþilor de deºeuri ºi la micºorarea impactului schimbãrilor climatice.

Notã pentru profesori
Scop: înþelegerea legãturii dintre un mod de viaþã risipitor ºi schimbãrile climatice.
Materiale necesare: pachete cu diferite obiecte pentru fiecare grup, flipchart, markere.
Numãr participanþi: 10.
Duratã: 2 ore.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: lucrul în grup, dezvoltarea capacitãþii de colaborare ºi de luare a deciziilor,
dezvoltarea responsabilitãþii individuale faþã de mediu, stabilirea de legãturi ºi schimbul
de informaþii.
Conexiuni cu alte discipline: ºtiinþe, educaþie civicã, consiliere ºi orientare.

Cuvinte cheie: deºeuri, reciclare, produse de unicã folosinþã, schimbãri climatice.



Generalitãþi: aceasta este o activitate în echipã în care elevii vor primi câte un pachet cu diferite
obiecte, care reflectã risipa, producerea inutilã de deºeuri (cutie de aluminiu, flacon de Coca -
Cola, cutie tetrapack, obiecte supraambalate, zahar plic, pahar de plastic etc.).  Dupã analizarea
ºi gruparea obiectelor, fiecare grup va prezenta concluziile. Elevii vor fi încurajaþi pentru
înþelegerea relaþiei cauzã - efect între obiceiurile de cumpãrãturi ºi impactul schimbãrilor climatice.



8. Mai puþine deºeuri!

Activitate: discutaþi în grup enunþurile de pe fiecare bilet primit, dupã care aranjaþi
biletele în ordinea importanþei lor dupã modelul urmãtor:

1
2  2

3  3  3
4  4

5
Argumentaþi ordinea pe care aþi ales-o. Dupã terminarea prezentãrii încercaþi sã gãsiþi o
ordine comunã astfel ca fiecare grup sã fie de acord.

Foaie de lucru

Cine curãþã un teren, în viitor va avea o grijã mai mare de curãþenie.
.....................................................................................................................................................
Dacã am fi mai atenþi la obiceiurile de cumpãrare am produce mai puþine deºeuri.
.....................................................................................................................................................
Ca sã fie mai puþine deºeuri, ar trebui sã organizãm mai multe acþiuni de igienizare.
..................................................................................................................................................... 
Pentru rezolvarea problemei deºeurilor, cea mai bunã soluþie este reciclarea.
.....................................................................................................................................................
Problema deºeurilor s-ar rezolva dacã am înfiinþa mai multe depozite de gunoaie.
.....................................................................................................................................................
Nu ar fi atâtea deºeuri dacã ar fi amendaþi cei care nu pãstreazã curãþenia.
.....................................................................................................................................................
Ca sã fie mai puþine deºeuri, trebuie sã evitãm cumpãrarea produselor de unicã folosinþã.
..................................................................................................................................................... 
Ar fi mai puþine deºeuri dacã ar fi mai multe tomberoane la marginea strãzilor.
.....................................................................................................................................................
Producem mai puþine deºeuri dacã folosim capacitatea de viaþã maximã a obiectelor.

Notã pentru profesori
Scop: recunoaºterea modalitãþilor de rezolvare a problemei deºeurilor.
Materiale necesare: set de bileþele pentru fiecare grup.
Numãr participanþi: 20.
Durata: 60 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: lucrul în grup, dezvoltarea capacitãþii de colaborare ºi de luare a deciziilor,
stabilirea de legãturi ºi schimbul de informaþii.
Conexiuni cu alte discipline: educaþie tehnologicã, educaþie civicã, geografie.

Cuvinte cheie: deºeuri, reciclare, produse de unicã folosinþã.



Generalitãþi: aceasta este o activitate în echipã în care elevii vor primi câte un set de bileþele pe
care trebuie sã le analizeze ºi sã le aºeze în ordine dupã importanþa lor în rezolvarea problemei.
Elevii trebuie sã decidã care sunt soluþiile cele mai optime pentru rezolvarea problemei deºeurilor.



1. Agricultura - în viziunea schimbãrilor climatice (I)

Activitate: prezentarea ºi conºtientizarea problemelor schimbãrilor climatice, ale agri-
culturii ºi influenþarea reciprocã.   
Momentele lecþiei: 
- identificarea gradului de cunoaºtere a unor probleme referitoare la climã ºi

agriculturã;
- prezentarea ºi dezbaterea noþiunilor noi: fenomenul de schimbãrilor climatice -

descriere, cauze, efecte, mod de diminuare; agriculturã - descriere, tipuri, stabilirea de
legãturi între aceste noþiuni;

- pregãtirea elevilor în vederea utilizãrii materialelor didactice de teren;
- distribuirea fiºelor de observaþie ºi prezentarea modului de lucru;
- concluzii finale.

Notã pentru profesori
Scop: prezentarea agriculturii ca o componentã a mediului ºi ca domeniu de activitate
al omului, aflat în interrelaþii cu schimbãrile climatice.  
Materiale necesare: fiºe de observaþie, albume, fotografii, atlase, manual, determi-
natoare, planºe vacumate, materiale pentru deplasarea pe teren (lupã, creioane, plicuri,
aparat de fotografiat).
Numãr de participanþi: 15 - 30. 
Duratã: 50 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: înþelegerea ºi utilizarea conceptelor specifice legate de schimbãrile climatice;
cunoaºterea rolului agriculturii, conºtientizarea interacþiunii agriculturã - climã.
Conexiuni cu alte discipline: geografie, biologie

Cuvinte cheie: agriculturã, agriculturã tradiþionalã, resurse naturale, schimbãri climatice,
emisii, gaze cu efect de serã, efect de serã.



Generalitãþi: agricultura, ca bazã a dezvoltãrii societãþii umane, are legãturi strânse cu schim-
bãrile climatice încã din timpuri strãvechi. Suprafeþele utilizate ca terenuri agricole provin în
general de pe urma defriºãrii pãdurilor existente de secole. Peisajul natural, cu terenuri arabile,
pãºuni, fâneþe, livezi, zone umede, era caracterizat de armonie ºi diversitate biologicã ridicatã, în
care aºezãrile umane erau integrate natural. Armonia dintre naturã ºi om s-a destrãmat din cauza
creºterii continue a productivitãþii impusã de explozia demograficã ºi cerinþele din ce în ce mai
ridicate ale societãþii din zonele urbane ºi de dezvoltarea unor politici agricole de exploatare
neraþionalã a resurselor.

Utilizarea la scarã mare a îngrãºãmintelor chimice (fertilizanþi, erbicide, pesticide etc.) ºi creºterea
intensivã a animalelor a reprezentat trecerea unui prag în accelerarea fenomenului schimbãrilor
climatice, prin emisiile mari de gaze cu efect de serã. Utilizarea, includerea de noi suprafeþe în
circuitul agricol precum ºi modul de gospodãrire ne-ecologic (agriculturã intensivã) pericliteazã ºi
diversitatea biologicã, contribuind totodatã la diminuarea suprafeþelor împãdurite, accentuând ºi
mai mult dereglãrile în sistemul climatic. 

Agricultura durabilã, bazatã pe principii ecologice, asigurã beneficiile unei alimentaþii sãnãtoase
ºi poate contribui inclusiv la atenuarea schimbãrilor climatice.



2. Agricultura în viziunea schimbãrilor climatice - agricultura durabilã (I)

Activitate: prezentarea ºi conºtientizarea problemelor schimbãrilor climatice, ale agri-
culturii ºi a relaþiile dintre acestea.
Momentele lecþiei:
- pregãtirea elevilor în vederea ieºirii pe teren;
- distribuirea fiºelor de observaþie;
- studierea unei grãdini/ferme;
- dobândirea de noi cunoºtinþe (utilizarea determinatoarelor, îndrumare);
- colectare materiale informative (foto, materiale biologice);
- completarea fiºelor de observaþie; 
- concluzii finale.

Notã pentru profesori
Scop: prezentarea agriculturii ca o componentã a mediului în care trãim ºi domeniu de
activitate al omului, aflat în interrelaþii cu schimbãrile climatice. Conºtientizarea proble-
melor pe teren ºi familiarizarea elevilor cu activitãþile practice în vederea clarificãrii
noþiunilor însuºite la ºedinþe teoretice.
Materiale necesare: fiºe de observaþie, manual, determinatoare,  materiale pentru depla-
sarea pe teren (lupã, creioane, plicuri, aparat de fotografiat).
Numãr de participanþi: 15 - 20. 
Duratã: 50 minute. 
Loc de desfãºurare: spaþiu liber (teren, grãdinã/fermã).
Abilitãþi: înþelegerea ºi utilizarea conceptelor specifice legate de schimbãrile climatice;
clarificarea importanþei agriculturii, însuºirea unor practici de gospodãrire durabilã.
Conexiuni cu alte discipline: geografie, biologie.

Cuvinte cheie: agriculturã, agriculturã tradiþionalã, resurse naturale, schimbãri climatice,
emisii, gaze cu efect de serã, efect de serã.



Generalitãþi: agricultura durabilã, bazatã pe principii ecologice, asigurã beneficiile unei
alimentaþii sãnãtoase ºi poate contribui inclusiv la atenuarea schimbãrilor climatice. În unele
gospodãrii þãrãneºti ºi/sau grãdini încã se poate observa forma tradiþionalã a agriculturii, care
utilizeazã raþional ºi durabil resursele naturale (îngrãºãminte naturale în loc de fertilizanþi chimici,
culturi mozaicate, rotaþia culturilor, pãstrarea diversitãþii biologice). Avantaje: terenuri
necontaminate chimic, curate, diversitatea de specii care asigurã buna funcþionare a sistemelor
ecologice, rezistenþa mai mare a terenurilor agricole la diferiþi dãunãtori, peisaj cu aspect natural.
Schimbãrile climatice ameninþã fertilitatea sau utilizarea agricolã a terenurilor (îndeosebi în zone
de câmpie), prin secetã prelungitã ºi aridizare/deºertificare. Protejarea pãdurilor ºi împãduririle în
zone deficitare sunt modalitãþile cele mai eficiente de conservare a potenþialului agricol.



3. Agricultura - în viziunea schimbãrilor climatice (II)

Activitatea: prezentarea ºi conºtientizarea problemelor schimbãrilor climatice; a
situaþiei agriculturii (descriere, tipuri etc.) ºi interacþiunea schimbãri climatice - agriculturã.   
Momentele lecþiei: 
- identificarea gradului de cunoaºtere de cãtre elevi a domeniul vizat;
- prezentarea ºi discutarea noþiunilor noi: fenomenul schimbãrilor climatice - descriere,

cauze, efecte,soluþii pentru diminuare; agriculturã - descriere, tipuri, stabilirea unor
conexiuni între aceste noþiuni;

- pregãtirea elevilor în vederea utilizãrii materialelor didactice de teren;
- distribuirea fiºelor de observaþie ºi prezentarea modului de lucru;
- concluzii finale.

Notã pentru profesori
Scop: prezentarea agriculturii ca o componentã a mediului ºi ca domeniu de activitate
al omului, aflat în interrelaþii cu schimbãrile climatice. 
Materiale necesare: fiºe de observaþie, albume, fotografii, atlase, manual, determi-
natoare, planºe vacumate, materiale pentru deplasarea pe teren (lupã, creioane, plicuri,
aparat de fotografiat).
Numãr de participanþi: 15 - 30. 
Duratã: 50 minute. 
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: înþelegerea ºi utiizarea conceptelor specifice legate de schimbãrile climatice;
clarificarea rolului agriculturii, conºtientizarea interrelaþiilor agriculturã - climã.
Conexiuni cu alte discipline: geografie, biologie.

Cuvinte cheie: peisaj natural, agro-ecosisiteme, productivitate, agriculturã intensivã,
monoculturi, agriculturã tradiþionalã, schimbãri climatice, emisii, gaze cu efect de serã,
efect de serã.



Generalitãþi: agricultura, ca bazã a dezvoltãrii societãþii umane, are legãturi strânse cu schim-
bãrile climatice încã din timpuri strãvechi. Suprafeþele utilizate ca terenuri agricole provin în
general de pe urma defriºãrii pãdurilor existente de secole. Peisajul natural, cu terenuri arabile,
pãºuni, fâneþe, livezi, zone umede, era caracterizat de armonie ºi diversitate biologicã ridicatã, în
care aºezãrile umane erau integrate natural. Armonia dintre naturã ºi om s-a destrãmat din cauza
creºterii continue a productivitãþii impusã de explozia demograficã ºi cerinþele din ce în ce mai
ridicate ale societãþii din zonele urbane ºi de dezvoltarea unor politici agricole de exploatare
neraþionalã a resurselor.

Utilizarea la scarã mare a îngrãºãmintelor chimice (fertilizanþi, erbicide, pesticide etc.) ºi creºterea
intensivã a animalelor a reprezentat trecerea unui prag în accelerarea fenomenului schimbãrilor
climatice, prin emisiile mari de gaze cu efect de serã. Utilizarea, includerea de noi suprafeþe în
circuitul agricol precum ºi modul de gospodãrire ne-ecologic (agriculturã intensivã) pericliteazã ºi
diversitatea biologicã, contribuind totodatã la diminuarea suprafeþelor împãdurite, accentuând ºi
mai mult dereglãrile în sistemul climatic. 

Agricultura durabilã, bazatã pe principii ecologice, asigurã beneficiile unei alimentaþii sãnãtoase
ºi poate contribui inclusiv la atenuarea schimbãrilor climatice.



4. Agricultura în viziunea schimbãrilor climatice - agricultura durabilã (II)

Activitatea: prezentarea ºi conºtientizarea problemelor schimbãrilor climatice; a situ-
aþiei trecute ºi actuale a agriculturii (descriere, tipuri etc.) ºi influenþarea reciprocã.
Momentele lecþiei:
- pregãtirea elevilor în vederea ieºirii pe teren;
- distribuirea fiºelor de observaþie;
- studierea unei grãdini/ferme ºi identificarea efectelor schimbãrilor climatice;
- dobândirea de noi cunoºtinþe (utilizarea determinatoarelor, îndrumare);
- colectare materiale informative (foto, materiale biologice);
- completarea fiºelor de observaþie;
- concluzii finale.

Notã pentru profesori:
Scop: prezentarea agriculturii ca o componentã a mediului în care trãim ºi domeniu de
activitate a omului, aflat în interacþiune cu schimbãrile climatice. Conºtientizarea
problemelor pe teren ºi familiarizarea elevilor cu activitãþile practice în vederea clarifi-
cãrii noþiunilor însuºite la ºedinþe teoretice.
Materiale necesare: fiºe de observaþie, manual, determinatoare,  materiale pentru depla-
sarea pe teren (lupã, creioane, plicuri, aparat de fotografiat).
Numãr de participanþi: 15 - 20. 
Duratã: 50 minute. 
Loc de desfãºurare:  spaþiu liber (teren, grãdinã/fermã)
Abilitãþi: înþelegerea ºi utilizarea conceptelor specifice legate de schimbãrile climatice;
clarificarea rolului agriculturii, însuºirea unor practici de gospodãrire durabilã,
conºtientizarea interrelaþiilor agriculturã - climã.
Conexiuni cu alte discipline: biologie, geografie.

Cuvinte cheie: agro-ecosisteme, productivitate, agriculturã intensivã, monoculturi, agri-
culturã tradiþionalã, schimbãri climatice, emisii, gaze cu efect de serã, efect de serã.



Generalitãþi: agricultura durabilã, bazatã pe principii ecologice, asigurã beneficiile unei
alimentaþii sãnãtoase ºi poate contribui inclusiv la atenuarea schimbãrilor climatice. În unele
gospodãrii þãrãneºti ºi/sau grãdini încã se poate observa forma tradiþionalã a agriculturii, care
utilizeazã raþional ºi durabil resursele naturale (îngrãºãminte naturale în loc de fertilizanþi chimici,
culturi mozaicate, rotaþia culturilor, pãstrarea diversitãþii biologice). Avantaje: terenuri
necontaminate chimic, curate, diversitatea de specii care asigurã buna funcþionare a sistemelor
ecologice, rezistenþa mai mare a terenurilor agricole la diferiþi dãunãtori, peisaj cu aspect natural.
Schimbãrile climatice ameninþã fertilitatea sau utilizarea agricolã a terenurilor (îndeosebi în zone
de câmpie), prin secetã prelungitã ºi aridizare/deºertificare. Protejarea pãdurilor ºi împãduririle în
zone deficitare sunt modalitãþile cele mai eficiente de conservare a potenþialului agricol.



1. Pãdurea în viziunea schimbãrilor climatice - efectul de serã ºi pãdurile (I)

Activitate: prezentarea ºi conºtientizarea problemelor schimbãrilor climatice ºi a
pãdurilor (descriere, rol - importanþã).
Momentele lecþiei: 
- identificarea gradului de cunoaºtere a domeniului vizat;
- prezentarea ºi discutarea unor noþiuni noi: fenomenul schimbãrilor climatice -

descriere, cauze, efecte, modalitãþi de diminuare; pãdurile - descriere, rol, mod de
conservare, stabilirea unor conexiuni între pãduri ºi schimbãri climatice; 

- pregãtirea elevilor în vederea utilizãrii materialelor didactice de teren;
- distribuirea fiºelor de observaþie ºi prezentarea modului de lucru;
- concluzii finale.

Notã pentru profesori
Scop: explicarea fenomenului schimbãrilor climatice, prezentarea unor noþiuni conexe
(efectul de serã, încãlzire globalã), prezentarea pãdurii ca o componentã a mediului
nostru care ajutã la reducerea efectelor schimbãrilor climatice, conºtientizarea
legãturilor dintre fenomenul schimbãrilor climatice ºi pãduri, evidenþierea rolului
pãdurilor.
Materiale necesare: fiºe de observaþie, albume, fotografii, atlase, manual, determi-
natoare, colecþii de licheni, planºe vacumate, material viu colectat, materiale pentru
deplasarea pe teren (lupã, creioane, plicuri, aparat de fotografiat).
Numãr de participanþi: 15 - 30. 
Duratã: 50 minute.
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: înþelegerea ºi utilizarea conceptelor specifice legate de schimbãrile climatice;
recunoaºterea rolului pãdurilor ºi conºtientizarea interrelaþiilor pãduri - climã. 
Conexiuni cu alte discipline: biologie, geografie.

Cuvinte cheie: schimbãri climatice, gaze cu efect de serã, efect de serã, diversitate
biologicã, masã lemnoasã, despãduriri, împãduriri, rol de protecþie, presiuni antropice.



Generalitãþi: pãdurea influenþeazã mediul de viaþã, având rol ºi în influenþarea zonãrii climatice
ºi a schimbãrilor climatice.  Pãdurea este 1. un factor de reducere a gazelor cu efect de serã (CO2)
- moderarea (efectelor) schimbãrilor climatice ºi 2. parte vãtãmatã a schimbãrilor climatice -  fiind
afectatã de anumite fenomene climatice (vânt, seceta etc.).

Pentru reducerea ºi moderarea schimbãrilor climatice la nivel global sunt deosebit de importante
conservarea ºi creºterea suprafeþelor împãdurite, stoparea defriºãrilor ºi utilizarea durabilã a
resurselor naturale (vegetaþie forestierã, masã lemnoasã etc.). Protejarea pãdurilor se poate
realiza prin conservarea diversitãþii biologice (multitudinea de specii), prin reducerea presiunilor
antropice (activitãþi umane) asupra ecosistemelor de pãduri, prin recunoaºterea ºi evidenþierea
rolului de protecþie al pãdurii.



2.  Pãdurea în viziunea schimbãrilor climatice - efectul de serã ºi pãdurile (II)

Activitate: evidenþierea ºi conºtientizarea problemelor schimbãrilor climatice ºi a
pãdurilor.
Momentele lecþiei: 
- pregãtirea elevilor în vederea ieºirii pe teren;
- distribuirea fiºelor de observaþie ºi prezentarea itinerariului excursiei;
- studierea unei pãduri/unui arboret ºi identificarea efectelor schimbãrilor climatice;
- dobândirea de noi cunoºtinþe (utilizarea determinatoarelor, îndrumare);
- colectarea materialelor informative (fotografii, materiale biologice);
- completarea fiºelor de observaþie;
- concluzii finale .

Notã pentru profesori:
Scop: conºtientizarea problemelor pe teren ºi familiarizarea elevilor cu activitãþile
practice, în vederea clarificãrii noþiunilor însuºite în cadrul ºedinþelor teoretice,
prezentarea pãdurii ca o componentã a mediului nostru care ajutã la combaterea
schimbãrilor climatice, conºtientizarea legãturilor dintre fenomenul schimbãrilor climatice
ºi pãduri, evidenþierea rolului pãdurilor.
Materiale necesare: fiºã de observaþie, determinatoare, materiale pentru deplasarea pe
teren (lupã, creioane, plicuri, aparat de fotografiat).
Numãr de participanþi: 15 (recomandat).
Duratã: 50 minute (la care se adaugã timpul de deplasare).
Loc de desfãºurare: spaþiu liber (pãdure/arboret/grãdinã botanicã).
Abilitãþi: cunoaºterea ºi înþelegerea componentelor naturii ºi identificarea interrelaþiilor
din naturã; recunoaºterea unei pãduri sãnãtoase, evidenþierea rolului pãdurilor ºi
conºtientizarea interrelaþiilor pãduri - climã (observare efecte pe teren); elaborarea unor
mãsuri practice pentru protecþia pãdurilor ºi contribuþie la reducerea schimbãrilor
climatice.
Conexiuni cu alte discipline: biologie, geografie.

Cuvinte cheie: schimbãri climatice, gaze cu efect de serã, efect de serã, fond forestier,
diversitate biologicã, masã lemnoasã, despãduriri, împãduriri, rol de protecþie, rol de
producþie, presiuni antropice.



Generalitãþi: pãdurea, având rol esenþial în evoluþia fenomenelor schimbãrilor climatice, trebuie
privitã: 1. ca factor de reducere (stabilizare, înglobare prin fotosintezã) a dioxidului de carbon din
atmosferã, principalul gaz cu efect de serã - moderarea (efectelor) schimbãrilor climatice;  2. ca
parte vãtãmatã a schimbãrilor climatice - doborâturi de vânt; incendii cauzate de secetã ºi
aridizarea cauzatã de modificãrile climatice - contribuind astfel la intensificarea fenomenelor
schimbãrilor climatice (emisii de dioxid de carbon în urma arderii).
Pentru reducerea ºi moderarea schimbãrilor climatice la nivel global sunt deosebit de importante
conservarea ºi creºterea fondului forestier prin împãduriri, stoparea defriºãrilor ºi utilizarea
durabilã a resurselor naturale (vegetaþie forestierã, masã lemnoasã, etc.). Protejarea pãdurilor se
poate realiza prin conservarea diversitãþii biologice, prin reducerea presiunilor antropice asupra
ecosistemelor de pãduri, prin recunoaºterea ºi evidenþierea rolului de protecþie al pãdurii, pe lângã
funcþia de producþie.



3. Pãdurea în viziunea schimbãrilor climatice - efectul de serã ºi pãdurile (III)

Activitate: conºtientizarea legãturilor cauzale între existenþa pãdurilor ºi fenomenul
schimbãrilor climatice.
Momentele lecþiei: 
- identificarea gradului de cunoaºtere a domeniului vizat;
- prezentarea ºi discutarea unor noþiuni noi: fenomenul schimbãrilor climatice -

descriere, cauze, efecte, modalitãþi de diminuare;  pãdurile - descriere, rol, mod de
conservare, stabilirea unor conexiuni între ecosistemele forestiere ºi schimbãrile
climatice;

- pregãtirea elevilor în vederea utilizãrii materialelor didactice de teren;
- distribuirea fiºelor de observaþie ºi prezentarea modului de lucru;
- concluzii finale.

Notã pentru profesori
Scop: explicarea fenomenului schimbãrilor climatice, prezentarea unor noþiuni conexe
(efectul de serã, încãlzire globalã), conºtientizarea legãturilor dintre fenomenul schim-
bãrilor climatice ºi pãduri, evidenþierea rolului pãdurilor.
Materiale necesare: fiºã de observaþie, fiºã de activitate, albume, fotografii, atlase,
manual, determinatoare, colecþii de licheni, planºe vacumate, material proaspãt colectat,
materiale pentru deplasarea pe teren: lupã, creioane, plicuri, aparat de fotografiat.
Numãr de participanþi:15 - 30. 
Duratã: 50 minute. 
Loc de desfãºurare: sala de clasã.
Abilitãþi: înþelegerea ºi utilizarea conceptelor specifice legate de schimbãrile climatice;
recunoaºterea rolului pãdurilor ºi conºtientizarea interrelaþiilor pãduri - climã; elaborarea
unor mãsuri  pentru protecþia pãdurilor ºi contribuþie la reducerea schimbãrilor climatice.
Conexiuni cu alte discipline: biologie, geografie.

Cuvinte cheie: schimbãri climatice, efect de serã, gaze cu efect de serã, fond forestier,
diversitate biologicã, masã lemnoasã, despãduriri, împãduriri, rol de protecþie, rol de
producþie, presiuni antropice.



Generalitãþi: pãdurea influenþeazã mediul de viaþã, având rol ºi în influenþarea zonãrii climatice
ºi a schimbãrilor climatice.  Pãdurea este 1. un factor de reducere a gazelor cu efect de serã (CO2)
- moderarea (efectelor) schimbãrilor climatice ºi 2. parte vãtãmatã a schimbãrilor climatice -  fiind
afectatã de anumite fenomene climatice (vânt, seceta etc.).

Pentru reducerea ºi moderarea schimbãrilor climatice la nivel global sunt deosebit de importante
conservarea ºi creºterea suprafeþelor împãdurite, stoparea defriºãrilor ºi utilizarea durabilã a
resurselor naturale (vegetaþie forestierã, masã lemnoasã etc.). Protejarea pãdurilor se poate
realiza prin conservarea diversitãþii biologice (multitudinea de specii), prin reducerea presiunilor
antropice (activitãþi umane) asupra ecosistemelor de pãduri, prin recunoaºterea ºi evidenþierea
rolului de protecþie al pãdurii.



4. Pãdurea în viziunea schimbãrilor climatice - efectul de serã ºi pãdurile (IV)

Activitate: evidenþierea ºi conºtientizarea legãturilor cauzale ecosistemele forestiere ºi
fenomenul schimbãrilor climatice.
Momentele lecþiei: 
- pregãtirea elevilor în vederea ieºirii pe teren;
- distribuirea fiºelor de observaþie ºi prezentarea itinerariului excursiei;
- studierea unei pãduri/arboret ºi identificarea efectelor schimbãrilor climatice;
- dobândirea de noi cunoºtinþe (utilizarea determinatoarelor, îndrumare);
- colectare materiale informative (foto, materiale biologice);
- completarea fiºelor de observaþie;
- concluzii finale.

Notã pentru profesori:
Scop: conºtientizarea problemelor pe teren ºi familiarizarea elevilor cu activitãþile prac-
tice în vederea clarificãrii noþiunilor însuºite la ºedinþe teoretice.
Materiale necesare:  fiºã de observaþie, determinatoare, materiale pentru deplasarea pe
teren (lupã, creioane, plicuri,  aparat de fotografiat).
Numãr de participanþi: 15 (recomandat).
Duratã: 50 minute (la care se adaugã timpul de deplasare).
Loc de desfãºurare: spaþiu liber (pãdure/arboret).
Abilitãþi: cunoaºterea ºi înþelegerea componentelor naturii ºi identificarea interrelaþiilor
din naturã, recunoaºterea unei pãduri sãnãtoase, evidenþierea rolului pãdurilor ºi conºti-
entizarea interrelaþiilor pãduri - climã (observare efecte pe teren); elaborarea unor
mãsuri practice pentru protecþia pãdurilor ºi contribuþia la reducerea schimbãrilor
climatice.
Conexiuni cu alte discipline: biologie, geografie.

Cuvinte cheie: schimbãri climatice, gaze cu efect de serã, efect de serã, fond forestier,
diversitate biologicã, masã lemnoasã, despãduriri, împãduriri, rol de protecþie, rol de
producþie, presiuni antropice.



Generalitãþi: pãdurea, având rol esenþial în evoluþia fenomenelor schimbãrilor climatice, trebuie
privitã: 1. ca factor de reducere (stabilizare, înglobare prin fotosintezã) a dioxidului de carbon din
atmosferã, principalul gaz cu efect de serã - moderarea (efectelor) schimbãrilor climatice; 2. ca
parte vãtãmatã a schimbãrilor climatice - doborâturi de vânt; incendii cauzate de secetã ºi
aridizarea datoritã modificãrilor climatice - contribuind astfel la intensificarea fenomenelor
schimbãrilor climatice (emisii de dioxid de carbon în urma arderii).
Pentru reducerea ºi moderarea schimbãrilor climatice la nivel global sunt deosebit de importante
conservarea ºi creºterea fondului forestier prin împãduriri, stoparea defriºãrilor ºi utilizarea
durabilã a resurselor naturale (vegetaþie forestierã, masã lemnoasã, etc.). Protejarea pãdurilor se
poate realiza prin conservarea diversitãþii biologice, prin reducerea presiunilor antropice asupra
ecosistemelor de pãduri, prin recunoaºterea ºi evidenþierea rolului de protecþie al pãdurii, pe lângã
funcþia de producþie.


