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1. Comunicarea în educaţia
pentru dezvoltare durabilă

Orice mesaj ecologist presupune transmiterea unei informaţii de mediu, în direcţia unei
ţinte determinate, de preferinţă cu răspuns (feed-back) obligatoriu. Această emisiune se efectuază
într-un context de obiective şi de roluri, conform unei codificări care poate cuprinde diferite
distorsiuni. Acestea pot proveni din discordanţele de atitudine sau de concepţie (prevăzute sau nu)
dintre emiţător şi receptor, dar şi din diferenţele dintre metodele de comunicare utilizate; de cele
mai multe ori însă ele sunt provocate de condiţiile imperfecte de comunicare, care pot afecta atât
transmiterea mesajelor, cât şi receptarea lor.
Comunicarea presupune reversibilitatea mesajelor în cadrul relaţiei care reuneşte două
entităţi, chiar dacă mesajele nu sunt de acelaşi calibru. Ea implică crearea unui sens de transmitere
în funcţie de corelările realizate, de capacitatea noastră de percepere a semnalelor, de bogaţia
vocabularului (pentru decodificarea mesajelor), de imaginaţie (pentru interpretarea mesajelor), ca
şi de memorie, pentru a le menţine într-o formă coerentă atunci când, la rândul nostru, devenim
emiţători şi adresăm mesaje.
Pentru a se adresa unui auditoriu, o echipă de formatori trebuie să asigure o reglare a
interacţiunilor dintre participanţi, ca şi a celor dintre aceştia şi formatori. Este important ca, pe tot
parcursul reuniunii, activităţile care vor fi abordate să fie adaptate în funcţie de aşteptările efective
ale unora sau altora. Pe de altă parte, trebuie să se aibă în vedere consultarea, într-un mod cât mai
echitabil şi mai susţinut, a fiecăruia în raport cu ceilalţi.
Există mai multe pericole care ameninţă comunicarea între indivizi: vivacitatea excesivă
(sau logoreea) unora, care inhibă exprimarea altori membri ai unui grup; irealismul dezbaterilor,
care împinge spre consideraţii străine de realitatea concretă, împiedicând atingerea unor concluzii;
absenţa unui cadru adecvat sau a unor instrucţiuni care să ordoneze sau să canalizeze schimburile,
provocând degenerarea acestora în conversaţii interminabile şi confuze.
Dacă referirea metodică la real şi concret este necesară, la fel de importantă este, de
asemenea, distanţarea pentru a se putea distinge mai bine problemele şi pentru a se găsi soluţiile
practice. În acest sens, în activitatea de formare sau în pregătirea unor acţiuni se pot utiliza unele
moduri de exprimare mai puţin obişnuite (prin intermediul unor grafisme sau asociaţii libere), se
poate recurge la unele suporturi vizuale sau materiale (figurative) sau chiar la unele proceduri de
prospectare sau de transformare imaginară.
Orice comunicare se realizează deci printr-o serie de relaţionări între memoriile,
vocabularele, imaginaţiile şi percepţiile aflate în joc.
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• Opinii divergente privind uzajul anumitor
instrumente de comunicare;
• Revenirea persistentă la unele atitudini anterioare, care devin antagonice.
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Problemele ce rezultă din conflictele dintre persoane sau grupuri pot fi rezolvate, conform
unui consens obţinut în mod aşteptat sau în virtutea unor concesii mai mult sau mai puţin pertinente,
consimţite între indivizi. Abandonarea punctelor de vedere, în lipsa unei argumentaţii convenabile
şi a unei consultări prudente a fiecărei persoane vizate, se poate produce din mai multe motive:
• În virtutea puterii de afirmare şi de autoapreciere, mai mult sau mai puţin hotărâtoare, a
anumitor indivizi;
• Mai simplu, din cauza prestigiului acestora, a statutului lor;
• Din cauza unei neutralizări reciproce a opiniilor şi părerilor, obţinută în urma unor proceduri
expeditive;
• Ca efect al unei explorări incomplete a datelor utilizabile;
• Din cauza unei lipse de metodă şi de conducere a procesului de comunicare.
Pentru formatori, este util să-şi aprecieze tendinţa de a reacţiona, de a interpreta în mod
subiectiv situaţii sau fapte. În egală măsură, e profitabil ca persoanele supuse formării să ia
cunoştinţă de modalităţile de instruire, de pregătire a unui proces de învăţare sau de motivare pro
fesională.
Evidenţierea inportanţei introducerii unei materii noi (ex.: educaţia pentru mediu) are în
vedere plasarea profesorilor în diverse situaţii, caracterizate de introducerea unor concepte sau
date, cu evidenţierea unor principii metodologice generale. Astfel se realizează exersarea capacităţii
profesorilor de a atrage atenţia elevilor, de a le suscita interesul; dezvoltarea capacităţii de a-i
activa pe elevi; exersarea abilităţii de a trezi interesul prin diverse căi: printr-un expozeu, printr-o
problemă, prin prezentarea şi studierea unui document, printr-o activitate de cercetare.
Gruparea membrilor unei colectivităţi se poate realiza, conform lui Andre de Peretti, prin
multiple modalităţi:
1. Cu funcţii egale
Membrii grupului primesc aceleaşi sarcini, aceleaşi teme, aceleaşi instrucţiuni
1.1 Cu roluri egale
•
•
•
•

•
•

În elaborare progresivă: un anumit timp se lucrează în subgrupuri de două persoane; apoi,
se regrupează grupuri din ce în ce mai mari cu aceleaşi sau cu alte instrucţiuni;
În elaborare regresivă: grupul iniţial se împarte în mici grupuri, cu instrucţiuni specifice;
Cu consultare pe loc: prin subgrupuri reunite un anume timp în cadrul grupului, având o
instrucţiune precisă;
În minicaz: fiecare persoană redactează, în cinci minute, o problemă sau o situaţie. Aceste
minicazuri, anonime, sunt citite public, apoi studiate pe rând printr-o alegere între trei
formule: fie toţi redactează un comentariu despre un minicaz; fie unele minicazuri sunt
împărţite, urmând ca fiecare să scrie un comentariu pe marginea cazului atribuit, la rîndul
lui etc; fie minicazurile sunt produse de fiecare subgrup, care le studiază conform uneia
dintre cele două formule precedente;
Se formează intergrupuri în care există unul sau mai mulţi reprezentanţi ai mai multor
grupuri care au lucrat separat, având misiunea de a comunica rezultatul schimburilor
realizate anterior;
În evaluarea iniţială a aşteptărilor membrilor grupului, a temerilor acestora şi pentru trecerea
în revistă a ceea ce vor să împărtăşească unii altora, fiecare aspect este notat de participanţi
pe un cartonaş (eventual de culori diferite) şi se afişează pe un panou, constituind atât
obiectul unor reflecţii aprofundate pentru întregul grup, cât şi o bază pentru evaluarea
finală.
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•

•
•

•

•
•

1.2. Cu roluri diferenţiate
În comunicare rotativă: subgrupurile lucrează pe o durată limitată, apoi un mesager pleacă
din fiecare grup, fiind inclus în altul; urmează dezvoltarea activităţii pentru o nouă durată;
din nou, un mesager se îndreaptă spre un alt subgrup şi aşa mai departe. Mesagerii pot
fi membri ai grupului ce îndeplinesc o singură dată această funcţie sau persoane special
desemnate pentru acest rol;
În triade: printr-o repartiţie circulară a rolurilor (observator; facilitator; secretar etc). După
acelaşi principiu se pot constitui şi tetrade.
Cu ajutorul tehnicii de învecinare se ataşează fiecărui participant numărul “unu” sau “doi”;
fiecare număr “doi” îşi interoghează vecinul cu numărul “unu” din stânga şi îi transmite
mesajul (aşteptări; idei; întrebări etc.) vecinului cu numărul ”unu” din dreapta. Apoi, toţi
cei cu numărul “unu” vor înscrie pe nişte panouri mesajele primite, care urmează a fi
reclasate.
Cu ajutorul consultanţilor: grupul este fragmentat într-un subgrup de persoane care trebuie
să dezbată o anumită problemă, fiecare fiind asistat de un consultant. Studiul se efectuează
printr-o serie de faze de dezbatere urmate de scurte faze de consultare între fiecare participant
şi consultant. La un moment dat, rolurile sunt schimbate. Este util să se atribuie şi roluri de
secretar, pentru a se nota argumentele emise pe parcursul diferitelor faze.
Cu ajutorul purtătorilor de cuvânt: fiecare subgrup comunică cu celelalte prin intermediul
a doi purtători de cuvînt, iar schimbul lor de replici trebuie să constituie centrul de interes
al celorlalţi participanţi, rămaşi în expectativă;
Prin interpelare: un moderator îi interpelează pe ceilalţi membri ai grupului, urmând ca
prin intermediul întrebărilor să îi distribuie, progresiv, în subgrupuri cu funcţii diferenţiate.

1.3. Cu mijloace şi suporturi dezvoltate special pentru o anume situaţie de comunicare
•
•
•
•

•

Cu ajutorul fotolimbajului: fiecare membru al grupului primeşte mai multe fotografii
din care alege mai multe exemple, explicându-şi alegerea; i se cer lămuriri cu privire la
semnificaţia preferinţelor sale, printr-o referire la o temă sau la o problematică;
Prin studii de caz: membrii grupului trebuie să parcurgă înregistrări aprofundate (elemente
scrise, filme sau ambele variante), pentru a analiza unele situaţii concrete, a degaja
problemele şi a propune soluţii;
Cu mijloace video: unele faze de lucru sunt filmate în circuit închis şi utilizate fie pentru
autoevaluare, fie pentru examinare (critică) de către subgrupuri antagonice, conform unor
instrucţiuni determinate;
Prin analiza producţiilor rezultate din activitatea grupului: prin realizarea unor fotografii, a
unor fotomontaje, a unor desene colective sau benzi desenate, a unor filme, a unor suporturi
pe care se plasează desene sau cuvinte importante, (indicaţii de calitate, dificultăţi, reuşite,
proiecte de viitor etc);
Prin blazon: Prin construirea cu ajutorul unor obiecte (cuburi, elemente “lego”, pahare din
plastic etc) a unor reprezentări (instituţii, activităţi, persoane) interpretate simbolic, prin
aplicarea unor reguli (impuse sau alese de plasarea obiectelor).

2. Cu funcţii diferenţiate
2.1. Cu roluri egale
•
•

Prin observări reciproce: fiecare subgrup este, alternativ, realizator al unei sarcini şi
observator al unui alt subgrup, având o sarcină diferită.;
Prin argumentare: două mici grupuri discută pe o temă dată, sub supravegherea unui
moderator, în timp ce ceilalţi participanţi se deplasează, plasându-se în spatele unui
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•

•

•
•

subgrup sau a altuia, de fiecare dată când acestea au enunţat un argument pertinent, demn
de a fi discutat;
Prin clarificarea poziţiei faţă de un anume subiect; un subgrup neutru primeşte, după
discuţii interne în alte două subgrupuri pro şi contra, în mod alternativ, câte un partizan al
fiecăruia, până la epuizarea subgrupurilor. Fiecare persoană dispune de un minut pentru a-şi
prezenta argumentele înainte de a se alătura subgrupului neutru, care în final îşi comunică
evaluarea. Cele trei subgrupuri pot avea sau nu un efectiv echivalent;
Prin discuţie de tip panel: un subgrup-eşantion discută în faţa grupului, iar fiecare persoană
din auditoriu îşi notează observaţiile, comunicându-le în scris unui subgrup de moderatori.
Aceştia reintroduc mesajele fie la intervale exacte (din douăzeci în douăzeci de minute, de
exemplu), fie în funcţie de oportunitatea subiectului acestora;
Prin metoda Delphi: proiectele elaborate de către subgrupuri sunt adresate unor experţi,
spre avizare. Propunerile sunt returnate, cu sarcina de a indica unele ajustări posibile;
Prin comenzi reciproce: un subgrup, defineşte, o temă sau o metodă de lucru pentru un alt
subgrup, care o va studia în timp ce un al treilea subgrup, observă diversele faze de schimb
şi de studiu, comunicându-şi reacţiile şi propunerile unui al patrulea subgrup, care clasează
aceste mesaje şi asigură analiza finală a producţiilor realizate şi a procesului derulat.

2.2. Cu roluri diferenţiate
•

•
•
•
•
•

Prin studiul riscurilor (obstacolelor sau dificultăţilor): fiecare participant enunţă riscurile
potenţiale care ameninţă un proiect, o activitate sau un studiu. Se listează toate riscurile;
participanţii se repartizează în subgrupuri, care aleg o categorie de riscuri, pentru a încerca
să descrie căile de reducere a fiecăruia dintre acestea. Ulterior, se face o centralizare a
soluţiilor;
Prin studiul de caz: este prezentat un caz concret, grupul se împarte în subgrupuri cu păreri
opuse în privinţa soluţionării lui. În cadrul subgrupurilor, se realizează o discuţie, apoi
fazele de negociere sunt arbitrate de către moderator;
Prin centrarea atenţiei participanţilor către un subgrup care este chestionat cu privire la un
obiect, la o problematică sau la o producţie. Un subgrup de moderatori veghează ca această
acţiune să aibă loc în condiţii de eficienţă optimă;
Prin intermediul unui grup de aprofundare profesională: un narator este ajutat să exploateze
o problemă concretă prin întrebările venind din partea membrilor unui grup, cu sprijinul
unui moderator, împreună cu care analizează reacţiile grupului;
În regim de susţinere: fiecare grup îşi expune rezultatele sau poziţiile în faţa unui juriu, prin
intermediul unui raportor;
În complementaritate: fiecare subgrup are responsabilitatea unei sarcini distincte, în
serviciul altui subgrup şi sub coordonarea unuia dintre membrii săi (desemnat, tras la sorţi
sau ales).
3. Cu mijloace proiective





Prin brainstorming încrucişat: fiecare subgrup poate studia în mod critic, raţional, producţia
imaginativă care îi este transmisă de un alt subgrup. E posibil şi ca respectivul subgrup săşi fi transmis propria producţie creatoare unui alt subgrup pentru analiză;
Printr-un exerciţiu de perspectivă: un subgrup trebuie să-şi imagineze, separat, cum s-ar
putea modifica diverse situaţii/cazuri într-un viitor îndepărtat (peste zece ani, în anul 2040
etc). Participanţii trebuie încurajaţi să-şi lase liberă imaginaţia;
Prin jocul metodologic de transpunere: un prezentator descrie o procedură sau un demers.
Subgrupurile încearcă tranformarea acestora într-o manieră originală, prin deformarea
creativă a tuturor elementelor;.
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Prin încercarea de inovare: într-o situaţie de simulare cu documente, date, imagini sau
filme care propun scenarii diferite;
Prin jocuri de rol: diverse subgrupuri, având organizări şi misiuni diferite, sunt plasate în
situaţii specifice, pornind de la un model care permite stabilirea consecinţelor pe care le au
măsurile hotărâte de fiecare dintre subgrupuri.

Se întâmplă frecvent ca unele persoane care constituie un auditoriu sau un grup să dorească
să lucreze împreună, chiar şi atunci când formatorii cred în oportunitatea organizării mai multor
subgrupuri care să acţioneze separat. Pentru a echilibra tendinţa către inerţia grupală, trebuie ca
formatorii să dispună de un potenţial de tehnici care să pregătească şi să asigure împărţirea dorită,
pe multiple căi. Aceste modele de subîmpărţire a grupului presupun:
• Formarea unor subgrupuri mai mult sau mai puţin heterogene;
• Desfăşurarea unor discuţii prin care să se ajungă la nişte decizii de repartizare în subgrupuri
distincte;
• Instituirea unor grupări successive;
• Înfiinţarea de subgrupuri noi;
• Organizarea de raporturi între diferite subgrupuri, la expirarea timpului acordat unor sarcini
separate.
Diversitatea modalitaţilor de grupare prezentate în continuare îi poate ajuta, de asemenea,
pe formatori să se elibereze de abordările manipulatoare sau autoritare. Ea poate favoriza o
alegere adecvată a gamei de structurări propuse unor grupuri, iar aceasta poate genera dezbateri
constructive:
1. La întâmplare
•
•
•
•
•
•

•
•

La invitaţia unui formator, indivizii sunt repartizaţi:
Prin învecinare, după locul ocupat (distincţia arbitrară a cercului de vecini);
După lista alfabetică a participanţilor;
Prin fragmentarea grupului şi distribuirea în colţuri diferite ale unei săli;
Prin tragere la sorţi, fiecăruia dintre participanţi asociindu-se o literă, o cifră sau un însemn,
persoanele grupându-se funcţie de litera/cifra/însemnul primit;
În virtutea unor criterii explicite (vârstă, sex, origine, nivel de pregătire);
Prin solicitarea alegerii între două opţiuni (ex.: ce preferă să urmărească la televizor –
fotbal/baschet; ce muzică preferă să asculte – house/rock; ce materie preferă – matematică/
engleză; unde preferă să meargă în vacanţă – mare/munte; ce culori preferă – roşu/albastru
etc);
După anotimpul în care s-au născut;
Prin localizarea persoanelor pe măsura sosirii lor.
2. Prin desemnare

Membrii fiecărui subgrup sunt desemnaţi dinainte, pe o listă, sau pe loc, în funcţie de nişte
criterii, explicite sau nu:
• De către un formator;
• De către un mic grup de participanţi, traşi la sorţi sau voluntar (fiecare dintre ei fiind invitat
să aleagă din grup, unul câte unul, pe rând, membrii subgrupului său);
• De unele persoane din afara grupului (invitaţi sau observatori);
• De către responsabili instituţionali.
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3. Voluntariatul
•
•
•
•
•
•

Indivizii se dispun:
Liber în sălile sau locurile disponibile;
În funcţie de afinităţi sau de o cunoaştere anterioară;
Prin înscrierea pe liste afişate (cu menţionarea numelui unui formator sau al unui participant
care propune o activitate);
Prin alegerea uneia dintre temele sau metodele propuse de către formatori sau de către
grup;
În urma voturilor lor privind prezentările realizate de către un formator;
Prin participarea la experimentarea anumitor tehnici şi metode.
4. Selecţia

•
•
•

Participanţii sunt repartizaţi în funcţie de:
Teste ale capacităţilor intelectuale, tehnice, fizice, vizând experienţa profesională (prin
prisma rezultatelor obţinute la acestea);
Sociograme (după echilibrul dintre alegerile şi respingerile dintre indivizi); după opţiunile
în legătură cu cooperarea pentru îndeplinirea sarcinilor;
Dorinţele exprimate dinainte.
5. Prin structurare progresivă, recurgând la:

•
•

Elaborarea progresivă, prin grupări succesive de subgrupuri (grupări de două persoane care
se cunosc cât mai puţin posibil sau grupări de trei-patru persoane etc);
Intergrupuri, constituite prin preluarea din subgrupurile anterioare a unui sau mai multor
indivizi.
6. Prin hibridarea succesivă a metodelor prezentate anterior

În orice situaţie, permiterea apariţiei unor diferenţe şi a unor asemănări în interiorul unui
grup, prin interogările successive şi prin răspunsurile suscitate de acestea, este extrem de benefică
pentru climatul respectivului grup. Există, astfel, mai puţine semne de întrebare în ceea ce priveşte
raporturile interindividuale, mai puţine riscuri legate de părtinire şi de unele preconcepţii. Această
abordare microsociologică reduce incertitudinea şi îndoielile reciproce, explicitând unele legături
care, altfel, ar rămâne subiacente.
Lucrul în echipă îi poate motiva pe participanţi prin faptul ca ei pot contribui la găsirea
unei soluţii, facilitând astfel comunicarea părerilor personale referitoare la problema respectivă,
stimulând dezvoltarea gândirii creative şi critice, încurajând promovarea unor atitudini pozitive
faţă de mediu şi determinând o atitudine de colaborare şi ajutorare între membrii grupului.
Grupurile pot fi heterogene (persoane cu cunoştinţe şi experienţe diferite, la care schimbul
de idei poate facilita găsirea de soluţii) sau omogene (comunicarea se realizează mai rapid şi mai
eficace). Foarte importantă este stabilirea atribuţiilor individuale, astfel încât responsabilităţile să
nu fie transferate de la o persoană la alta sau să fie distribuite inegal, creând stări de conflict în
interiorul grupului.
Dinamica învăţării prin cooperare se referă la stabilirea conţinutului; stabilirea
responsabilităţilor; stabilirea liderului de grup; discutarea rezultatelor; validarea rezultatelor.
Cerinţele învăţării prin cooperare sunt: formarea deprinderii de a împărţi/selecta materialul
de studiat; cunoaşterea obiectivelor generale ale activităţii; împărţirea sarcinilor în funcţie de
capacităţile şi abilităţile fiecăruia; asigurarea unui climat deschis, colegial.
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Următoarele tehnici de lucru reprezintă propuneri pentru desfăşurarea activităţii în cadrul
grupurilor de lucru. Acestea pot fi adaptate la specificul grupului şi bineînţeles la activitatea care
urmează a fi desfăşurată. Cu timpul, după acest model membrii echipelor pot dezvolta noi tehnici
sau tipuri de activităţi.
Activităţile de spargere a gheţii se aplică în general la începutul unei activităţi în echipă.
Aceste jocuri sunt special destinate grupurilor recent formate, în care membrii se cunosc foarte
puţin sau deloc.
Metodele de dinamizare a grupului sunt folosite atunci când în activitatea grupului intervin
momente de monotonie sau plictiseală. Ele vor aduce toţi membrii grupului la o stare de spirit
comună care va permite implicarea lor în egală măsură în activităţile ce vor urma. Ele se aplică
în general după o pauză sau între două activităţi. Nu este indicat ca aceste jocuri să fie aplicate în
cadrul unei alte activităţi, deoarece ar perturba procesul de concentrare al membrilor grupului pe
activitatea care trebuie desfăşurată.
Tehnicile de lucru în cadrul grupului sunt menite să asigure o implicare echilibrată a
participanţilor în desfăşurarea unei activităţi propuse. Totodată aceste tehnici înlesnesc demersurile
ce trebuie parcurse pentru a concluziona o activitate.
Iată câteva exemple:
1. Cercul detaliilor - Este un joc prin care membrii unui grup recent format au
ocazia să se cunoască. Totodată se facilitează comunicarea între membrii grupului
pentru activităţile următoare. Toţi participanţii stau aşezaţi în cerc. Se porneşte de la unul
dintre ei care îşi spune numele, următorul de lângă el spune întâi numele celui dinainte şi
apoi îl spune pe al său. Următorul va spune numele primului, celui de-al doilea şi apoi pe al
său şi aşa mai departe. Dacă participanţii se cunosc deja după nume, jocul se poate complica
prin adăugarea după nume a unui nume de animal, floare sau verb care defineşte persoana
respectivă. În acest fel, chiar şi în grupuri deja formate şi în care participanţii se cunosc, încă
se mai pot afla lucruri noi despre ceilalţi.
2. Mingea rapidă - Se foloseşte pentru grupuri noi, pentru ca participanţii
să cunoască numele colegilor. Participanţii stau aşezaţi în cerc şi pe rând aruncă
mingea de la unul la altul. Cel care prinde mingea trebuie să recunoască numele persoanei de
la care a primit mingea. Jocul se poate complica, dacă fiecare participant atunci când aruncă
mingea trebuie să caracterizeze printr-un cuvânt persoana pe care o vizează. Pentru aceasta
este nevoie ca participanţii să se cunoască deja.
3. Trei diferenţe - Jocul este folosit pentru stimularea spiritului de observaţie
al participanţilor. Totodată este folosit şi pentru ca membrii grupului să aibă ocazia
să se cunoască. Participanţii se împart în grupuri de două persoane. Cele două persoane
timp de un minut se privesc putând să discute sau nu. După trecerea timpului, echipele se
depărtează şi fiecare participant la joc, modifică trei aspecte în înfăţişarea sa. Întrorşi în
vechile perechi, colegul trebuie să descopere diferenţele între aspectul iniţial şi cel actual.
4. Două adevăruri şi un fals - Fiecare dintre participanţi trebui să formuleze
despre sine două enunţuri adevărate şi unul fals. Ceilalţi din grup trebuie să
ghicească enunţul fals.
5. Ascultarea activă - „Aş şti tot dacă aş putea să ascult” – proverb
latin. Ascultarea este elementul cheie pentru o comunicare eficientă. Ascultarea
cu atenţie deschide noi orizonturi. În timpul acestui proces de comunicare, ascultătorul
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•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

reacţionează şi interacţionează astfel încât să-l înţeleagă mai bine pe partenerul de discuţie.
Absenţa ascultării active se poate înscrie pe una din următoarele direcţii:
Falsa (pseudo) ascultarea – ascultătorul arată interes/concentrare, dar în realitate nu ascultă;
Ascultare mono-nivel – se primeşte doar o parte a mesajului, restul este ignorat;
Ascultare selectivă – se ascultă doar elementele care interesează, eliminând restul;
Refuz selectiv – se concentrază pe subiecte pe care nu doreşte să le asculte; când acestea
apar în conversaţie le respinge/ignoră imediat;
Cuvinte „furate” – ascultătorul aşteaptă oportunitatea de a începe să vorbească;
Ascultare defensivă – cele mai simple/inocente afirmaţii sunt percepute ca atacuri la care
ascultătorul reacţionează defensiv;
Ascultare agresivă – ascultarea are ca rol doar identificarea posibilităţii de a ataca verbal
partenerul de dialog.
Ascultarea traversează cinci niveluri succesive:
ignorare;
mimarea ascultării active;
ascultarea selectivă;
ascultarea atentă a cuvintelor;
ascultarea empatică (perceperea sensurilor).

Un principiu elementar al ascultării active este adresarea de întrebări indirecte, care să
ajute procesul de înţelegere demarat de ascultător. Rol ajutător în ascultarea activă au parafrazarea
(exprimarea mesajului primit cu cuvinte proprii), presupunerile (pentru găsirea unei soluţii, fără
ca aceasta să fie absolutizată), formularea de mesaje feed-back (cu rol descriptiv, pozitiv, activ,
orientat spre susţinere, concret, constructiv, util, echilibrat, de confirmare, de verificare, adecvat ca
timp etc), în scopul optimizării dialogului.
Evitarea întrebării „de ce?” este foarte importantă pentru că în general răspunsul este dificil
de dat....întrebările „cum?” şi „ce?” pot asigura:
• Definirea mai bună a situaţiei;
• Secvenţierea problemei;
• Redefinirea problemei;
• Identificarea aşteptărilor personale faţă de acea situaţie;
• Evaluarea posibilităţilor de rezolvare;
• Recunoaşterea responsabilităţii personale faţă de problemă;
• Identificarea altor faţete/modalităţi de abordare a problemei.
Pentru a aplica cele prezentate mai sus se poate propune următoarea activitate de evidenţiere
a ascultării active. Se formează grupe de câte două persoane. În prima rundă a jocului vorbitorul
povesteşte celuilalt ceva legat de persoana sa, de activitatea sa, de elemente cotidiene sau de
ficţiune. În acest timp, ascultătorul urmăreşte cu atenţie, marcând toate semnele ascultării active
(semne aprobatoare, limbaj al corpului care să indice atenţia etc). În a doua rundă a jocului rolurile
se schimbă. Vorbitorul prezintă povestea care i-a fost prezentată anterior, dar ascultătorul mimează
lipsa atenţiei, plictiseala, marcând acest lucru prin limbaj al corpului care indică preocuparea
pentru altceva (lipsa contactului vizual, semne de nerăbdare etc). În final se discută experienţele
celor două persoane.
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Funcţie de rolul adoptat în discuţiile de grup se pot identifica patru tipuri de
comportament:
Comportament

Motivaţie

Acţiuni ale facilitatorului

Dominant

Bine informat, lider
formal sau informal,
inteligent

Argumentativ,
necooperant

Personalitate
combativă, se simte
ameninţat, este forţat
să participe
Timid, nesigur,
preocupat de
conţinut, neinteresat,
ostil

Păstrarea disciplinei, lasarea grupului
să răspundă, recunoaşterea contribuţiei
(chiar indirectă, a altcuiva), stabilirea
unei proceduri care să permită fiecăruia
să contribuie, stabilirea unui raportor
care să evidenţieze ideile tuturor
Găsirea unor zone de înţelegere,
stabilirea regulilor prin care toate ideile
sunt acceptabile/acceptate

Tăcut

Conversaţii
marginale

Are nevoie de
clarificare, neinteresat
de discuţie

Încurajarea participării (prin contact
vizual sau verbal), organizarea de
grupuri mici, folosirea de jocuri de
spargere a gheţii care să facă mediul
de lucru mai confortabil, adresarea de
întrebări directe bazate pe experienţa
nemijlocită a persoanei
Stabilirea de reguli la începutul
întâlnirii, clarificare, oprirea discuţiei şi
evidenţierea necesităţii de a asculta pe
toată lumea

6. Astăzi mă simt... - Desenează expresia cea mai potrivită a feţei tale pentru
starea emoţională pe care o simţi acum.
7. Dacă…. – completaţi următoarele propoziţii:
Dacă eu aş fi…

Dacă grupul meu ar fi…

…o floare, aş fi…
…un animal, aş fi…
…o culoare, aş fi…
…o jucărie, aş fi…

…o maşină, ar fi…
…un fel de mâncare, ar fi…
…un film, ar fi…
…o materie, ar fi…

…un actor, aş fi…

…o profesie, ar fi…

…un instrument muzical, aş fi…

…o melodie, ar fi…

8. Cine sunt eu… - completaţi următoarele fraze:
•
•

Mă simt mândru/ă de mine pentru că…..
Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt…
10
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•
•
•
•
•
•
•

Îmi place să…..
Îmi doresc să…..
Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este….
Îmi propun să…..
Mi-ar plăcea să devin….
Prefer să….decât să…..
Ştiu că pot să….

9. Cei şapte paşi… - se realizează şapte cărţi de joc pe care se scriu întrebările ce
trebuie formulate pentru elaborarea unui proiect: Ce?, De ce?, Pentru ce?, Pentru cine?, Cum?,
Când?, Unde? Se cere participanţilor să le aranjeze în ordinea pe care o consideră corectă.

10. Unde am călătorit … - pe o hartă a României/Europei sau a lumii participanţii
sunt solicitaţi să marcheze drumul parcurs (daca nu sunt din zona în care se desfăşoară cursul) sau
locul cel mai îndepărtat pe care l-au vizitat. Se trasează astfel linii care se intersectează, subliniind
diversitatea grupului.

11. Ce mă reprezintă… - fiecare participant este solicitat să reprezinte pe o foaie
de hârte un desen/schiţă care să fie relevant pentru personalitatea sa. Desenele se amestecă şi se
împart din nou participanţilor, fiecare trebuind să-şi recunoască, după desen, colegul respectiv.
Această activitate se poate desfăşura doar cu grupuri în care participanţii se cunosc deja destul de
bine.

12. Cealaltă jumătate… - fiecare participant primeşte o jumătate a unor cărţi
poştale/fotografii, fără să ştie la cine se află cealaltă jumătate. Cele două “jumătăţi” trebuie să se
regăsească, dar fără ca participanţii să arate cărţile, ci doar descriind, verbal, imaginile avute la
dispoziţie.
13. Continuaţi propoziţiile… - pentru a realiza evaluarea unei sesiuni de lucru se
poate cere participanţilor să continue următoarele propoziţii:
• Astăzi, când am început să lucrăm, mă simţeam…
• Când am auzit despre acest …..(seminar, curs etc) mă aşteptam…
• Mă întreb dacă ceilalţi participanţi…..
• Cred că formatorii….
• Dintre toate activităţile de astăzi…
• La sfârşitul acestui ….(seminar, curs etc) mă aştept…..
• Astăzi, la sfârşitul zilei de lucru, mă simţeam…

14. Zile de naştere… - pentru a încuraja comunicarea non-verbală a grupului,
participanţii sunt solicitaţi să se aşeze în ordinea crescătoare a datelor de naştere (de la 1 Ianuarie
la 31 Decembrie), fără să comunice între ei, folosind doar mimica şi gesturile. Ca o variantă,
paticipanţii pot fi solicitaţi să se aşeze în ordinea alfabetică a prenumelor/numelor.
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15. Jocul de lego… - pentru a demonstra dificultăţile comunicării se solicită ca doi
participanţi să se aşeze cu spatele unul la altul. Unul dintre ei primeşte un obiect construit din
elemente lego, iar celălalt doar piesele necesare pentru construirea obiectului. Gradul de
complexitate trebuie moderat funcţie de vârsta participanţilor. Folosind explicaţiile colegului care
deţine obiectul deja construit, celălalt participant trebuie să reconstituie obiectul. Similar, se poate
realiza aceeaşi activitate folosind desene geometrice pe care celălalt participant trebuie să le
reconstituie.

16. Prezentări reciproce.… - pentru a iniţia un seminar, curs etc, participanţii se
grupează în perechi, discută între ei timp de 5-10 minute, după care îşi prezintă reciproc partenerul.
Este o metodă mai activă decât autoprezentarea.

17. Promovarea echipei.… - pentru a stimula colaborarea între membrii grupului,
se formează echipe de trei-şase persoane, echipele fiind solicitate să elaboreze un poster/pliant care
să promoveze echipa, subliniind personalitatea/caracteristicile fiecărui membru al echipei.

18. Criterii de grupare.… - pentru a sublinia diversitatea participanţilor la un
seminar, curs etc, un voluntar alege un grup de participanţi funcţie de un criteriu doar de el ştiut.
Grupul astfel format se adună şi încearcă să identifice criteriul de grupare.

19. Părerea mea.… - pentru a evalua participarea fiecărui membru la un seminar,
curs etc, fiecare participant primeşte o hârtie albă pe care şi-o lipeşte pe spate, urmând ca fiecare
să treacă pe la colegii săi, notând în mod anonim, părerea pe care o are despre el. Foile astfel scrise
se citesc abia după ce toţi şi-au exprimat părerea depre toată lumea.

20. Acronim.… - pentru a iniţia un seminar, curs etc, participanţii sunt solicitaţi să
compună un acronim pornind de la literele prenumelui său (ex. Ana – A – ambiţioasă, N –
năstruşnică, A – altruistă).

21. Cuvântul care mă descrie… - pentru a iniţia un seminar, curs etc, participanţii
sunt solicitaţi să spună un singur cuvânt care descrie o calitate/particularitate a lor.

22. Picasso… - jumătate dintre participanţi sunt solicitaţi să realizeze un desen
abstract. Cealalaltă jumătate trebuie să încerce să găsească o semnificaţie a desenelor.

23. Icebergul… - pentru a iniţia un seminar, curs etc, la care participă persoane din
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ţări/comunităţi diferite, participanţii sunt solicitaţi să enumere stereotipurile legate de acel grup,
acestea reprezentând partea vizibilă a “icebergului”. Apoi, fiecare grup enumeră lucrurile întradevăr reale, adică partea nevăzută a “icebergului”.

24. Motivaţii… - se formează grupuri de trei – şase participanţi, reprezentanţii
fiecărui grup fiind solicitaţi să enumere trei cauze pentru care nu sunt motivaţi în realizarea unei
sarcini. Apoi se face schimb de liste, fiecare grup trebuind să găsească soluţii pentru fiecare cauză
a nemotivării enumerată de alt grup.

25. Bomboane … - pentru a iniţia un seminar, curs etc, fiecare participant este
servit cu bomboane. Se subliniază că pot/trebuie să ia mai mult de o bomboană. După ce sunt
serviţi toţi cu bomboane, fiecare trebuie să spună despre sine atâtea lucruri câte bomboane a luat.

26. Scrisoare către mine însumi/însămi… - pentru a evalua un seminar, curs
etc, participanţii sunt solicitaţi să scrie o scrisoare către sine, scrisoare care le va fi trimisă de
organizatori după un anume interval de timp (o lună, trei luni etc). În scrisoare trebuie să noteze
acele lucruri care i-au impresionat, pe care o să încerce să nu le uite şi pe care au promis să le facă
(de ex. să ţină legătura cu ceilalţi membrii ai grupului).

27. Lucruri in comun… - Participanţii se împart în sub-grupuri şi primesc câte o foaie
de hârtie, pe care trebuie să noteze cât mai multe lucruri pe care le au în comun (acestea pot fi şi
lucruri amuzante şi destul de simple, de genul “ne plac jeleurile colorate” sau “vorbim în somn”),
după care sunt prezentate tuturor. Jocul poate fi transformat într-un concurs, câştigând grupul care
a identificat cele mai multe lucruri în comun, într-un timp dat. Se poate realiza acelaşi joc şi pentru
“Lucruri unice”.

28. Cine sunt ?…. - Fiecare participant primeşte 2 cartonaşe: „Autoportret” şi
„Ce îmi place”. Pe faţa goală a cartonaşului „Autoportret”, fiecare oferă amănunte despre propria
persoană: vârsta, înălţimea, numărul de la pantof, culoarea ochilor etc. Pe faţa goală a cartonaşului
„Ce îmi place”, va face o listă a preferinţelor sale privitoare la sport, cărţi, cântece, filme, culori,
animale etc.
Participanţii se aşază în cerc şi fiecare citeşte cu glas tare cele 2 cartonaşe. Cartonaşele
se strâng în 2 teancuri, se amestecă şi se aşază cu scrisul în jos. Pe rând, fiecare va trage câte un
cartonaş din fiecare teanc, pe care îl citeşte cu glas tare. El trebuie să ghicească cui îi aparţine.
Dacă ghiceşte capătă o boabă de fasole, dacă nu, cartonaşul se pune la loc, ultimul în teanc şi jocul
continuă. Câştigă cel care a strâns mai multe boabe de fasole.

29. Lista cu definiții…- Fiecare scrie pe un bileţel o caracteristică a sa pe care
presupune că lumea nu o cunoaşte, fără a-şi scrie numele. Se face o listă mare cu toate caracteristicile,
numerotate. Prin convorbiri directe, fiecare încearcă să identifice persoanele cărora le aparţin
caracteristicile. După 15-20 de minute, se numără numărul persoanelor identificate. Cei care nu au
fost identificaţi de nimeni îşi spun ei caracteristica.
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30. Caleidoscop…- Se formează grupuri de 6 persoane. Fiecare echipă urmează să
realizeze prin desen un personaj simbolic care să prezinte o caracteristică a fiecărei persoane
aparţinând echipei respective. De exemplu: ochi albaştri ca ...., cercei ca ..... etc. După 15 minute,
fiecare echipă îşi va prezenta desenul urmând ca ceilalţi participanţi să ghicească cui aparţin
caracteristicile personajului respectiv.

2. Metode şi tehnici de lucru în educaţia pentru
dezvoltare durabilă

Elaborarea progresivă este procesul de stabilire a debutului procesului de
comunicare între membrii grupului şi prezentarea lor reciprocă, studierea de către ei a temelor
enunţate prin instrucţiuni succesive; se desfăşoară în mai multe etape de subgrupare şi grupare.
Participanţii sunt invitaţi să se grupeze mai întâi câte doi sau trei, apoi să se regrupeze succesiv în
subgrupuri de dimensiuni crescânde, prin fuzionarea subgrupurilor anterioare, pe durate din ce în
ce mai lungi, până se reîntregeşte grupul. Acest proces de o mare simplitate permite organizarea
unui grup mare în subgrupuri de dimensiuni convenabile. În al doilea rând, el vizează ameliorarea
calităţilor unei prezentări sau ale interrelaţiilor dintr-un grup, permiţând realizarea următoarelor
obiective:
• Stabilirea unui proces eficace de prezentare aprofundată a persoanelor în cadrul unui
grup, cu evitarea tăcerilor sau a monologurilor caracteristice momentelor iniţiale ale unei
reuniuni;
• Crearea unei ambianţe de comunicare, prin contacte între toţi membrii grupului;
• Facilitarea unui demers de apropiere, ajutând membrii grupului să se cunoască într-un mod
mai personal;
• Asigurarea formării de subgrupuri eterogene, unite în cadrul grupului;
• Realizarea participării personale, a fiecăruia dintre membrii grupului la o activitate de
reflecţie colectivă, prin comunicări succesive, în grupuri cu dimensiuni din ce în ce mai
mari;
• Determinarea explorării progresive a unei teme, în profunzime, prin confruntarea diferitelor
poziţii şi decantarea lor progresivă.
Exemplul 1: “Ce se aşteaptă de la un seminar/curs?”. Se realizează
microgrupuri formate din două persoane care vor desfăşura interviuri reciproce cu
privire la obiectivele personale, aşteptările pe care le au în legătură cu respectivul
seminar. Apoi, jumătate din microgrupurile formate astfel se separă şi se alătură
(câte o persoană) microgrupurilor anterioare. Se repetă interviurile şi se structurează într-o formă
care va fi prezentată întregului grup.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 25 minute.
Materiale necesare: -.
Grup ţintă: elevi clasele VII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
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Tehnici intergrupale - un grup este împărţit în subgrupuri (numite primare);

un intergrup este un subgrup secundar, care se constituie prin extragerea unuia sau mai multor
membri din mai multe subgrupuri primare. Un intergrup complet este cel în care sunt reprezentate
toate subgrupurile primare şi intergrup parţial – este cel în care grupurile primare nu sunt, toate,
reprezentate. Poate exista un singur intergrup (însărcinat cu o misiune de informare şi de coordonare)
sau mai multe.
Obiectivul principal al acestei tehnici constă în creşterea nivelului de intercomunicare
dintre două subgrupuri instituite în cadrul unui grup, ca şi în avansarea rapidă a eficienţei activităţii
subgrupurilor. El asigură o economie a timpilor destinaţi reunirii lucrărilor efectuate de către
subgrupurile primare, deoarece prin intermediul intergrupurilor persoanele din diverse subgrupuri
se pun la curent într-un mod direct şi rapid cu privire la orientările lor în interiorul subgrupurilor
respective.
Prin urmare, intergrupurile pot facilita reuniunea în plen, adesea dificilă şi nesatisfăcătoare
la nivelul informării reciproce a persoanelor. Intergrupurile îndepărtează presiunea pe care
raportorul, profesorul, animatorul etc, o pot exercita asupra activităţii şi, implicit, asupra progresului
subgrupurilor primare.
În schimb, ele introduc diferenţe în ceea ce priveşte evidenţierea unor concluzii comune
în ansamblul grupurilor. E necesar să se aibă în vedere raportarea scrisă a activităţii grupurilor
intermediare, cât şi ale întregului grup care să servească la elaborarea de bilanţuri sau efectuarea
unor operaţii de evaluare.
Exemplul 2: “Ce este, de fapt, o arie protejată ?” – participanţii sunt
solicitaţi să elaboreze individual şi să noteze pe o foaie de hârtie definiţia unei
arii protejate. După cinci minute, definiţiile sunt colectate şi afişate linear pe un
perete, astfel încât să poată fi numerotate, alternativ, cu 1 şi respectiv 2. Două
persoane care au definiţiile afişate învecinat (notate cu 1 şi 2) vor forma un tandem care va încerca
să elaboreze o definiţie comună. Aceasta va fi afişată pe perete deasupra definiţiilor anterioare ale
celor două persoane. Se notează noile definiţii şi se grupează încercând să-şi combine enunţurile
într-o formulare unică. Se repetă procedeul până când se ajunge la două-trei subgrupuri, care îşi vor
prezenta în plen definiţiile (prin scrierea pe tablă sau pe un flip chart), urmând să se discute cât de
adecvată este fiecare, încercând în final să se compileze o definiţie cât mai completă. Se poate avea
în vedere următoarea definiţie: “O arie protejată este o zonă terestră sau marină special dedicată
protecţiei diversităţii biologice, administrată prin mijloace legale specifice. Uniunea Internaţională
pentru Conservarea Naturii, prin Comisia sa pentru Parcuri Naţionale şi Arii Protejate stabileşte,
în 1978, zece categorii administrative, având drept scop standardizarea internaţională a clasificării
ariilor protejate. Acestă clasificare a ariilor protejate a fost larg utilizată până în 1992, când s-a
propus revizuirea şi actualizarea acesteia, astfel încât, în present, IUCN foloseşte un sistem de
clasificare ce cuprinde şase categorii”.
Număr optim de participanţi: 24. În funcţie de mărimea grupului, numărul de faze
intermediare variază şi timpul necesar poate fi mai mare.
Durată: 45 minute.
Materiale necesare: bileţele de hârtie tip post-it, de culori diferite pentru fiecare etapă.
Grup ţintă: elevi clasele VII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
Variante: similar se poate realiza identificarea rolurilor/valorii (bunurilor şi serviciilor)
ariilor protejate, a categoriilor de arii protejate etc.
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Exemplul 3: “Obiectivele specifice ale educaţiei pentru dezvoltare
durabilă”. Se formează cinci grupuri de participanţi, fiecare primind zece cărţi
(format A7), albe, pe care îşi vor scrie numele sau un pseudonim/simbol
reprezentativ pentru grup şi pe care notează zece obiective specifice ale educaţiei
pentru dezvoltare durabilă (câte unul pentru fiecare carte). Se colectează cărţile (50 pentru fiecare
grup) şi se aşează cu faţa în jos în mijlocul grupului. Participanţii nu au voie să vorbească unii cu
alţii. Fiecare membru al grupului ia, pe rând, din teanc, câte o carte – dacă obiectivul înscris i se
pare adecvat, păstrează cartea, dacă nu o aşează cu faţa în jos într-un alt teanc. Se realizează
tururile următoare până la epuizarea teancului de cărţi, apoi se abordează teancul cărţilor respinse
de diferiţi participanţi. Scopul este ca fiecare membru al grupului să termine jocul cu un set de cărţi
care au obiective adecvate concepţiilor sale. Cărţile pot fi proprii (scrise la începutul jocului de el)
sau ale altora, care au scris obiective mai “corecte” decât cele proprii. În finalul jocului fiecare
participant face o contabilizare a numărului de cărţi de care este mulţumit (ca şi obiective încrise)
şi cărţi de care este nemulţumit (obiectivele nu sunt corespunzătoare).
Număr optim de participanţi: 25.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: 50 cărţi albe, format A7, pentru fiecare grup de cinci persoane, flipchart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Comunicarea rotativă - această tehnică are ca obiect stabilirea unei comunicări

regulate între mai multe subgrupuri, care funcţionează în paralel, pe parcursul unei
activităţi de reflectare sau de elaborare.
Exerciţiul se derulează în mai multe faze, de durate egale. La sfârşitul fiecarei faze, câte
o persoană din fiecare subgrup se îndreaptă spre un alt subgrup, urmând un plan precis, în aşa
fel încât fiecare participant să-şi schimbe o singură dată subgrupul. În acest timp însă unul sau
doi observatori nu îşi schimbă locul, pentru a asigura o oarecare stabilitate în interiorul fiecărui
subgrup.
Numărul de participanţi poate fi extrem de variabil. Teoretic, fiecare subgrup trebuie
să cuprindă atâţia membri câte subgrupuri sunt: patru subgrupuri de câte patru persoane; zece
subgrupuri de câte zece persoane. În toate cazurile, se poate opri succesiunea mişcărilor sau se
poate merge până la epuizarea variantelor de mişcare. În sfârşit, dacă subgrupurile sunt egale, pot
fi mai mulţi observatori. Obiectivele urmărite sunt:
• Asigurarea coeziunii unui grup şi a coerenţei unui studiu;
• Facilitatea relaţiilor dintre subgrupuri, în cadrul unui grup, prin evitarea închiderii lor;
• Favorizarea comunicării dintre persoane, în interiorul grupului, printr-o simbolistică de
deschidere;
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•
•
•

Iniţierea unei forme dinamice de subgrupare, prin conjugarea stabilităţii cu reînnoirea;
Obţinerea unor şanse de mai bună comunicare, prin reînnoirea unui subgrup;
Dezvoltarea capacităţii de întâmpinare şi a celei de adaptare.

Exemplul 4: “Care sunt obiectivele educaţiei pentru dezvoltare
durabilă?” – se formează şapte grupuri a patru persoane fiecare. Fiecare grup are
sarcina de a identifica o categorie de obiective ale educaţiei pentru dezvoltare
durabilă: cognitive, afective, praxiologice, creative, reflexive, de interacţiune
socială, de comunicare. Participanţii au la dispoziţie cinci minute pentru a formula obiective, apoi
se realizează deplasarea unui membru al fiecărui subgrup către subgrupul învecinat, în sens orar.
După alte cinci minute se face din nou un schimb, şi după alte cinci minute un altul. În fiecare
subgrup rămâne fix liderul de grup care asigură continuitatea şi coerenţa demersului de realizat. În
final, listele de obiective se afişează, fiecare categorie de obiectiv urmând a fi analizat de persoanele
care n-au participat deloc la elaborarea listelor respective. Pentru mai multă operativitate, poate fi
util ca persoanele din interiorul fiecărui grup să se numere de la unu la patru. În prima rundă de
mutarea de deplasează numerele “unu” de la un grup la grupul învecinat, în sens orar, la a doua
rundă numerele “doi” şi la a treia numerele “trei”.
Număr optim de participanţi: 28.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 5: “Ce este educaţia pentru dezvoltare durabilă – ierarhizarea/
clasificarea obiectivelor acesteia”. Se formează subgrupuri de cinci-opt
persoane, fiecare subgrup având aceeaşi sarcină: clasificarea pe trei categorii a
următoarelor afirmaţii/definiţii ale educaţiei pentru dezvoltare durabilă. Definiţiile
se notează pe “cărţi” format A7 care se vor lipi pe un tabel format A3, tabel cu trei coloane:
importanţă mare, medie, scăzută. Definiţiile sunt următoarele:
1. Educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să fie concentrată în principal pe mediul natural;
2. Educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să fie concentrată în principal pe dezvoltarea
de abilităţi individuale;
3. Educaţia pentru dezvoltare durabilă este foarte asemănătoare cu ecologia;
4. Educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să încerce să influenţeze atitudinea oamenilor
în raport cu mediul;
5. Educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să fie concentrată în principal pe problemele
locale de mediu;
6. Educaţia pentru dezvoltare durabilă este acelaşi lucru cu educaţia pentru conservarea
naturii;
7. Educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să furnizeze oamenilor cunoştinţe despre
mediu;
8. Educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să-i determine pe oameni să se comporte faţă
de natură într-un sens pozitiv, altfel decât o făceau înainte;
9. Educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să fie concentrată în principal pe problemele
globale de mediu;
10. Cel mai important loc de desfăşurare al educaţiei pentru dezvoltare durabilă este şcoala;
11. Educaţia pentru dezvoltare durabilă ar trebui să fie o materie predată aparte în curriculum
şcolar;
12. Educaţia pentru dezvoltare durabilă este la fel de importantă ca orice altă materie predată
în şcoală.
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Număr optim de participanţi: 28.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: 12 cărţi format A7 şi tabel format A3 pentru fiecare subgrup.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Emisiune “în direct” a unui grup – mai multe grupuri paralele sunt invitate

să pregătească câte o emisiune, realizată de fiecare grup pentru celelalte. Fiecare grup, după ce şi-a
pregătit comunicarea, dispune de zece minute pentru a comunica, în modul cel mai sugestiv posibil
(prin pantomimă, scenete, joc, interviu etc), ceea ce doreşte să împărtăşească în legătură cu un
anume subiect. Obiectivele acestei metode sunt:
• Antrenarea în comunicarea de experienţe a grupurilor mici;
• Exersarea comunicării unor experienţe trăite, altor persoane, care nu au participat la ele;
• Stimularea creativităţii în comunicare.
Exemplul 6: “Transmiterea unor mesaje ecologiste”. Există numeroase
metode şi tehnici care descriu modul în care se poate elabora un mesaj, care să
atingă în mod eficient grupul ţintă. Se solicită ca în prelabil să se observe domeniul
publicitar, astfel încât să se poată oferi un exemplu de spot/afiş publicitar care să
fie legat într-un fel sau altul de natură. Se solicită participanţilor să răspundă la următoarele
întrebări:
• Care este scopul celor care au realizat spotul?
• Ce imagini ale naturii sunt folosite pentru a vinde produsul?
• Ce imagini au legătură directă cu produsul?
• Dacă nu există o astfel de legătură, ce imagini sunt inspirate de natură?
• Ce stereotip este creat sau subliniat?
• Ce influenţe negative asupra naturii poate avea această publicitate?
• Cum s-ar putea modifica reclama pentru a anula influenţa negativă?
Folosind tipurile de tehnici descrise mai jos, participanţii sunt solicitaţi să formuleze
un astfel de mesaj, alegând una din temele următoare: conservarea populaţiilor de delfinii din
Marea Neagră, ariile protejate din judeţul Constanţa, eco-turismul în zona costieră a Mării Negre.
Tehnicile care pot fi folosite sunt:
1. Captarea atenţiei:
a. Sloganuri (“numai pentru cei care…”)
b. Imagini/culori/sunete
2. Generarea încrederii:
a. Camaraderie (“generaţia..”)
b. Recunoaştere (utilizarea unor personalităţi)
c. Statut (“eşti în grupul…”)
3. Dorinţă/necesitate:
a. Exagerare (“aş merge… pentru…”)
b. Prejudecăţi (“…este mai interesantă decât…”)
c. Numere (“nouă din zece persoane aleg…”)
4. Caracter imediat/urgent:
a. Exagerare (“ultima posibilitate pentru a …”)
b. Numere (“12 zile până la…”)
Număr optim de participanţi: 15-20.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale tehnicilor publicitare şi ale temelor, hârtie format
A5.
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Grup ţintă: elevi clasele VII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Tehnica vecinătăţii - într-o primă fază, participanţii sunt invitaţi să se
numere, în ordine, în sens circular, câte unul sau câte doi, în continuitate. Mesajele provenind de
la persoanele cu numărul unu vor fi retransmise celor cu numărul doi şi aşa mai departe, până când
se centralizează într-un tabel comun. Avantajele utilizării acestei tehnici sunt:
• Stabilirea unui contact real între vecini care ar avea tendinţa de a comunica mai puţin
eficient, pentru a face mai comunicativ şi mai puţin opozitiv (din cauza inerţiei) cercul de
persoane reunite;
• Crearea, în cadrul grupului, a unei asimetrii între roluri, care să antreneze o dinamică de
relaţie;
• Exersarea, în multiple roluri, a ascultării, chestionării şi transmiterii informaţiilor.
Exemplul 7: “Caracteristicile unei lecţii optime de educaţie pentru
dezvoltare durabilă ”. Fiecare membru al grupului este solicitat să exprime
succint (într-un cuvânt sau printr-o expresie) caracteristicile unei lecţii (formale
sau nonformale) de educaţie pentru dezvoltare durabilă. Contribuţiile membrilor
grupului se înscriu pe flip-chart, în ordinea în care sunt exprimate de participanţi, apoi sunt
comentate de întregul grup.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 35 minute.
Materiale necesare: flip-chart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Dispozitivul Phillips 6 x 6 - Această tehnică (Phillips 6 x 6 sau “p” persoane,

timp de “m” minute) permite fracţionarea rapidă a unui grup mare în subgrupuri
eterogene, pentru consultarea privind unele aspecte sau pentru discutarea pe scurt a unui subiect
dat. Ulterior, în plenul grupului, purtătorii de cuvânt ai acestor subgrupuri comunică în mod succint,
opiniile sau propunerile emise în fiecare dintre ele. Astfel, se realizează:
• Anularea incertitudinilor reciproce ale indivizilor şi a inerţiilor grupale;
• Abordarea mai multor aspecte ale unei întrebări, într-un timp limitat, prin schimbarea în
mod spontan a reflecţiilor între subgrupurile de participanţi;
• Facilitatea exprimării şi a comunicării între mai mult de cincisprezece persoane în acelaşi
timp;
• Favorizarea unui mod de a lua decizii, reprezentativ pentru diversele tendinţe care apar în
interiorul unui ansamblu, într-un interval minim de timp;
• Favorizarea confruntării percepţiilor individuale şi a creativităţii, proprii activităţii în grup,
cu asumarea complementarităţii acestor percepţii.
Exemplul 8: “Eco-auditul sau care este impactul şcolii asupra mediului
local?” – pentru evaluarea impactului activităţii de zi cu zi a unei şcoli asupra
mediului local, învecinat, cât şi propunerea de metode prin care să se limiteze
influenţele negative, se formează şase grupuri a patru persoane fiecare. Fiecare
grup va trage la sorţi una din temele de care se poate ocupa în cadrul exerciţiului, dintre următoarele:
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managementul energiei în şcoală, managementul apei, tipuri de transport în zonă, managementul
deşeurilor, managementul zonei din jurul şcolii, educaţia pentru dezvoltare durabilă în şcoală
(formal şi nonformal). Fiecare grup va formula un număr cât mai mare de criterii de analizat, într-o
forma cât mai precisă (ex.: câţi metri cubi de apă se consumă lunar în şcoală, câţi kw se consumă
lunar în şcoală). În final un purtător de cuvânt va prezenta în plen lista de criterii, urmând ca
celelalte grupuri să adauge sau să elimine variante.
Număr optim de participanţi: 24.
Durată: 45 minute.
Materiale necesare: hârtie A4, bilete cu teme.
Grup ţintă: elevi clasele VII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Exprimarea ideilor despre
natură folosind diferite medii de
comunicare
Colectarea, clasificarea şi
interpretarea datelor relative la
mediu
Căutarea, analizarea, şi
evaluarea informaţiilor
provenite din diferite surse
Planificarea şi organizarea de
proiecte de mediu
Identificarea cauzelor şi
consecinţelor problemelor de
mediu
Formarea de opinii privind
problemele de mediu
Formarea de judecăţi de valoare
privind problemele de mediu
Lucrul în echipă pentru
realizarea proiectelor de mediu
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Religie

Educaţie artistică

Educaţie fizică

Limbi straine

Geografie

Istorie

Tehnologie

Ştiinţele naturii

Matematică

Abilităţi (capacităţi
instrumentale) dobândite
prin realizarea educaţiei
pentru mediu

Limba română

Exemplul 9: “Relaţia obiective - discipline în cadrul educaţiei pentru
dezvoltare durabilă” – pentru a identifica aportul diferitelor discipline la
realizarea obiectivelor educaţiei pentru dezvoltare durabilă se solicită participanţilor
să bifeze în cadrul următoarelor tabele (pentru competenţe instrumentale şi
ştiinţifice/cognitive) variantele considerate adecvate sistemului nostru de
învăţământ. Se formează două grupuri, fiecare urmând să primească un tabel. După 10 minute se
face schimb de tabele, iar grupul celălalt va completa pe acelaşi formular, tot timp de 10 minute,
folosind însă o culoare diferită. În final se compară cele două opţiuni pentru fiecare dintre cele
două tabele, acolo unde există diferenţe, reprezentanţii fiind rugaţi să justifice alegerea făcută.
Număr optim de participanţi: 28.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: tabele pe hârtie format A4.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
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Religie

Educaţie artistică

Educaţie fizică

Limbi straine

Geografie

Istorie

Tehnologie

Ştiinţele naturii

Matematică

Cunoştinţe (capacităţi
cognitive) dobândite
prin realizarea educaţiei
pentru mediu

Limba română

Asumarea de responsabilităţi
individuale/grupale faţă de
mediu
Integrarea informaţiilor obţinute
într-o bază de date
Susţinerea procesului
investigativ folosind tehnologia
informaţiei
Interpretarea datelor statistice
relative la mediu

Desfăşurarea proceselor
naturale
Impactul activităţilor antropice
asupra mediului
Tipuri de ecosisteme
Probleme de mediu
Controlul legislativ al
proiectelor de utilizare a
resurselor naturale
Interdependenţa indivizilor,
grupurilor, comunităţilor,
naţiunilor din punct de vedere
al resurselor mediului
Conflictele generate de
problemele de mediu
Dependenţa populaţiei umane
de resursele naturale
Modul de afectare al naturii de
deciziile/acţiunile umane din
trecut
Importanţa considerării
aspectelor estetice în
planificarea teritoriului
Importanta acţiunilor de
protecţie a mediului

Exemplul 10: “Tipuri de lecţii de educaţie pentru dezvoltare durabilă
”. Subgrupuri de trei-patru persoane primesc prezentarea unor “lecţii” ipotetice de
educaţie pentru dezvoltare durabilă desfăşurate în diferite contexte:
1.
Elevii din această clasă tocmai au terminat de vizionat o casetă video care
prezintă diversitatea arheologică/biologică/ecologică a unei arii învecinate şcolii şi
care este în centrul unei dispute (cu privire la proprietatea acestei suprafeţe). Elevii au
analizat deja un editoral dintr-un ziar local, care subliniază importanţa problemei aflată
în dezbatere: interesele unei companii de exploatare a lemnului; părerile localnicilor;
poziţia autorităţilor locale şi ale unor organizaţii de conservarea naturii. Elevii pregătesc
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

acum o listă de întrebări pentru reprezentanţii uneia din cele patru categorii menţionate
anterior (companie, localnici, autorităţi, organizaţie ecologistă).
Elevii participă la o tabără în care una din zile este dedicată identificării adaptărilor/
comportamentelor animalelor cu activitate crepusculară. Anterior, ei au dezbătut
problema realizării unor observaţii în natură care să nu afecteze habitatele/activitatea
organismelor animale.
Elevii din această clasă sunt la capătul unei perioade de patru săptămâni în care au
studiat poluarea industrială şi acum îşi prezintă concluziile după modelul unei dezbateri
într-o comisie parlamentară. Tocmai s-a “aflat” intenţia guvernului de a spori taxele pe
emisii poluante. Un grup de elevi, care “reprezintă” firmele ce pot avea de pierdut în
urma acestor măsuri, îşi prezintă argumentele.
Elevii citesc un material produs de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului, referitor
la conservarea solurilor. Profesorul le cere să facă o listă cu cinci metode prin care
fermierii pot reduce degradarea solurilor. Elevii sunt interesaţi de o diagramă din această
broşură care arată că pentru a produce un kg de pâine se poate înregistra erodarea a 7
kg de sol, dacă grâul este cultivat necorespunzător.
Elevii din această clasă şi-au orientat atenţia asupra planificării teritoriului în oraşul lor.
După ce s-au documentat cu privire la modul în care s-a exploatat suprafaţa construită
în trecut, acum, împărţiţi în două grupe, urmăresc acţiunea unei companii, care a
propus primăriei un plan de afaceri pentru o creştere a zonelor rezidenţiale cu 40 ha,
prin cumpărarea terenurilor unor fermieri din preajma oraşului. Elevii se străduiesc să
găsească argumente pro şi contra acestei iniţiative.
Elevii acestei clase sunt în laborator şi studiază productivitatea biologică. Pentru aceasta
au prelevat toate plantele de pe o suprafaţă de 1m2 de teren, le-au uscat şi au măsurat
creşterea de biomasă realizată în trei luni de vară, comparând-o cu creşterea realizată
de o suprafaţă similară după trei luni de primăvară. Scopul este de a evalua succesul
unei acţiuni de reconstrucţie ecologică a unei zone învecinate.
Elevii din această clasă participă la un curs de arte plastice – realizează colaje folosind
frunze, pietre, bucăţi de lemn, hârtii, sticle, cutii de metal etc. Colajul artistic urmăreşte
să exprime părerea lor cu privire la modul în care oamenii tratează natura. Materialele
folosite trebuie să le obţină/culeagă din curtea şcolii sau din vecinătatea acesteia.

După ce participanţii citesc cele şapte exemple/tipuri de lecţii, ei trebuie să răspundă la
următoarele întrebări:
• Pe care din aceste şapte lecţii aţi vrea să le predaţi şi de ce?
• Consideraţi că este inadecvată una din cele şapte lecţii? Dacă da, care şi de ce?
• Cum contribuie fiecare dintre cele şapte lecţii la formarea unei atitudini pozitive faţă de
conceptul de dezvoltare durabilă?
• Clasificaţi cele şapte lecţii după cum se adesează educaţiei în, pentru şi despre mediu.
• Ce obiective îşi propun fiecare dintre cele şapte lecţii?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: copii ale prezentărilor celor şapte lecţii pe hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 11: “Complexitatea sistemului socio-uman”. Se prezintă
întregului grup următoarea schemă, fiind invitaţi, apoi, pe grupuri să integreze în
schema respectivă următoarele noţiuni pe care să le explice, precizând ce rol au în
sistemul socio-uman.
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Decizie

Sistemul politic
Relaţii
interumane

Sistemul
social

Sistemul
economic

Finanţări
Locuri de
muncă

Sistemul ecologic

Sistemele de suport ale vieţii

•
•
•
•

Noţiunile care trebui integrate în schema de mai sus sunt:
 Conservarea (necesară pentru menţinerea sistemelor de suport ale vieţii);
Noţiunile care trebui integrate în schema de mai sus sunt:
 Pace (cooperarea armonioasă a naţiunilor/raselor umane);
Conservarea (necesară pentru menţinerea sistemelor de suport ale vieţii);
 Dezvoltare (indivizii/societăţile care să asigure suportul evoluţiilor viitoare);
Pace (cooperarea armonioasă a naţiunilor/raselor umane);
 Democraţie
(influenţa oamenilor
în managementul
sistemului
politic, social,
Dezvoltare
(indivizii/societăţile
care să asigure
suportul evoluţiilor
viitoare);
economic, ecologic).
Democraţie (influenţa oamenilor în managementul sistemului politic, social, economic,
Număr optim de participanţi: 20-30.
ecologic).
Durată: 20 minute.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Materiale necesare: hârtie format A4, flip-chart.
Durată:Grup
20 minute.
ţintă: elevi clasele X - XII, profesori.
Materiale
necesare:
Spaţiu: clasă.hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele X - XII, profesori.
Spaţiu: clasă. Reunirea prin metoda “percutarii” - atunci când mai multe

subgrupuri au lucrat la distanţă unele de altele, se încearcă stabilirea
comunicării
dintre prin
ele, prin
intermediul
unei serii- atunci
de mesaje
scurte,
percutante.
Seau
Reunirea
metoda
“percutarii”
când mai
multe
subgrupuri
lucrat la urmăreşte:
distanţă unele de altele, se încearcă stabilirea comunicării dintre ele, prin intermediul unei
 scurte,
Incitarea
fiecarui subgrup
la redactarea unor mesaje precise, destinate celorlalte
serii de mesaje
percutante.
Se urmăreşte:
• Incitareasubgrupuri;
fiecarui subgrup la redactarea unor mesaje precise, destinate celorlalte subgrupuri;

Facilitarea
cu evitarea
constrângerilor
prin raporturi
prea strânse;
• Facilitarea reunirii, reunirii,
cu evitarea
constrângerilor
prin raporturi
prea strânse;
 Favorizarea
unor propuneri
venind
dinsubgrupurilor;
partea subgrupurilor;
• Favorizarea
unor propuneri
concise,concise,
venind din
partea
 Asigurarea
unuiechilibru
anumit echilibru
în exprimarea
fiecărui subgrup;
• Asigurarea
unui anumit
în exprimarea
fiecărui subgrup;
 Menţinerea
unui asupra
controlduratei
asupralor.
duratei lor.
• Menţinerea
unui control

Exemplul
12: este
“Ce
este managementul
integrat
al zoneişi
Exemplul
12: “Ce
managementul
integrat al
zonei costiere
cum ca
poate
fi folosit
ca temăde
în educaţie
curriculum
de
cum costiere
poate fi şi
folosit
temă
în curriculum
pentru
educaţie
pentru
dezvoltare
durabilă?”.
Se
formează
patru
grupuri
dezvoltare durabilă?”. Se formează patru grupuri de patru-cinci participanţi.
Fiecare grup primeşte sarcina de a formula, într-o manieră foarte succintă: definiţia,
obiectivele, elementele cheie, cadrul managementului integrat al zonei costiere, în final folosind
pentru comparaţie următorul tabel:
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Definiţia
managementului
integrat al zonei
costiere

Este un proces dinamic, prin care o strategie de coordonare este
dezvoltată şi implementată pentru alocarea resurselor de mediu,
socio-culturale şi instituţionale în scopul de a asigura conservarea
şi utilizarea multisectorială a zonei costiere, în condiţiile în care
interesele economico-sociale ce se întâlnesc în acestă zonă pot
genera o presiune însemnată asupra resurselor acestei arii.

Obiectivele
managementului
integrat al zonei
costiere

- promovarea utilizării durabile a resurselor;
- asigurarea echilibrării cererii de resurse în zona costieră;
- rezolvarea conflictelor generate de utilizarea resurselor;
- promovarea realizării de planuri strategice de dezvoltare pentru
zona costieră;
- promovarea respectării caracterului natural al zonei costiere.

Elementele
cheie ale
managementului
integrat al zonei
costiere

- zona costieră este o unitate de planificare;
- planificarea teritoriului şi managementul zonei costiere nu pot fi
considerate în mod separat;
- zona costieră este o arie ce necesită o atenţie specială din punct de
vedere al planificării şi managementului.

Cadrul
managementului
integrat al zonei
costiere

- necesită o perspectivă naţională şi o planificare pe termen lung;
-necesită comunicare/colaborare/coordonare între utilizatori,
manageri, proiectanţi;
- necesită implicarea publicului şi o abordare flexibilă;
-necesită o agenţie specializată care să abordeze toate problemele
zonei costiere.

Număr optim de participanţi: 16-20.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, hârtie A4, tabele pe hârtie format A4.
Grup ţintă: elevi clasele X - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Discuţie de tip panel (panel = eşantion) - principiul acestei tehnici constă în
utilizarea unui grup restrâns de specialişti reprezentativi, constituind un nucleu, în vederea studierii
unei probleme, în timp ce auditoriul intervine prin mesaje scrise. Discuţia de tip panel desemnează
exerciţiul în ansamblu. Obiective:
• Organizarea unei reţele de comunicare în interiorul unui grup mare, asigurând numărul
maxim de intervenţii şi implicarea tuturor participanţilor;
• Substituirea discursurilor sau monologurilor cu o discuţie mai puţin formală, chiar mai
dramatizată, permiţând studierea unei teme prin schimbul de informaţii contrastante sau
prin elaborarea unor idei noi, cu regularizarea constantă a comunicărilor;
• Sprijinirea fiecăruia în a-şi susţine mai bine punctul de vedere, în raport cu ideile celorlalţi,
mai mult sau mai puţin distincte, exprimate în cadrul panelului sau al auditoriului;
• Identificarea aspectelor emoţionale ale unei problematici.
Exemplul 13: “Marea Neagră – un ecosistem în declin permanent?”
– doi participanţi sunt solicitaţi să pregătească şi susţină o prezentare/dezbatere pe
tema problemelor de mediu ale Mării Negre, pentru o durată de maximum 20
minute. Se atribuie şi rolul de “secretar”, care va avea sarcina de a strânge întrebările
formulate de “audienţă” şi de a le adresa “specialiştilor”.
Număr optim de participanţi: 20-30.
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Durată: 60 minute.
Materiale necesare: hârtie format A5.
Grup ţintă: elevi clasele VII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

“Purtătorul de cuvânt”. Originalitatea acestei tehnici rezidă în tipul de

dispozitiv, axat pe discuţie în cadrul şedinţei generale, în care fiecare subgrup rămâne, compact, în
preajma unui purtător de cuvânt. Purtătorul de cuvânt îşi cedează locul altei persoane a subgrupului
respectiv, care să exprime o opinie personală. De asemenea, el poate intra în comunicare cu
membrii subgrupului său în anumite momente, când are nevoie de argumente pe care nu le posedă.
Obiectivele urmărite sunt:
• Reunirea lucrărilor efectuate de subgrupuri, care să fie mult mai antrenantă decât audierea
unor rapoarte succesive;
• Provocarea şi susţinerea unui demers de colaborare şi, eventual, de negociere în fiecare
subgrup, cu favorizarea mobilităţii purtătorilor de cuvânt şi a consultării de către aceştia a
colegilor lor;
• Asigurarea, prin proximitatea subgrupului aferent, a unui climat de securitate pentru
purtătorul de cuvânt;
• Menţinerea unui interes treaz în raport cu prezentările sau opiniile susţinute de către
celelalte subgrupuri;
• Favorizarea, prin această tehnică, a unui proces de aprofundare a comportamentului
democratic.
Exemplul 14: “Tipuri de educaţie”. Se formează patru subgrupuri de
patru-şase persoane, fiecare subgrup având sarcina de a identifica limitele şi
avantajele a patru tipuri de educaţie. Fiecare subgrup lucrează independent,
apoi un purtător de cuvânt prezintă rezultatele discuţiilor către plenul grupului.
Cele patru tipuri de educaţie sunt: educaţia pentru dezvoltare, educaţia pentru drepturile
omului, educaţia pentru pace, educaţia pentru mediu. Se poate folosi pentru orientarea finală a
discuţiilor următorul tabel:
Tipuri de
Limite
Avantaje
educaţie
Educaţia
pentru
dezvoltare

Prezintă problemele ţărilor în
curs de dezvoltare (educaţie
despre dezvoltare);
Prezintă viziunea propriei ţări
asupra dezvoltării;
Implicarea elevilor în planificare
este redusă.

Educaţia
pentru
drepturile
omului

Se bazează pe documente cheie
internaţionale;
Prezintă drepturile politice şi
civile;
Acceptă viziunea propriei ţări;
Permite studii de caz (educaţie
despre drepturile omului);
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Prezintă interdependenţa tipurilor de
dezvoltare;
Soluţiile constau în realizarea de
reforme politice şi economice;
Implicarea elevilor constă în
dezvoltarea de abilităţi, participarea
la luarea deciziilor (educaţie pentru
dezvoltare).
Accentuează ”noile drepturi” (cele
legate de mediu);
Drepturile sociale au aceeaşi
importanţă ca cele economice;
Permite explorarea altor abordări
decât cele ale propriei ţări;
Elevii îşi dezvoltă abilităţile într-un
climat educativ deschis, democratic
(educaţie pentru şi în respectul
drepturilor omului).
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Educaţia
pentru
pace

Prezintă conflictele locale;
Studiază cazuri specifice,
limitate (educaţie despre pace).

Educaţia
pentru
mediu

Studiază mediul local;
Observă caracteristicile
biologice/geografice
tradiţionale;
Dezvoltă interesul pentru
cercetarea aspectelor locale de
mediu (educaţie despre mediu).

Prezintă conflictele globale;
Include în conceptul de pace
echilibrele ecologice;
Elevii îşi dezvoltă abilităţile într-un
climat educativ deschis, democratic
(educaţie pentru şi în respectul
păcii).
Evidenţiază interdependenţa
problemelor locale, regionale,
globale de mediu;
Explorează relaţiile sistemului
socio-uman cu ecosistemul global;
Elevii îşi dezvoltă abilităţile într-un
climat educativ deschis, care permite
participarea la luarea deciziilor
(educaţie pentru mediu).

Număr optim de participanţi: 16-24.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: tabele pe hârtie format A4.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Tehnici de argumentare. În funcţie de o temă dată sau de o anumită teză,

două subgrupuri (sau două persoane) se vor înfrunta într-o şedinţă generală. Ceilalţi participanţi,
care nu contribuie direct la dezbatere, acceptă sau nu argumentele succesive exprimate, indiferent
de propriile lor sentimente faţă de acestea. Astfel se asigură:
• Antrenarea în spiritul obiectivităţii şi al toleranţei în raport cu ascultarea unei dezbateri;
• Exersarea privind precizia şi eficacitatea argumentării;
• Explorarea contradicţiilor unei teme sau ale unui proiect.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exemplul 15: “Principiile dezvoltării durabile” – pentru a clarifica domeniul
dezvoltării durabile s-au formulat de-a lungul timpului numeroase definiţii. Se
explică faptul că o parte din aceste definiţii sunt înscrise pe 16 cărţi format A7,
care se aşează în teanc cu faţa în jos:
Dezvoltarea durabilă este acea formă de dezvoltare care favorizează funcţiile naturale ale
biosferei;
Dezvoltarea durabilă este acea formă de dezvoltare care ia în consideraţie impactul antropic
asupra mediului şi resurselor naturale;
O activitate durabilă poate fi continuată fără probleme în viitor: nu produce deşeuri care
alterează sistemele naturale, nu alterează stabilitatea socială, nu epuizează resursele
naturale;
Dezvoltarea durabilă este acel tip de dezvoltare care răspunde necesităţilor generaţiei
actuale, fără a afecta nevoile de dezvoltare ale generaţiilor viitoare;
Elementul central al dezvoltării durabile este reprezentat de faptul că deciziile actuale nu
trebuie să altereze posibilităţile de a îmbunătăţi viitoare standarde ale vieţii umane;
Un obiectiv primordial al dezvoltării durabile este de a realiza o distribuţie echitabilă a
beneficiilor economice furnizate de activitatea antropică;
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7. Dezvoltarea durabilă – acea dezvoltare care îmbunătăţeşte calitatea vieţii umane;
8. O societate dezvoltată durabil este cea în care se trăieşte respectând limita impusă de mediu.
Nu este o societate cu creştere zero, ci cea care caută căi alternative de creştere;
9. Guvernele trebuie să susţină conceptul de dezvoltare durabilă. Prosperitatea stabilă poate fi
atinsă dacă natura este ocrotită;
10. O strategie de dezvoltare durabilă trebuie să îndeplinească nevoile populaţiei umane fără
să afecteze capacităţile productive necesare generaţiilor viitoare;
11. Dezvoltarea durabilă trebuie să ia în consideraţie factorii sociali, ecologici şi economici;
12. Dezvoltarea durabilă trebuie să ia în consideraţie consecinţele pe termen scurt, mediu şi
lung al acţiunilor umane;
13. Dezvoltarea durabilă trebuie să ia în consideraţie creşterea producţiei economice şi
menţinerea funcţionalităţii mediului;
14. Dezvoltarea durabilă înseamnă folosirea/conservarea resurselor comunităţii, astfel încât
procesele ecologice de care depinde viaţa, să susţină şi în viitor aceeaşi calitate a vieţii sau
mai bună;
15. În accepţiunea generală noţiunea de durabilitate sugerează abilitatea de a menţine o
activitate în condiţiile unui stres extern (ex.: agricultura durabilă este abilitatea de a menţine
productivitatea în faţa factorilor perturbatori ce pot acţiona);
16. Mangementul de mediu este doar un aspect al dezvoltării durabile – echitatea socială şi
culturală sunt de asemenea elemente fundamentale ale acestor concepte.
Pentru fiecare carte (extrasă pe rând de fiecare participant) se formulează următoarele
întrebări:
a) Ce aspecte ale caracterului “durabil” sunt evidenţiate?
b) Ce aspecte ale caracterului “dezvoltării” sunt evidenţiate?
c) Sunt elemente contradictorii în acea afirmaţie/definiţie?
d) Cine credeţi că a formulat acea definiţie? (un politician, un economist, un ecolog, un
întreprinzător, un om de ştiinţă etc) – pentru cea din urmă întrebare se foloseşte următoarea
cheie: afirmaţiile 1, 3, 7, 8, 15 au fost formulate de cercetători/oameni de ştiinţă, afirmaţiile
2, 4, 11, 16 au fost realizate de membrii ONG, afirmaţiile 5, 6, 10 de economişti, afirmaţiile
9, 12, 13, 14 de politicieni.
Apoi se aşează fiecare carte pe un domeniu din următoarele:
Conservarea
mediului natural

Susţinerea
echităţii
intergeneraţionale

Încurajarea
Susţinerea creşterii
exploatării
economice zero
mediului natural
pentru satisfacerea
nevoilor umane
Nu susţine
echitatea
intrageneraţională

Nu susţine
echitatea
intergeneraţională

Încurajarea
creşterii
economice
susţinute
Susţinerea echităţii
intrageneraţionale

În final se cere grupului să încerce să formuleze o definiţie proprie a dezvoltării durabile.
Număr optim de participanţi: 16-32.
Durată: 45 minute.
Materiale necesare: 16 cărţi format A7, tabel pe hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele X - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Împărţirea opiniilor. Această tehnică este recomandată de fiecare dată când

există o temă în raport cu care participanţii unui grup se pot împărţi în trei subgrupuri de opinie
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(acord, neutru, dezacord), aproape egale, circumscrise unei propoziţii, unei teze sau unei orientări
descinzând din respectiva temă. Această tehnică poate corespunde unuia dintre obiectivele
următoare:
• Degajarea şi evaluarea tuturor argumentelor posibile, în vederea susţinerii sau invalidării
unei teze;
• Atragerea tuturor membrilor unui grup, chiar şi a celor pe care o anumită temă îi interesează
mai puţin, prin încredinţarea unui rol formal (ex.: acela de membri ai juriului);
• Antrenarea în audierea unor persoane aflate în situaţie conflictuală;
• Exersarea în elaborarea unor strategii de critică şi apărare;
• Pregătirea pentru integrarea atât a elementului afectiv, cât şi a celui raţional în analiza unei
situaţii/teme.
Exemplul 16: “Tehnologia… şi cum ne influenţează viaţa de zi cu zi”.
Se prezintă mai multe afirmaţii legate de domeniul tehnologic, invitând apoi
participanţii să-şi exprime părerea cu privire la acestea, acordând “note” de la 1
(foarte important) la 9 (neimportant), fără să se poată acorda de două ori acelaşi
punctaj. Se formează astfel, pentru fiecare afirmaţie, trei grupuri: cei care sunt de acord (au acordat
punctaje între 1 şi 3), cei care nu sunt de acord cu afirmaţia respectivă (au acordat punctaje între 7
şi 9) şi cei care sunt neutri (au acordat punctaje între 4 şi 6). Subgrupul neutrilor va funcţiona ca
un juriu, în faţa căruia, după un oarecare timp de pregătire, celelalte două subgrupuri trimit, în mod
succesiv şi alternant, pe fiecare dintre membrii lor ca reprezentanţi, pentru a le apăra punctele de
vedere. Afirmaţiile sunt următoarele:
1. Tehnologia reprezintă crearea de noi produse/procese, care se presupune că îmbunătăţesc
confortul şi calitatea vieţii;
2. Tehnologiile materiale stau la baza societăţii de consum;
3. Tehnologiile sociale ghidează interacţiunile umane;
4. Interrrelaţiile între om şi tehnologie reprezintă metode de utilizare a resurselor;
5. Tehnologiile implică legătura între ştiinţă şi organizarea socială şi economică;
6. Tehnologia presupune crearea unor procese potenţial nelimitate şi care trebuie să scadă
costurile şi să îmbunătăţească caracteristicile producţiei;
7. Tehnologia este o ramură a cunoaşterii care studiază elemente aplicative ale ştiinţei şi
ingineriei;
8. Tehnologia reprezintă un mod de a explora elementele biofizice ale mediului, utilizându-le
ca resurse;
9. Tehnologia este un proces care duce la dezvoltarea durabilă a sistemului socio-uman de pe
Terra.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 45 minute.
Materiale necesare: liste cu afirmaţii pe hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele IX - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Discuţia întreruptă. Principiul ei este de a întrerupe schimburile unui subgrup
aflat în plină activitate, şi de a invita pe fiecare participant să analizeze ceea observă
referitor la poziţia în discuţie a fiecăruia dintre partenerii săi sau să comunice ce ar putea propune
(pozitiv) fiecăruia dintre ei. Se realizează:
• Relativizarea, de către fiecare participant, a propriei sale poziţii, prin plasarea, în anumite
momente, într-o situaţie de comparare faţă de poziţiile celorlalţi;
• Evitarea, graţie ritmicităţii întreruperilor, a derivelor conversaţionale, a căror inerţie
constituie un permanent pericol la adresa procesului de comunicare.
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Exemplul 17: “Educaţia în, pentru şi despre mediu”. Se formează trei
grupuri de cinci-şapte membri, fiecare având de dezbătut caracteristicile unuia
dintre cele trei domenii ale educaţiei ecologice. În final se prezintă concluziile
către întregul grup.
Se încearcă să se răspundă la următoarele întrebări:
Care este cel mai eficient tip de educaţie ecologică?
Care ar putea fi definiţiile celor trei tipuri de educaţie?
Care sunt avantajele fiecărui tip de educaţie ecologică?
Care sunt dezavantajele fiecărui tip de educaţie ecologică?
Care sunt principalele asemănări între cele trei tipuri de educaţie ecologică?
Care sunt principalele deosebiri între cele trei tipuri de educaţie ecologică?
Se pot folosi (în final), ca material ajutător, următoarele prezentări ale celor trei domenii:
Educaţia despre mediu: asigură înţelegerea modului de funcţionare a sistemelor naturale;
asigură înţelegerea impactului activităţilor umane asupra sistemelor naturale; dezvoltă
capacităţile investigative şi gândirea critică. Nu implică însă formarea unor comportamente
pozitive faţă de natură, dar stă la baza formării unui suport care să permită participarea
informată la luarea deciziilor legate de mediu. Multe arii curriculare şi domenii ale
cunoaşterii (ştiinţele naturale şi sociale, artele etc), ca şi activităţile extra-curriculare pot
contribui la realizarea obiectivelor acestui tip de educaţie.
Educaţia în mediu: asigură relevanţa, realitatea şi experienţa practică a învăţării, prin
contactul direct cu componentele mediului (fie că este vorba de mediul urban, natural sau
tehnologic); dezvoltă abilităţi de culegere a datelor şi de investigaţie pe teren; dezvoltă
capacitatea de apreciere estetică; asigură conştientizarea şi stimulează preocuparea faţă de
problemele de mediu.
Educaţia pentru mediu: finalizează educaţia în şi despre mediu; dezvoltă sensul
responsabilităţii faţă de mediu; dezvoltă eco-etica; dezvoltă motivaţia şi abilităţile de a
participa la îmbunăţăţirea stării mediului; promovarea dorinţei şi capacităţii de a aborda un
stil de viaţă compatibil cu utilizarea adecvată şi responsabilă a resurselor. Educaţia pentru
mediu oferă educatorilor posibilitatea de a realiza, din punct de vedere teoretic şi practic, o
contribuţie hotărâtoare la buna gospodărire a naturii, necesitând stabilirea de legături între
educaţia de mediu, educaţia morală, educaţia estetică, educaţia politică etc.
Număr optim de participanţi: 15-21.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4, copii ale explicaţiilor celor trei tipuri de educaţie.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 18: “Ce sunt educaţia pentru mediu şi educaţia pentru
dezvoltare durabilă?”. Se formează subgrupuri de şase-zece persoane. Fiecare
grup primeşte un set de cărţi cu următoarele conţinuturi:
Poluarea râurilor;
Reciclarea materialelor plastice;
Transferul de tehnologii ecologice către ţările sărace;
Defrişarea pădurilor tropicale;
Impactul turismului;
Dezvoltarea durabilă;
Politică;
Diviziunea muncii;
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9. Democraţie;
10. Pace/război;
11. Supraexploatarea resurselor naturale;
12. Suprapopulaţia în ţările sărace;
13. Rasismul;
14. Prelevarea de probe de apă;
15. Observarea animalelor din frunzarul pădurii;
16. Rasismul;
17. Eco-refugiaţi, în urma cataclismelor naturale;
18. Distribuţia/consumul resurselor;
19. Dreptul omului la un mediu sănătos;
20. Legislaţia de conservare a naturii;
21. Ploile acide;
22. Sărăcie;
23. Biotehnologii;
24. Strategiile companiilor multi-naţionale.
Cele 24 de cărţi se suprapun peste patru sectoare desenate pe un carton format A4 (fiecare
subgrup primeşte un carton). Cele patru sectoare sunt:
• Educaţie pentru mediu;
• Educaţie pentru dezvoltare durabilă;
• Educaţie pentru mediu şi educaţie pentru dezvoltare durabilă;
• Nici una din cele două tipuri de educaţie.
Pentru a facilita discuţiile legate de tipul de educaţie căruia îi aparţin elementele marcate
pe cărţi, se prezintă participanţilor următoarele afirmaţii:
• Deciziile luate de comunităţile umane nu pot ignora impactul acestora asupra mediului;
• Conservarea naturii nu trebuie să se opună dezvoltării;
• Toate aspectele dezvoltării la nivel local, naţional, regional, global sunt interconectate;
• Progresul societăţii umane trebuie să ia în consideraţie aspectele trecute, prezente şi viitoare;
• Educaţia “pentru mediu” şi “pentru o mai bună calitate a vieţii pentru toţi oamenii”
reprezintă acelaşi lucru. Tinerii necesită abilităţi şi aptitudini de participare la procesele
politice, economice, sociale;
• Educaţia pentru viitor trebuie să cuprindă: motivarea tinerilor, anticiparea schimbărilor;
dezvoltarea gândirii critice, clarificarea valorilor, îmbunătăţirea capacităţii de luare a
deciziilor, stimularea imaginaţiei, creativităţii şi, nu în ultimul rând, formarea unor cetăţeni
responsabili faţă de natură.
Număr optim de participanţi: 6-10.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: 24 cărţi format A7, tabel pe carton A4
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Tehnica minicazurilor. În cadrul unor subgrupuri, participanţii analizează
unele situaţii care pot fi aplicate în viaţa lor şcolară sau profesională, fie că sunt pozitive, fie că sunt
negative. Aceste situaţii trebuie să se raporteze la o temă impusă:
• Determinarea participanţilor, elevi sau adulţi, să expună, concis şi concret, situaţiile cu care
se confruntă în mod real;
• Identificarea diversităţii preocupărilor lor;
• Evidenţierea comportamentelor spontane faţă de o situaţie;
• Stimularea conştientizării acestor comportamente;
• Favorizarea mobilităţii atitudinilor şi a comportamentelor.
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Exemplul 19: “Cum poate fi prezentată relaţia religie – ştiinţă – natură
într-un curriculum de educaţie pentru dezvoltare durabilă ”. Se formează
grupuri de 5-10 persoane care au de stabilit:
Ce obiective (cognitive, instrumentale, valorice) se încearcă a fi atinse prin acestă abordare?
Ce conţinuturi pot fi integrate?
Cărui grup ţintă se poate adresa?
În ce formă (în cadrul cărei discipline sau sub forma cărui opţional)?
Ce resurse (materiale, umane) sunt necesare?
Ce metode pot fi folosite?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 35 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 20: “Religiile lumii şi legătura lor cu natura”. Se formează opt
grupuri a patru-cinci persoane care vor primi câte o prezentare a principalelor
religii ale lumii. Pentru fiecare dintre ele va trebui să completeze următorul tabel:
Religia

…

Elemente teologice
şi culturale esenţiale
…

Convingeri despre
natură
...

Implicaţii cu privire
la un comportament
pozitiv faţă de
natură
…

Religie şi mediu
Timp de mii de ani, oamenii au trăit aproape de natură şi au folosit resursele sale într-o
manieră durabilă. Ei au gestionat şi au folosit mediul lor înconjurător pentru a-şi întreţine
comunităţile fără a altera natura.
Culturile tradiţionale conţin vaste cunoştinţe, acumulate de-a lungul secolelor, despre
potenţialul unor resurse naturale unice, a propriului lor mediu. De exemplu, parametrii culturali şi
religioşi dezvoltaţi în baza hinduismului şi budismului au profunde implicaţii ecologice şi conţin
elementele relaţiilor mutuale om-natură.
Modul durabil de utilizare a mediului şi respectul pentru acesta al comunităţilor ancestrale
a demostrat, că o societate tradiţională co-există mai bine cu natura, şi practicile valorilor lor
culturale şi religioase pot deveni baza unui trai durabil.
Există locuri în lume în care nu se promovează principiile “educaţiei ecologice”, dar unde
multe din pricipalele obiective ale acesteia sunt deja larg practicate, ca un rezultat al unor credinţe
culturale sau religioase păstrate de-a lungul generaţiilor.
Etica poate fi gândită ca un ideal al comportamentului uman, iar o etică ecologică ca un
ideal de comportament uman cu respect pentru mediu şi natură. Una dintre direcţiile noi ale ecoeticii este creşterea respectului pentru natură, în intenţia de a stimula acţiunile de conservare a
capitalului natural, încurajând legi şi reguli naţionale şi internaţionale. Se ştie deja, că în contexul
familiar al interacţiilor sociale, respectarea strictă a literei legii trebuie completată de morală
individuală şi de conştiinţă, de idealul comportamental uman, ca un ultim scop al educaţiei pentru
dezvoltare durabilă.
Multe comunităţi au stabilit reguli care să preîntâmpine degradarea mediului. Aceste tipuri
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reguli şi legi reflectă o nouă morală colectivă în ceea ce priveşte mediul. O eco-etică, creată sau
inoculată va descuraja practicile negative faţă de natură. Se poate ca niciodată să nu ajungem
să fim într-o armonie perfectă cu natura, dar existenţa unei eco-etici, parţial tradusă în legi, dar
integrată în conştiinţă şi sensibilitate, poate conduce individualităţile în acea direcţie considerată
a fi scopul ultim al educaţiei pentru dezvoltare durabilă, şi anume comportamentul care respectă
natura.
Hinduismul
Zeii, manifestaţi şi identificaţi cu trăsături de forţe şi procese ale naturii (Cer, Pământ,
Tunet) sunt împăcate cu sacrificii animale, încredinţate cu rugi şi comandate de incantaţii magice.
Credinţa Hindu gravitează în jurul unor lăuntrice/nevăzute realităţi abstracte. Pentru oameni
Atman, este spiritul, sufletul lăuntric, în contrast cu corpul. Mai expansiv şi totuşi abstract, toate
lucrurile în lumea dezvăluită prin simţuri sunt manifestări ale fiinţei lăuntrice, Brahman. Atman
şi Brahman, pe rând, pot fi conceptual unite în aşa fel încât fiinţa lăuntrică sau esenţa tuturor
lucrurilor să fie sufletul, spiritul sau conştiinţa.
Lumea materială este neimportantă, distrăgând atenţia de la căutarea sinelui, obţinerea
eliberării şi fuzionarea cu eul transcedental. Există o corespondenţă între punctul de vedere
universal ecologic şi credinţa hindu. Ecologia respectă, de asemenea, lumea ca un tot, unitatea
dintre el şi împrejurimi. Sunt două elemente majore în Hinduism care contribuie la dezvoltarea
eco-eticii universale: empatia şi compasiunea privind toate fiinţele vii şi sensul armoniei cu natura.
Jainism
În Jainism, mai mult decat în Hinduism sau Budism, se găseşte o eco-etică mai explicită.
Jainismul în contrast cu inima filozofiei hindu, este mai degrabă dualist. Există o dihotomie
fundamentală între suflet şi trup, minte şi materie. Fiecare suflet, işi menţine integritatea. Nu există
o manifestare a sufletului universal. Fiecare fiinţă vie are un astfel de suflet. Şi cu toate că, în
fiecare fiinţă vie sufletul este acoperit de materie, fiind astfel condus de percepţiile senzoriale, toate
sufletele sunt la fel de pure.
Esenţa morală a Jainismului este doctrina Ahimsa, hotărârea de a nu ucide sau dăuna nici
unei fiinţe vii care are un suflet la fel de perfect sau complet ca cel pe care îl posedă omul şi care
este predispus la aceleaşi suferinţe. Jainii sunt recunoscuţi pentru împătimirea cu care onorează
această doctrină. Bineînţeles, consumul de carne este interzis cu desăvârşire, deoarece conştiinţa
animală este mai dezvoltată decât cea vegetală. Hrana ar trebui cercetată înainte de a fi consumată
pentru a nu distruge accidental ouă sau larve de insecte. În acelaşi fel, apa trebuie purificată, nu
pentru a proteja sănătatea, ci pentru a evita consumul unor organisme care s-ar putea afla în apă.
Chiar s-ar cuveni ca fiecare să-şi măture poteca pe care calcă, pentru ca nu cumva paşii săi să
omoare vreo fiinţă vie. Ahimsa este o doctrină a preocupării extreme pentru fiinţele vii.
Buddhism
Buddhismul datează din vremea învatăţorilor din Siddharta Gautama, care au trăit în India
în timpul secolului 6 I.H. Cu toate acestea astăzi, înfloreşte mai degrabă în alte ţări din sudul şi
estul Indiei cum ar fi: Sri Lanka, Myanmar, Thailanda, Laos, Vietnam, China, Korea, Japonia,
Tibet şi Mongolia.
Partea centrală a Buddhismului trebuie căutată în trei percepte: reţinerea de a ucide fiinţe
vii, abţinerea de la furt, abţinerea de la a minţi. În timp ce aceste percepte întruchipează cererile
de bază pentru o viaţă bună şi o comunitate reuşită, unele dintre ele sunt relevante pentru etica
conservaţionistă. Respectul pentru viaţă şi noţiunea de adevăr absolut creează premize etice
relevante pentru eco-etică.
Perceptul Budist referitor la reţinerea de a ucide fiinţe vii îşi centrează atenţia pe premisa
etică de a recunoşte valoarea vieţii. Buddha le cerea oamenilor să nu distrugă viaţa oamenilor şi a
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animalelor, şi condamnă, de asemenea, provocarea de suferinţe sau dureri creaturilor vii. Critică
plăcerea de a vâna. Regii trebuiau să asigure zone protejate, nu doar pentru oameni, ci şi pentru
animalele din păduri sau păsările din aer. Principiul ahimsa, nedăunător vieţii, un concept regăsit
în Jainism a fost preluat de Buddha (care nu ajungea până la extremele Jainismului) care s-a aliniat
acestuia şi a predicat împotriva luării vieţii.
Ceea ce poate fi dedus din filosofia Buddhistă este conceptul pro-conservaţionist faţă de
natură, care critică încercările agresive de a exploata mediul pentru a obţine beneficii pe termen
scurt şi un stil de viaţă fără limitări ale consumului. Pe scurt, o non-violentă şi o prietenoasă
atitudine faţă de natură, animale, oameni.
Zen Buddhism
Zen Buddhismul permite în special adaptarea bazelor experimentale şi filosofice pentru
o eco-etică: lumea se crede a fi o expresie încântătoare, un artificiu al blândeţii şi iubirii esenţei
comune a tuturor lucrurilor. Aceasta este, mai degrabă, o puternică tradiţie, evidentă în poezia şi
arta Zen, a esteticii naturii. Contemplarea momentului etern, dar atât de trecător al naturii reprezintă
elementele unei aprecieri estetice faţă de mediu. Valoarea estetică a naturii a servit mult timp drept
un motiv uman destul de puternic pentru conservarea ei.
Taoism
Zen Buddhism are afinităţi cu Taoismul, Zen fiind o versiune a Buddhismului care implică
China, unde Taoismul şi-a găsit rădăcinile. Tao înseamnă cale sau drum. Este calea spre univers,
desfăşurarea ordonată şi armonioasă a fenomenelor, a tendinţei de dezvoltare a lucrurilor. Dacă se
permite urmarea acestui curs, rezultă implinirea naturală şi perfecţiunea.
Taoismul vizează perfecta armonie între umanitate şi natură, permiţând o bază a filosofiei
dezvoltării tehnologice. Formele occidentale ale tehnologiei ar trebui abandonate din punctul de
vedere al Taoismului, şi înlocuite cu tehnologia adaptativă şi cooperativă. Nu încearcă să comande
sau să controleze natura, mai degrabă încearcă să folosească procesele naturale în folosul omului
şi să adapteze modul de viaţă uman la mediu.
La fel ca şi Zen Buddhismul, Taoismul vizualizează mediul ca o sumă de elemente articulate,
o unitate între tot ceea ce este natural asigurând o viziune a naturii autonomă şi dinamică în acelaşi
timp, în care umanitatea se potriveşte în locul sau adecvat.
Confucianism
Confucius, acceptat şi de Tao, s-a axat mai mult pe ordinea în societatea umană. Aşa cum
natura este în ordine şi armonie, la fel ar trebui ca societatea umană să fie ordonată şi armonioasă.
Confucianismul susţine o eco-etică antropocentrică. Distrugerea mediului, degradarea şi decăderea
lui în cele mai multe cazuri ar trebui să determine efecte dezastroase care ar viola primele două
virtuţi ale lui Confucius, privind ordinea şi justiţia. A treia virtute fiind înţelepciunea, ar trebui
de asemenea să fie clar neînţelept, deoarece imprudent sau cheltuitor, ar încălca a patra virtute,
credinţa pentru posteritate. Contribuţia la eco-etica universală este evidentă.
Iudaismul şi Crestinişmul
În ultimii 15 ani de creştere a conştiintei ecologiste s-a înregistrat o mare controversă în
ceea ce priveşte atitudinile faţă de natură a traditiei Iudeo-Creştine. Cele mai multe controverse au
vizat relaţia între Dumnezeu, Om şi Natură în cartea despre facerea lumii din Biblie.
Potrivit Genezei, umanitatea este creată ca o imagine a lui Dumenezeu care domină natura
şi poate subordona Pământul. Geneza, deci, permite clar oamenilor, cu voia lui Dumnezeu, dreptul
de a exploata pământul fără a avea reţineri morale. Esenţa unică a umanităţii printre creaturi,
constituită în imaginea lui Dumnezeu, conferă oamenilor drepturi unice şi privilegii peste celelalte
fiinţe. Mai mult decât atât, Dumnezeu a hărăzit ca omul să fie conducatorul Pământului. Oamenii
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sunt pentru restul creaţiilor, la fel cum este Dumnezeu pentru om. Deci dacă Dumnezeu este stăpânul
oamenilor, în acelaşi fel este şi omul stăpânul naturii. Acesata este interpretarea dominatoare a
Genezei.
Dar, esenţa unică umană, de a fi creată după imaginea lui Dumnezeu conferă nu doar drepturi
şi privilegii speciale, dar şi obligaţii şi responsabilităţi. Covârşitoare printre aceste responsabilităţi
este aceea de a conduce Pământul cu înţelepciune şi fără a-l distruge. A abuza, a degrada sau a
distruge Pământul, înseamnă a încălca încrederea lui Dumnezeu pe care a depus-o în oameni.
Această interpretare a Genezei poate fi numită interpretare conservaţionistă.
Sunt două mituri ale creaţiei separate în Geneză. Prima relatare, care mai degrabă începe
decât se termină cu creaţia Grădinii Raiului şi a oamenilor într-o singură zi e cu secole mai veche
decât a doua relatare, legată de crearea luminii şi împărţirea apelor în prima zi, care se termină
cu creaţia oamenilor în a şasea zi. Cea mai veche şi cea mai ambiguă credinţă este de asemenea
subiectul a două interpretări contradictorii referitoare la rolul omului faţă de natură. În această
credinţă în care omul descoperă că rolul desemnat lui de către Dumnezeu este să se îngrijească de
Grădina Raiului (care ar putea fi considerată natura în întregime) şi să o păstreze.
Sunt de asemenea, trei posibile eco-etici coexistente cu vederea generală a JudeoCreştinismului, în funcţie de interpretare:
1. O eco-etică asociată cu dominarea (indirect antropocentrică);
2. O eco-etică mai directă, biocentrică, asociată cu simţul administrării;
3. O eco-etică directă, biocentrică, asociată cu simţul civic.
Ultimele două etici sunt biocentrice şi directe, însă ele diferă prin implicaţiile practice.
Penultima ar permite managementul naturii şi utilizarea înţeleaptă a ei, în timp ce ultimul ar
implica modalitatea “trăieşte-şi-lasă-să-trăiască”.
Noua metodă de a învăţa despre mediu - aşa cum spunea Papa Ioan Paul al II lea - vizează
administrarea naturii de către umanitate. Oamenii sunt păzitorii, protectorii naturii şi nu stăpânii
ei. O modalitate de a-ţi iubi aproapele ca pe tine însuţi este să protejezi mediul şi resursele naturale
de care acesta depinde.
Mitologia şi filosofia greacă
Prima sursă a culturii şi civilizaţiei vestice este Mitologia Greacă care a fost diseminată
în bazinul Mediteranean de către Imperiile Macedonean şi Roman. Datorită revenirii ei în timpul
Renaşterii Europene, a fost urmată direct şi rapid de dezvoltarea ştiinţei vestice.
Cei mai importanţi exponenţi ai acestei culturi au fost Pitagora, Platon şi Democrit. Unii
văd naşterea unei eco-etici în credinţele lui Pitagora referitoare la transmutaţia sufletelor de la
oameni la animale şi invers, lărgind etica în îndepărtata sferă a relaţiilor cu fiinţele non-umane. Cu
toate acestea, etica pitagorică are afinităţi mai mari cu etica contemporană a drepturilor animalelor,
decât cu o eco-etică. Totuşi acest concept care vede sufletul contaminat de închisoarea trupului şi
a pământului este profund ne-etic.
Acest concept dualist - un suflet divin într-un corp muritor - a devenit piatra de temelie
pentru filosofia platonică şi graţie influenţei sale a devenit repede instituţionalizat în cultura
vestică. Între timp, filosofii greci s-au ocupat şi de lumea fizică, natura naturii, aşa cum ar spune
unii. Aceasta a atins culmea prin Leucip şi Democrit, care au dezvoltat teoria atomică a materiei atomii ca şi particule indivizibile, solide, componente ale obiectelor materiale.
Acest concept dualist produce o ruptură între suflet - divin, separat şi superior naturii - şi
natura materialistă. Se distruge astfel armonia cu mediul înconjurător. În această privinţă filosofia
greacă poate fi considerată la baza actualelor probleme ale eticii de mediu. Totuşi intenţia de a
crea o tehnologie care să nu producă impact negativ asupra naturii poate duce la prevenirea şi
corectarea problemelor create anterior.
Islamism
În Evul Mediu, ştiinţa grecească a fost conservată şi dezvoltată de învaţăceii Islamului şi
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Mahommed, profetul Islamului, care se considera a fi un profet al aceluiaşi Dumnezeu, în aceeaşi
tradiţie ca şi Moise şi Abraham. Cultura Islamică a fost profund influenţată de Judeo-Creştinism şi
de ideile Greco-Romane, totuşi constituie o distinctă eco-etică culturală sau istorică.
Coranul este mai puţin ambiguu decât Geneza în ceea ce priveşte relaţia omului cu natura.
Explicitează unele teme pe care Geneza doar le sugera în scrierile sale. Potrivit Coranului, Allah a
creat primul bărbat şi prima femeie, Adam şi soţia sa, din lut şi a suflat peste creaţia sa respiraţia
vieţii. Toate celelalte lucruri au fost create pentru binele şi în folosul omului. Adam şi seminţia lui
sunt special făcuţi pentru a fi trimişii lui Dumnezeu pe pământ. Potrivit Islamului, oamenii sunt
în centrul creaţiei şi sunt scopul creaţiei. Ca şi în Geneză, în Coran se arată că este dreptul omului
să domine lumea şi să subjuge pământul. Într-adevar în Coran nu doar animalele şi plantele sunt
subordonate omului, ci şi râurile, marea, şi chiar şi soarele şi luna. Dominaţia omului asupra
pământului şi a creaţiei în faţa omului este redată în termeni clari.
Rolul umanităţii poate fi astfel uşor confundat cu tirania. Dominaţia omului pe pământ ar
trebui să fie benefică şi nu distructivă. Doctrinele Islamului sunt explicite în ceea ce priveşte relaţia
omului cu natura, care ar trebui să se bazeze pe simţul administrării şi nu al posesiei şi dominării.
Creaţia lui Allah este o operă de artă divină. Întreaga lume şi toate părţile sale sunt privite
în Islam ca semne ale măririi, bunătăţii, bogaţiei Creatorului. A distruge, a deranja sau a sfida
natura este un act de blasfemie. Cu toate că oamenii au drepul de uzufruct asupra Pământului asta
nu înseamnă că pot abuza fără să fie pedepsiţi.
Sancţiunile pentru abuzul asupra naturii sunt de două feluri. Pământul este o locuinţă
temporară şi Allah premiază sau pedepseşte faptele săvârşite asupra Pământului în viaţa viitoare.
Portivit Islamului omul este facut din lut, adică din natură, însă valorizează cunoaşterea ştiinţifică
a naturii. Şi cu cât învaţăm mai mult despre lume, cu atât ne dăm seama că natura este formată din
unităţi integrate şi că distrugerea unei părţi afectează tot restul.
Tradiţia Islamică sprijină poate chiar mai mult decât cea Judeo-Creştină, o eco-etică directă
biocentrică conservaţionistă.
Concluzii
Trecând în revistă culturile şi religiile tradiţionale pentru a vedea ceea ce au în comun
cu privire la responsabilitatea umanităţii vis-a-vis de mediu, cu alte cuvinte elementele ecoeticii universale, se evidenţiază rolul istoric al educaţiei pentru mediu. O atitudine etică faţă de
mediu, personală şi profesională, individuală şi colectivă, universal valabilă, este scopul acestui
nou domeniu al educaţiei, făcând din educaţia pentru mediu un instrument indispensabil pentru
dezvoltarea durabilă.
Eco-etica demonstrată în diferite credinţe poate fi dezvoltată în două direcţii complementare.
În primul rând, în interiorul sau în exteriorul sistemului educaţional de către preoţi, rabini şi alţi
clerici care cunosc problemele de mediu.
În al doilea rând, pot fi dezvoltate în alianţă cu conceptele şi direcţiile de cercetare
contemporane ale biologiei şi ale ecologiei. Câţiva cercetători moderni, chiar demonstrează că se
pot redescoperi intuitiv valori tradiţionale. De exemplu, Taoismul pare să fi înţeles natura ciclică
a proceselor biologice, Hinduismul şi Jainismul continuitatea vieţii etc. Atitudinile ecologiste
tradiţionale, bazate pe astfel de idei, pot fi frecvent întărite, îmbogăţite şi dezvoltate prin mijloace
ale detaliatelor ştiinţe ale vieţii contemporane.
Educaţia pentru dezvoltare durabilă şi a sa componentă etică nu doar îşi găseşte rădăcinile
în lumea acestor culturi şi religii, dar progresul cere ca acestea să fie solid ancorate în ele.
Religia este un concept dificil de definit. O simplă definiţie are fi: set de credinţe personale
şi sociale care presupune şi o identificare cu o forţă supranaturală în afara lumii naturale sau
umane. Religia are în general următoarele caracteristici:
• O credinţă într-o fiinţă supranaturală;
• Un cod al moralei;
• O distincţie între sacru şi profan;
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Acte ceremoniale sau rituale care se desfăşoară în jurul unor obiecte sacre sau simbolice;
Rugăciuni, comunicări cu fiinţa supranaturală
O viziune particulară asupra vieţii, sau o întelegere generală a universului şi a locului
sinelui în univers.
Religiile pot fi grupate în trei categorii: Monoteism: credinţa într-un singur Dumnezeu
suprem – Creştinism, Iudaism, Islamism; Politeism: credinţa în mai mulţi zei – Hinduism;
Animism: tradiţii religioase care cred că puterea divină este deţinută de aspecte fizice ale lumii
cum ar fi: flora, fauna etc.
Număr optim de participanţi: 36-45.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale prezentărilor, copii ale tabelului, hârtie format
A4.
Grup ţintă: elevi clasele XI - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
•
•
•

Triadele. Tehnica triadelor este o formă de lucru utilizată în grupurile mici.
Participanţii sunt plasaţi sau se asociază ei însişi în subgrupuri de trei, în interiorul cărora sunt, pe
rând, intervievator, intervievat şi observator. Obiectivele acestei tehnici sunt:
• Să ofere participanţilor securitatea caracteristică unui grup mic;
• Să permită tuturor membrilor unui grup să conducă o conversaţie şi să observe o alta, în
timpul aceleiaşi şedinţe;
• Să dea fiecăruia posibilitatea de a fi consultat, în mod direct, în legatură cu percepţiile sau
cu părerile sale în raport cu o temă;
• Să permită explorarea unor atitudini personale, raportate la o anume problemă;
• Să-i perfecţioneze pe participanţi în ceea ce priveşte tehnicile de ascultare, de observare şi
de dialog.
Exemplul 21: “Stabilirea rolului educaţiei pentru dezvoltare durabilă”.
În plenul grupului se listează problemele de mediu despre care participanţii
consideră că ar putea face obiectul unor lecţii de ecologie, apoi în grupuri de trei
persoane se caută să se identifice modul în care educaţia pentru dezvoltare durabilă
poate ajuta la rezolvarea lor. Grupurile raportează pentru ca rezultatele să poată fi discutate în plen.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, hârtie format A4.
Grup ţintă: elevi clasele IX - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Cele şapte schimbări. Membrilor unui grup de lucru li se cere să definească,
în mod concis, forme de schimbări dezirabile sau realizabile, în vederea facilitării discuţiei sau
activităţii în curs. Formatorul dă instrucţiunile de pornire, iar participanţii lucrează individual.
Participaţilor li se solicită să-şi imagineze şapte schimbări pe care doresc să le introducă
într-o procedură, într-o organizaţie, într-o instituţie, într-un text sau material tipărit, într-un
instrument etc. Această instrucţiune trebuie prezentată prin precizarea faptului că se impune o
imaginaţie nerestrictivă, ca sub efectul unei baghete magice. Schimbările trebuie să fie notate apoi
se ordonează, de la cea considerată cea mai importantă (sau interesantă) până la cea mai puţin
importantă (sau neinteresantă).
Separat se face o altă ordonare, însă de la cea mai realizabilă până la cea mai puţin
realizabilă. Pe un panou se transcriu, pentru fiecare participant, cele două liste astfel ordonate,
plasate una langă alta. Obiective urmărite sunt:
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Dezvoltarea capacităţii de a a evalua valoarea de imaginar sau de realism a unei soluţii;
Stimularea conciziei şi a deciziilor ordonate.

Exemplul 22: “Aspecte pozitive/negative ale educaţiei pentru
dezvoltare durabilă în România“ – se face o prezentare succintă a cadrului
general al educaţiei pentru dezvoltare durabilă, remarcându-se principalii actori şi
implicarea lor în acest domeniu cât şi modalităţile de abordare formală, nonformală
şi informală a educaţiei pentru dezvoltare durabilă. Apoi, se împarte grupul în două subgrupuri,
unul având sarcina de a identifica şi înregistra pe un flip-chart aspectele pozitive ale educaţiei
pentru dezvoltare durabilă sau, altfel spus, cum s-au îmbunătăţit lucrurile în acest domeniu în
ultimii ani, iar celălalat grup, aspectele negative (ceea ce ar mai trebui făcut sau lucruri care încă
trenează). În final se prezintă cele două liste sub forma a două coloane de tabel, încercând găsirea
unor corespondenţe între aspectele pozitive şi cele negative (ex.: există în prezent posibilitatea
abordării educaţiei pentru dezvoltare durabilă în cadrul opţionalelor de tip curriculum la decizia
şcolii, dar, în multe cazuri, formularea ofertelor educaţionale de acest tip este influenţată de o serie
de factori subiectivi care fac ca eficienţa acestei oportunităţi să fie scăzută). Cu alte cuvinte, se
încearcă găsirea unor corelaţii între problemele cu care se confruntă educaţia pentru dezvoltare
durabilă astăzi, în România şi posibilele soluţii care se întrevăd deja din unele exemple de bună
practică.
Număr optim de participanţi: 30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Analiza obstacolelor, dificultăţilor sau riscurilor. Această tehnică se

sprijină pe un inventar imaginar al pluralităţii obstacolelor sau a dificultăţilor care ar putea afecta
fie o activitate, fie cursul unui eveniment, fie o decizie ce trebuie luată, un proiect. Obstacolele,
dificultăţile sau riscurile sunt studiate, în vederea discutării realităţii lor şi a anulării sau reducerii
puterii lor de a modifica cursul evenimentelor, prin adoptarea unor măsuri sau precauţii adecvate.
Se asigură astfel:
• Dezvoltarea capacităţii de discernământ a indivizilor, necesară pentru a distinge dificultăţile
sau riscurile nefondate;
• Reducerea sau eliminarea influenţei obstacolelor întâlnite, prin crearea unui efect pozitiv
al evocării lor;
• Favorizarea atitudinilor obiective în relaţiile cu ceilalţi;
• Mărirea încrederii indivizilor în ei înşişi;
• Exersarea unor comportamente favorabile schimbării.
Exemplul 23: “Ştim/vrem să ştim/am învăţat” – la începutul unei activităţi
sau unui modul de curs se solicită participanţilor să încerce să-şi structureze
cunostinţele/informaţiile pe care le au despre subiectul respectiv, formulând de
asemenea şi interesele specifice în îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe pentru tema
respectivă. La sfârşitul activităţii se completează şi ultimul domeniu - “am învăţat”. Se pot folosi
pentru aceasta bileţele de hârtie pe care să fie imprimat un tabel cu trei coloane corespunzătoare
celor trei domenii de interes. Bileţelele pot fi afişate la începutul activităţii, urmând ca în final să
fie colectate şi completate.
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….

Ştim

…

Vrem să ştim

…

Am învăţat

Analiza celor trei aspecte permite formatorului/coordonatorului activităţii fie să moduleze
pe loc transmiterea de informaţii, adaptând-o la nevoile/interesele participanţilor (dar pentru
aceasta trebuie să găsească un răgaz de citire a bileţelelor), fie să obţină o imagine a modului în
care se poate structura pe viitor aportul de informaţii. Prin acest exerciţiu se vizează preponderent
clarificarea aspectelor cognitive şi mai puţin a celor instrumentale.
O variantă a acestei activităţi o poate constitui solicitarea participanţilor de a scrie pe hârtie
post-it care sunt: temerile, aşteptările, obiectivele raportate la activitatea la care iau parte.
Număr optim de participanţi: 30.
Durată: 10 minute iniţial şi 10 minute la sfârşitul activităţii.
Materiale necesare: hârtie format A5 având imprimat tabelul anterior.
Grup ţintă: elevi clasele VII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 24: “Introducerea unui curs de educaţie pentru dezvoltare
durabilă în cadru formal” – se prezintă participanţilor la curs obiectivele
generale ale educaţiei pentru dezvoltare durabilă şi formele de implementare ale
acesteia în cadrul formal (prin inserţie multidisciplinară, prin infuzie
monodisciplinară, prin integrare interdisciplinară). Se formează trei subgrupuri cărora li se atribuie
prin tragere la sorţi una din cele trei modalităţi de implementare a educaţiei pentru dezvoltare
durabilă. Se realizează prezentări sumare ale particularităţilor acestora, apoi membrii grupului sunt
solicitaţi să completeze tabele de tipul:
Obstacole în introducerea Dificultăţi în introducerea
Riscuri în introducerea
educaţiei pentru
educaţiei pentru
educaţiei pentru
dezvoltare durabilă prin
dezvoltare durabilă prin
dezvoltare durabilă prin
inserţie
inserţie
inserţie
…
…
…
Obstacole în introducerea Dificultăţi în introducerea
Riscuri în introducerea
educaţiei pentru
educaţiei pentru
educaţiei pentru
dezvoltare durabilă prin
dezvoltare durabilă prin
dezvoltare durabilă prin
infuzie
infuzie
infuzie
…
…
…
Obstacole în introducerea Dificultăţi în introducerea
Riscuri în introducerea
educaţiei pentru
educaţiei pentru
educaţiei pentru
dezvoltare durabilă prin
dezvoltare durabilă prin
dezvoltare durabilă prin
integrare
integrare
integrare
…
…
…
Tabelele, realizate pe flip-chart sau pe hârtie obişnuită, se afişează şi se analizează în
plen, încercând să se găsească formula cea mai eficientă pentru diferite contexte educaţionale. O
variantă a exerciţiului ar permite o structurare şi mai precisă a elementelor necesare a fi luate în
consideraţie, în funcţie de nivelurile de dezvoltare cognitivă ale elevilor.
Număr optim de participanţi: 30.
Durată: 40 minute.
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Materiale necesare: tabele pe hârtie format A5, flip-chart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Exprimarea grafică. Această tehnică îşi propune explorarea comunicărilor

sau provocarea unei activităţi de evaluare într-un grup, prin folosirea unor suporturi grafice. În
acest scop, participanţii realizează desene individuale sau/şi colective, urmând diferite instrucţiuni.
Obiective:
• Încurajarea unei exprimări diferite, pentru indivizii aflaţi în grup;
• Facilitarea schimburilor, ca punct de plecare în producţiile individuale sau colective;
• Favorizarea unor aspecte semnificative de evaluare a unei activităţi efectuate, prin utilizarea
unui instrument mai puţin obişnuit de comunicare;
• Promovarea relaţionării între membrii diferitelor subgrupuri;
• Schimbarea climatului unui grup, prin ruperea de inerţia schimburilor verbale.
Exemplul 25: “Proiectarea unui parc acvatic - muzeu cu valoare
educativă sau … ce este pedagogia muzeală?”. Decalajul între
cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice mobilizate de publicul larg şi cele însumate de
societatea modernă este încă foarte mare. Atât muzeele tradiţionale cât şi noile
structuri expoziţionale sunt puţin adaptate la avalanşa informaţională actuală, rămânând centrate
pe conservarea exponatelor şi pe o prezentare monodisciplinară şi frontală.
Diversitatea profilelor instituţiilor muzeale şi, în cadrul acestora a tematicilor şi a
expoziţiilor, precum şi a multiplelor activităţi realizate în afara muzeului, ne îngăduie să observăm
că în unele privinţe, perspectiva muzeală avantajează în raport cu şcoala unele clarificări privitoare
la relaţia om-biosferă, cât şi identificarea rolului individualităţii umane în ansamblul relaţiilor cu
mediul natural, social, cultural şi estetic.
Exerciţiul constă în explorarea sau în efectuarea unei evaluări în cadrul unui grup, graţie
unor mijloace grafice. Participanţii sunt repartizaţi în subgrupuri de câte doi pînă la cinci (la
întîmplare sau în funcţie de unele criterii). Participanţii sunt invitaţi să se exprime grafic, conform
următoarelor instrucţiuni: să nu vorbească sub nici un pretext; să se exprime sau să facă evaluarea
prin mijloace grafice; alegerea culorilor şi ordinea în succesiunea elementelor grafice nu sunt
impuse. Uneori, se poate adăuga instrucţiunea de trasare a unei linii sau a unei singuri culori.
Se solicită participanţilor să formeze grupuri de trei-patru persoane şi să imagineze
obiectivele/facilităţile pe care le văd oportune pentru un parc acvatic - muzeu cu valoare educativă.
Pentru o mai bună corelare a demersurilor grupurilor se solicită să se răspundă la următoarele
întrebări:
• Care este suprafaţa proiectată?
• Câte persoane vor lucra?
• Unde va fi amplasat?
• Ce module/pavilioane va cuprinde?
• Ce teme/subiecte vor fi tratate?
• Cum arată fiecare pavilion? (realizaţi o schiţă a acestuia)
• Ce obiecte/exponate vor fi folosite şi de ce?
• Cum se va realiza ghidajul în aceste pavilioane?
• Ce mijloace audio-video vor fi folosite?
• În ce va consta caracterul educativ al parcului?
• Cărui grup ţintă se va adresa?
• Cum se va face adecvarea mesajului pentru diferite niveluri de vârstă, de dezvoltare
cognitivă şi de pregătire anterioară?
39

Metode moderne de educaţie pentru dezvoltare durabilă - Formarea formatorilor
dr. Carmen Bucovală, Mihaela Cândea

Număr optim de participanţi: 15-25.
Durată: 70 minute.
Materiale necesare: flip-chart, creioane colorate, markere, hârtie colorată.
Grup ţintă: elevi clasele VII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Tehnica galaxiilor. În legătură cu o problemă dată sau cu un cuvânt, membrilor
unui grup li se cere să exprime spontan unele idei, între care se vor stabili unele elemente de
legătură. Toate aceste asociaţii vor fi comunicate pe măsură ce participanţii vor lua cuvântul.
Plecând de la reperarea asocierilor de cuvinte – cheie, care au puncte comune sau se opun, în
frazele exprimate se vor putea degaja: reacţiile afective ale grupului; întrebările pe care şi le pune
acesta; liniile de acţiune pe care şi le trasează în mod spontan. Se realizează astfel:
• Utilizarea capacităţilor imaginative ale membrilor unui grup;
• Explicarea unor atitudini latente faţă de o problema dată;
• Asocierea explorării intuitive cu raţionalitatea.
Exemplul 26: “Codul bunelor maniere … atunci când vizităm o
rezervaţie“. Folosind tehnica descrisă mai sus, se solicită formularea a 20 de
principii/reguli de comportare într-o arie protejată, reguli care să fie prezentate
într-o formă cât mai accesibilă/agreabilă pentru destinatar/grupul ţintă.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Tehnici de brainstorming. Asigură analizarea unei probleme, sub o

multitudine de aspecte prin producerea cât mai multor idei; preluarea ideilor în stare lor incipientă,
aşa cum se formează, înainte de a fi canalizate de gândirea logică; explorarea potenţialului intuitiv,
asociativ şi conceptual al unui grup de persoane; reperarea obstacolelor din calea creativităţii, a
elementelor apriorice, a obişnuinţelor şi a constrângerilor.
Participanţii încearcă să analizeze problema, descompunând-o în părţi, aspecte sau faţete.
Formatorul poate participa şi el la această analiză, adresând întrebări într-un mod cât mai deschis
şi având grijă să se abordeze mai multe subiecte simultan. În a doua fază se realizează căutarea
colectivă de idei. Toate ideile sugerate de problemă trebuie să fie exprimate prin fraze simple sau
prin cuvinte scurte şi exacte.
Trebuie să se evite orice atitudine critică care ar putea conduce la formularea unei judecăţi
sau la o selectare a ideilor. Participanţii nu trebuie să ezite să se lase inspiraţi din ideile celorlalţi,
pentru a le dezvolta, a le transforma sau a ajunge la nişte idei noi; rezultatul grupului e mai
important decât cele ale indivizilor.
Nu trebuie să se caute idei de calitate, ci să se păstreze, înainte de toate, obiectivul
cantităţii, cu acumularea tuturor ideilor, inclusiv a celor mai puţin plauzibile. Dupa enunţarea
acestor instrucţiuni, se impune fixarea cu exactitate a duratei exerciţiului: de la zece minute până
la două ore, în funcţie de natura problemei şi de numărul de persoane prezente.
Apoi, participanţii încearcă, cu ajutorul formatorului, să claseze ideile pe categorii
semantice sau tematice. Alegerea ideilor bune se poate face în conformitate cu posibilităţile de
aplicare, compatibilitatea cu alte idei deja adoptate, înscrierea într-un anumit cadru de referinţă
etc. Selectarea ideilor foarte bune se poate realiza printr-o metodă de comparare pe perechi, în
funcţie de o apreciere operaţională, privind eficacitatea pe termen scurt, mediu şi lung.
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La sfârşitul sesiunii, formatorul poate ajuta grupul să degajeze semnificaţiile, supoziţiile şi
simbolismele cuprinse în ansamblul ideilor exprimate.
Exemplul 27: “Realizarea unui traseu educativ într-o arie protejată/
zonă verde”. Se prezintă tema întregului grup care va avea sarcina să găsească
(fiecare având posibilitatea de a interveni, pe rând) răspunsuri de următoarele
întrebări:
• Unde este localizată aria?
• Ce suprafaţă are?
• Ce caracteristici trebuie să aibă traseul educaţional respectiv?
• Ce panouri/puncte de informare se vor plasa pe parcurs şi ce date concrete vor conţine?
• Ce avertismente vor fi plasate?
• Cum se va asigura ghidajul/parcurgerea traseului?
• Ce autorităţi vor controla/gestiona zona din punct de vedere administrativ şi educaţional?
Pentru toate întrebările trebuie avut în vedere aspectul imediat (dacă se poate alege un
exemplu concret). Sensul de parcurgere al grupului trebuie schimbat de la o întrebare la alta
pentru a asigura astfel ca fiecare să poată răspundă primul şi respectiv ultimul. Toate răspunsurile
participanţilor se înregistrează pe tablă sau pe flip-chart, urmând să se selecteze conform descrierii
de mai sus variatele cele mai adecvate.
Număr optim de participanţi: 15-25.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, creioane colorate, markere, hârtie colorată.
Grup ţintă: elevi clasele VIII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 28: “Proverbe şi legende”. Se formează grupuri de patru-cinci
persoane care vor avea sarcina de a găsi exemple de proverbe, mituri, legende
care să reflecte relaţia om-natură. Exemplele vor fi prezentate şi analizate în plenul
grupului.
Număr optim de participanţi: 15-25.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele VII - XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Tehnici de perspectivă. Unor grupuri mici li se propune să-şi imagineze ce ar

putea deveni o problemă, într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat. Obiective urmărite:
• Facilitatea reflectării asupra prezentului, prin proiectarea dificultăţilor reale;
• Favorizarea unui proces prin care imaginaţia să fie în slujba unor soluţii de viitor;
• Conştientizarea, de către indivizi, a propriilor aspiraţii şi a căilor de realizare, în cooperare,
a acestora;
• Reliefarea efectelor legate de cenzură, care constituie obstacole în calea evoluţiilor sau a
adaptărilor;
• Reînnoirea raporturilor interpersonale prin proiectarea unor imagini asupra viitorului;
• Stimularea apariţiei unor demersuri noi sau a unor soluţii practice privind un anumit
organism.
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•
•
•
•
•

Exemplul 29: “Ce este eco-etica?”. Se investighează părerile participanţilor
cu privire la domeniul eco-eticii, adresându-se grupurilor de trei-şase persoane,
următoarele întrebări:
Ce este eco-etica?
Cum poate fi abordat acest aspect pentru a-l prezenta elevilor?
Care sunt obiectivele eco-eticii?
Cum poate fi implementat acest subiect în curriculum şcolar?
Ce metode pot fi folosite pentru a preda elemente de eco-etică?
Care este locul eco-eticii în cadrul mai larg al educaţiei pentru dezvoltare durabilă?
Ce obstacole pot fi identificate în integrarea elementelor de eco-etică în predarea educaţiei
pentru dezvoltare durabilă?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Tehnica fotolimbajului. Se utilizează un material proiectiv constituit prin

alegerea unor fotografii testate pentru proprietatea lor de a determina reacţii din partea participanţilor.
Se realizează astfel:
• Facilitarea, printr-un suport estetic, concret, a exprimării fiecăruia în interiorul unui grup;
• Susţinerea posibilităţilor de a comunica prin intermediul imaginilor;
• Explicarea rezonanţelor personale la o temă, prefaţând explorarea raţională;
• Intensificarea conştiinţei individuale şi colective privind originile şi reprezentările relative
la un domeniu;
• Oferirea unei modalităţi de luare de contact şi de comunicare favorabile constituirii unui
grup sau a unei echipe;
• Acordarea unor posibilităţi de a efectua o sinteză, o evaluare a unei faze de studiu sau o
confruntare în cadrul unui grup;
• Constituirea unui material de reevaluare, care să permită reglarea relaţiilor în interiorul
unui grup;
• Favorizarea ascultării şi a acceptării fiecărei persoane în cadrul grupului;
• Stimularea creativităţii şi sensibilizarea faţă de simbolurile vizuale;
• Studierea caracteristicilor (şi a clişeelor) unui univers socio-cultural.
		
Exemplul 30: “Alege fotografia”. Membrii unui grup sunt invitaţi, conform
unor instrucţiuni specifice sau pe baza unei teme date, să aleagă una sau mai
multe fotografii dintr-un lot de cincizeci până la o sută, eventual de acelaşi format.
Participanţii prezintă, pe rînd, fotografiile pe care le-au ales, explicându-şi opţiunile şi
schimbând impresii şi explicaţii în raport cu fiecare alegere în parte (alegere întemeiată pe o
exprimare personală).
Număr optim de participanţi: 15-20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: fotografii.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
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Joc metodologic de transpunere. Este o tehnică legată de creativitate, prin
care se pot folosi experimentările altor persoane. Obiective:
• Facilitarea ascultării atente a unei practici expuse de o persoană;
• Stimularea fiecărui individ în a-şi imagina o exploatare parţială (sau derivată) a unei
proceduri determinate;
• Susţinerea inovaţiilor;
• Perfecţionarea ingineriei de formare şi de instruire.
O şedinţă de joc metodologic de transpunere comportă una sau două prezentări de metode
aplicate unui domeniu profesional, pe care “prezentatorul” le estimează a fi suficient de probante.
Formatorul descrie tipul de metodă pe care l-a utilizat, folosind imagini, grafice, note, informaţii,
înregistrări, subliniind punctele-cheie ale metodei sale, precauţiile pe care şi le-a asumat şi
succesele sale.
Grupul adresează întrebări scurte prezentatorului, cerîndu-i precizarea elementelor metodei
expuse. Participanţii se adună în grupuri de două-trei persoane. Fiecare grup este invitat să răspundă
la următoarele întrebări:
• Există vreun aspect care să vă fi frapat în ceea ce a fost prezentat?
• Dacă ar trebui să aplicaţi metoda prezentată în activitatea dumneavoastră, cum aţi face?
Exemplul 31: “CDS de educaţie pentru dezvoltare durabilă ”. Se solicită
profesorilor care au realizat anterior opţionale de tip curriculum la decizia şcolii,
cu relevanţă pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă, să-şi prezinte experienţele
pozitive sau negative legate de acest aspect.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-60 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4, folii retroproiector, prezentări powerpoint.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Anunţul de mică publicitate. Această tehnică poate fi utilizată cu un public

adult, dar şi cu elevi. Participanţii lucrează individual. E necesar să se aibă în
vedere furnizarea de foi albe, pentru afişare, creioane, a unei foi de ziar (mica publicitate dintr-un
cotidian, de exemplu). Obiectivele urmărite sunt:
• Exprimarea, într-o formă concisă, incluzând o autoprezentare (şi, pe cât posibil, cu umor),
a aşteptărilor sau nevoilor de la un moment dat, urmată de evaluare;
• Crearea unei situaţii de comunicare particulare, în care mesajul include o prezentare a
emiţătorului (implicit, a unui cadru de referinţă), realizată de el însuşi, în care receptorul
virtual, dar multiplu, se înscrie dintr-odată în sistemul de referinţă al emiţătorului, care
provoacă la meditaţii asupra fenomenelor de percepţie (filtrări, alterări, interpretări,
neînţelegeri sau acorduri).
Exemplul 32: “Ultima oră…în adâncuri”. Se prezintă participanţilor ideea
realizării unui aşa-zis ziar/buletin informativ în care să se prezinte ştiri, informaţii
care să redea o imagine a vieţii acvatice din perspectiva vieţuitoarelor care
populează adâncurile Mării Negre. Se solicită găsirea unui titlu pentru acest “ziar”,
ca şi a acelor informaţii care ar putea fi “utile cititorilor”.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-50 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
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Lecţia situată într-o progresie. Prin alegerea unor tactici adecvate,

profesorul este antrenat în aplicarea şi realizarea unei strategii deja desăvârşite în faza de pregătire
a unui curs: motivând elevul, transformându-l într-o persoană activă, responsabilă de propria
formare, care va fi în măsură să colaboreze cu colegii şi cu îndrumătorul său. Obiective:
• Să situeze rolul lecţiei respective în ansamblul strategiei sale educaţionale;
• Să stabilească un plan de lecţie;
• Să aleagă metodele didactice adecvate, precum şi suporturile de predare necesare;
• Să ajusteze planul prevăzut, în special pentru a urma unele reacţii ale elevilor.

Exemplul 33: “Planificarea curriculară”. Se formează grupuri de patru-cinci
persoane (de preferinţă cu aceeaşi pregătire, abilităţi curriculare, interese,
experienţă etc). Fiecare grup primeşte un tabel de planificare curriculară (format
A4) cu următoarele rubrici:
Grupul:………………………………………..
Subiectul ales:…………………………………
Obiectiveabilităţi
cognitive
…

Obiective
afective
…

Resurse
necesare

Strategii
de utilizat

…

…

Întrebări
ce pot fi
formulate
…

Evaluare
…

Participanţii aleg una din următoarele teme (pentru care se prezintă mici descrieri):
a) Resurse umane:
• Populaţia lumii va fi de 9 miliarde în 2025;
• Cea mai importantă rată de creştere a populaţiei se înregistrează în Africa, Asia, America
de Sud (ţările lumii a treia);
• Există o discrepanţă majoră în privinţa consumului de resurse în ţările dezvoltate şi în
cele sărace;
• Există o discrepanţă majoră în privinţa nivelului de asigurare a sănătăţii, educaţiei,
asistenţei sociale.
b) Securitatea alimentară:
• Deşi producţia de cereale a crescut de 2,5 ori, producţia de carne de 3 ori, de lapte de 2 ori
între anii ’50 şi ’90, se înregistrează extinderea foametei în lume;
• Creşterea producţiei agricole se datorează utilizării noilor varietăţi/rase, fertilizanţi,
pesticide, irigaţii, în general depăşind capacitatea micilor fermieri;
• Noile metode folosite au avut efecte negative pentru mediu: noile rase/varietăţi sunt foarte
sensibile la boli, dăunători şi necesită cantităţi mari de apă, energie şi substanţe chimice
pentru susţinerea lor;
• Utilizarea excesivă a pesticidelor şi a îngrăşămintelor creşte toxicitatea generală a
mediului (apă, aer, sol) şi se acumulează de-a lungul lanţului trofic. Irigaţiile cauzează
salinizarea sau alcalinizarea solului;
• Subvenţiile guvernamentale pentru agricultură se traduc în utilizarea excesivă a
chimicalelor;
• Lipsa acestor subvenţii guvernamentale în ţările sărace împinge micii fermieri la faliment.
c) Urbanizarea:
• Până în 2020, 50% din populaţie va trăi în comunităţi urbane;
• Între 1950-1990, oraşele din ţările industriale şi-au dublat populaţia în timp ce în ţările
sărace populaţia s-a cvadruplat;
• Presiunea populaţională în oraşe derivă din infrastructura/serviciile urbane inadecvate;
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Cele mai importante probleme pentru mediul urban: şomaj, condiţii de locuit precare,
asistenţă socială şi medicală ineficiente.
d) Energie:
• Până în 2025 consumul energetic va creşte cu 40% faţă de 1980;
• Cele mai folosite surse de energie sunt: 53% combustibilii fosili (50% petrol, 30%
cărbunele, 20% gaze), hidroenergia 30%, energia nucleară 15%, biogazul 2%;
• Sursele regenerabile de energie (solară, eoliană, geotermală, etanolul) sunt puţin folosite;
• Dependenţa faţă de combustibilii fosili (resurse finite) a generat următoarele probleme:
modificările climatice globale (efect de seră), poluare atmosferică urbană, ploi acide,
scăderea resurselor disponibile ce determină conflicte internaţionale;
• Energia nucleară generează şi ea unele probleme: riscuri de contaminare pentru muncitorii
care lucrează în uzinele atomo-electrice şi în structurile de depozitare/neutralizare a
deşeurilor nucleare, riscuri de contaminare pentru comunitate, riscuri de accidente
catastrofale; necesită sisteme de securitate foarte bine structurate;
e) Industria:
• Între anii 1950 şi 1990 producţia de bunuri de consum a crescut de şapte ori, iar exploatarea
minereurilor de trei ori;
• Comerţul cu bunuri de consum a crescut comparativ cu comerţul de produse primare;
• Industrializarea recentă a ţărilor sărace a dus la aceleaşi probleme de mediu ca şi în ţările
dezvoltate acum 30-40 de ani;
• Capacitatea ţărilor sărace de a controla deşeurile periculoase şi poluarea industrială
este foarte redusă; în schimb, ţările dezvoltate au realizat mari progrese în găsirea unor
tehnologii eficiente în acest domeniu;
f) Ecosisteme/biodiversitate:
• Numărul total de specii de pe Terra este de 3-30 milioane;
• Cele mai diversificate ecosisteme sunt cele din pădurile tropicale care conţin mai mult de
1 milion de specii de floră şi faună;
• Scăderea numărului de specii (şi implicit a genofondului) influenţează economia globală,
limitând capacitatea de producere/extragere a substanţelor utile din aceste specii.
g) Utilizarea resurselor comune:
• Problemele de mediu care afectează oceanul mondial sunt supraexploatarea resurselor
piscicole şi poluarea marină;
• Până în 2018 capturile (durabile) de peşte nu vor putea depăşi 30 milioane tone/an;
• Sursele de poluare marină includ apele uzate industriale, casnice, din agricultură,
deversările de petrol şi deversările de deşeuri toxice;
• Managementul resurselor oceanice este reglementat de numeroase convenţii internaţionale;
• Managementul resurselor antarctice este reglementat de Tratatul Antarctic care stabileşte
interdicţia extinderii exploatării de minereuri din solul Antarcticii şi faptul că ţările lumii
a treia sunt excluse de la luarea deciziilor în această privinţă;
• Managementul spaţiului extraterestru este stabilit de un tratat din 1967. Creşterea cantităţii
de reziduuri care plutesc în atmosferă sau în spaţiul extra-atmosferic generează un număr
mare de probleme în comunicarea satelitară.
h) Degradarea mediului şi conflictele interumane:
• Degradarea mediului cauzată de supraexploatarea resurselor, secetă, modificări climatice
globale duc la sărăcie, foamete ce contribuie la exacerbarea conflictelor sociale;
• Folosirea armelor nucleare, chimice, biologice reprezintă o ameninţare permanentă pentru
populaţia umană şi ecosistemul planetar.
Număr optim de participanţi: 16-24.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: tabel format A4, foi de hârtie A4, prezentări A5 ale temelor.
•
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Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.

Studii de situaţii. Acest proces constă în a propune participanţilor situaţii

concrete (putând fi schematizate sau simplificate în scop pedagogic): se cere
fiecăruia să aleagă, dintr-un evantai de comportamente, standardizate intr-un mod semnificativ, pe
acela pe care l-ar adopta. Obiective:
• Dezvoltarea capacităţii de a evoca în mod concret diverse circumstanţe, faţă de care se
impune o anumită atitudine;
• Formarea abilităţii de a explora o situaţie, prin analizarea diverselor posibilităţi legate de
comportamentele individuale;
• Sensibilizarea la diverse aspecte ale unei responsabilităţi, ale unei profesii, ale unui rol;
• Facilitarea descoperirii, de către fiecare individ, a tendinţelor sale de reacţie, în scopul
îndepărtării inerţiei.
Participanţii pot lucra individual, dar pot să rămână şi în formula de grup mare, pentru a
iniţia schimburi. De asemenea, se pot împărţi în subgrupuri, care pot fi omogene sau eterogene
(în raport cu diferentele de vîrstă, de sex, de origine, de formaţie, de specializare). Organizarea
grupului poate fi modificată pe parcursul desfăşurării exerciţiului, conform nevoilor de moment şi
dorinţelor exprimate de participanţi.
Formatorul explică succinct natura exerciţiului, supunînd analizei participanţilor (în
mod individual, în subgrup sau plen) una sau mai multe situaţii, corespunzând mai multor
comportamente-standard, în raport cu care le cere să-şi exprime preferinţele, personale sau
aparţinînd fiecărui subgrup în parte.
Pornind de la elemente disparate sau incomplete, fiecare interpretează faptele în ideea
obţinerii unui ansamblu coerent, foarte probabil în funcţie de un anumit tip de cultură.
Exemplul 34: “Cum a-i reacţiona dacă…”. se realizează o analiză a
diferitelor situaţii (mai mult sau mai puţin probabile) cu care ne putem confrunta
în viaţa de zi cu zi şi în care putem manifesta un comportament sau altul. Fiecare
situaţie prezentată este însoţită de câteva variante de comportament, existând şi
posibilitatea de a formula un răspuns original. Participanţii (care lucrează individual) sunt solicitaţi
să aleagă unul dintre comportamentele menţionate. Rezultatele se centralizează, prezentându-se
ulterior celor interesaţi. Pornind de la exemplele de mai jos, ca o variantă a acestei activităţi, se
poate solicita participanţilor să elaboreze propriile lor exemple de situaţii ce ar putea fi prezentate
elevilor.
1. Eşti pescar amator. În prima zi de pescuit ai o captură de şapte peşti. A doua zi, în prima
oră, ai prins deja cinci peşti, mai mari decât cei de ieri. Pentru că lacul e o zonă protejată, poţi
pescui cel mult 12 peşti. Ce faci?
a) Continui să pescuieşti şi păstrezi toţi peştii;
b) Pleci de pe lac;
c) Nu iei în considerare peştii prinşi ieri;
d) Mănânci peşte la cină;
e) Altceva….(precizează).
2. Eşti în excursie cu clasa la grădina zoologică. Deşi e interzis, unii dintre colegi oferă hrană
animalelor. Ce faci?
a) Le spui că este posibil ca ceea ce oferă să nu fie adecvat alimentaţiei animalelor;
b) Atragi atenţia unui supraveghetor;
c) Atragi atenţia profesorului;
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d) Nu faci nimic;
e) Altceva….( precizează).

3. Eşti la picnic cu familia. Alături de voi un alt grup se pregăteşte să plece fără să-şi strângă
gunoaiele. Ce faci?
a) Le ceri să facă curăţenie înainte de a pleca.
b) Aştepţi să plece şi strângi tu;
c) Nu faci nimic;
d) Altceva…..( precizează).
4. Populaţia unui ierbivor creşte foarte mult astfel încât hrana devine insuficientă, ceea ce
determină degradarea habitatului. Se propune acceptarea unei cote de vânătoare. Ce faci?
a) Susţii deplasarea unei părţi din populaţia de ierbivor în altă parte;
b) Cauţi să identifici cauza creşterii populaţiei şi propui o modalitate de refacere a echilibrului;
c) Organizezi un protest împotriva vânării animalelor;
d) Laşi soluţia în seama factorilor de decizie abilitaţi;
e) Susţii neintervenţia;
f) Altceva…..( precizează).
a)
b)
c)
d)

5. Plimbându-te pe ţărm, găseşti un pui de pescăruş. Ce faci?
Îl laşi unde este;
Îl iei acasă;
Îl duci într-o zona adăpostită;
Altceva...( precizează).

6. Găseşti un pui de lopătar (o specie ocrotită). Îl îngrijeşti până ajunge la maturitate. Ştii că
este ilegal să deţii exemplare din această specie. Ce faci?
a) Îl oferi unei grădini zoologice;
b) Îl ţii totuşi acasă;
c) Ceri sfatul unui ornitolog;
d) Încerci să determini dacă poate supravieţui în natură şi îl eliberezi;
e) Altceva... (precizează).
7. Faci o excursie în Delta Dunării cu un prieten care are o puşcă de vânătoare. Înainte de
a realiza ce se întamplă, prietenul tău împuşcă o pasăre dintr-o specie periclitată (de exemplu o
egretă). La întoarcere, vă întâlniţi cu un membru al gărzii de mediu care vă spune că un braconier
a împuşcat o egretă. Ce faci?
a) Negi orice legătură cu incidentul;
b) Recunoşti că prietenul tău a făcut acest lucru;
c) Inventezi o poveste care implică pe altcineva;
d) Dai un telefon anonim, mai târziu, în care îl acuzi pe prietenul tău;
e) Altceva...( precizează).
8. Posezi un teren de cinci hectare în apropierea căruia curge un râu eutrof datorită creşterii
concentraţiei de fosfor şi azot din cauza îngrăşămintelor pe care le foloseşti pentru creşterea
producţiei agricole. Eutrofizarea determină mortalităţi în masa în populaţia de peşte. Ce faci?
a) Schimbi îngrăşămintele chiar dacă aceasta va determina o scădere a producţiei agricole;
b) Laşi o zonă tampon în apropierea râului pe care nu mai aplici îngrăşăminte;
c) Nu faci nimic;
d) Altceva... (precizează).
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9. Faci parte dintr-un club de vacanţă care creşte animale ce vor fi eliberate doar pentru a fi
vânate de membrii clubului. Nu eşti de acord cu acest lucu. Ce faci?
a) Părăseşti clubul;
b) Nu faci nimic;
c) Protestezi împotriva acestei idei;
d) Altceva...( precizează).
10. Vrei să cumperi un teren la munte pentru a-ţi construi o cabană, însă zona este unica arie
unde îşi are habitatul o specie periclitată de păsări. Ce faci?
a) Alegi altă zonă pentru a o cumpăra;
b) Construieşti cabana;
c) Protestezi împotriva celor care vând terenuri în arii protejate;
d) Altceva...( precizează).
11. Eşti preşedintele unei firme şi eşti foarte preocupat de controlul poluării generate de firma ta.
Pentru a reduce poluarea este necesar un echipament atât de costisitor, încât ar trebui să concediezi
50 de angajaţi. Ce faci?
a) Cumperi echipamentul şi concediezi angajaţii;
b) Nu cumperi echipamentul;
c) Aştepţi ceva timp pentru a vedea dacă scade costul echipamentului;
d) Angajezi experţi care să-ţi ofere alte soluţii;
e) Altceva...( precizează).
12. Un prieten se pregăteşte să plece în vacanţă într-o arie protejată. Aflând că acolo trăieşte
o specie de peşte foarte rară, afirmă că va încerca să prindă un exemplar din această specie şi să-l
aducă acasă. Ce faci?
a) Îl încurajezi să-l aducă pentru că poate învăţa mult despre această specie;
b) Îi spui că nu e bine să ia un animal din mediul său natural;
c) Citeşti despre specia respectivă pentru a-l putea ajuta să aibă grijă de ea;
d) Îi ceri să-ţi aducă şi ţie unul;
e) Îi spui că este ilegal să ia animale dintr-o zona protejată, dar că poate să facă cum vrea;
f) Altceva ...( precizează).
a)
b)
c)
d)
e)

13. Găseşti nişte ouă (crezi că sunt de şarpe) într-un frunzar de pădure. Ce faci?
Le iei acasă şi le pui într-un terariu;
Laşi ouăle unde le-ai găsit şi marchezi locul pentru a te întoarce să vezi dacă au eclozat;
Iei acasă un singur ou să vezi dacă eclozează;
Iei ouăle şi le duci la un muzeu de ştiinţe ale naturii;
Altceva...( precizează).

a)
b)
c)
d)
e)

14. Eşti în excursie cu prietenii şi întâlniţi o viperă pe cărare. Ce faci?
Omori şarpele pentru că este veninos;
Îl laşi în pace pentru că nu pare că vrea să atace;
Ocoleşti zona;
Îl omori pentru că şerpii nu trebuie să se apropie de oameni;
Altceva...( precizează).

15. Vizitezi o expoziţie de reptile foarte prost organizată, în care animalele nu au apă, sunt
îngrămădite în cuşti mici şi nu sunt îngrijite. Ce faci?
a) Ceri să vorbeşti cu directorul pentru a-i explica că nu eşti mulţumit de condiţiile asigurate
animalelor;
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Nu spui nimic pentru a nu-i pune pe cei care lucrează acolo într-o situaţie jenantă;
Ceri contavaloarea biletului de intrare şi pleci;
Scrii unei asociaţii pentru protecţia animalelor;
Nu spui nimic, pentru că îngrijitorii ştiu oricum mai bine ca tine ce condiţii trebuie asigurate
acelor animale;
f) Altceva...( precizează).
16. Găseşti la un magazin o pereche de ochelari de soare cu rama ce pare de baga (realizată din
carapacea unei specii de broască ţestoasă periclitată). Ce faci?
a) Nu cumperi ochelarii chiar daca nu eşti sigur că sunt de baga;
b) Nu cumperi ochelarii pentru că nu este bine să foloseşti produse confecţionate din materiale
provenite de la speciile periclitate;
c) Întrebi vânzătorul dacă este un produs confecţionat din materiale provenite de la speciile
periclitate;
d) Altceva...( precizează).
17. Vânătoarea speciilor periclitate de păsări dintr-o arie protejată duce la scăderea efectivelor
populaţiilor. Ce crezi?
a) Multe exemplare (împăiate) sunt folosite în şcoli pentru predarea biologiei;
b) Vânătoarea trebuie reglementată foarte strict pentru a nu afecta echilibrul ecologic;
c) Vânătoarea trebuie interzisă;
d) Altceva...( precizează).
a)
b)
c)
d)
e)

18. Un prieten îţi aduce cadou o centură din pielea unei reptile (specie ocrotită). Ce faci?
Îi mulţumeşti, dar nu o accepţi pentru că este o specie protejată;
Accepţi cadoul, dar îi explici că nu trebuie să cumpere astfel de produse;
Îi explici ca este ilegal să cumpere astfel de produse;
Îi mulţumeşti şi porţi centura pentru că este unicat;
Altceva...( precizează).

a)
b)
c)
d)
e)
f)

19. Schimbi uleiul la maşina. Uleiul folosit:
Îl depozitezi în garaj;
Îl arunci la gunoi;
Îl torni la canal;
Îl arzi;
Îl duci într-o zonă adecvată pentru deversarea hidrocarburilor;
Altceva...( precizează).

20. Eşti proprietarul unei fabrici care poluează apele unui lac prin deversările de ape uzate.
Combaterea poluării este foarte costisitoare. Ce faci?
a) Vinzi fabrica;
b) Nu faci nimic, oricum nu este singura fabrică poluatoare din zonă;
c) Plăteşti depoluarea lacului;
d) Faci investiţiile necesare, deşi renunţi pe o perioadă de trei luni la profitul tău personal;
e) Altceva...( precizează).
a)
b)
c)
d)

21. În timp ce pescuieşti, vezi pe cineva care aruncă în lac un lichid care pare petrol. Ce faci?
Îl întrebi ce substanţă este;
Anunţi autorităţile de mediu;
Aştepţi să plece apoi te apropii încercând să determini natura poluantului;
Îi iei numărul de la maşina şi avertizezi mai târziu autorităţile;
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e) Altceva...( precizează).
22. Eşti primarul unei localităţi aflată pe malul unui râu al cărui debit scade din cauza
faptului că mulţi întreprinzători folosesc apa acestuia fără autorizaţie. Locuitorii trimit scrisori de
nemulţumire. Ce faci?
a) Ceri utilizatorilor să nu mai folosească apa;
b) Indici nemultumiţilor alte zone de recreere;
c) Formezi o comisie care să analizeze problema;
d) Propui construcţia unui rezervor care să furnizeze apa necesară;
e) Stabileşti un program de protecţia mediului ce prevede impozite mai mari pentru utilizatori;
f) Altceva...( precizează).
23. Administrezi un bloc de locuinţe. Pentru a limita cheltuielile legate de consumul de apă,
instalezi un sistem care reduce debitul. Locatarii protestează. Ce faci?
a) Le explici necesitatea reducerii consumului de apă;
b) Calculezi sumele datorate de fiecare locatar şi evidenţiezi economiile pe care le-ar putea face;
c) Arăţi că sumele economisite pot fi folosite pentru amenajări/reparaţii ale blocului;
d) Nu faci nimic, fiecare persoană are dreptul de a folosi câtă apă vrea;
e) Altceva...( precizează).
24. Un întreprinzator propune introducerea unei specii străine de peşte, cu dezvoltare rapidă ce
poate încuraja pescuitul sportiv şi turismul într-o anume zonă. Ce crezi?
a) Nu este necesară introducerea unei specii noi doar în scop recreativ;
b) Speciile noi pot înlocui speciile autohtone ducând la producerea unor dezechilibre ecologice;
c) Trebuie să întrebi un specialist care ar putea fi efectele în acest caz specific;
d) Trebuie căutate informaţii şi despre alte specii care ar putea fi aclimatizate;
e) Altceva...( precizează).
25. O zonă importantă din punct de vedere al biodiversităţii şi aflată pe rutele de migraţie ale
păsărilor intră în administrarea unui consiliu local. Ce trebuie să facă consiliul?
a) Să permită construirea de clădiri şi drumuri de acces în acea zonă;
b) Să permită doar activităţi recreative;
c) Să cedeze răspunderea către un grup intresat de managementul zonei (reprezentanţi ai
comunităţii locale);
d) Să aplice impozite foarte mari pentru construcţiile ce se vor realiza în acea zonă;
e) Altceva...( precizează).
26. Faci parte dintr-o asociaţie ecologistă, dar în acelaşi timp lucrezi ca expert în Ministerul
Mediului. Este necesar un aport mai mare de energie pentru economia naţională. Ce recomanzi?
a) Cumpărarea energiei necesare din străinătate;
b) Începerea unei campanii pentru reducerea consumului de energie;
c) Construirea unei noi centrale termo-electrice (pe cărbune);
d) Construirea unei noi centrale atomo-electrice;
e) Altceva...( precizează).
27. Foloseşti pesticide pentru ferma ta. Preferi să nu foloseşti substanţe toxice, dar, pentru ca
producţia să fie considerată “organică”, trebuie să treacă cinci ani în care să nu fi folosit pesticide.
În acest timp, autorităţile nu-ţi acordă subvenţii şi ai putea să pierzi ferma. Ce faci?
a) Nu foloseşti pesticide în următorii cinci ani, sperând să te “descurci“ financiar;
b) Foloseşti pesticide numai pentru anumite specii şi în anumite momente fenologice;
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c) Foloseşti metode biologice de combatere a bolilor/dăunătorilor;
d) Cauţi alte soluţii cu ajutorul experţilor;
e) Altceva...( precizează).

28. Familia ta trăieşte într-un sat la cca 30 km de oraşul în care lucrezi. Există o linie de autobuz
care leagă cele două localităţi, cu autobuze din 30 în 30 de minute. Vrei să promovezi transportul
public pentru a reduce poluarea cauzată de automobilele personale. Ce faci?
a) Aştepţi autobuzul în fiecare zi;
b) Împrumuţi bani şi cumperi o maşină cu convertor catalitic şi foloseşti doar benzină fără plumb;
c) Încerci să găseşti o slujbă în sat, dar salariul este mult mai mic;
d) Mergi la oraş împreună cu un vecin, dar contribui financiar la acoperirea costului benzinei;
e) Altceva...( precizează).
29. Locuieşti într-un oraş mare. Pentru Crăciun trebuie să cumperi un brad. Arborii artificiali
sunt mai scumpi, dar îi poţi folosi mai mulţi ani. Cei naturali sunt mai ieftini. Ce faci?
a) Nu cumperi brad şi mergi la o rudă pentru a sărbători Crăciunul;
b) Petreci Crăciunul la munte şi decorezi un brad din pădurea aflată în vecinătatea cabanei;
c) Cumperi un brad artificial;
d) Cumperi un brad adevărat (tăiat) din piaţă;
e) Cumperi un brad adevărat (în ghiveci) de la florărie;
f) Altceva...( precizează).
30. Un coleg aruncă mai multe pungi de plastic într-o zonă verde. Îi spui să le adune, dar el
spune că într-o zonă publică nu este obligatoriu să facă asta. Ce faci?
a) Îi ceri încă o dată să strângă deşeurile;
b) Iei tu pungile şi le arunci la coşul de gunoi;
c) Nimic;
d) Altceva...( precizează).
31. Eşti directorul unei rezervaţii naturale. O populaţie de cerbi, foarte numeroasă, distruge
arborii tineri din liziera unei păduri. Deşi este sezon de vânătoare, numărul cerbilor este prea mare
pentru capacitatea de suport a zonei. Pădurarii au făcut un efort foarte mare pentru reîmpădurirea
zonei. Ce faci?
a) Ţii deschis sezonul de vânătoare mai mult timp;
b) Plantezi o specie de arbori care nu este agreată de cerbi;
c) Îngrădeşti aria în care plantezi puieţii de arbori;
d) Aduci o specie prădătoare pentru cerbi;
e) Altceva...( precizează).
32. Eşti directorul unei rezervaţii naturale. Mai multe specii periclitate cresc într-o zonă care
are nevoie de dezvoltare economică. Nu există fonduri pentru protejarea speciilor periclitate. Ce
faci?
a) Foloseşti grupuri de voluntari care să transplanteze exemplarele în altă parte;
b) Propui o lege care să protejeze zona/speciile imediat;
c) Demonstrezi împotriva dezvoltării economice a ariei;
d) Aduni fonduri pentru programul de conservare;
e) Altceva...( precizează).
f)
Întrebarea
Răspuns
1
…
…
…
32
…
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chart.

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: copii ale întrebărilor, tabel centralizator cu răspunsuri, hârtie A4, flipGrup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Exerciţii de reperare a valorilor. Participanţilor li se propune să aleagă, în
mod individual, de pe o listă, şase termeni care evocă valorile cele mai importante, permiţîndu-le
să se situeze în cadrul unei diagrame metaforice şi să iniţieze un schimb de aprofundare. Astfel se
realizează:
• Determinarea fiecărui participant să-şi exprime valorile dominante;
• Favorizarea măsurării dependenţei fiecărui participant de valorile declarate în cadrul
grupului sau, dimpotrivă, a autonomiei în raport cu acestea;
• Conştientizarea domeniului, în care se situează respectivele valori.
Exemplul 35: “Educaţia pentru valori”. Se analizează întâi individual, apoi
în minigrupuri de şase-şapte persoane, apoi în plen, următoarele afirmaţii. Acestea
se ordonează de la cea mai importantă (notată cu unu), la cea mai puţin importantă
(notată cu zece). Rezultatele analizei se afişează/notează pe tablă sau pe flip-chart,
astfel încât să fie vizibile tuturor participanţilor. La sfârşitul activităţii se explică faptul că cele zece
afirmaţii reprezintă principiile educaţiei pentru valori într-o abordare etică/profesională:
1. Eşti onest în prezentarea punctelor de vedere. Eşti conştient de propriile opinii şi sentimente
relativ la această problemă. Ştii care sunt preocupările tale şi cum diferă de ale elevilor tăi.
Dacă decizi să-ţi exprimi opiniile precizezi faţă de elevi, că sunt părerile tale personale şi
că pot exista şi altele, contrastante, fără ca aceasta să fie o problemă.
2. Abordezi în mod complex problemele de mediu. Nu încerci să simplifici lucrurile şi
conştientizezi dificultăţile înţelegerii acestei complexităţi, chiar şi pentru adulţi. De aceea,
modul de abordare trebuie să fie adecvat nivelului de dezvoltare cognitivă al elevilor.
3. Creezi un mediu educaţional în care elevii au încredere că pot investi. Cauţi moduri de a
conferi autoritate şi responsabilitate elevilor. Participi tu însuţi la îmbunătăţirea procesului
de învăţare.
4. Încurajezi toţi elevii să participe şi să-şi împărtăşească opiniile.
5. Încurajezi o atmosferă deschisă, de acceptare şi respect, fiind atent/receptiv la nevoile
elevilor.
6. Ai obiective bine articulate şi raţionale. Încurajezi participarea părinţilor şi a altor persoane
la procesul educativ. Stabileşti un sistem de suport pentru procesul de învăţare alcătuit din
membri ai comunităţii locale.
7. Prezinţi diferite perspective ale unei probleme, dar te străduieşti să fii echilibrat, luând în
consideraţie şi alte potenţiale informaţii pe care elevii le pot primi din afara şcolii. Acorzi
atenţie obiectivelor educaţiei.
8. Iei în consideraţie necesităţile de dezvoltare ale elevilor, în funcţie de vârstă, context
educativ, nivel psiho-afectiv, abilităţi cognitive.
9. Încurajezi elevii să accepte schimbările generate de procesul educativ ca un semn al
maturităţii intelectuale.
10. Conflictele de nivel personal sau grupal nu trebuie să afecteze dezvoltarea proceselor
cognitive şi trebuie încercat să fie rezolvate în mod constructiv.
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Număr optim de participanţi: 24-28.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: copii ale listei de afirmaţii pe hârtie A4, foi A6 ce tabelul centralizator,
flip-chart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
Afirmaţie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Note individual

Note minigrup

Note în plen

Exerciţiu de ierarhizare a intereselor. Mai multor participanţi, li se propun

mai multe obiecte de interes. Pe un tabel afişat în faţa grupului sunt înscrise patru coloane de câte
trei repere. Obiective:
• Ajutarea fiecărui participant să-şi exploreze zonele de interes personale;
• Provocarea unui studiu privind influenţele grupului asupra fiecăruia dintre membrii săi;
• Antrenarea în sensul autonomiei în raport cu celălalt.

Exemplul 36: “Ce mă interesează…de ce îmi pasă”. Este vorba de înscrierea
pe o singură listă, în ordinea descrescătoare a interesului, a următorilor termeni:
prietenie, securitate, sănătate, independenţă, familie, cultură, autoritate, libertate,
credinţă, spiritualitate, putere. După cinci minute, participanţii îşi marchează
alegerea. Păstrând lista, se discută despre diferiţii itemi, pentru stabilirea şi
apărarea clasamentului lor (într-un interval de zece minute). Participanţii votează, pentru a aprecia
în comun fiecare item şi pentru a elabora o ierarhizare comună. Se acordă următoarele punctaje:
foarte important: 1; important: 2; comun: 3; neglijabil: 4.
Pentru fiecare individ, se analizează variabilitatea, influenţabilitatea sau rezistenţa
comportamentului, gradul de supunere faţă de grup, adecvarea la normele grupului.
Această experienţă permite fiecăruia să-şi măsoare propria dependenţă faţă de grup sau,
dimpotrivă, autonomia. Fenomenul nu trebuie analizat ca o calitate sau ca un defect individual, ci
ca fiind esenţial legat de situaţia din interiorul unui grup la un moment dat.
Număr optim de participanţi: 15-20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

A chestiona, a relata, a transcrie, a raporta. E important să se ia contact

cu dificultăţile de inserare într-un “ lanţ de informaţii”. De asemenea, trebuie să se descopere
diversele cauze de deformare: exprimare inadecvată, o înţelegere defectuoasă, deformată prin
interpretare, omitere etc. Se desfăşoară astfel:
• Analiza complexităţii comunicărilor şi a transmiterii acestora;
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•
•

Exersarea în sensul unei redactări sintetice pe marginea schimburilor dintr-o conversaţie;
Studierea cauzelor materiale sau psihologice ale deformării informaţiilor primite şi
retransmise.

Exemplul 37: ”Criterii de evaluare a materialelor suport de educaţie
pentru dezvoltare durabilă din perspectiva obiectivelor dezvoltării
durabile”. Se foloseşte tehnica descrisă mai sus pentru a evidenţia caracteristicile
unui material ajutător pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă (manuale, atlase,
culegere de texte de specialitate). Se formează grupuri de patru persoane care, pe rând, vor adresa
întrebările, vor relata, vor transcrie şi vor raporta. Se distribuie materialul de analizat grupului, iar
prima persoană îi va chestiona pe ceilalţi, prezentând criteriile de analiză a materialului. Al doilea
membru al grupului le va relata celorlalţi participanţi care este elementul central al criteriilor pe
care le vor folosi. Al treilea membru al grupului realizează raportul scris al analizei materialului
suport, iar al patrulea prezintă în plen concluziile analizei. Se pot folosi următoarele criterii, notate
cu 1 (foarte bine), 2 (mediu), 3 (necorespunzător).
Criterii
Note
1
2
3
1.Criterii cognitive (elemente de conţinut teoretice):
-dezvoltarea durabilă: prezintă necesitatea unei creşteri economice
echilibrate şi a unei dezvoltări sociale în interesul generaţiilor actuale şi
viitoare; a combaterii sărăciei şi a injustiţiei sociale;
-mediu şi dezvoltarea: prezintă importanţa existenţei unui mediu în
echilibru dinamic, care să poată contracara degradarea ecosistemelor;
prezintă importanţa conservării biodiversităţii;
-echitate şi dezvoltare: prezintă drepturile individuale şi responsabilităţile
cetăţenilor la nivel local, naţional, global; susţine nevoia de a elimina
discriminările şi alte ameninţări la adresa drepturilor omului la un mediu
sănătos; susţine dreptul tuturor speciilor la viaţă;
-perspectiva globală: prezintă interdependenţa sistemelor economice/
sociale/politice la nivel global, reflectată prin justiţie socială, echitate,
pace.
2. Criterii instrumentale (stimulează gândirea critică - procesele de
luare a deciziilor - propunerea de soluţii):
-comprehensiunea: prezintă un număr mare de puncte de vedere socioculturale;
-stereotipii: prezintă roluri/tipologii, portretizând mai ales elemente ale
culturii de grup;
-validitatea reprezentărilor; argumentele cirscumstanţiale nu sunt prezentate
ca fiind adevăruri absolute; sursele de informaţii sunt verificabile, precise,
actualizate;
-tehnologia: nu toate problemele lumii contemporane pot fi rezolvate prin
dezvoltarea industrială şi tehnologică; identifică tehnologiile ca parte a
complexului socio-uman; soluţiile tehnologice ale problemelor sociale
sunt văzute în context politic, economic, social;
-interdependenţa: încurajează elevii să analizeze problemele în toată
complexitatea lor ecologică, economică, politică, socială; prezintă
conexiunile dintre acţiunile individuale şi cele colective;
-luarea deciziilor: prezintă condiţiile pentru realizarea raţională a luării
deciziilor; stimulează procesul de investigare pornind de la învăţarea prin
cooperare, reflecţia critică, generalizare, diseminarea informaţiilor;
-rezolvarea de probleme: evaluarea relevanţei, validităţii, implicaţiilor
soluţiilor alternative; prezintă valorile fiecărei probleme; susţine o abordare
multidisciplinară.
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3.Criterii atitudinale (promovarea înţelegerii/solidarităţii între
oameni):
-empatie: sensibilitatea pentru punctele de vedere ale oamenilor, mai ales
celor care aparţin unui grup (cultural, etnic) diferit de cel propriu;
-respect: susţine devoltarea autostimei şi a respectului faţă de alţii, mai
ales când există particularităţi naţionale, culturale, etnice, diferite de la un
grup la altul;
-participarea: prezintă solidaritatea cu victimele injustiţiilor sociale;
susţine participarea la luarea deciziilor la nivel local/naţional/internaţional;
susţine soluţiile ce vizează cooperarea la nivelul indivizilor/organizaţiilor/
naţiunilor.
4. Criterii valorice (susţinerea dorinţei de a coopera în interesul
egalităţii/echităţii/durabilităţii):
-justiţia socială: examinează inechităţile sociale; prezintă eforturile de
redresare ecologică oferite de tehnologie, comerţ, dezvoltare;
-egalitatea între naţiuni: prezintă principiile echităţii şi democraţiei ce
subliniază convingerea în egalitatea tuturor naţiunilor, în dreptul oamenilor
la viaţă, libertate şi autodeterminare;
-durabilitatea ecologică: prezintă dreptul la viaţă al tuturor speciilor ca
principiu al durabilităţii; prezintă echitatea intra- şi intergeneraţională ca
drept al generaţiilor prezente şi viitoare; prezintă ca prioritate a dezvoltării
durabile satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor umane.
Număr optim de participanţi: 20-26.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: tabele pe hârtie format A4.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 38: “Întrebări strategice”. Se prezintă grupului, în plen, mai multe
tipuri de întrebări care pot ajuta la clarificarea conceptelor/părerilor asupra unor
probleme de mediu:
1. Întrebări observaţionale: ce trebuie să ştim despre acestă problemă?; de unde putem obţine
aceste informaţii?; cum stabilim dacă această problemă afectează mediul local?
2. Întrebări afective: cum afectează această problemă propria ta sănătate fizică şi emoţională?;
ce sentimente îţi creează această problemă?
3. Întrebări de perspectivă: care este consecinţa acestor probleme asupra vieţii oamenilor?
4. Întrebări legate de posibilele modificări: cum poate fi schimbată această situaţie pentru a
micşora impactul asupra mediului social şi ecologic?; cum pot fi realizate aceste schimbări?
5. Întrebări de suport: ce motivaţie ai pentru a participa la această schimbare?; ce suport este
necesar pentru a realiza schimbarea?; ce ar trebui să faci concret pentru asta?
6. Întrebări de persuasiune: cum îi poţi convinge pe alţii să acţioneze în aceeaşi direcţie ca
tine?
Se formează mai multe grupuri de patru persoane, fiecare grup având doi ascultători şi doi
vorbitori. Ascultătorul formulează întrebările. Fiecare pereche alege una din temele următoare:
• Reducerea biodiversităţii;
• Eroziunea solurilor agricole;
• Supraexploatarea resurselor biologice;
• Poluarea atmosferică;
• Managementul deşeurilor solide;
• Contaminarea apelor.
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Rezultatele discuţiilor se prezintă în plen.
Număr optim de participanţi: 24.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, liste cu întrebări multiplicate în funcţie de numărul de
grupuri.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Jocul de puzzle. Exerciţiul constă în a-i determina pe membrii unor subgrupuri

de lucru să realizeze aceeaşi figură (sau puzzle) ori aceeaşi frază compusă din piesele sau cuvintele
care le-au fost încredinţate. Asamblarea pieselor sau a cuvintelor poate fi realizată de fiecare
participant, dacă respectivul reuşeşte să exploateze în mod util informaţiile care îi sunt furnizate.
Se constată faptul că transmiterea unei informaţii complexe pe cale orală şi traducerea sa sub
forma unei construcţii sunt bogate în dezvăluiri privind dificultăţile de comunicare în ansamblu,
favorizează verificarea blocajelor şi a rezistenţelor care rezultă din competiţia, conştientă sau
latentă, a participanţilor.
Exemplul 39: “Jocul de puzzle” Se poate realiza un joc de puzzle (folosind, de
exemplu, o imagine a unui peisaj natural), care are în acelaşi timp un text pe verso.
Fiecare persoană din grup primeşte o piesă de puzzle pe care va încerca să o
integreze în întreg. Se poate porni astfel o discuţie despre variabilitatea
caracteristicilor mediului.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 15-20 minute.
Materiale necesare: puzzle format A4 sau A3.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Improvizări succesive. Acest exerciţiu constă în a impune membrilor unei

echipe obligaţia ca, într-un interval de timp foarte scurt, să conceapă povestiri, mici istorii, utilizînd
un suport oarecare. Se asigură:
• Stimularea, graţie timpului redus acordat, a spiritului inventiv al participanţilor;
• Antrenarea în observarea raporturilor dintre persoane;
• Conştientizarea necesităţii într-ajutorării, pentru ca exerciţiul să poată fi efectuat.

Exemplul 40: “Delfinii din Marea Neagră”. Se constituie mai multe echipe
care se retrag în spaţii diferite, astfel încît să poată lucra independent. Prima echipă
trebuie să compună un poem pe o temă dată, într-un interval de zece minute.
Versurile vor putea fi libere, dar subiectul, delfinii din Marea Neagră, trebuie
respectat. A doua echipă are posibilitatea de a asculta un scurt pasaj muzical şi, pe marginea
acestuia, trebuie să imagineze o mică istorie, după ce, în prealabil, membrii au căzut de acord în
legătură cu tema sugerată de respectiva audiţie. Apoi, sunt desemnaţi cei care, pe rând, vor face
public ceea ce şi-au imaginat. A treia echipă elaborează o poveste în episoade. În faţa întregului
grup, animatorul propune un subiect, relatând doar un prim episod. Echipa va trebui să găsească o
urmare pentru această primă parte. Pentru aceasta, ea va scrie în comun un text care să constituie
continuarea logică a povestirii. Echipa povesteşte în faţa tuturor episodul respectiv. E posibil şi ca
istoria să fie povestită, fără să existe vreun text care să servească drept suport autorilor acestor
intervenţii.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
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Materiale necesare: hârtie format A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 41: “Ce este ozonul?”. Se poate prezenta problema distrugerii
stratului de ozon într-un mod mai original. În grupuri de câte două-trei persoane se
solicită participanţilor să creeze un desen/bandă desenată care să prezinte
“povestea” degradării stratului de ozon în mai multe “episoade”. Se prezintă
următoarele “texte” care vor însoţi desenul:
1. Un frigider vechi este dus la groapa de gunoi…
2. Freonul se scurge din el…
3. O moleculă de freon se ridică în atmosferă unde este activată de soare…
4. Moleculele de freon activate distrug moleculele de ozon care se fragmentează…
5. Astfel, doze mai mari de radiaţii ultraviolete ajung pe suprafaţa pământului…
6. Un copil care face plajă se arde mai uşor decăt până acum…
Număr optim de participanţi: 15-20.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, markere, creioane colorate, copii ale listei de afirmaţii pe
hârtie A5.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Interpretarea unor imagini. Se realizează formulări colective care obligă

la unele discuţii, cu luarea în considerare a diferitelor percepţii (care au fost întărite prin formulările
anterioare), soldându-se, prin urmare, cu unele compromisuri decizionale. Obiective:
• Conştientizarea diferenţelor existente în perceperea şi interpretarea aceleiaşi scene,
reprezentate printr-un desen sau printr-o fotografie;
• Exersarea fiecărui participant în a lua o anumită distanţă faţă de o percepţie sau formulare,
mai ales privind unele detalii sau înţelegerea de ansamblu a unui document;
• Dezvoltarea, în grupuri mici, a aptitudinii de a accepta unele concesii şi de a ajunge la
compromisuri fără compromitere;
• Antrenarea unor echipe în sensul evitării soluţiilor reducţioniste, banale, în procesul de
reunire a consideraţiilor privind o situaţie reprezentată sau evocată;
• Atragerea atenţiei asupra necesităţii asimilării unor precauţii preliminare, în timpul primelor
consultări pe marginea unei imagini sau a unui text.
Schimburile nu se produc întotdeauna sub semnul unei reciprocităţi perfecte. Uneori, e
necesar să se argumenteze şi să se dezbată dacă trebuie să se ajungă sau nu la o decizie colectivă.
Totuşi, cu cât fiecare poate reflecta mai mult, în mod izolat, redactându-şi propunerile individuale,
cu atît mai dificil îi este ulterior să accepte percepţiile celorlalţi şi să coopereze la o elaborare
colectivă de text sau de opţiune, existând riscul de a omite o informaţie adecvată, formulată de
către o persoană. În consecinţă, se impune conştientizarea: diferitelor principii care pot ghida
conduitele; a intereselor opuse, în funcţie de rolurile profesionale sau sociale deţinute de unii sau
de alţii; a contradicţiilor şi constrângerilor inerente unei situaţii; ataşamentului faţă de formularea
unor puncte de vedere; natura modalităţilor de apărare pe care fiecare tinde să le pună în joc.
Exemplul 42: „Imagini din natură”. În acest exerciţiu, membrii unui grup sunt
invitaţi să redacteze, mai întîi individual, apoi în cadrul unei serii de subgrupuri,
un text corespunzător unei imagini unice, fotografie sau desen, care le este
prezentată
Număr optim de participanţi: 15-20.
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Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, hârtie A4, fotografii/desene cu imagini din natură.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 43: “Jocul supravieţuirii”. Se prezintă o listă cu 12 itemi care
reprezintă obiecte avute la dispoziţie în condiţiile în care trebuie să se supravieţuiască
în situaţii critice (se prezină un scenariu…ex: avionul în care vă aflaţi a fost nevoit
să aterizeze forţat într-o zonă puţin accesibilă…ce faceţi până ajunge la voi echipa
de salvare?”). Se marchează pe listă importanţa itemilor avuţi la dispoziţie, mai întâi individual,
apoi în grup, în final făcându-se diferenţa dintre alegerile individuale si cele ale grupului, cât şi
între alegerile grupului şi evaluarea realizată de experţi.
Astfel, grupul decide, în funcţie de consensul obţinut, care e cea mai bună variantă pentru
fiecare situaţie. Nu trebuie schimbate deciziile individuale în urma unei discuţii în cadrul grupului.
Obiectivele urmărite sunt: demonstrarea modului de stabilire a consensului într-un grup de lucru;
explicarea conceptului de sinergie.
Decizia adoptată prin consens este o metodă destinată grupurilor de lucru care au de studiat
o problemă sau de hotărât ceva, permiţând implicarea fiecăruia în discuţie şi integrarea ideilor
şi sugestiilor propuse de toţi membrii grupului în soluţia finală. Aceasta va trebui să reprezinte,
practic, unanimitatea grupului.
Această modalitate de lucru cere eforturi constante din partea fiecăruia, pentru a se respecta
regulile jocului, dar, cere şi mult mai mult timp. Totuşi, experienţa arată că o astfel de metodă
generează soluţii mult mai bune decât alte tipuri de abordare, precum votul majorităţii, persuasiunea
sau compromisul.
În căutarea unui consens, fiecare dintre membrii grupului va trebui:
• Să-şi definească poziţia cît mai bine posibil, înainte de reunirea grupului (ştiut fiind că
această poziţie este incompletă şi că i se vor alătura sugestiile altor participanţi);
• Să se simtă responsabil de a-şi exprima propria opinie, în aşa fel încât grupul să poată
profita de sugestiile tuturor;
• Să-şi asume responsabilitatea de a asculta opiniile şi sugestiile celorlalţi participanţi, fiind
pregătit să-şi modifice poziţia în funcţie de argumentele logice care vor fi expuse;
• Să accepte confruntarea, atunci când e cazul, a propriei poziţii cu poziţiile celorlalţi
participanţi. Se ştie că doar prin analizarea diferenţelor pot apărea soluţii creative. Nu
trebuie, deci, să se utilizeze tehnicile destinate evitării conflictelor, precum voturile,
compromisurile sau abandonarea discuţiei în scopul de a menţine pacea.
Obiecte
Clasament
Puncte Clasament Puncte Clasament
individual
de
colectiv
de
experţi
abatere
abatere
12
o cutie de
chibrituri;
1
alimente
concentrate;
5
cincizeci
de metri de
frânghie din
nailon;
10

un aparat de
încălzit cu
energie solară;
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două pistoale
de calibrul 45;

8

o cutie cu lapte
praf;
o barcă de
salvare
un compas
magnetic;
25 litri de apă;

9
4
11
3
7

o trusă
medicală,
cu seringi
pentru injecţii
subcutanate;
semnale
luminoase;
un emiţătorreceptor cu
energie solară

2
6

Număr optim de participanţi: 15-20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: copii ale tabelului, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.

Aplicarea chestionarelor. Ne oferă informaţii asupra calităţii/cantităţii

gradului de apreciere/respingere a unui anume aspect.

Exemplul 44: “Ce rol au muzeele/expoziţiile tematice în educaţia
pentru dezvoltare durabilă?”. Pentru a evidenţia influenţa muzeelor în
realizarea obiectivelor educaţiei pentru dezvoltare durabilă, se poate aplica
următorul chestionar care să clarifice atitudinea elevilor faţă de muzeu. Chestionarul
se poate aplica tuturor categoriilor de vizitatori pe care îi are un muzeu/expoziţie tematică:
1. Data completării:
2. Ce fel de muzee preferaţi să vizitaţi:
a. Orice profil;
b. Muzee de artă;
c. Muzee de istorie;
d. Muzee de istorie naturală;
e. Muzee de etnografie;
f. Muzee memoriale;
3. Aţi mai vizitat acest muzeu:
a. Da. Dacă “da”, a câta oară;
b. Nu;
4. Care dintre sălile/secţiunile muzeului v-a plăcut cel mai mult şi de ce:
5. Care dintre sălile/secţiunile muzeului v-a plăcut cel mai puţin şi de ce:
6. Cum aţi aflat de acest muzeu:
a. Prin cunoştinţe sau prieteni;
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b. În familie;
c. Prin articole din presa scrisă;
d. Prin programe radio;
e. Prin programe TV;
f. Din ghidul oraşului;
g. Prin şcoală;
h. Prin afişajul muzeului;
i. Din întâmplare;
7. Ce/cine v-a îndemnat/recomandat să veniţi să vizitaţi acest muzeu:
a. Părinţii dvs;
b. Prietenii dvs;
c. Copiii dvs;
d. Pentru a însoţi pe cineva care-l vizitează;
e. Pentru ca nu sunteţi din localitate şi aveţi obiceiul să vizitaţi muzeele atunci când
ajungeţi într-un nou oraş;
f. Pentru că nu aveaţi alt mod de a vă petrece timpul liber;
g. Pentru documentare;
h. Pentru că vă interesează în mod deosebit un anumit exponat/piesă din muzeu;
8. Ce fel de îndrumare preferaţi în general:
a. Citirea etichetelor exponatelor;
b. Un pliant referitor la muzeu;
c. Ghidaj tematic;
d. Ghidaj integral;
e. Fără îndrumare;
9. Care dintre următoarele modalităţi este mai eficientă pentru popularizarea acţiunilor
muzeului:
a. Afişaje periodice;
b. Ilustrate, vederi;
c. Pliante;
d. Ghiduri;
e. Cataloage;
f. Presa scrisă;
g. Radio;
h. TV;
i. Internet;
10. Ce acţiuni aţi dori să fie organizate în cadrul muzeului:
a. Conferinţe;
b. Lecţii demonstrative;
c. Vizionări de filme;
d. Altceva (precizaţi) ;
11. Unde şi în ce condiţii să fie susţinute aceste activităţi:
a. În muzeu;
b. În şcoli;
12. Ce tematică suplimentară aţi dori să fie reflectată în expoziţiile muzeului pe care tocmai
l-aţi vizitat:
13. Ce forme suplimentare doriţi să cuprindă standul de prezentare al muzeului pe care tocmai
l-aţi vizitat:
a. Cataloage (albume) tematice;
b. Pliante; ilustrate;
c. Diapozitive;
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d. Reviste de specialitate;
e. Altele (precizaţi)
14. Cu cine preferaţi să vizitaţi un muzeu:
a. Singur;
b. Cu familia;
c. Cu prietenii;
d. Cu grupul în care mă aflu;
e. Nu am preferinţe;
15. Ce surse de informaţii consultaţi în general pentru a afla despre organizarea unei expoziţii
muzeale:
a. Anunţuri din presă;
b. Cronici din presă
c. Afişajul stradal;
d. Surse orale (prieteni, rude, cunoştinţe)
e. Nici una;
16. Când aţi vizitat ultima dată un muzeu/expoziţie:
a. În ultima lună;
b. În urmă cu două-trei luni;
c. În urmă cu şase luni;
d. În urmă cu un an;
e. În urmă cu mai mult de doi ani;
f. Nu-mi amintesc;
17. Numiţi un muzeu din ţară sau străinătate care v-a impresionat în mod plăcut:
18. Numiţi un exponat din muzeul menţionat anterior care v-a impresionat în mod deosebit:
19. Numiţi un muzeu din ţară sau străinătate care v-a impresionat în mod neplăcut:
20. Numiţi un exponat din acest muzeul menţionat anterior care v-a impresionat în mod
deosebit:
21. Aveţi în bibliotecă cărţi legate de studiul naturii:
a. Da;
b. Nu;
22. În familia în care aţi crescut există preocupări deosebite legate de studiul naturii:
a. Da;
b. Nu;
23. Familia, prietenii dvs apropiaţi frecventeză muzeele/expoziţiile:
a. Da;
b. Nu, nu dispun de timpul necesar;
c. Nu, nu-i interesează;
d. Nu, nu au aflat de anumite expoziţii/evenimente care i-ar fi interesat;
e. Nu, (alt motiv):
24. Ce îmbunătăţiri s-ar putea aduce muzeului/expoziţiilor în viitor:
25. Ce ar trebui să facă muzeul pentru a se afla şi mai mult în atenţia publicului larg:
Date statistice, pentru interpretarea chestionarului:
1. Sex:
a. Feminin;
b. Masculin;
2. Vârstă:
a. Sub 18 ani;
b. 18 – 25 ani;
c. 26 – 35 ani;
d. 36 – 45 ani;
e. 46 – 55 ani;
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f. 55 – 65 ani;
g. peste 65 ani;
3. Ocupaţia:
a. Elev;
b. Student;
c. Tehnician/maistru;
d. Funcţionar/asistent medical;
e. Profesor/învăţător/educator;
f. Inginer;
g. Medic/cercetător;
h. Pensionar;
i. Alta (precizaţi)
Număr optim de participanţi: nelimitat.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: copii ale chestionarului.
Grup ţintă: publicul larg.
Spaţiu: muzeu.

Intervenţiile regulate sau “cuvântul de aur”. Indivizii sunt repartizaţi în

subgrupuri de câte şase, care vor funcţiona separat. Fiecare subgrup dispune de 30 de minute
pentru a defini o problemă, pentru a se pune de acord în legătură cu o afirmaţie sau chiar pentru a
lua o hotărîre. Fiecare participant dispune de un credit de timp de cinci minute pentru intervenţiile
sale. Subgrupurile sunt urmărite, în mod separat, de unul sau mai mulţi observatori. Se urmăreşte:
• Observarea diversităţii comportamentelor verbale dintr-un subgrup;
• Constatarea influenţei atitudinilor individuale şi a raporturilor interpersonale asupra
determinării unei strategii de intervenţie;
• Exersarea fiecăruia în a lua în considerare impactul timpului de exprimare verbală în cadrul
unui schimb
• Măsurarea volumului de intervenţii susceptibile de a fi emise într-un timp dat;
• Conştientizarea, de către fiecare participant, a interesului suscitat în interiorul subgrupului
de unele intervenţii.

•
•
•
•
•

Exemplul 45: “Abordarea conceptul de dezvoltare durabilă în predare”.
Pentru identificarea/stabilirea obiectivelor modulelor de predare a elementelor
legate de conceptul dezvoltare durabilă, se solicită participanţilor grupaţi în echipe
de patru-şase persoane să formuleze răspunsuri la următoarele întrebări:
Ce abilităţi/competenţe pot fi formate prin abordarea acestui subiect?
Ce perspective (din punct de vedere al susţinerii locale) poate avea abordarea acestui
subiect?
Ce valori pot fi formate prin abordarea acestui subiect?
Ce cunoştinţe pot fi predate în cadrul acestei teme?
Cum pot fi abordate problemele controversate de mediu (şi în principal conflictul între
economic şi ecologic) ?

Răspunsurile formulate prin activitatea de grup se prezintă în plen, încercând să
se compileze o listă unică de răspunsuri. Pentru a realiza o aplicaţie imediată a elementelor
înregistrate în listă, se solicită participanţilor să aleagă o problemă de mediu (de exemplu: scăderea
biodiversităţii, managementul deşeurilor, eroziunea solurilor, poluarea chimică a atmosferei sau a
apelor, acumularea pesticidelor de-a lungul lanţurilor trofice, defrişarea pădurilor etc), completând
următorul tabel. Prima coloană priveşte identificarea cunoştinţelor, abilităţilor, valorilor, necesare
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pentru rezolvarea acestei probleme, iar următoarele coloane vizează identificarea modului în care
prin utilizarea cunoştinţelor, abilităţilor, valorilor respective, se pot reduce efectele pe care le are
asupra mediului, sistemului socio-economic, cât şi modul în care interacţionează componentele
economice, ecologice şi sociale.
Limitarea
efectelor
asupra
mediului

Limitarea
efectelor
asupra
societăţii
umane

Cunoştinţe

Limitarea
efectelor
asupra
economiei
umane

Conexiuni
între
domeniul
economicecologicsocial

Abilităţi
Valori

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: copii ale întrebărilor (funcţie de numărul grupurilor de lucru), copii
ale tabelului (funcţie de numărul grupurilor de lucru), flip-chart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 46: “Realizarea unui plan de acţiune pentru introducerea
educaţiei pentru dezvoltare durabilă în curriculum opţional”. Pentru
identificarea/stabilirea obiectivelor modulelor de predare a elementelor legate de
conceptul dezvoltare durabilă, se solicită participanţilor grupaţi în echipe de patruşase persoane să formuleze răspunsuri la întrebările cuprinse în următoarele tabele:
Obstacole în calea realizării unui curriculum opţional de educaţie pentru
dezvoltare durabilă
Cauza
Obstacol nr. 1 Obstacol nr.
Obstacol nr.
Soluţii
obstacolului:
2
3
posibile
Naţională
Locală
Instituţională
Legislativă
De finanţare
Resurse umane
De timp
…….
…….
…….
…….
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Elevi

Comunitate locală

Altele

Altele

Profesori

Autorităţi locale

Autorităţi centrale

Legislaţie

Altele

6

7

8

Ridicat
Mediu
Scăzut

Altele

Comunitate locală

Mediu

Elevi

5

Nivel de rezistenţă

Scăzut

Ridicat

Nivel de suport

Profesori

Autorităţi locale

Autorităţi centrale

Legislaţie
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Surse de suport pentru
Surse de rezistenţă pentru
introducerea unui opţional de
introducerea unui opţional de
educaţie pentru dezvoltare durabilă educaţie pentru dezvoltare durabilă

Activitate/lună
1
1. asigurarea formării profesorilor care
vor participa la realizarea opţionalului de
educaţie pentru dezvoltare durabilă
2. evaluarea formării iniţiale a profesorilor
3. realizarea şi aplicarea unui chestionar/
sondaj care să releve nevoile grupului
educat
4. analiza rezultatelor chestionarului/
sondajului
5. elaborarea de materiale care să răspundă
nevoilor grupului educat
6. aplicarea acestor materiale în cadrul unui
mini-proiect pilot
7. revizuirea materialelor produse în funcţie
de feed-back-ul primit de la grupul educat
8. evaluarea finală a materialelor
9. derularea opţionalului de educaţie pentru
dezvoltare durabilă

2

3

4

9

10

10. analiza progresului cognitiv, atitudinal
şi comportamental al beneficiarilor
opţionalului de educaţie pentru dezvoltare
durabilă
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50-60 minute.
Materiale necesare: copii ale tabelelor (funcţie de numărul grupurilor de lucru), flip-chart.
Grup ţintă: profesori.
Spaţiu: clasă.
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Dramatizarea. Teatrul forum este un instrument de intervenţie socială. Piesa de
teatru se petrece astfel încât un grup oameni schimbă idei şi opinii. Prin asemenea forme de
manifestare artistică teatrul vine printre oameni, se amestecă în viaţa lor şi creează un produs fără
final determinat.
Teatrul captează atenţia spectatorilor, îi fascinează, îi introduce în lumea pe care o prezintă.
El provoacă audienţa, o determină să-şi concentreze atenţia asupra subiectului expus, o instigă
să se implice activ în experienţă. Implicarea activă a oamenilor într-o situaţie dată presupune
că nu numai mintea este pusă în mişcare, dar şi emoţiile sunt investite în acel moment. Această
caracteristică specială a teatrului de a provoca emoţii în oameni este ceea ce îi permite acestei
metode să aducă în prim plan reflecţii, idei şi trăiri, într-o manieră pe care educaţia tradiţională nu
o poate face. Însă, condiţia de bază pentru ca acest lucru să se întample rămâne de a găsi un limbaj
pe care spectatorii să îl inţeleagă şi care să le fie familiar.
Teatrul Forum este o formă de teatru interactiv, care porneşte de la o situaţie de discriminare
în rezolvarea căreia încearcă să implice publicul spectator. Acesta poate opri desfăşurarea piesei
în orice moment, propunând soluţii de rezolvare pe care este apoi invitat să le joace chiar el pe
scenă. Soluţiile trebuie să se ţină de capacitatea discriminatului de a se apăra sau de capacitatea
persoanelor din jur de a reacţiona pentru a-l proteja. În loc de a rămâne pasivă, audienţa devine
activă –spectatorii devin ”spect-actori”- care creează soluţii alternative şi controlează acţiunea
dramatică.
O variantă a abordării teatrale este Green Drama. Green Drama a fost definită şi folosită
pentru prima dată în Finlanda. Principalul scop al metodei este de a transforma acţiunile individuale
şi modul de viaţă în unele mai adecvate în raport cu mediul înconjurător. Nu performanţa teatrală
se află pe primul loc, ci lucrul în echipă, parteneriatul activ, experienţa personala. Învăţarea
experienţială prin intermediul acestei metode se bazează pe cunoştinţele şi experienţele anterioare
ale partenerilor. Împreună ei creează o poveste comună pornind de la experienţele personale.

Exemplul 47: “Teatrul verde“. Pentru a permite integrarea unor

subiecte legate de mediu într-o piesă de teatru care să fie prezentată cu ocazia unui
eveniment, se solicită participanților să parcurgă următoarele etape:
Stabiliți tema piesei de teatru

Ex. probleme de mediu (poluare, scăderea
biodiversității, degradarea habitatelor, schimbări
climatice), economice (utilizarea resurselor
neregenerabile), sociale (inechitatea socială intrași inter-generațională)
Alocați câte un rol fiecărui Ex. actor, regizor, scenarist etc
membru al echipei
Stabiliți scenariul

Schițați replicile personajelor, mișcarea scenică,
recuzita necesară
Stabiliți programul de repetiții
Solicitați prezența unor colegi care să asiste la
repetiții care care vă pot ajuta cu idei si opinii
Stabiliți detaliile reprezentației
Data, ora, locul de desfășurare
Asigurați-vă de componenta Participarea spectatorilor in timpul piesei la
interactivă
derularea acțiunii sau realizarea unor focus-grupuri
la finalul spectacolului pentru colectarea feed-backului de la spectatori.
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Număr optim de participanţi: 10-30.
Durată: variabil în funcție de compexitatea piesei și numărul de participanți.
Materiale necesare: variabil în funcție de tipul și compexitatea piesei.
Grup ţintă: elevi cls VII-XII.
Spaţiu: clasă pentru pregătire, sala de spectacole/festivități pentru reprezentație.

Metoda interpretării naturii. Interpretarea include o multitudine de metode şi
procedee prin care se încearcă atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori
într-o zonă pe care noi o considerăm atractivă şi specială. Această metodă a interpretării
nu se foloseşte doar în cazul obicetivelor din mediul natural, ci poate fi vorba şi despre:
clădiri, aspecte ale vieţii culturale (sărbători tradiţionale, obiceiuri), arheologia industrială
(promovarea valorii istorice a instalațiilor și clădirilor industriale care nu mai sunt folosite).
Conform definiţiei, interpretarea este o expunere atribuind o semnificaţie personală, un
comentariu; un act creator prin care se redă prin mijloace adecvate conţinutul unei lucrări dramatice,
coregrafice, muzicale sau a unui scenariu cinematografic sau, popular, tălmăcire, tâlc, istorisire.
Definiţiile interpretării sunt foarte variate, însă toate au aceeaşi idee centrală, anume a împărtăşi cu
ceilalţi ceva, care are o semnificaţie pentru tine. Este important ca oamenii să experimenteze ceea
ce tu interpretezi. Pentru o bună interpretarea trebuie să existe dragoste pentru acel loc şi o dorinţă
extraordinară de a împărtăşi cu alţi oameni.
Această metodă arată o mică parte a modului în care noi înţelegem şi gestionăm bogăţiile
unei zone; este cuprinzătoare şi poate include cântece, legende ale locurilor, dovezi ale unei
civilizaţii. Indiferent de ce ar fi, patrimoniul poate fi conservat de oricine are convingerea că este
important şi îi poate face şi pe ceilalţi să îl aprecieze şi să îi confere aceeaşi importanţă. Freeman
Tilden, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi americani ai naturii, susţine că interpretarea nu este
doar ceea ce oamenii spun despre un anumit loc, ci scopul este acela de a îi convinge de valoarea
sa şi să îi încurajeze să îl conserve mai departe.
Vizitatorul trebuie să aibă parte de o experienţă nouă, unică, din care să plece cu noi
informaţii, şi în mod obligatoriu, fascinat, impresionat de ceea ce a văzut şi a aflat. Pe un traseu
tematic, informaţia nu trebuie să fie prezentată într-o manieră şcolară, ci trebuie selectate acele
elemente, pe care turistul le poate ţine uşor minte şi le poate transmite mai departe către alte grupuri
ţintă. Informaţia oferă fapte, pe când interpretarea poate provoca idei, oferindu-le vizitatorilor o
nouă perspectivă.
Înainte de a începe trasarea unui poteci interpretative trebuie să avem în vedere rezultatul
final, şi anume o experienţă inedită pentru vizitator din care să rămână cu informaţii valoroase,
uşor de transmis. Interpretarea naturii satisface curiozitatea şi setea de cunoştere; oferă perspective
noi şi adaugă semnificaţii inedite; marchează cunoşterea senzorială; oferă posibilitatea de a purta
discuţii cu experţi; este o bună activitate pentru a petrece timpul în mod plăcut în timpul vacanţelor/
concediilor.
O potecă tematică trebuie să aibă un impact asupra oamenilor prin următoarele căi: oferă
mijloace de interacţiune prin menţinerea persoanelor active în tur, astfel parcurgerea traseului va fi
mult mai distractivă; oferă variabilitate stilului ghidului. Tăcerea, folosită la un moment dat, poate
avea, de asemenea, un efect foarte puternic. Aceasta poate sublinia importanţa a ceea ce tocmai s-a
relatat sau a ceea ce urmează a fi relatat sau poate construi un moment de suspans.
O potecă tematică trebuie sa fie relevantă şi bine organizată. Atunci când vizitatorii pot
stabili o legătură între informaţiile noi şi ceea ce deja ştiu sau au experimentat, totul este mult mai
uşor de înţeles şi poate lăsa o impresie de durată.
Ghidul trebuie să utilizez cu măsură termenii tehnici şi ştiinţifici care nu oferă publicului
un mesaj clar, dacă ei nu au deja cunoştinţe din domeniul respectiv. Se pot folosi analogii şi
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comparaţii pentru a explica termenii specifici, necunoscuţi celor care vă însoţesc pe traseu. Trebuie
să aveţi informaţia cât mai bine structurată, astfel va fi asimilată mult mai uşor. De asemenea,
ghidul trebuie să stabilească încă de la început ce anume doriţi să transmiteţi şi cu ce anume ar
trebui să rămână un vizitator la finalul traseului. Acest lucru vă poate ajuta la stabilirea unor teme
sau sarcini pe care le puteţi împărţi în timpul turului.
O altă caracteristică a metodei de interpretare este stabilirea unei tematici. Oamenii vor
uita cu uşurinţă faptele şi cifrele. O temă este mesajul central al poveştii care urmează să fie
relatată. Tema incită la gândire, la discuţii, acestea fiind primii paşi către schimbări de atitudini şi
comportament. Tema conţine mesajul final, cu care vizitatorii vor pleca acasă şi poate fi exprimată
printr-o propoziţie, conţinând un element de acţiune.

Exemplul 48: “Poteca vie“. Folosind metoda interpretării naturii,

identificați un traseu turistic care să poată fi parcurs pe jos în cca 1-2 ore pentru
care să creați cel puțin 5 stații/ puncte de oprire în zone de interes, pentru care să
realizați un model de panou/ poster care să cuprindă date despre speciile întâlnite în zonă și care
să fie integrate, în final, unei povești care să lege punctele de interes și să fie relevantă pentru
specificul zonei. Realizați și o hartă a traseului pe care să marcați punctele de oprire.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: cca 2 ore pentru pregatirea materialelor.
Materiale necesare: hartie de flip-chart, copii ale descrierii metodei.
Grup ţintă: elevi cls VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Metoda jocurilor şi simulărilor

Jocurile şi simulările sunt modalităţi importante de completare a predării tradiţionale a
cunoştinţelor despre natură, de la învăţământul primar până la cel universitar. Utilizarea simulărilor
prezintă mai multe avantaje:
• Fenomenele pot fi mai uşor învăţate dacă originea şi modul lor de desfăşurare sunt
reconstruite de elev într-un proces activ;
• Obiectele lumii reale constituie punctul de pornire al procesului de cunoaştere. Cei care
învaţă depind de concepţiile preexistente, unele prezentând sistemele biologice într-o
manieră falsă, eronată sau incompletă;
• Contactul prin percepţie cu aceste sisteme asigură celui care învaţă un feed-back direct. În
instruirea simbolică profesorul înlocuieşte obiectele şi fenomenele, acţionând ca interpret
şi intermediar;
• Dacă sistemele biologice de care se vorbeşte nu sunt prezente fizic, există tendinţa ca
aspectul prezentat să devină singura caracteristică a sistemului (de ex.: dacă un proces de
creştere este tratat din punctul de vedere al ciberneticii, întreg procesul va fi identificat ca
fiind cibernetic în sine);
• Recunoaşterea activă, prin interacţiunea cu sistemele care pot fi percepute prin simţuri, îi
determină pe elevi să abordeze obiectele naturale şi în afara şcolii (şcoala în natură) sau
să aducă obiectele în clasă (natura în şcoală). Ambele metode pot fi utilizate cu prilejul
excursiilor tematice şi al experimentelor;
• Pot fi prezentate prin această metodă procese şi fenomene biologice prea mici, periculoase,
care se petrec într-un ritm prea rapid sau prea lent (ex.: evoluţia speciilor, selecţia naturală,
fosilizarea, izolarea geografică, poluarea etc) pentru ca simţurile noastre să le perceapă
în timpul orelor de clasă. Există posibilitatea ca aceste procese să fie operaţionale pe o
scară temporală umană, astfel încât simţurile noastre să le poată înţelege prin simulare.
Aceasta înseamnă proiectarea unor reprezentări materiale, adaptate simţurilor noastre.
Reprezentările trebuie să fie cât mai asemănătoare sistemului/procesului natural, deşi, în
unele privinţe cum ar fi timpul, mărimea şi gradul de periculozitate nu există asemănări.
O reprezentare simbolică foloseşte cuvinte pentru a descrie un obiect sau fenomen, sau
simboluri matematice pentru a descrie un proces fizic. Similitudinea se poate lega de culoare,
formă, masă, organizare spaţială.
Jocurile seamănă adesea, în multe privinţe cu simulările, ele implicând o imitare a realităţii.
Le lipsesc însă dificultăţile de ordin fizic, etic, psihologic, prezente în viaţa reală, caracteristică
comună şi simulărilor. Elevul este fie organizator al unei simulări sau unui joc, atunci când
stabileşte el însuşi condiţiile preliminare, fie este factor “de schimbare” sau cercetător atunci când
elaborează prognoze pentru sistemele pe care le studiază sau joacă un rol social specific (ex: un
joc similar celebrului “Monopoly”, în care fiecare elev îşi poate exprima opţiunea asupra unuia din
domeniile de interes plasate pe tabla de joc – dezvoltare, producţie, poluare, calitatea vieţii, rata de
creştere a populaţiei, structura populaţiei, educaţie, politică etc).
Jocul de rol se bazează pe ideea că se poate învăţa nu numai din experienţa directă, ci şi din
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cea simulată. A simula înseamnă a mima, a te preface, a imita, a reproduce în mod fictiv situaţii,
acţiuni, fapte etc.
Scopul este de a-i pune pe participanţi în ipostaze care nu le sunt familiare tocmai pentru
a-i ajuta să înţeleagă situaţiile respective şi de a confrunta opinii ale unor persoane cu puncte de
vedere, responsabilităţi, interese, preocupări şi motivaţii diferite. Este ştiut faptul că de cele mai
multe ori avem tendinţa de a subaprecia, blama sau dimpotrivă, de a supraaprecia „rolurile” pe
care diferite persoane cu care intrăm în contact se întâmplă să le îndeplinească.
De asemenea, de multe ori „fixarea în propriul rol” ne împiedică să vedem posibile variaţii
şi alternative ale acestuia. Din această perspectivă, prin jocul de rol elevii pot învăţa despre ei
înşişi, despre persoanele şi lumea din jur într-o manieră plăcută şi atrăgătoare.
Simularea prin joc de rol duce la creşterea gradului de adaptabilitate şi la ameliorarea
relaţiilor dintre persoane, dezvoltând în acelaşi timp gândirea critică, capacitatea de exprimare şi
empatia.
Există mai multe variante, dintre care menţionăm:
• Jocul cu rol prescris, dat prin scenariu - participanţii primesc cazul şi descrierea rolurilor
şi le interpretează ca atare;
• Jocul de rol improvizat, creat de cel care interpretează - se porneşte de la o situaţie dată şi
fiecare participant trebuie să-şi dezvolte rolul.
Etapele acestei metode presupun stabilirea obiectivelor urmărite, tema/problema pe care
jocul de rol trebuie să le ilustreze, personajele de interpretat, pregătirea materialelor suport,
stabilirea modulului în care se va desfăşura jocul de rol. Acesta poate fi ca o povestire în care un
narator povesteşte desfăşurarea acţiunii şi diferite personaje o interpretează; ca o scenetă în care
personajele interacţionează, inventând dialogul o dată cu derularea acţiunii; ca un proces care
respectă în mare măsură procedura oficială, acordarea participanţilor unui timp pentru analizarea
situaţiei şi pentru pregătirea rolurilor/reprezentaţiei.
În final, este important ca elevii să reflecteze la activitatea desfăşurată, ca la o experienţă
de învăţare. Se evaluează activitatea împreună cu „actorii” şi „spectatorii”, evidenţiind dacă
interpretarea a fost conformă cu realitatea, dacă a fost rezolvată problema conţinută de situaţie,
precum şi ce ar fi putut fi diferit în interpretare, ce alt final ar fi fost posibil, ce au învăţat din această
experienţă etc.
Deoarece jocul de rol simulează situaţii reale, se pot ivi întrebări care nu au un răspuns
simplu, de exemplu despre comportamentul corect sau incorect al unui personaj. În aceste situaţii,
este indicat să sugeraţi că nu există un singur răspuns şi nu trebuie să vă impuneţi propriul punct
de vedere asupra unor probleme controversate. Este foarte important ca elevii să accepte puncte
de vedere diferite ca pe ceva natural şi normal. Se pot însă rezuma punctele în care se pare că s-a
ajuns la o înţelegere şi se pot lăsa deschise anumite aspecte care sunt discutabile.
O posibilă clasificare a jocurilor este următoarea:
1. Jocuri de simulare – sunt modele similare situaţiilor, proceselor sau faptelor care
au diferite nivele de complexitate. Ele permit creionarea proceselor abia perceptibile în
limitele umane de spaţiu şi timp şi reliefarea relaţiilor comune. Fac posibilă, de asemenea,
clasificarea valorilor şi sentimentelor, analiza cauzelor, rezultatelor/consecinţelor,
deciziilor luate de participanţi. Pot fi subdivizate în funcţie de caracterele principale în
jocuri: informatizate, studii de caz, experimente, strategii, jocuri de rol, jocuri de şansă.
2. Jocuri cu fundament afectiv – se bazează pe folosirea simţurilor pentru a detecta
sau stabili un contact cu elementele din jur într-un mod relaxat. Permit relaţiile cauzale de
două tipuri: direct (senzorial, imediat) şi evocativ (cu diferite nivele de abstractizare, în
funcţie de vârsta participanţilor şi experienţa acestora).
3. Jocuri de asociaţie – bazate pe priceperea de a stabili relaţii între forme, imagini,
fapte, concepte şi cuvinte în timpul construirii sau desfăşurării activităţilor.
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Elementele caracteristice ale unui joc educativ sunt:
Context
Aspecte legate de mediu
Scopuri definite în funcţie de
subiect
Reguli
Acţiuni
Teme de reflecţie

Funcţii şi particularităţi
Înţelegerea subiectelor legate de mediu şi participarea
responsabilă;
Identificarea estetică şi afectivă a elementelor mediului,
corelaţia cu activităţile umane şi detectarea problemelor
Diferite abordări – interpretarea de diferite roluri
Analiza şi evaluarea acţiunilor colective sau individuale
Folosirea elementelor jocului pentru a stabili relaţii între
ele şi realitatea globală sau locală a vieţii de zi cu zi.

Principalele probleme ivite în timpul desfăşurării jocurilor de educaţie pentru dezvoltare
durabilăpot fi:
•
Refuzul unor elevi de a desfăşura anumite jocuri pentru că le
consideră prea infantile pentru ei;
•
Lipsa de experienţă în desfăşurarea acestor activităţi, mai ales în ceea
ce priveşte unele tehnici (organizarea grupurilor şi comunicarea între acestea);
•
Condiţii externe nefavorabile pentru desfăşurarea jocurilor (zgomot,
observatori inadecvaţi);
•
Prezentare confuză a dinamicii sau contextului jocului;
•
Ignorarea cunoştinţelor necesare elevilor pentru a desfăşura un
anumit joc;
•
Timpul limitat.
Jocul este de cele mai multe ori pentru elevi o adevărată experienţă. Dacă
ei nu posedă cunoştinţele necesare pentru a realiza legături între joc şi realitate,
jocul îşi pierde din importanţă. Părerea că jocurile ar putea fi privite de elevi
puţin serios şi că abuzul de jocuri poate scădea puterea de concentrare, poate
fi contrazisă de experienţă. Utilizarea eficientă a jocurilor de educaţie pentru
dezvoltare durabilădepinde de capacitatea practică a profesorilor, de a adecva
tehnicile respective.
Selectarea şi proiectarea unui joc de educaţie pentru dezvoltare durabilă se poate face după
următorul model:
SUBIECT

ACTIVITATE

Alegerea
tipului de joc:

Jocuri deja existente (dinamica lor şi contextul trebuie să fie în concordanţă
cu subiectul dezvoltat); jocuri adaptate (folosirea unui joc deja existent cu
dinamica sa, dar se modifică scopurile, contextul şi alte aspecte); jocuri
transformate (se începe un joc existent, dar se modifică dinamica în funcţie
de scopuri sau context); jocuri noi (crearea unui nou model cu structură şi
dinamică specifică bazat pe probleme specifice de mediu sau sociale);

Elemente de
clarificat:

Jucători: număr, vârstă;
Loc de desfăşurare: în exterior, în interior, în mediul natural, urban, rural;
Materiale: refolosibile, reciclate, manufacturate, naturale;
Timp: pentru pregătire, pentru desfăşurare, pentru discuţia finală;
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Valori şi
aptitudini:

Folosirea jocului în unitatea de învăţare - la început, pentru a motiva, pentru
a introduce un subiect de mediu, la mijloc sau la final ca o sinteză sau
pentru evaluare.
Principalele elemente pentru a lega jocul de viaţa reală.

Etapele realizării unui joc de educaţie pentru dezvoltare durabilă:
I. Jocul:
• Instrucţiuni specifice;
• Desfăşurare.
II. După joc:
• Discuţia finală (relaţionarea evenimentelor din timpul jocului cu cele reale, analizarea
rezultatelor şi întrebărilor);
• Elaborarea unei liste de acţiuni care pot fi puse în practică;
• Schiţarea unui plan de acţiune (acţiuni prioritare, scopuri, timp etc)
III. Acţiuni de continuare (stabilirea legăturii cu realitatea, cu alte subiecte, cu alte probleme
şi soluţii):
• Cum poate fi cercetat/investigat un subiect sau o problemă – căutarea informaţiei (prin
interviuri, chestionare, sondaje), adunarea materialului (cărţi, baze de date, internet,
observaţii sistematice, cu sau fără echipament);
• Comunicare (exemple);
• Schimbarea – acţiune, valorizare, îndreptare;
• Evaluarea metodelor folosite – discuţie de grup.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exemplul 1: “Râul – de la izvor la mare”. Se formează patru grupe
de patru-cinci elevi care vor “străbate“ un “drum” asemănător cu cel
al unui râu, de la izvor la locul de vărsare. Se realizează 15 “staţii” (pe
foi de hârtie A3, pliate în două, pe lăţime). Pe o parte a foii se notează
cifrele, de la 1 la 15, iar în interior, textul corespunzător fiecărei “staţii”:
1. calota polară şi gheţarii – reprezintă o mare parte din rezerva de
apă dulce a Pământului, dar nu este uşor accesibilă – primăvara gheţarii
alimentează râurile, deci iei o picătură de apă curată.
umiditatea solului - reprezintă o mare parte din rezerva de apă a Pământului. Asigură
reglarea temperaturii globale şi este importantă pentru nutriţia plantelor – râul contribuie
la realizarea umidităţii solului, deci laşi o picătură de apă curată.
umiditatea aerului – asigură reglarea climatului, favorizează formarea norilor şi a ploii - o
parte din apa râului se evaporă şi intră în atmosferă, deci laşi o picătură de apă curată.
organismele vegetale – toate organismele vegetale păstrează o mare cantitate de apă – râul
asigură apa pentru plante, deci laşi o picătură de apă curată.
organismele animale – toate organismele animale păstrează o mare cantitate de apă (la om,
cca 65% din masa corpului este reprezentată de apă) – râul asigură apa pentru animale, deci
laşi o picătură de apă curată.
apa subterană – apa care se scurge prin crăpăturile pământului şi care nu este uşor accesibilă
– o parte din apa râului se infiltrează în subterane, deci laşi o picătură de apă curată.
lacuri – reprezintă cea mai mare cantitate de apă dulce şi uşor accesibilă – deci iei două
picături de apă curată.
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8. izvoare – apă care provine din rezerva subterană – asigură aportul iniţial de apă pentru râu,
deci iei două picături de apă curată.
9. pârâu – reprezintă o mică parte din rezerva de apă dulce – asigură aport de apă pentru râu,
deci iei două picături de apă curată.
10. torente - reprezintă o mică parte din rezerva de apă dulce – asigură aport de apă pentru râu,
deci iei o picătură de apă curată.
11. industria chimică – este activitatea care produce cea mai importantă contaminare a apelor
cu metale grele, pesticide, îngrăşăminte chimice, deci laşi patru picături de apă curată şi iei
două picături de apă contaminată cu deşeuri organice şi două picături de apă contaminată
cu substanţe chimice anorganice.
12. oraşe – activitatea umană generează o mare cantitate de ape uzate care aduc în apele
curgătoare substanţe organice, bacterii, detergenţi etc, deci laşi trei picături de apă curată şi
iei două picături de apă contaminată cu deşeuri organice şi o picătură de apă contaminată
cu substanţe chimice anorganice.
13. ferme – dejecţiile de la animale ajung deseori direct în râuri, producând o puternică poluare
organică, deci laşi două picături de apă curată şi iei două picături de apă contaminată cu
deşeuri organice.
14. industria alimentară – produce mari cantităţi de substanţă organică, deci laşi patru picături
de apă curată şi iei trei picături de apă contaminată cu deşeuri organice şi trei picături de
apă contaminată cu substanţe chimice anorganice.
15. irigaţii – folosesc multă apă, în plus încărcată cu pesticide, îngrăşăminte naturale sau
chimice, care vor contamina zonele de deversare, deci laşi trei picături de apă curată şi iei
două picături de apă contaminată cu deşeuri organice şi o picătură de apă contaminată cu
substanţe chimice anorganice.
“Staţiile” se plasează într-o sală sau pe un teren de sport, la distanţe suficiente de mari
una de cealaltă. La aceste foi se ataşează plicuri cu jetoane albe (simbolizează apa curată), verzi
(simbolizează apa încărcată cu substanţe organice), şi negre (simbolizează apa încărcată cu
substante anorganice), după cum urmează:
• la staţiile: calotă polară/gheţari, apa subterană, umiditatea solului, umiditatea aerului,
organisme animale, organisme vegetale – câte 8 jetoane albe;
• la staţiile: lac, pârâu, torent, izvor – câte 10 jetoane albe;
• la staţiile: oraşe, ferme – câte 20 jetoane verzi şi 10 jetoane negre;
• la staţia: industrie alimentară – 30 jetoane verzi şi 20 jetoane negre;
• la staţia: industrie chimică – 20 jetoane verzi şi 20 jetoane negre;
• la staţia: irigaţii – 20 jetoane verzi şi 10 jetoane negre.
Se realizează şi 36 de cărţi (format A6), dintre care 30 reprezentate de numele staţiilor (de
la 1 la 15, fiecare copiată de două ori) şi câte trei pentru decontaminarea organică şi trei pentru
decontaminare anorganică, care se folosesc după cum urmează:
• decontaminare organică: dacă ai două picături de apă contaminată cu substanţe organice,
poţi să schimbi una dintre ele mergând la ultima staţie unde ai fost, laşi picătura contaminată
şi iei o picătură de apă curată;
• decontaminare anorganică: dacă ai trei picături de apă contaminată cu substanţe anorganice,
poţi să schimbi una dintre ele mergând la ultima staţie unde ai fost, laşi picătura contaminată
şi iei o picătură de apă curată.
Se amestecă cele 36 de cărţi, iar elevii iau pe rând câte o carte, îndreptându-se spre staţia
marcată identic cu inscripţia de pe carte. La începutul jocului primesc zece jetoane albe (picături
de apă curată) pe care le vor schimba/lăsa de-a lungul “traseului” râului. Dacă activitatea are loc în
aer liber, pe un teren mai mare, li se poate da elevilor o schiţă a localizării “staţiilor”. Pe parcursul
jocului elevii sunt solicitaţi să marcheze pe acestă schiţă ordinea în care au parcurs “staţiile”,
ca şi rezerva de apă curată rămasă la sfârşitul jocului şi contaminarea cu substanţe organice şi
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anorganice (prin numărarea jetoanelor).
Număr optim de participanţi: 16-20.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: 15 foi A3 cu descrierea staţiilor, 36 cărţi (format A6), 88 jetoane albe,
100 jetoane verzi, 50 jetoane negre.
Grup ţintă: elevi clasele VII-XII
Spaţiu: clasă, teren de joacă.
Exemplul 2: “Jocul ozonului”. Se urmăreşte identificarea surselor
de poluare cu cloro-fluoro-carburi (CFC) (vezi anexa 1), ca şi cauză a
degradării stratului de ozon. Pe un teren de sport se marchează un punct
de plecare şi un punct de sosire. La jumătatea distanţei între cele două
puncte se plasează un punct de verificare de unde elevii vor lua, pe rând,
câte unul din indiciile următoare, scrise pe bileţele de hârtie. Bileţelele
sunt plasate cu faţa în jos astfel încât indiciile se iau la întâmplare. Indiciile sunt următoarele (se
plasează de două ori acelaşi indiciu pentru a putea participa 28 de elevi):
• Frigider – model nou – fără CFC
• Frigider – model vechi, dar fără scurgeri – fără CFC
• Frigider – model vechi, aruncat la groapa de gunoi – cu CFC
• Frigider – model vechi, într-o structură de reciclare – fără CFC
• Aparat de aer condiţionat, model nou – fără CFC
• Aparat de aer condiţionat, model vechi – cu CFC
• Autoturism fără aer condiţionat – fără CFC
• Autoturism cu sistem nou de aer condiţionat – fără CFC
• Autoturism cu sistem de aer condiţionat, dar în condiţii necorespunzătoare – cu CFC
• Spray cu CFC
• Spray fără CFC
• Fabrică de agenţi de refrigerare cu reciclare – fără CFC
• Fabrică de agenţi de refrigerare fără reciclare – cu CFC
• Groapă de gunoi (toate tipurile de deşeuri) – cu CFC
Participanţii parcurg distanţa de la puncul de plecare la punctul de verificare, în ordine, iau
un bilet cu indiciu şi, dacă este “fără CFC” merg mai departe spre punctul de sosire. Dacă este “cu
CFC”, se întorc la punctul de plecare. În finalul jocului se verifică dacă separarea s-a făcut corect
(în “cu” şi “fără” CFC). La punctul de plecare se amplasează o folie de plastic de cca 1m2, care
va simboliza stratul de ozon. De fiecare dată când un participant de întoarce la punctul de plecare
pentru ca a tras un bilet “cu CFC”, găureşte folia de plastic, cu ajutorul unui creion, pe o suprafaţă
de câţiva cm2. La sfârşitul jocului, folia de plastic se aduce la mijlocul terenului şi se discută
cum influenţează “găurile” din “stratul de ozon” viaţa. Pentru elevii mai mici, dacă este soare în
momentul respectiv, se poate sugera ca un grup să “intre“ sub folie înainte şi după joc şi să le spună
celorlalţi ce schimbări observă.
Număr optim de participanţi: 28.
Durată: 35 minute.
Materiale necesare: 28 bileţele, o folie de plastic de 1m2 .
Grup ţintă: elevi clasele V-VII.
Spaţiu: teren de joacă.
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Exemplul 3: “Peisajul – înainte şi după”. Permite discutarea
oportunităţii unor iniţiative de planificare a teritoriului. Se formează două
grupe de elevi. Fiecare primeşte o copie a unui desen ce reprezintă acelaşi
peisaj: desenul A este un peisaj natural, cu puţine semne ale influenţelor
umane, desenul B este acelaşi peisaj, dar modificat vizibil de diferite
activităţi antropice (vezi anexele 2 şi 3). Pentru ambele grupe, desenul
(format A4) trebuie reconstituit din şase piese (mini-puzzle). Apoi, grupele au de răspuns, fiecare,
la următoarele întrebări:
• Ce tip de ecosistem este prezentat?
• Ce forme de relief apar în desen?
• Ce resurse naturale sunt prezentate şi cum sunt ele exploatate?
• Ce construcţii apar în desen?
• Ce activităţi antropice sunt prezentate în desen?
Apoi, cele două grupe, fac schimb de desene între ele, urmând să răspundă la aceleaşi
întrebări. După ce ambele grupe au analizat cele două imagini şi au răspuns la întrebări, li se cere
să răspundă la un nou set de cerinţe:
• Enumeraţi cinci elemente care apar în desenul A şi nu apar în peisajul B;
• Enumeraţi cinci elemente care apar în desenul B şi nu apar în peisajul A;
• Enumeraţi cinci elemente care apar în ambele desene;
• Cum s-a modificat viaţa oamenilor care trăiau în acea zonă şi care au suportat modificările
menţionate de voi?
Număr optim de participanţi: 10-14.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: două desene format A4, bandă adezivă pentru reconstituirea desenelor
(mini-puzzle), hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 4: “Ce este bioacumularea în lanţurile trofice?”. Se
formează mai multe grupuri de trei-şase elevi. Se distribuie fiecărui grup o
copie a desenului din anexa 4, fără să se dea nici o explicaţie, elevii fiind
solicitaţi să completeze, pentru fiecare casetă, o “replică” a organismelor
respective. Li se cere de asemenea să găsească un titlu pentru acest desen. Se
colectează desenele cu “replici” şi se numesc grupurile care au identificat
corect problema. Se prezintă aspectele acumulării diferitelor substanţe (ex.: mercurul) de-a lungul
lanţurilor trofice.
Număr optim de participanţi: 6-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: desene format A4 (număr egal cu numărul de grupuri).
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 5: “Consumul de resurse – ce înseamnă echitabil/ ce
înseamnă inechitabil”. Se formează mai multe grupuri de trei-şase elevi. Se
distribuie fiecărui grup o copie a desenelor din anexa 5, fără să se dea nici o
explicaţie, elevii fiind solicitaţi să completeze, pentru fiecare desen, câte o “replică”
a organismelor respective. Li se cere de asemenea să găsească un titlu pentru acest
desen. Se colectează desenele cu “replici” şi se numesc grupurile care au identificat
corect problema. Se prezintă aspectele consumului de resurse (ex.: 20% din populaţia globului
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foloseşte 80% din resursele naturale).
Număr optim de participanţi: 6-30.
Durată: 25 minute.
Materiale necesare: desene format A4 (număr egal cu numărul de grupuri).
Grup ţintă: elevi clasele V-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 6: “Managementul deşeurilor”. Se prezintă cazul a trei
localităţi: A, B, C, care au în vecinătatea lor trei facilităţi diferite de
management al deşeurilor: o groapă de gunoi, un incinerator de deşeuri, o
firmă de compostare. În mod evident, ar fi eficient ca fiecare localitate să
folosească facilităţile aflate în imediata vecinătate (se prezintă o schiţă cu
amplasările celor trei localităţi). Dar care sunt argumentele pro şi contra
pentru fiecare facilitate în parte?

Groapă de
gunoi

Compost

După ce se
realizează, în plen, o listă cu argumente pro şi contra, argumente care se înregistrează pe tablă sau
pe un flip-chart, se formează trei grupuri de trei-şase elevi, fiecare grup primind descrierea uneia
din cele trei localităţi, câte trei tabele cu prezentarea avantajelor/dezavantajelor fiecărei facilităţi în
parte şi un tabel pe care vor trebui să-l completeze pentru a putea concluziona care din cele trei
metode de management al deşeurilor este adecvată pentru fiecare localitate în parte.
La sfârşitul activităţii se discută: care sunt circumstanţele care determină că ceea ce
este bun pentru o comunitate să fie nerecomandat pentru alta, ce criterii trebuie adoptate pentru
evaluarea problemelor de mediu, de ce este dificil să se adopte o soluţie unică a unei probleme de
mediu.
Se pot folosi următoarele fişe de prezentare ale localităţilor:
• Localitatea A – este într-o zonă puţin populată. Principala activitate este agricultura, industria
fiind slab reprezentată. Nu este o arie turistică, sunt puţine păduri, climatul este rece, dar
vânturile sunt slabe. Iarna se formează ceaţă foarte des. Solul este lutos (impermeabil).
• Localitatea B – este un mic orăşel într-o zonă de coastă, înconjurat de dealuri acoperite cu
păduri bogate. Sunt multe hoteluri şi case de vacanţă în vecinătate. Populaţia este concentrată
spre mare. Spre interior sunt încă zone în care se practică agricultura tradiţională. Fondurile
avute la dispoziţie de autorităţile locale sunt destul de importante. Solul este permeabil
(substratul este calcaros), iar vânturile sunt moderate.
• Localitatea C – este un oraş mare, cu multe obiective industriale. Sunt puţine păduri în
zonă şi puţine spaţii neocupate de construcţii de diferite tipuri. Autorităţile locale aplică
taxe importante pentru localnici. Vara este foarte caldă şi vânturile sunt puternice. Solul
este lutos, cu permeabilitate medie.
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Caracteristicile celor trei moduri de management al deşeurilor sunt prezentate în tabelele
următoare:

Groapa de gunoi
Avantaje

Dezavantaje

- Necesită o tehnologie simplă şi investiţii
reduse;
- Orice tip de deşeu poate fi depozitat aici;
- Poate elimina sub-produsele generate de
incineratoare şi compostoare de deşeuri;
- Poate fi folosit pentru diferite cantităţi
de deşeuri (fluctuaţii datorate modificării
numărului de persoane din zonă – de ex.
turişti);
- După atingerea nivelului maxim de utilizare
(umplere) poate fi folosită pentru refacerea
peisajului prin plantări de vegetaţie.

- Este necesară o suprafaţă mare, care să
îndeplinească anumite cerinţe din punct de
vedere geologic (substrat impermeabil),
meteorologic (vânt redus), geografic
(departe de zone urbane, dar totuşi uşor
de atins de camioane), estetic (nu foarte
valoroasă);
- Produce un impact vizual/estetic negativ;
- Duce la proliferarea rozătoarelor şi
insectelor;
- Pot apărea emisii necontrolate de gaze,
poluarea apelor freatice sau incendii, mai
ales dacă sunt păduri în vecinătate;
- Nu necesită o selectare a deşeurilor şi
astfel nu încurajează reciclarea;
- Durată de utilizare limitată (după un
timp trebuie găsit un nou spaţiu sau o
nouă soluţie pentru deşeuri).

Compostor de deşeuri
Avantaje

Dezavantaje

- Similar ciclurilor naturale;
- Reciclează materia organică sub formă de
compost sau metan;
-Posibilă scădere a costurilor prin
comercializarea compostului şi metanului;
- Poluarea mediului redusă;
- Necesită separarea preliminară a
materialelor (se folosesc doar substanţe
organice), deci încurajează reciclarea.

- Produce reziduuri ce necesită
incineratoare sau gropi de gunoi;
- Produce miros neplăcut, mai ales acolo
unde există spaţii deschise;
- Costuri ridicate (atât investiţia iniţială,
cât şi costurile de întreţinere);
- Dacă selectarea iniţială a materialelor nu
se face corespunzător, pătrunderea sticlei
sau plasticului în compostoare duce la
alterarea compostului;
- Necesită un plan de marketing – dacă
nu există cumpărători pentru compostul
produs, acesta va ajunge la groapa de
gunoi, cu beneficii economice zero.
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Incineratoare de deşeuri
Avantaje

Dezavantaje

- Asigură cea mai eficientă reducere a masei
şi volumului deşeurilor;
- Instalaţiile necesită o suprafaţă redusă;
- Poate fi amplasat destul de aproape de
zonele urbane, numai dacă filtrele antipoluare
sunt eficiente;
- Întregul proces poate fi izolat/neinfluenţat
de factorii externi, naturali;
- Se poate obţine energie calorică ce poate fi
valorificată.

- Costurile de instalare şi întreţinere sunt
foarte ridicate;
- Subprodusele (cenuşă, în general toxică)
trebuie depozitate în gropi de gunoi;
- Filtrele antipoluare atmosferică sunt
costisitoare;
- Există riscul unor accidente ecologice
grave în caz de defecţiuni tehnice;
- Are o capacitate fixă de prelucrare prin
ardere a deşeurilor (nu poate absorbi
mai mult, iar dacă masa prelucrată nu
este suficientă, procesul este ineficient şi
costisitor);
- Dacă apar defecţiuni trebuie să se aibă în
vedere o soluţie alternativă de prelucrare a
deşeurilor pe timpul reparaţiei.

Se poate folosi următorul tabel centralizator pe baza căruia să se tragă concluziile cu privire
la cea mai eficientă soluţie pentru managementul deşeurilor, pentru fiecare din cele trei localităţi
în parte:

Particularitate

Tabel centralizator
Da Groapă
--- de gunoi
Nu + 0 -

Există spaţiu suficient?
Există obiective agricole în zonă?
Există obiective industriale în zonă?
Zona este foarte urbanizată?
Turismul este dezvoltat?
Vânturile sunt puternice?
Solul este impermeabil?
Sunt păduri în zonă?
Total

Compostor
de deşeuri
+ 0 -

Incinerator
de deşeuri
+ 0 -

Număr optim de participanţi: 9-18.
Durată: 35 minute.
Materiale necesare: 3 schiţe cu amplasarea oraşelor (câte una pentru fiecare grup), 3
tabele centralizatoare, 3 fişe de prezentare a oraşelor (câte una pentru fiecare grup), 9 tabele cu
prezentarea avantajelor/dezavantajelor celor trei metode de management al deşeurilor (câte trei
pentru fiecare grup).
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 7: “Problema deşeurilor”. Se formează trei grupuri de
patru-cinci elevi care primesc sarcina de a imagina şi de a prezenta situaţia
unor oraşe ipotetice, care se confruntă cu grave probleme legate de
managementul deşeurilor. Se precizează că unul dintre oraşe are
dimensiuni mari, unul este mediu, iar altul este mic. Cele trei grupuri trag
la sorţi tipul de oraş pe care îl vor imagina. Trebuie să precizeze:
• Ce populaţie are oraşul?
• Unde este localizat (aria geografică, tipuri de ecosisteme, ce căi de acces există spre oraş)?
• Ce surse de apă folosesc?
• Ce tipuri de industrii există în oraş?
• Ce tipuri de deşeuri sunt generate de oraş (industriale, dar şi menajere)?
• Ce metode de management al deşeurilor menţionate anterior există şi ce eficienţă au
(depozitare, incinerare, neutralizare, injecţie la adâncime, reciclare/reutilizare)?
• Cu ce alte probleme de mediu se confruntă comunitatea?
• Ce consecinţe au aceste probleme?
După descrierea particularităţilor oraşului şi prezentarea către întregul grup se solicită
elevilor să găsească soluţii pentru problemele de mediu menţionate anterior, având în vedere
următoarea schemă: “ce trebuie făcut… (soluţia), pentru că… (cauza), astfel încât să se…
(beneficii)”. Atunci când se formulează o soluţie, ea trebuie “verificată” din punctul de vedere
al preciziei (dacă poate răspunde la întrebările: cine trebuie să implementeze, cum trebuie să
acţioneze, de ce, cui foloseşte, unde şi când trebuie să se acţioneze).
Număr optim de participanţi: 12-16.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: liste de întrebări (funcţie de numărul de grupuri formate), flip-chart
pentru prezentarea în plen a soluţiilor.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII, profesori.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 8: “Călători prin lume – ce este diversitatea culturală?”.
Elevii sunt invitaţi să ia parte la o călătorie imaginară în câteva ţări (poate mai
puţin cunoscute şi aflate într-o oarecare măsură în afara destinaţiilor standard de
vacanţă). Se formează şase echipe, a câte patru – şase membri, fiecare urmând să
parcurgă acelaşi traseu “turistic”, doar că vor ajunge în “ţările“ respective în altă
ordine. În fiecare “ţară” vor cunoaşte un copil cu vârsta apropiată de a lor. Pentru
fiecare ţară se plasează într-un plic o descriere de câteva paragrafe, într-un alt plic
12 bileţele albe, fără nici un încris pe ele şi un plic gol, în care vor lăsa “cadourile” aduse. Plicurile
se aşează în clasă sau pe terenul în care are loc activitatea, la distanţă de câţiva metri unul de altul.
Fiecare echipă primeşte ca “bagaj” un plic cu 14 bileţele roz pe care elevii vor scrie, la
începutul activităţii, ce “cadouri” ar putea duce în “ţările” pe care le vor vizita. Dintre aceastea, şase
bilete/cadouri trebuie să fie materiale (jucării, computere, dulciuri etc), şase “daruri” situaţionale
(ce le-ar plăcea să facă – să meargă într-o excursie împreună cu cei pe care-i vor vizita, să meargă
la cumpărături, să cânte la pian pentru ei etc), iar ultimele două bilete vor constitui un bagaj pe care
să nu-l poată lăsa/dărui pentru că reprezintă valori/obiecte care care nu vor să renunţe. Elevii îşi
“completează bagajul” apoi trag la sorţi ordinea în care vor vizita cele şase ţări (un reprezentat al
fiecărui grup trage la sorţi ce ţară vor vizita mai întâi, apoi al doilea reprezentant alege a doua ţară
pe care o vor vizita şi aşa mai departe).
Li se înmânează o “hartă” pe care o pot folosi pentru a găsi drumul către cele şase ţari
(de fapt, un plan al clasei/terenului, cu menţionarea locurilor unde au fost amplasate plicurile cu
descrierile ţărilor). Odată ajunşi la prima “ţară” citesc, din plic, informaţiile respective, apoi decid
ce cadouri lasă (două bileţele pe care le vor pune într-un plic alăturat celui cu descrierea ţării) şi iau
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două bileţele albe (din plicul cu “suveniruri”) pe care vor nota două amintiri pe care le vor păstra
după vizitarea acelei “ţări”.
La sfârşitul activităţii se discută în întreg grupul impresiile de “călătorie”, prezentând
“cadourile” pe care le-au lăsat şi “suvenirurile” pe care le-au luat din fiecare “ţară”. În final se
discută despre diversitatea culturală, socială, politică şi se compară cu ceea ce se ştie despre
diversitatea ecologică şi biologică.
Număr optim de participanţi: 24.
Durată: 70 minute.
Materiale necesare: 18 plicuri, 12 bileţele albe (pentru “suveniruri”), 14 bileţele roz
(pentru “cadouri”), descrierile ţărilor.
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Se pot folosi următoarele fişe/descrieri ale “ţărilor” vizitate:
• Ţara: Ecuador. Este situată în America de Sud, la aceeaşi latitudine cu Ecuatorul. Are
o populaţie de 10 milioane de oameni, dintre care 200.000 sunt amerindieni. Suprafaţa este de
283.560 km2. Ţara este străbătută de munţii Anzi, şi o importantă suprafaţă este acoperită de pădurea
amazoniană. Limba oficială este spaniola, dar 40% din populaţie vorbeşte dialectul quechua. Aici
îl întâlneşti pe Kempere, un indian Guarani, care trăieşte în inima pădurii amazoniene. Guarani
sunt nomazi şi trăiesc în mici clanuri de cinci-şase familii. La fiecare şase luni părăsesc locul
în care se află pentru a se stabili într-o nouă zonă de vânătoare. Aici îşi construiesc colibe din
frunze de palmier, iar femeile şi copiii încep să planteze pe mici suprafeţe rădăcini de manioc, care
constituie baza alimentaţiei lor. În acest timp bărbaţii vânează folosind săgeţi cu vârful înmuiat
în curara (o otravă extrasă din plante tropicale). Încă de la vârsta de zece ani, Kempere este un
vânător încercat. I-a însoţit pe tatăl său şi pe ceilalţi bărbaţi din clan la vânătoare încă de când a
început să meargă. A învăţat să pescuiască în râurile din apropiere şi să construiască tot felul de
obiecte din liane sau frunze.
• Ţara: Algeria. Este situată în Nordul Africii şi este scăldată de Marea Mediterană. O
bună parte a teritoriului este acoperită de deşert sau subdeşert. Limba oficială este araba, dar se
vorbesc şi numeroase dialecte berbere. Populaţia este de 25.714.000 locuitori, iar suprafaţa este
de 2.381.740 km2. Aici o întâlneşti pe Fatima. Trăieşte într-o oază a deşertului Sahara, într-o casă
de pământ construită pe un deal. La poalele dealului se deschide o vale largă, cu mulţi palmieri,
care produc curmale şi asigură umbra pentru culturile plantate în vale. Familia Fatimei cultivă
smochine, citrice, rodii etc. Când este foarte cald, familia se mută într-o colibă mică aflată chiar în
vecinătatea palmierilor. Grădinile sunt udate cu apă din puţuri foarte adânci. Pentru că plouă cel
mult odată pe an, apa de ploaie este colectată cu mare grijă cu ajutorul unor jgheaburi, diguri şi
bazine. Tatăl Fatimei este negustor de covoare. Bărbaţii din comunitate se întâlnesc în piaţa satului
în fiecare seară, iar femeile în casa uneia dintre ele. Femeile nu pot participa la adunările populare
decât pentru anumite sărbători. Copiii însă, pot merge atât în piaţa satului, cât şi la adunările
femeilor.
• Ţara: Indonezia. Este un arhipelag format din peste 3000 de insule. Localizate în zona
Ecuatorului, au un climat tropical, ploios, cu o vegetaţie luxuriantă. Este foarte dens populată
(179.140.000 locuitori) şi are o suprafaţă de 1.904.570 km2. Limba oficială este bahasa. Aici îl
întâlneşti pe Danau. El trăieşte într-o zonă cu locuinţe lacustre, în apropierea gurilor unui fluviu din
Sudul insulei Borneo. Danau se trezeşte în fiecare dimineaţă devreme, înainte de răsăritul Soarelui
şi aduce apă de la râu, cu găleţile. Apoi, împreună cu mama sa, încarcă fructe într-o canoe uşoară,
numită long, pe care o acoperă cu frunze de palmier. Ei vâslesc până la piaţa din sat, având grijă să
nu intre în coliziune cu sutele de bărci de pe râu. În timpul după-amiezei, când este extrem de cald,
întreaga familie se odihneşte, iar seara, se reunesc la masă. Cele mai comune feluri de mâncare
sunt cele care au la bază orezul şi puiul fript.
• Ţara: Benin. Este o mică ţară în Estul Africii. Relieful şi vegetaţia sunt variate: zonă
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costieră marină, platouri înalte cu junglă, savană. Populaţia este formată din peste 60 de grupuri
etnice diferite. Limba oficială este franceza, dar se vorbesc numeroase dialecte Yoruba. Populaţia
este de 4.741.000 locuitori, iar suprafaţa de 112.620 km2. Aici o întâlneşti pe Biyi. Ea trăieşte întrun sat pe coasta Atlantică a Beninului, una din cele mai sărace ţări din lume. În fiecare zi se trezeşte
dis de dimineaţă şi ia apă dintr-un bazin învecinat. Vasul cu apă îl poartă pe cap, la fel ca şi ceilalţi
copii din satul ei. Dimineaţa mănâncă boabe de porumb şi peşte, apoi pleacă împreună cu mama ei
la muncă. Biyi nu poate merge la şcoală. Munca ei constă în colectarea sării: adună pământul, care
este foarte sărat în acea zonă, în coşuri de nuiele, toarnă apă peste el, astfel încât sarea se scurge
împreună cu apa. Apoi încălzeşte apa, care se evaporă şi lasă cristelele de sare. Împreuna cu mama
ei poate aduna până la 30 kg de sare pe zi, sare pe care o vând la piaţă.
• Ţara: Mexic. Este localizată în America Centrală, are o mare varietate de climate (de la
uscat, deşertic în Nord, până la pădure tropicală în Sud) şi de forme de relief. Mai mult de jumătate
din populaţie este concentrată în oraşe. Limba oficială este spaniola, dar se vorbesc şi multe
dialecte indigene. Populaţia este de 82.270.000 locuitori, iar suprafaţa este de 1.958.200 km2. Aici
îl întâlneşti pe Daniel. Împreună cu fratele său Antonio, de 14 ani, el merge să lucreze pe câmpurile
de trestie de zahăr. Recoltarea se face din decembrie până în mai. Atunci este de lucru pentru toată
lumea. Astfel, cei doi băieţi îşi ajută părinţii în întreţinerea casei (salariile părinţilor sunt foarte
mici şi nu le permit susţinerea unei familii numeroase). Trestia de zahăr se taie cu cuţite lungi
numite machete. Cum este foarte cald şi cum praful care se ridică datorită manipulării tulpinilor
de trestie este foarte abundent, ei trebuie să-şi acopere creştetul capului şi faţa. Trestia are tulpini
foarte tăioase, de aceea trebuie să fie foarte atenţi în timp ce lucrează. La amiază se opresc ca să
mănânce “frijoles” (boabe de fasole roşie sau neagră) sau “tacos” (clătite din mălai umplute cu
carne şi legume). Lui Daniel îi place mult fotbalul şi îl joacă de câte ori are timp cu prietenii săi.
• Ţara: Tibet. Este localizat în Asia Centrală, în Sud-Vestul Chinei, unde se află cel mai
înalt platou, la poalele lanţului muntos Himalayan. De aici izvorăsc cele mai importante fluvii
asiatice: Indus, Brahmaputra, Mekong, YangTze etc. Climatul este foarte rece, verile fiind scurte
şi răcoroase. Limba oficială este tibetana. Populaţia este de 1.200.000 locuitori, iar suprafaţa de
1.221.600 km2. Aici o întâlneşti pe Mingma. Satul său se află la 4000 m altitudine, pe “acoperişul
lumii”. La această înălţime temperatura este foarte scăzută, iar concentraţia de oxigen din aer este
mică. Mingma trăieşte într-o vale cu condiţii de viaţă foarte ostile, dar oamenii de aici au găsit
modalităţi de a supravieţui de-a lungul secolelor. Ei cultivă cartofi şi cresc yaci, animale foarte
rezistente la aceste condiţii. Lucrurile de care au nevoie şi pe care nu le au în sat trebuie cumpărate
de la mari distanţe. Tatăl Mingmei este cărăuş şi se ocupă cu comerţul. Uneori Mingma îl însoţeşte,
dar drumul este foarte dificil.
Exemplul 9: “Cât de poluat este aerul pe care-l respirăm?”.
Într-o cutie de carton se plasează mai multe jetoane de culori diferite, care
reprezintă: 24 jetoane albe (aer curat), 12 jetoane galbene (aer puţin
poluat), opt jetoane roşii (aer mediu poluat), patru jetoane negre (aer
foarte poluat). Se formează patru grupuri de doi-trei elevi, fiecare
extrăgând, fără să se uite, pe rând, câte un jeton.
Dacă se extrage un jeton negru, elevul este eliminat din joc (echipa rămâne cu unu-doi
elevi), dacă se extrage un jeton roşu, echipa stă două tururi, dacă se extrage un jeton galben echipa
stă un tur, iar dacă se extrage un jeton alb echipa continuă jocul.
La sfârşit se contabilizează toate jetoanele extrase de fiecare echipă: cei care au cele
mai multe jetoane negre sunt solicitaţi să facă un tabel cu surse de poluare foarte gravă a aerului
în diferite medii (în casă, în mediul urban, în mediul rural), cei care au mai multe jetoane roşii similar pentru poluarea de nivel mediu, iar cei cu cele mai multe jetoane galbene - similar pentru
poluarea uşoară.
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În final se poate folosi următorul tabel, pentru a orienta elevii în finalizarea activităţii:

Sursa
Acasă:
- praful;
- fumul de la bucătărie;
- fumul de ţigară;
- folosirea insecticidelor;
- neaerisirea camerei;
- zugrăvitul;
- folosirea produselor toxice de curăţat;
- folosirea de lacuri şi vopseluri.

Scăzută
(jetoane
galbene)
X
X
X
X
X

Mediul urban:
- construcţii/demolări;
- traficul auto;
- incineratoare de deşeuri;
- accidente de poluare (deversăricontaminări) de la agenţii industriali.
Mediul rural:
- arderea deşeurilor agricole;
- praful produs la treierat etc;
- folosirea de pesticide;
- accidente de poluare la incineratoarele
de deşeuri agricole.

Gravitate
Medie
(jetoane
roşii)

X
X

X
X
X

X
X

X

Ridicată
(jetoane
negre)

X

X

X

Număr optim de participanţi: 8-12.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: 24 jetoane albe (aer curat), 12 jetoane galbene (aer puţin poluat), opt
jetoane roşii (aer mediu poluat), patru jetoane negre (aer foarte poluat), o cutie de carton, model
de tabel centralizator.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 10: “Drumul unei picături de apă”. Pe un teren de sport se
plasează pe una din laturile mici un panou, format A2, pe care sunt reprezentate
20 de specii de plante şi animale. Acesta este baza de plecare în joc. Pe latura
opusă se plasează imagini/desene (format A3) care reprezintă activităţi curente
pentru care se foloseşte apa: spălatul pe dinţi, spălatul pe mâini, băutul apei.
La mijlocul terenului se plasează două imagini care reprezintă un robinet
deschis, iar altul un robinet închis. Elevii pornesc pe rând şi realizează un traseu pe care trebuie să
alerge, de la bază, spre robinetul deschis, apoi la unul din desenele cu activităţi curente, apoi
robinetul închis; dovedesc astfel că ştiu să folosească corect sursa de apă, şi pot aduce o picătură
de apă (desenată pe o foaie de hârtie A7) pe care o iau de lângă desenul cu robinetul închis.
Picătura de apă este ataşată unei imagini a unei specii de plante sau animale desenate pe panoul
bază.
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desenate pe panoul bază.
Activităţi curente

Robinet
închis

Robinet
deschis

Baza (specii)

Număr optim de participanţi: 15-20.
Durată:
20 minute.
Număr optim
de participanţi: 15-20.
Materiale
Durată: 20necesare:
minute. panou A2 pe care sunt reprezentate 20 specii de plante sau animale,
20 de desene ale unor picături de apă format A7, cinci desene A3 (un robinet deschis, un robinet
închis, şi cele trei activităţi curente menţionate anterior).
Grup ţintă: elevi clasele V-VI.
Spaţiu: teren de sport.
15

Exemplul 11: “Eco-scrabble”. Se confecţionează cartoane (format A7)
cu toate literele alfabetului: câte opt din fiecare vocală (a, e, i, o, u, ă, â)–
cartoane de culoare roz, câte cinci pentru fiecare din literele c, d, f, l, m, n,
p, r, s, t – cartoane de culoare albastră şi câte trei pentru fiecare din literele
b, g, h, j, k, ş, ţ, v, z, x – cartoane de culoare verde. Se formează patru echipe
a câte patru-şase elevi, fiecare echipă având sarcina ca, folosind literele
obţinute prin tragere la sorţi (fiecare echipă primeşte în total 34 de litere), să formeze cuvinte
legate de domeniile alese tot prin tragere la sorţi. În turul următor echipele fac schimb de domenii,
repetând proba, dar fără să aibă voie să repete cuvintele deja formulate. Câştigă echipa care a reuşit
să formeze numărul cel mai mare de cuvinte (în caz de egalitate se numără literele folosite). Se pot
folosi următoarele domenii pentru a căuta cuvinte:
• biotop;
• biocenoză;
• poluare;
• resurse naturale;
• ecosistem, ecosferă;
• biosferă;
• biodiversitate etc.
Număr optim de participanţi: 16-24.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: 56 cartoane roz, format A7 (pentru vocale), 50 cartoane albastre,
format A7 (pentru literele c, d, f, l, m, n, p, r, s, t), 30 cartoane verzi, format A7 (pentru literele b,
g, h, j, k, ş, ţ, v, z, x).
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 12: “Utilizarea plantelor...”. Se cere elevilor să enumere cât mai
multe nume de specii de plante utilizate de către om în diferite scopuri. Se
urmăreşte realizarea de asocieri între numele/imaginea unui specii vegetale şi
utilizarea acesteia de către om. Se formează patru echipe a trei-patru elevi. Se
confecţionează un panou de carton format A2, împărţit în patru sectoare care se pot realiza folosind
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patru foi A4 colorate diferit. În fiecare sector se înscriu nume de specii utilizate în diferite domenii
(plante alimentare, plante textile, plante medicinale, plante utilizate pentru lemn). Se realizează şi
cărţi (format A7) cu utilizările speciilor înscrise deja. Se foloseşte următorul tabel pentru realizarea
corespondenţelor:
Plante alimentare

- grâu – pâine
- soia – “lapte”
- măsline – ulei
- viţă de vie – vin
- cacao –ciocolată
- hamei – bere
- roşii – bulion
- vanilie – îngheţată
- cola – băuturi răcoritoare
- ienupăr – gin
- porumb – floricele
- portocale - suc
- sfeclă – zahăr
- arahide – unt
- piersici – marmeladă
- lămâie – şerbet
Plante textile
- bumbac - tricouri
- in – feţe de masă
-iută – saci
- cânepă - odgoane
- rafie – rogojini
-palmier – coşuri
- trestie – coşuri
-scoarţă de stejar - pigment brun
Plante medicinale
- lavandă – apă de colonie
- eucalipt – anti-răceală
- muşeţel –tratarea bolilor digestive
- mentă – calmant pentru tuse
- digitală – tratarea bolilor cardiace
-valeriană – sedativ
- ginseng – tonic
- salcie – analgezic
- lemn de santal – parfum
- tei – calmant
- cicoare – tratarea bolilor de ficat
-genţiană - dezinfectant
Plante utilizate pentru lemn
- plop – hârtie
- cedru – creioane
- stejar de plută – dopuri
- abanos - bijuterii
- nuc – mobilă
- tec – decoraţiuni
- mahon – sculpturi
- pin – cutii
- salcâm – linguri
- balsa - plute
Număr optim de participanţi: 12-14.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: carton format A2 alcătuit din patru foi A4 de culori diferite (pentru
numele speciilor), cărţi format A7 (16 roz pentru plante alimentare, opt albastre pentru plantele
textile, 12 galbene pentru plantele medicinale, zece verzi pentru plantele folosite pentru lemn). Se
corelează culorile cărţilor cu cele ale sectorului corespunzător din cartonul de joc.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 13: “Rezervaţia marină”. Se realizează un joc de rol pentru a
simula dezbaterile care ar putea avea loc în cadrul unui consiliu de
administraţie al unei rezervaţii marine. Se prezintă particularităţile ariei:
“Aria protejată marină se află în jurul unui sat de pescari. Aceştia au un
număr mic de ambarcaţiuni de pescuit (aproximativ zece) care lucrează în
apropierea portului natural. Aria este foarte populară în rândul turiştilor care vin în număr mare
să o viziteze. La sfârşit de săptămână şi în vacanţe peste 100 de scufundători vizitează zilnic portul
şi aria protejată, deoarece apele sunt foarte limpezi şi curate. Nu există facilităţi de cazare. Pentru
că în sat nu există spaţiu de parcare, mulţi turişti îşi lasă maşinile pe marginea şoselei ce însoţeşte
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linia coastei, blocând accesul şi alterând frumuseţea naturală a parcului marin. De asemenea,
unii pescari care folosesc capcane pentru crustacee, relatează că uneori capturile sunt mai mici şi
că-i suspectează pe turiştii scufundători că ar lua exemplare de crabi direct din capcane. Localnicii
sunt preocupaţi de numărul mare de turişti şi de modificările produse de ei.”
Consiliul de administraţie este format din: un economist, un biolog, un reprezentant al
comunităţii locale, un reprezentant al asociaţiei scafandrilor amatori şi un manager din turism
(dacă numărul de elevi este mai mare se pot atribui de două ori aceleaşi sarcini). Deşi privesc
lucrurile din perspective diferite, membrii consiliului de adminstraţie au obiective comune, adică
să găsească, de comun acord, soluţii pentru următoarele întrebări (toate răspunsurile trebuie să fie
argumentate, explicând la ce caracteristici ale zonei fac apel):
• Cum poate fi scăzută tensiunea care există între săteni şi turişti?
• Cum pot fi încurajate cele două grupuri să susţină existenţa în continuare a ariei protejate?
• Cum se poate realiza un poster/un slogan care să prezinte beneficiile aduse de aria protejată
pentru diferitele grupuri din zonă?
• Ce reglementări pot fi formulate pentru a asigura coabitatarea celor două grupuri de interes?
• Ce reguli de comportare într-o arie protejată (un cod de conduită) se pot formula?
• Care sunt caracteristicile/particularităţile zonei – realizaţi o schiţă care să le reprezinte?
Număr optim de participanţi: 5-10.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: descrierea particularităţilor ariei protejate (format A4), listă cu
întrebări, hârtie A1 pentru poster, creioane colorate pentru poster.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 14: “Care sunt utilizările mediului marin?”. Se realizează o
hartă (format A2 sau A3) a litoralului românesc care se copiază în funcţie de
numărul de grupe formate (trei-patru), fiecare grup având sarcina de a formula
şi desena pe bucăţi de hârtie format A7, utilizările care se pot asocia diferitelor
puncte de pe coastă. Desenele astfel făcute se ataşează hărţii. Grupele lucrează
independent, iar în final rezultatele se compară.
Număr optim de participanţi: 6-16.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hărţi (format A2 sau A3) ale litoralului românesc, în funcţie de
numărul de grupe formate (trei-patru), hârtie, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 15: “Ce mai scrie presa?”. Se formează microgrupuri de
câte doi elevi, fiecare grup având sarcina de a monitoriza presa scrisă (un
singur cotidian sau săptămânal pentru fiecare microgrup) pe o anumită
perioadă de timp (de preferat trei săptămâni – o lună), pentru a identifica
frecvenţa cu care apar articole despre o anumită temă, legată de problemele
de mediu. Se explică noţiunea de monitorizare şi elevii vor fi solicitaţi să prezinte colecţii de
articole (tăieturi din ziare sau copii), cât şi tabele centralizatoare care să cuprindă:
Data

Numele
ziarului

…

….

Titlul
articolului
…

Autor

Tipul articolului
(editorial,
anchetă etc)

…

…
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Tema este unică şi va fi urmărită de fiecare microgrup în ziarul ales. Exemple de teme care
pot fi sugerate:
• poluarea (făcându-se diferenţa între poluarea continuă şi accidentele/catastrofele cauzate
de poluare);
• managementul deşeurilor solide;
• managementul ariilor protejate;
• legislaţie de mediu (naţională sau internaţională);
• rolul autorităţilor locale în protecţia mediului;
• rolul organizaţiilor non-guvernamentale în protecţia mediului.
Centralizarea rezultatelor se poate face folosind următoarele tabele:
Tipuri de articole/emisiuni
Scăderea biodiversităţii
Legate în mod
Poluare
explicit de
Despăduriri/deşertificări
Degradarea stratului de ozon
probleme de
Urbanizare
mediu
Încălzirea globală
Pierderea de locuri de muncă datorită degradării
mediului
Legate în mod
Boli cauzate de poluarea aerului, apei, solului
implicit de
Scăderea calităţii vieţii
probleme de
Rolul recreativ al naturii
mediu
Reciclare/reutilizare
Impactul economiei asupra mediului
Total

Număr

Tipuri de articole/emisiuni
Utilizare directă
Valoare de
Utilizare indirectă
utilizare
Utilizare opţională viitoare
Valoare de Valoarea conservată pentru
neutilizare generaţiile viitoare
Total

Număr

Hrană/biomasă
Cicluri bio-geo-chimice
Biodiversitate/habitate
Habitate

Număr optim de participanţi: 30.
Durată (pentru prezentarea şi analiza rezultatelor): 60 minute.
Materiale necesare: colecţii de articole de ziar, tabele centralizatoare.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Variantă: similar se poate realiza o activitate bazată pe monitorizarea presei audio-vizuale.
Data
şi ora
difuzării
…

Postul de
radio sau
televiziune

Titlul
emisiunii

….

…

Realizator
…
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Exemplul 16: “Acţiuni de igienizare a ariilor verzi”. Se stabileşte
mai întâi zona ce urmează a fi igienizată (spaţiu verde, rezervaţie, plajă), se
identifică şi delimitează pe o hartă sau plan al ariei, se formează echipe de
elevi care primesc echipament adecvat (mănuşi de plastic, saci de plastic,
lopeţi, greble etc). Dacă acţiunea se desfăşoară pe plajă, se alege o lungime
de maximum 20 m de plajă pentru doi-trei elevi. Se delimitează sectoarele folosind sfoară sau
trasând linii în nisip. Este util să se facă fotografii care vor permite realizarea de comparaţii între
momentul iniţial şi cel final. Deşeurile se strâng în saci, încercând în final cuantificarea cantităţii
colectate. În mod obligatoriu trebuie asigurat transportul sacilor cu deşeuri la rampa de gunoi
(lăsaţi pe plajă ar reprezenta un exemplu foarte prost de nefinalizare a unei activităţi). Fotografiile
realizate în finalul activităţii pot permite realizarea de comentarii ulterioare, în clasă, ca şi
popularizarea adecvată a rezultatelor.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60-180 minute.
Materiale necesare: mănuşi de plastic, saci de plastic, lopeţi, greble etc.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: spaţiu verde, rezervaţie, plajă.
Exemplul 17: “Populaţiile de peşti din Marea Neagră”. Prezentarea
situaţiei resurselor naturale din Marea Neagră se poate face analizând frecvenţa
cu care se găsesc diferite specii de peşti în pieţele şi magazinele din oraş.
Realizând o astfel de monitorizare se poate realiza o corelaţie cu situaţia de
acum 20-30 de ani (aceste date se pot obţine prin intervievarea părinţilor sau bunicilor). Datele se
pot centraliza într-un tabel de tipul:
Specia

Mod de prezentare

Conservat/proaspăt

Magazin/piaţă

…
…
…
…
Număr optim de participanţi: 30.
Durată (pentru prezentarea şi analiza rezultatelor): 60 minute.
Materiale necesare:-.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă, teren.
Exemplul 18: “Cum obţinem apă dulce din apa de mare”. Se prezintă
elevilor o metodă de obţinere a apei dulci din apa de mare, ca preambul al unei
discuţii pe tema rezervelor de apă potabilă avute la dispoziţie de diferite
comunităţi umane. Se realizează montajul din figura următoare, discutându-se
fenomenul de evaporare.
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute pentru realizarea instalaţiei şi câteva ore pentru observarea rezultatelor.
Materiale necesare: recipient de plastic cu volum de cca 10 litri, folie de plastic, vas de
plastic în care se strânge apa dulce.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 19: “Ce ai face dacă…”. Se formează grupe de doi-trei
elevi, care au timp de răspuns două minute pentru fiecare întrebare. Se
urmăreşte stimularea lucrului în echipă şi viteza de reacţie. Se realizează
cărţi (format A7) pe care sunt notate următoarele întrebări:
• Dacă ai avea puterile unui super-erou, ce ai face pentru ca Pământul
să fie un loc mai bun?
• Ce resurse şi abilităţi/capacităţi ai acum, care te-ar putea ajuta să îndeplineşti ce ai spus
mai înainte?
• Ce ar trebui să înveţi ca să îndeplineşti ce ai spus mai înainte?
• Ce poţi face imediat pentru a îndeplini ce ai spus mai înainte?
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: patru cărţi format A7 (funcţie de numărul de grupuri).
Grup ţintă: elevi clasele V-VI.
Spaţiu: clasă.

•
•
•
•

Exemplul 20: “Ce ascundem în capsula timpului?”. Pentru a evidenţia
rolul tehnologiei în viaţa de zi cu zi se investighează modul în care trecerea timpului
afectează obiectele/tehnologiile cu care suntem obişnuiţi astăzi. Se formează
grupuri de trei-patru elevi care primesc liste (identice) cu obiecte aflate într-o
capsulă a timpului. Li se explică că acea capsulă va fi deschisă peste 50 de ani.
Obiectele alese pot fi următoarele:
O cutie de antibiotice;
Un cablu electric;
O pungă de plastic;
Un ornament/bibelou de lemn sau sticlă;
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Un deschizător de conserve;
O monedă;
Un ziar;
O dischetă;
O cutie de conserve;
O casetă video.
Elevii trebuie să răspundă la următoarele întrebări (păstrând în minte faptul că putem folosi
ca termen de comparaţie ultimii 50 de ani, pentru a imagina ce se va schimba în următorii 50 de
ani, în condiţiile în care viteza de schimbare a tehnologiilor este mult mai mare decât acum 50 de
ani):
• Care dintre obiectele enumerate anterior mai sunt încă folosite (după 50 de ani), în ce zone
geografice şi de ce?
• Care sunt încă recognoscibile şi de ce?
• Cu ce au fost înlocuite cele care nu se mai folosesc şi de ce?
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: liste cu obiecte şi liste cu întrebări (funcţie de numărul de grupuri).
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
•
•
•
•
•
•

Exemplul 21: “Ce sunt şi care sunt tehnologiile adecvate”. Pentru
a discuta ce înseamnă tehnologie şi cum poate ajuta tehnologia viaţa unei
comunităţi locale, se formează grupuri de doi-trei elevi care vor primi ca
sarcină analiza unor studii de caz, (fiecare grup câte un studiu de caz) din
perspectiva principiilor elaborate de Comisia Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, referitor
la tehnologii adecvate:
• Tehnologii care îmbunătăţesc calitatea vieţii, în loc să permită doar o creştere a consumului
de bunuri;
• Tehnologii productive care necesită muncă creativă, în locul rutinei;
• Tehnologii productive care se bazează pe oameni, în care maşinile sunt subordonate, nu
dominante;
• Tehnologii bazate pe nevoile comunităţii, nu pe ale indivizilor;
• Tehnologii care valorizează tehnologiile tradiţionale, locale;
• Tehnologii care măresc eficienţa participării şi controlului social;
• Tehnologii care nu facilitează concentrarea puterii în mâinile elitei.
Studiile de caz sunt următoarele:
1.Noi tehnologii în agricultură
Soiuri noi de seminţe de orez, porumb şi grâu au fost folosite pentru creşterea recoltelor
agricole. Noile seminţe ajung repede la maturitate, oferind două-trei recolte pe an. O nouă specie
de graminee, o combinaţie de grâu şi secară, a fost obţinută pe cale genetică şi până în 1990 a fost
răspândită în 32 de ţări. Rezistenţa acestui soi este însă scăzută şi a înlocuit soiuri şi specii folosite
în mod tradiţional în diferite zone geografice.
2.Resurse de apă
În Africa, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, furnizează pompe de apă pentru canalele şi
instalaţiile simple, construite de comunitate. Femeile din sate se ocupă de acest lucru deoarece, în
mod tradiţional, ele petrec ore în şir în fiecare zi pentru a aduce apă (uneori de la 10km depărtare).
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3.Proiectul Valea Narmada, India
Acest proiect din vestul Indiei este unul dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare din
lume şi finalizarea lui poate dura 100 de ani. Presupune construirea a 3200 de baraje, dintre care
30 sunt proiecte majore, cu cinci centrale care vor produce 2759 de waţi şi 19 vor iriga arii vaste
într-o regiune în care precipitaţiile sunt foarte scăzute. Banca Mondială a împrumutat Indiei 450
de milioane de dolari pentru primele două baraje, deşi costurile totale pentru prima etapă sunt de
două miliarde de dolari. Primul baraj, început în 1992, nu lasă posibilitatea de a proteja speciile
autohtone şi 40000 ha de păduri au fost acoperite de ape. Opt comunităţi au fost deja mutate, însă
numai fermierii au primit compensaţii constând în bani şi două ha de teren irigat pentru fiecare
familie. Vânătorii şi culegătorii nu au primit nici un fel de compensaţie. Peste un milion de oameni
vor fi nevoiţi să se mute şi 3500 km2 de teren arabil şi pajişti vor fi acoperiţi de ape. Statisticile
impactului ecologic previn asupra creşterii salinităţii solurilor. Zona este instabilă din punct de
vedere geologic, cu 30 de cutremure grave din 1790. Guvernul indian estimează că 11,5 milioane
de săteni vor beneficia de pe urma energiei electrice şi a irigaţiilor. Nu există însă mari consumatori
de electricitate în zonă. Au fost începute despăduririle, dar fără consultarea comunităţilor locale.
Localnicii lucrează la construcţia barajelor, dar casele lor au fost inundate. Nu au fost anunţate
planuri detaliate pentru managementul rezervelor de apă potabilă.
4.Moara femeilor
Două sute de femei sunt membre ale unei cooperative care conduce moara şi care are ca
operatori, mecanici şi funcţionari, numai femei. Proiectul a început în 1993 ca un proiect generator
de profit şi pentru a facilita munca femeilor, care înainte trebuiau să macine porumbul manual,
folosind pietrele tradiţionale sau să meargă kilometri întregi până la următorul oraş pentru a folosi
moara de acolo. Moara foloseşte combustibil biologic (biogaz) sau petrol şi este acum folosită de
mai multe sate. Pentru a putea conduce şi organiza moara, femeile au fost pregătite de un comitet
de iniţiativă. Pentru fiecare kilogram de seminţe măcinat, două kilograme de grâne sunt returnate
dupa recoltă ca plată.
5.Tehnica Suka-Hollus
În zona lacului Titicaca din câmpia înaltă a Boliviei, în apropiere de La Paz, recolta de
legume a fost sporită cu 30%, iar cea de cartofi cu peste 200% graţie redescoperirii şi utilizării unei
metode antice (metoda ”Suka-Hollus”). Tehnica a fost folosită de agricultorii antici premergători
civilizatiei Inca, dar a fost pierdută de mai bine de 1000 de ani. La sfârşitul anilor 1970, arheologii
au descoperit o serie de platforme înalte, care erau mici câmpuri încercuite de canale. Câmpurile
au fost aranjate în parcele construite pe o fundaţie de bolovani care au fost acoperiţi apoi cu un strat
impenetrabil de argilă şi mai multe straturi de pietriş. Câmpurile erau înconjurate de canale care le
irigau pe timp de secetă şi drenau apa pe timp de ploaie sau inundaţii. În timpul secetei din 198283, agricultorii care foloseau tehnica Suka-Hollus aveau apă din belşug. În timpul inundaţiilor
canalele aveau rolul de a drena apa. În timpul zilei, apa e încălzită de lumina solară. Pe măsură ce
temperatura scade în timpul serii, ceaţa se aşterne asupra canalelor, formând o pătură protectoare
împotriva gerului care ar putea afecta recoltele. Metoda Suka-Hollus e folosită şi pentru a reabilita
terenurile îmbibate cu apă.
6.Pompele de irigaţii
Pompele de capacitate mică sunt folosite în insula Sulawesi, Indonezia. În timpul inundaţiilor
din sezonul ploios, fermierii pot pompa apa în exces. Pe secetă, ei pot folosi această apă ca să irige
recoltele, crescând producţia de orez, pepeni si porumb. Altă comunitate, mai aproape de mare, a
construit un baraj pentru a împiedica apa sărată să se întoarcă în canalele folosite pentru irigaţii în
sezonul secetos.
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7.Acordurile de aparare
În Ianuarie 1995, India şi SUA au încheiat un acord militar şi companiile americane au
investit aproximativ cinci milioane de dolari în proiectele comune. În domeniul apărării, Statele
Unite ajută India să-şi construiască avioane de luptă şi organizează exerciţii comune cu marina şi
cu forţele aeriene în Oceanul Indian şi vor asigura Indiei pregătirea militară pentru a trece de la
armamentul sovietic la cel american. Prin aceasta, Statele Unite vor neutraliza India ca o putere
regională militară independentă. Cooperarea dintre India şi Statele Unite va implica servicii din
domeniul telecomunicaţiilor şi sănătăţii şi în timp va include şi sisteme de asigurări şi alte servicii
industriale. Până acum, programele de acest tip nu au adus nici un beneficiu pentru indieni. De
exemplu, în toată India sunt numai şapte milioane de linii telefonice, mai puţin decât în New York.
8.O piaţă uriaşă de maşini
China este cea mai puternică piaţă pentru maşini. În 1987, o nouă maşină proiectată de
chinezi a fost lansată de o firmă din Changchung. Până în 2005, producţia noilor maşini era estimată
să ajungă la 150.000 de bucăţi şi la 300.000 de automobile un an mai târziu. Dezvoltarea noilor
materiale şi tehnologii care economisesc combustibil şi creşterea numărului de roboţi utilizaţi
în liniile de montaj, precum şi alte inovaţii, determină numeroase schimbări ale altor fabrici de
maşini de pe glob, astfel încât ţările mai puţin dezvoltate au probleme în promovarea propriilor
industrii de maşini.
9.Fabricarea cărămizilor
În Bostwana, investigaţiile guvernului au relevat faptul că facilităţile acordate micilor
fabrici de cărămizi au determinat scăderea preţului de producţie al acestora. Totodată, metodele
tradiţionale de combinare a materialelor (amestecul de argilă şi apă este modelat în forme de lucru
care sunt aşezate pe o suprafaţă netedă şi lăsate la uscat 10 - 30 de zile) au eşuat de nenumarate
ori. Un grup local neguvernamental a introdus prese de cărămidă, unde amestecul de argilă e
presat manual cu putere. Presarea are ca rezultat o cărămidă mai uniformă, foloseşte mai puţină
apă şi a dat o rată de producţie mai mare. Alte încercări au pus la punct metode diferite. Utilizarea
blocurilor de ciment şi importarea cărămizilor e o altă alternativă costisitoare. Toate inovaţiile de
succes de până acum au fost promovate de organizaţii neguvernamentale.
Se foloseşte ca centralizator tabelul următor:

Proiect

…asupra
oamenilor

1.Noi tehnologii în
agricultură
2.Resurse de apă
3.Proiectul Valea Narmada,
India
4.Moara femeilor
5.Tehnica Suka-Hollus
6.Pompele de irigaţii
7.Acorduri de apărare
8.O piaţă uriaşă de maşini
9.Fabricarea cărămizilor
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…asupra
…asupra
tradiţiilor
capitalului
culturale(eficienţă
sociale
economică)

…asupra
mediului

6.Pompele de irigaţii
7.Acorduri de apărare
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8.O piaţăEducaţie
uriaşă depentru
maşini
9.Fabricarea cărămizilor dr.Carmen Bucovală, Mihaela Cândea
Număr
Număroptim
optimde
departicipanţi:
participanţi:18-27.
18-27.
Durată:
Durată:50
50minute.
minute.
Materiale
analiză
a studiilor
de de
caz,caz,
copii
ale ale
foilor
cu studii
Materialenecesare:
necesare:listă
listăcucucriterii
criteriidede
analiză
a studiilor
copii
foilor
cu
studii
caz,centralizator
tabel centralizator
(pe flip-chart).
de
caz, de
tabel
(pe flip-chart).
Grupţintă:
ţintă:elevi
eleviclasele
claseleVIII-XII.
VIII-XII.
Grup
Spaţiu:
clasă.
Spaţiu: clasă.
Exemplul
locloc
vizibil,
Exemplul22:
22:“Adevărat/fals”.
“Adevărat/fals”.SeSeplasează
plaseazăununflip–chart
flip–chartla la
vizibil,
înîn faţa
faţa participanţilor.
participanţilor.PePe
el
se
notează
o
afirmaţie
ce
poate
avea
el se notează o afirmaţie ce poate avea interpretări
interpretări
diferite.
Se
pot
folosi următoarele
diferite. Se pot folosi următoarele
afirmaţii: afirmaţii:

Controlul
numeric
al
populaţiei
umane
(da/nu);
• Controlul numeric al populaţiei umane (da/nu);
Sursealternative
alternativede
deenergie/cărbune,
energie/cărbune,lemn,
lemn,petrol;
petrol;
• Surse
Utilizarearaţională
raţionalăaapădurii
păduriitropicale/păstrarea
tropicale/păstrareanealterată
nealteratăaapădurii
păduriitropicale.
tropicale.
• Utilizarea
Se
cere
participanţilor
să
se
plaseze
(folosind
creioane
de
culori
diferite
pentru
fiecare
Se cere participanţilor să se plaseze (folosind creioane de culori diferite
pentru
fiecare
persoană,
şi
marcând
iniţiala
numelui
său),
pe
o
linie
continuă
care
leagă
cele
două
afirmaţii.
persoană, şi marcând iniţiala numelui său), pe o linie continuă care leagă cele două afirmaţii. Se
Se identifică
“vecinul”
din dreapta
şi se discută
împreună
pentru
ales
identifică
apoi apoi
“vecinul”
din dreapta
şi se discută
împreună
motivulmotivul
pentru care
s-acare
ales s-a
respectiva
respectiva poziţie pe linie. În final se formează două grupuri extreme (stânga şi dreapta),
poziţie pe linie. În final se formează două grupuri extreme (stânga şi dreapta), pentru a-şi confrunta
pentru a-şi confrunta părerile.
părerile.
Exemplu:
Exemplu:
Alte tipuri de energie
C

D

Energii fosile
E

T

F

I S

Număr optim de participanţi: 10-20.
Număr
de participanţi: 10-20.
Durată:optim
20 minute.
Durată:
20 necesare:
minute. flip-chart, creioane colorate.
Materiale
Materiale
necesare:
flip-chart,
creioane colorate.
Grup ţintă: elevi clasele
VIII-XII.
Grup
ţintă:
elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu:
clasă.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 23: “Ce este agricultura durabilă?”. Se cere participanţilor
(în plen) să scrie pe bileţele de hârtie (tip post-it) seminificaţia următoarelor
noţiuni: agricultură tradiţională,
agricultură durabilă, dezvoltare rurală
25
integrată. Apoi, participanţii se grupează pe perechi, discutând definiţiile
date şi comparându-le cu următoarele caracteristici ale celor trei concepte:

•

1. Agricultura se caracterizează prin:
În ciuda creşterii capacităţii de producţie a alimentelor în ultimii 50 de ani (noi varietăţi de
seminţe, noi rase de animale, noi pesticide, îngrăşăminte, noi tipuri de sisteme de irigaţie);
Noile metode de producţie agricolă determină: eroziunea solului (pentru a produce o tonă
de grâu se erodează 20 de tone de sol), alterarea resurselor de apă freatică, salinizarea,
alcalinizarea solurilor datorită defrişărilor, irigaţiilor etc, concentrarea pesticidelor,
îngrăşămintelor în apa de băut şi alimente;
Despăduriri, deşertificări.

•
•

2. Agricultura durabilă se caracterizează prin:
Utilizarea scăzută a monoculturilor;
Armonia cu sistemele naturale;

•
•
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•
•
•
•
•
•

Folosirea controlului biologic al dăunătorilor;
Valorificarea diversităţii biologice;
Protecţia solurilor prin metode naturale;
Folosirea unui sistem descentralizat (pieţe locale) de distribuţie al produselor;
Folosirea rotaţiei culturilor;
Nu foloseşte pesticide şi îngrăşăminte.

3. Dezvoltarea rurală se caracterizează prin:
• Participarea comunităţii la luarea deciziilor;
• Identificarea nevoilor, problemelor, limitelor, oportunităţilor comunităţilor locale;
• Prioritizarea obiectivelor;
• Integrarea obiectivelor comunităţii în planurile de dezvoltare durabilă.
În final se prezintă atât definiţiile individuale, cât şi concluziile formulate de perechile de
participanţi.
Număr optim de participanţi: 10-20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, bileţele tip post-it, copii ale caracteristicilor celor trei
domenii (funcţie de numărul de perechi formate).
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 24: “Cubul”. Metoda este folosită în cazul în care se doreşte
explorarea unui subiect, a unei situaţii etc, din mai multe perspective. Se
oferă astfel elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare
unor abordări complexe şi integratoare. Se formează grupuri de şase elevi.
Se realizează un cub pe ale cărui feţe se notează cuvintele: descrie, compară,
analizează, asociază, aplică, argumentează; se anunţă tema/subiectul pus în
discuţie; fiecare elev urmând să examineze tema aleasă din perspectiva cerinţei de pe una din feţele
cubului, astfel:
a) Descrie: formele, culorile, mărimile etc;
b) Compară: ce este asemănător şi ce este diferit;
c) Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti;
d) Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune etc;
e) Aplică: ce utilitate poate avea;
f) Argumentează pro sau contra şi enumără o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei
tale. Prin brainstorming, participanţii pot identifica idei inovatoare pe care le pot apoi
include într-un paragraf sau două referitoare la tema respectivă. Forma finală a materialului
este împărtăşită întregului grup.
O variantă este ca fiecărui grup să îi revină sarcina de a răspunde la una din categoriile
de întrebări (a-f). Se pot folosi ca exemplu fotografii ale unui ecosistem, care vor fi studiate din
perspectiva celor şase cerinţe.
Număr optim de participanţi: 24-36.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: cub, fotografii ale unor ecosisteme, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 25: “Pământul – ca o aeronavă”. Se prezintă elevilor o
comparaţie între populaţia umană din ţările dezvoltate şi cele sărace, folosind
următoarea alegorie: considerăm că este un avion, de mare capacitate, care are
sectoare pentru clasa I (ţările dezvoltate) şi pentru clasa a II-a (ţările sărace). Se
cere elevilor să elaboreze o listă cu “condiţii” create de “compania aviatică”
celor de la clasa I şi celor de la clasa a II-a, referitor la: resursele naturale
accesibile, managementul deşeurilor, poluare, biodiversitate.
Număr optim de participanţi: 25-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 26: “Toate sunt legate între ele”. Se formează opt subgrupuri
de trei persoane fiecare, fiecare grup primeşte o foaie de hârtie format A2, pe
care este înscris unul din următoarele domenii:
• Modificări climatice;
• Apa potabilă;
• Diversitatea biologică;
• Zone costiere marine;
• Efectele industriei asupra mediului;
• Calitatea vieţii umane şi mediul;
• Educaţia pentru dezvoltare durabilă;
• Evaluarea impactului de mediu al activităţii umane.
Fiecare echipă scrie pe foaia primită, (într-un tabel cu rubricile cauze, soluţii, extindere),
cât mai multe despre subiectul/titlul ales. Fiecare echipă primeşte un marker de culoare diferită
şi un ghem de aţă de aceeaşi culoare cu marker-ul. Echipele fixează foile de hârtie în cerc, pe
diferite suporturi, lăsând un “pivot” alături de foaie, acesta având rolul de a ţine capătul firului de
aţă. Ceilalţi doi membrii ai grupului se deplasează împreună spre celelalte echipe, încercând să
găsească legătura dintre cele două subiecte. Dacă se ajunge la un acord, se întinde firul de aţă între
cele două foi de hârtie, pe care se fixează un post-it pe care se notează explicaţia legăturii între
cele două probleme. După finalizarea jocului fiecare echipă explică motivul pentru care a stabilit
legăturile respective.
Număr optim de participanţi: 21.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: gheme de aţă de culori diferite, markere de culori diferite, post-it,
flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 27: “Clasificarea animalelor”. Se formează trei grupuri a câte
patru-şase persoane, fiecare grup primind câte două cărţi ce reprezintă două
grupe de nevertebrate, de exemplu:
•
•
•
•
•
•

A = celenterate;
B = viermi;
C = moluşte;
D = artropode;
E = echinoderme;
F = spongieri, perechile care se pot forma fiind următoarele: A – F, B – C, D – E (pentru
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prima rundă), A – C, B – D, E – F (pentru a doua rundă), A – E, B – F, D – C (pentru a treia
rundă).
Fiecare grup primeşte succesiv cele două perechi de cărţi, încercând să determine
asemănările şi deosebirile dintre grupele respective de animale. În reuniunea finală a grupului se
prezintă rezultatele fiecărui grup, realizând o caracterizare a fiecărei categorii de nevertebrate.
Număr optim de participanţi: 12-18.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: cărţi format A7 cu imaginea/numele grupului de nevertebrate, hârtie
A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 28: “De ce avem nevoie…”. Pentru a aborda conceptul de
diversitate prin prisma nevoilor individuale, se poate recurge la următorul
joc: elevii se aşează în cerc, fiind solicitaţi să vină în centrul cercului cei
care se potrivesc descrierii realizată de profesor. După fiecare rundă elevii
se întorc la locul lor în cerc. Se începe cu aspecte care relevă diversitatea
individuală (ex.: să treacă în centrul cercului cine:…poartă ochelari, …are cel puţin un frate, …are
o soră, …are un inel de argint, …poartă un tricou roşu, …ştie să joace şah, …ştie să cânte la un
instrument etc). Printre aceste întrebări se intercalează şi întrebări care vizează nevoia/utilizarea
de resurse (ex.: să trecă în centrul cercului cine:…are nevoie de apă potabilă, …are nevoie de
produsele pădurii, ...are nevoie de produsele mării, …are nevoie de combustibilii fosili, …are
nevoie de energii convenţionale, …are nevoie de produse din plante etc). Timpul de “gândire”
între runde trebuie să fie extrem de mic.
Număr optim de participanţi: 10-20.
Durată: 10 minute.
Materiale necesare: -.
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 29: “Bingo…cu specii de animale”. Se realizează 16 cărţi,
format A7 care se distribuie la 16 elevi. Fiecare carte conţine următoarea
informaţie: numele unei specii, fotografie/desen, grupul căruia îi aparţine,
dimensiuni, habitat, grad de periclitare, ameninţări. Apoi, profesorul formulează
întrebări la care elevii răspund pe rând, prin da sau nu. Întrebările sunt de tipul: este o specie
marină?, este mamifer?, este fixat pe substrat? Se realizează 5-6 runde de întrebări. Ceilalţi elevi
au de completat următorul tabel, bazându-se pe răspunsurile date de colegii lor la întrebările
profesorilor:
Nume elev:
Nume elev:
Nume elev:
Nume elev:
Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:
Nume elev:

Specie:

Specie:

Specie:

Specie:
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Număr optim de participanţi: 16.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: 16 cărţi format A7, 16 copii ale tabelului centralizator.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 30: “Lanţul trofic”. La acest joc participă 30 de elevi şi trebuie
să se desfăşoare pe un teren suficient de mare (în curtea şolii sau pe terenul de
sport). Fiecare elev primeşte câte un bilet care indică “locul” în lanţul trofic,
după cum urmează: trei elevi primesc cărţi roşii format A6 (ei sunt prădătorii),
şase elevi primesc cărţi galbene (ei sunt ierbivorele), nouă elevi primesc cărţi
verzi (ei sunt producătorii), 12 elevi primesc cărţi albastre, (ei sunt descompunătorii). Fiecare
jucător îşi fixează biletul primit la loc vizibil pe haină. Profesorul explică conceptul de lanţ trofic
(prădătorii pot “captura” ierbivore, acestea consumă producători, iar descompunătorii pot prelua
toate tipurile de organisme) şi marchează începutul jocului care se derulează în trei runde a câte un
minut fiecare. Elevii încearcă “să-i captureze” pe cei pe care-i pot ”mânca”, luând cărţile acestora.
La sfârşitul celor trei runde se contabilizează ce a capturat fiecare. Pe spatele unor cărţi se pot nota
simbolurile plumbului sau mercurului pentru a discuta de conceptul de bioacumulare în lanţurile
trofice.
O variantă o poate constitui asocierea câte unei plăcuţe reprezentând o categorie trofică
fiecărui elev, aceştia fiind solicitaţi să se dispună în ordine, de la baza către vârful unei piramide
trofice în funcţie de “nivelul trofic pe care îl reprezintă”.
Număr optim de participanţi: 30.
Durată: 15 minute.
Materiale necesare: 30 cărţi format A6 (trei roşii, şase galbene, nouă verzi, 12 albastre),
30 de agrafe pentru fixarea cărţilor.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: teren de sport.
Exemplul 31: “Pădurea şi…pădurarii”. Se formează două echipe de
elevi care sunt “pădurea” şi respectiv “pădurarii”. Cele două echipe stau faţă
în faţă şi-şi adresează pe rând câte zece întrebări (pot fi de ecologie generală,
de botanică, zoologie etc). Elevii pot primi un răgaz de câteva minute la
începutul jocului pentru a se gândi ce întrebări vor formula. Dacă o echipă
răspunde corect (profesorul este arbitrul) preia un membru al echipei adverse. Câştigă echipa care
ajunge cu cel mai mare număr de membri la sfârşitul celor 20 de întrebări.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: -.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 32: “Căutaţi cuvântul”. Pentru a evidenţia modul în care se
reflectă o anume problemă sau aspect legat de mediu în presa scrisă, în
documente găsite pe Internet sau în orice alte surse (în limba română sau în alte
limbi studiate de elevi) se poate realiza o căutare de cuvinte, pe documente de
câteva pagini. Se oferă elevilor o listă de cuvinte (ex.: biodiversitate, poluare,
deşeuri, ecologie, mediu, natură etc) şi un text/document în care să-l caute. La
sfârşitul activităţii se notează numărul de apariţii al fiecăruia dintre cuvintele
din listă, discutându-se despre modul în care conceptul respectiv devine familiar publicului larg.
Număr optim de participanţi: 20-30.
95

Educaţie pentru dezvoltare durabilă-vol II – Metoda jocurilor şi simulărilor
dr.Carmen Bucovală, Mihaela Cândea

Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: articole din ziare sau de pe Internet, listă de cuvinte (funcţie de
numărul de grupuri de lucru).
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 33: “Cât de multe detalii poţi să observi?”. Activitatea
permite realizarea de observaţii individuale în natură (asupra unui arbore, de
exemplu). Fiecărui elev îi este atribuit un arbore, cu sarcina de a observa şi de a
nota cât mai multe elemente de tipul: specia arborelui, tipul frunzelor, organisme
(insecte, viermi) asociate, eventuale boli (atacuri bacteriene sau micotice), vârstă posibilă etc.
Elevilor nu li se indică de la începutul activităţi tipurile de observaţii pe care trebuie să le facă, ci
sunt lăsaţi să înregistreze detaliile singuri. După cinci minute, grupul se reuneşte, se prezintă
observaţiile făcute, iar dacă acestea nu sunt suficiente, se oferă indicii cu privire la categoriile de
informaţii care trebuie aduse şi se reia exerciţiul pentru alte zece minute.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 35 minute.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 34: “Eroziunea solului”. Pentru a demonstra eroziunea
solului pe pante şi modul în care aceasta poate fi limitată de vegetaţia
plantată sau spontană, se realizează un montaj, reprezentat de două cuve
de lemn de 50 cm lungime şi 30-40 cm lăţime, care să conţină cam 10cm
de sol, pe întreaga suprafaţă. Una dintre cuve prezintă doar sol, iar cealaltă
este însămânţată (cu grâu, de exemplu). Se asigură o înclinaţie de cca 45º,
se toarnă apă la extremitatea superioară, măsurându-se în partea de jos cantitatea de sol antrenată
de apă în cele două cazuri; se poate înregistra, de asemenea, şi viteza de scurgere a apei în cele
două cazuri.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 15 minute (pentru realizarea demonstraţiei şi discutarea rezultatelor).
Materiale necesare: montaj pentru demonstrarea eroziunii solului.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 35: “Managementul unui parc naţional”. Se analizează, pe
grupuri, modul în care se poate realiza managementul eficient al unui parc
naţional. Se prezintă mai întâi definiţia/caracteristicile unui parc naţional: sunt
arii care acoperă un teritoriu extins, cu un număr mare de ecosisteme care să nu
fi suferit modificări antropice, unde flora şi fauna au un interes deosebit (ştiinţific,
educativ, recreativ). Autorităţile trebuie să ia măsuri pentru înlăturarea oricăror
forme de exploatare care să nu aducă prejudicii cadrului natural. Vizitarea acestor
arii este permisă numai în condiţii precis stabilite, în scop ştiinţific, educativ, recreativ. Prezenţa
unor mici aşezări umane în Parcurile Naţionale nu este incompatibilă cu existenţa acestora, dar nu
trebuie să afecteze scopurile de protecţie pentru care a fost constituit parcul. Sunt permise lucrări
minime de amenajare a zonei.
Se atribuie elevilor următoarele roluri:
• Directorul parcului naţional,
• Preşedintele unei asociaţii de turism montan,
• Directorul departamentului de arheologie al Universităţii,
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Primarul oraşului din apropierea parcului,
Preşedintele unei asociaţii de alpinism,
Directorul unei firme de produse farmaceutice ce exploatează plante din parcul naţional,
Specialişti din partea unei firme care explorează resursele petroliere din zonă.
Fiecare elev trebuie să precizeze:
Care sunt interesele pe care le reprezintă în zonă?
Ce legături există între interesele pe care le reprezintă ei şi interesele celorlalţi?
Ce conflicte există între reprezentanţii diferitelor instituţii cu interese în zonă?
Cum pot fi aplanate/rezolvate aceste conflicte, pentru a asigura un management eficient al
parcului naţional?
Număr optim de participanţi: 21-28.
Durată: 45 minute.
Materiale necesare: liste cu întrebări (funcţie de numărul grupurilor de lucru).
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 36: “Pro şi contra”. Se prezintă două materiale care redau
aceeaşi problemă din două puncte de vedere diferite. Se citesc pe rând
cele două articole (în grupuri de patru-cinci persoane), apoi elevii sunt
solicitaţi să răspundă la întrebări:
1. Faptele dovedesc că creşterea concentraţiei de CO2 în atmosferă
determină încălzirea globală a Terrei. În anii ’90 au fost înregistrate cele mai toride veri din toată
seria de date meteorologice înregistrate. În ultimii 100 de ani temperatura medie globală a crescut
cu câteva grade. Poate să nu pară relevant, dar să ne gândim că temperatura medie actuală este
cu doar 10ºC mai mare decât cea din timpul ultimei perioade glaciare. Este suficientă doar o
mică modificare a temperaturii pentru a declanşa alterări grave ale ecosistemului planetar: nivelul
mărilor şi oceanelor va creşte şi multe zone costiere vor fi inundate; alte suprafeţe vor suferi
din cauza secetei şi nu vor mai putea susţine producţiile agricole necesare populaţiilor locale;
schimbările survenite la nivelul habitatelor vor altera mediul şi modul de viaţă al multor specii
animale şi vegetale. Prevenirea acestor efecte trebuie să se facă imediat. Cu cât aşteptăm mai mult,
cu atât creşte posibilitatea de a nu mai putea anula efectele acestor alterări. Utilizarea unor surse
alternative de energie (solară, eoliană) ar putea limita folosirea combustibililor fosili şi implicit
efectele acestora asupra mediului. Măsurile economice care pot fi luate vizează şi controlul
industriei automobilelor sau limitarea despăduririlor, mai ales în zonele tropicale. Acestea sunt
destul de costisitoare, dar este preferabil ca aceste cheltuieli să se facă acum şi nu mai târziu când
procesul nu va mai putea fi inversat.
2. Există o mare preocupare în prezent pentru procesul de încălzire globală. Unii cercetători
arată că este necesară o scădere cu 20% a emisiilor de oxizi de carbon, sulf, azot, pentru a evita
un dezastru global apropiat. Însă, nu există suficiente dovezi ştiinţifice care să justifice măsuri
atât de drastice. Este adevărat că există mai mult CO2 în atmosferă decât în urmă cu câteva zeci
de ani, dar temperatura globală a crescut doar cu câteva grade în ultimii 100 de ani, iar această
creştere nu a fost constantă (între anii ’40 şi ’70 media temperaturii globale chiar a scăzut). Aceste
schimbări înregistrate în anii ’90 pot fi fluctuaţii minime ale ciclurilor naturale. Nu trebuie uitat că
multe din predicţiile realizate în trecutul apropiat de specialişti se bazează pe elemente de teorie
şi simulări/modelări matematice. Unele modele arată că o cantitate mare de CO2 va determina
formarea de nori care vor bloca lumina solară, iar oceanele vor absorbi căldura suplimentară,
determinând de fapt răcirea climei şi nu încălzirea ei. Nu există însă suficiente informaţii asupra
modului de funcţionare al atmosferei terestre. De aceea este necesar ca înainte de a face schimbări
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drastice în modul de viaţă al societăţii umane este important să se desfăşoare mai multe programe
de cercetare, care să clarifice procesele ce au loc de fapt în atmosferă. Scăderea emisiilor de CO2
presupune scăderea activităţii industriale ceea ce ar îngreuna viaţa oamenilor, mai ales în ţările slab
dezvoltate unde noile tehnologii de obţinere a energiei (solară, eoliană) sunt inaccesibile datorită
costurilor foarte mari.
După prezentarea celor două articole, elevii sunt solicitaţi să răspundă la următoarele
întrebări:
• Care sunt principalele elemente evidenţiate de fiecare articol?
• Care sunt avantajele/dezavantajele prezentate de primul articol?
• Care sunt avantajele/dezavantajele prezentate de al doilea articol?
• Cum se poate crea un compromis între cele două opinii/puncte de vedere?
• Care este cel mai bun plan de acţiune? De ce?
• De ce este important să fii informat asupra descoperirilor ştiinţifice în domeniul protecţiei
mediului?
Număr optim de participanţi: 20-25.
Durată: 35 minute.
Materiale necesare: copii ale celor două articole (funcţie de numărul de grupuri de lucru).
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 37: “Delfinii din Marea Neagră”. Se prezintă elevilor mai multe
desene (sub forma unei benzi desenate), pentru fiecare desen elevii fiind solicitaţi
să găsească “replicile” adecvate, pe care să le lipească cu post-it pe casetele
benzii desenate.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 45 minute.
Materiale necesare: benzi desenate pentru fiecare grup, post-it de diferite culori.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 38: “Energia nucleară”. Se formează mai multe grupuri de treipatru persoane, se prezintă o listă cu zece perechi de afirmaţii referitoare la
energia nucleară, care trebuie marcate în funcţie de acordul/dezacordul pe care
îl generează. Se citesc afirmaţiile (pozitive din coloana din stânga şi negative
în coloana din dreapta) şi se marchează cu un x coloana mai apropiată sau mai depărtată afirmaţiei
respective. Se discută în final rezultatele obţinute.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: copii ale tabelului, funcţie de numărul de grupuri de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Energia nucleară
este necesară pentru
a rezolva nevoile
energetice ale ţării.

1. Energia nucleară nu
este necesară pentru
a rezolva nevoile
energetice ale ţării.

2. Riscurile de
utilizare a energiei
nucleare sunt scăzute.

2. Riscurile de
utilizare a energiei
nucleare sunt crescute.

3. Nu există un
pericol real de
explozie a unei uzine
atomo-electrice.
4. Sunt disponibile
în prezent
tehnologii suficient
de performante
de depozitare/
neutralizare a
deşeurilor nucleare
5. Energia nucleară
furnizează un număr
mare de locuri de
muncă, pe termen
lung.

3. Există un pericol
real de explozie a unei
uzine atomo-electrice.
4. Nu sunt
disponibile în prezent
tehnologii suficient
de performante
de depozitare/
neutralizare a
deşeurilor nucleare
5. Energia nucleară
nu furnizează un
număr mare de locuri
de muncă, pe termen
lung.

6. Energia nucleară
este vitală pentru
reducerea dependenţei
economice a ţărilor
faţă de combustibilii
fosili.

6. Energia nucleară
nu este vitală pentru
reducerea dependenţei
economice a ţărilor
faţă de combustibilii
fosili.

7. Uzinele atomoelectrice au sisteme
de siguranţă eficiente.

7. Uzinele atomoelectrice nu au sisteme
de siguranţă eficiente.
8.Uzinele atomoelectrice generează
diferite tipuri de
poluare.
9. Uraniul este o
substanţă ce nu
poate fi exploatată şi
transportată în toată
siguranţa.
10.Radiaţiile cu
doze scăzute sunt
periculoase pentru
sănătatea umană.

8.Uzinele atomoelectrice nu generează
nici un fel de poluare.
9. Uraniul este o
substanţă ce poate
fi exploatată şi
transportată în toată
siguranţa.
10.Radiaţiile cu
doze scăzute sunt
inofensive pentru
sănătatea umană.
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Exemplul 39: “Planificarea teritoriului”. Cum arată oraşul ideal? Această
întrebare se adresează elevilor pentru a introduce o activitate ce are drept scop
realizarea unei discuţii despre modul în care trebuie luate în consideraţie diferite
principii atunci când se dezvoltă un plan de urbanism. Zonele rezidenţiale,
cartierele de birouri, zonele industriale, zonele comerciale, cele socio-culturale
etc. Elevii sunt solicitaţi să creeze un model propriu de amplasare al diferitelor
obiective în oraşe. După ce grupurile de patru-şase elevi au reprezentat pe flipchart modelele create, se prezintă următoarele trei modele clasice de amenajare
a teritoriului într-un oraş:
•

Modelul concentric: zonele sunt dispuse în cercuri concentrice, păstrând în centru zonele
de afaceri sau comerciale;

•

Modelul sectorial: zonele sunt dispuse alternativ, în jurul unui sector central de dimensiuni
mici;

•

Modelul multi-nuclear: cuprinde centrii diferiţi, într-o structură mozaicată.

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart.
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Grup ţintă: elevi clasele VII-XII.
Spaţiu: clasă.
Variantă: Se poate folosi aceeaşi metodă pentru a realiza un model de amenajare a
teritoriului pentru cartierul în care locuiesc.
Exemplul 40: “Crearea unei fişe de observaţie pentru un sector
de râu”. Se solicită elevilor să creeze o fişă de observaţie care să cuprindă
cât mai multe dintre caracteristicilor unui râu. Cu alte cuvinte, trebuie
inventariate aspectele care ar putea fi observate într-un astfel de ecosistem.
Elevii formează grupuri de cinci-şase, fiecare grup lucrând independent faţă
de celălalt. În final, se prezintă lista de parametrii de observat. Se poate compara cu următorul
model de fişă:
• Harta (pentru identificarea localizării sectorului de râu ce va fi observat);
• Malul râului: substrat, eroziune, grad de acces, floră şi vegetaţie, faună, surse de poluare
(punctiformă sau extinsă);
• Albia râului: adâncimea râului, temperatura apei, culoarea apei, mirosul apei, substanţe
chimice dizolvate sau în suspensie, viteza de curgere a apei, floră, faună;
• Condiţiile meteo din ziua realizării observaţiilor;
• Modificări antropice ale zonei: fabrici (deversează poluanţi şi preiau apă din râu), locuinţe
(deversează ape menajere), ferme (aport de îngrăşăminte şi pesticide), depozite de gunoi
(contaminarea apei freatice), benzinării (poluare cu petrol), staţii de epurare, şosele, baraje,
exploatări de minereuri de suprafaţă;
• Autorităţile (ştiinţifice, administrative) care gestionează zona;
• Propuneri de soluţii pentru problemele de mediu observate/identificate.
Număr optim de participanţi: 20-24.
Durată: 45 minute.
Materiale necesare: flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Variantă: se poate solicita elevilor să construiască un model al segmentului de râu de
observat, folosind plastelină sau hârtie colorată (colaj), model în care să plaseze elementele
menţionate în fişă.
Exemplul 41: ”Analiza riscurilor”. Analiza tipurilor de hazarde naturale
se poate realiza cu ajutorul principiilor gândirii critice şi utilizarea eficientă a
datelor avute la dispoziţie. Se solicită elevilor (grupaţi în echipe de cinci-şase
persoane) să răspundă la următoarele întrebări:
• Care sunt hazardele naturale?
• Cum influenţează viaţa oamenilor?
• Cât de periculoase sunt?
• Cum se poate face o ierarhizare a problemelor de mediu care să includă şi hazardele
naturale?
Număr optim de participanţi: 20-24.
Durată: 25 minute.
Materiale necesare: flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 42: “Cum s-ar putea rezolva aceste probleme?”.
Problemelor de mediu li se pot găsi diferite soluţii. Modul în care se prezintă
problemele şi se formulează soluţiile poate fi schimbat prin folosirea
următorului joc. Se listează posibile aspecte de mediu care pot fi rezolvate prin
soluţiile formulate de participanţi:
• Reducerea cantităţii de deşeuri produse de şcoală;
• Compostarea deşeurilor organice;
• Amenajarea grădinii şcolii;
• Realizarea unui program de reciclare în şcoală;
• Reducerea consumului energetic al şcolii;
• Reutilizarea materialelor folosite în şcoală;
• Evaluarea calităţii aerului în şcoală.
Participanţii (grupaţi în două echipe de şapte persoane) sunt solicitaţi să confecţioneze
avioane de hârtie pe care notează cele şapte aspecte de mediu enumerate mai sus. Avioanele se
lansează către cealaltă echipă. Cel care primeşte un avion trebuie să încerce să găsească o soluţie
problemei respective, pe care să o noteze pe avion. Avioanele sunt fixate apoi pe tablă sau pe
flip-chart, iar toţi participanţii trec pe rând şi notează fiecare avion cu una din culorile: verde
(dacă soluţia este fezabilă), galben (dacă mai sunt necesare alte elemente de planificare/organizare
pentru a se ajunge la o soluţie fezabilă) sau roşu (imposibil de realizat).
Număr optim de participanţi: 14.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie A4, creioane colorate, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 43: “pământul …resurse pe care le avem la dispoziţe”.
Se prezintă elevilor următorul citat din lucrarea “Pământul“ de Paul şi Anne
Ehrlich:
“Imaginaţi-vă că sunteţi pe cale să vă îmbarcaţi într-un avion şi vedeţi pe
cineva care ia o bucată de metal din fuselajul unei aripi a avionului. Panicat,
vă grăbiţi să coborâţi din avion, dar persoana respectivă vă spune “Nu vă faceţi
probleme, am mai luat şi altă dată bucăţi de metal din aripi şi nu s-a întâmplat
nimic..”. Ce aţi face, v-aţi întoarce în avion?
Nimeni nu ar fi de acord să zboare cu avioanele unei companii care acceptă un astfel
de program de “revizie tehnică” şi nimeni nu ar accepta să aibă o “nişă ecologică” din care
cineva ia în continuu elemente esenţiale pentru viaţă. Bunurile şi serviciile oferite de ecosistemul
planetar civilizaţiei umane – aerul pe care îl respirăm, climatul în care trăim, apa potabilă,
ciclarea nutrienţilor, furnizarea de hrană, sunt rapid “erodate” de impactul negativ al activităţilor
umane distructive, asupra naturii. Populaţia umană foloseşte capitalul natural pe care-l alterează
în ciuda faptului că reprezintă fundamentul existenţei sale”
După ce elevii citesc acest fragment de text, li se solicită să facă o listă cu “obiecte”
şi “procese” pe care omul le poate “lua” din natură alterând caracteristicile acesteia, precum în
exemplul citat în text. Listele, realizate prin lucru în grupuri de cinci-şase elevi, se prezintă la
sfârşitul activităţii, încercându-se compilarea într-o listă unică.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 25 minute.
Materiale necesare: hârtie A4, flip-chart, copii ale textului (funcţie de numărul de grupuri).
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 44: “Şi gestul tău contează! ”. Se urmăreşte crearea unui model
de campanie publică care să atragă atenţia asupra unei probleme de mediu (de
exemplu problema reducerii cantităţilor/reciclării deşeurilor solide). Se cere
elevilor să parcurgă următoarele etape, lucrând în grupuri de patru-şase persoane:
• Evaluarea cantităţii de deşeuri produsă de familia fiecărui elev timp de o
săptămână: hârtie (ambalaje, ziare), plastic (cutii, recipiente pentru băuturi),
textile, sticlă, metal, substanţe organice (alimente neconsumate);
• Evaluarea problemei la nivel local (ce cantităţi de deşeuri sunt produse de comunitate, ce
tipuri de deşeuri, ce fel de management al deşeurilor este aplicat etc);
• Elaborarea unui plan de campanie publică, care să conţină următoarele elemente: cărui
grup ţintă i se adresează, ce mod de promovare poate fi ales, cum va fi formulat mesajul
pentru a ajunge la grupul ţintă şi pentru a fi receptat în mod eficient (conţinut care să atragă
atenţia prin creativitate), cât timp va fi prezentat şi prin ce canale, criterii de măsurare a
eficienţei campaniei.
Materialele produse sunt prezentate în plenul grupului, analizate, stabilindu-se în final un
clasament al eficienţei şi originalităţii.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: hârtie A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 45: “Chestionar cu privire la gradul de conştientizare a
problemelor de mediu”. Se aplică următorul chestionar, interpretând în
final rezultatele pe grupuri de vârstă:
Chestionar cu privire la gradul de conştientizare a
problemelor de mediu
Informatii statistice:
Vârsta_________
Sexul ___________
Clasa _________
Şcoala________________________________________ Profilul__________________
1. Discutaţi despre problemele de mediu în familia dvs. sau cu prietenii? (marcaţi un
singur răspuns):
1) zilnic
2) săptămânal
3) lunar
4) niciodată
2. Cu ce prilej aţi discutat ultima dată cu familia dvs. despre probleme de mediu (marcaţi
un singur răspuns):
1) când am văzut/citit în mass-media despre accidente de poluare
2) când ne-am confruntat cu fenomene de poluare în oraşul nostru
3) când am învăţat la şcoală despre o problemă de mediu
4) când cineva cunoscut a suferit de o boală cauzată de poluare
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3. Cum încercaţi să economisiţi energia electrică (marcaţi un singur răspuns):
1) folosesc becuri economice
2) închid lumina de câte ori ies din cameră
3) nu pun în funcţiune mai multe aparate electro-casnice în acelaşi timp
4) nu economisesc energia
4. Ce faceţi de obicei cu deşeurile din hârtie? (marcaţi un singur răspuns):
1) le depun în gunoiul menajer
2) păstrez hârtia veche şi o folosesc la încălzit sau o ard
3) păstrez hârtia veche şi o duc la punctele de reciclare
4) păstrez hârtia veche şi o folosesc în casă (la împachetat, de exemplu)
5. Când cumpăraţi alimente comercializate în ţara noastră, vă uitaţi pe etichetă pentru
a identifica chimicalele conţinute? (marcaţi un singur răspuns):
1) nu
2) da, dar ştiu că aditivii chimici din alimente nu sunt periculoşi pentru sănătatea
omului
3) da, dar toate alimentele conţin chimicale, aşa încât nu e nici o diferenţă dacă mă uit
pe etichetă sau nu
4) da, dar nu mă gândesc la chimicalele conţinute, ci la preţ
6. Care credeţi că sunt principalele obstacole în calea realizării unei educaţii pentru
dezvoltare durabilă eficiente în ţara noastră ? (marcaţi un singur răspuns):
1) lipsa unor programe adecvate
2) lipsa de profesori specializaţi
3) lipsa materialului didactic
4) lipsa legislaţiei în domeniu
7. Vă simţiţi influenţat personal de problemele de mediu? În ce mod? (marcaţi un singur
răspuns):
1) problemele de mediu nu mă afectează direct
2) mă simt bolnav din cauza unei probleme de mediu
3) există în familia mea persoane cu boli cauzate de problemele de mediu
4) văd cum calitatea mediului din jurul meu se înrăutăţeşte
8. Credeţi că autorităţile (centrale şi locale) fac destul încât să vă protejeze de problemele
şi de degradarea mediului? (marcaţi un singur răspuns) :
1) da, autorităţile fac tot ce le stă în putinţă
2) cred că au facut multe, dar nu destul pentru a mă simţi în siguranţă
3) cred că au făcut câte ceva, dar nu destul
4) cred că nu au făcut nimic
9. Cât de des mergeţi în excursii în natură ? (marcaţi un singur răspuns):
1) în fiecare week-end
2) o dată pe lună
3) în fiecare vacanţă
4) o dată pe an
10. De cine sunteţi însoţiţi, în general, în aceste excursii? (marcaţi un singur răspuns):
1) prieteni
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2) colegi de şcoală
3) familie
4) grup format ad-hoc

11. Cât de bine credeţi că cunoaşteţi la nivel teoretic procesele ecologice – de exemplu
ciclurile bio-geo-chimice ? (marcaţi un singur răspuns):
1) foarte bine
2) bine
3) suficient
4) insuficient
12. Vă este teamă că accidente majore, precum catastrofa nucleară de la Cernobîl, s-ar
putea petrece la noi în ţară? (marcaţi un singur răspuns):
1) nu îmi este teamă
2) cred că tehnologiile sunt mai sigure, dar îmi este teama de posibilele accidente
3) cred că toate centralele cu riscuri ar trebui să fie închise, accidente se pot întâmpla
4) îmi este teamă de accidente, toate centralele atomo-electrice ar trebuie închise
13. Credeţi că experienţa ţărilor dezvoltate în domeniul protecţiei mediului reprezintă un
model pentru ţara noastră? (marcaţi un singur răspuns):
1) nu, situaţiile nu sunt comparabile
2) nu, ţările dezvoltate nu au ajuns la un echilibru real cu natura, astfel încât nu există
un model real, de urmat
3) da, dar trebuie aplicat la condiţiile specifice ale ţării noastre
4) da, dar trebuie evitate greşelile făcute în trecut de ţările dezvoltate
14. Ce modalitate de planificare în domeniul investiţiilor de mediu credeţi că este mai
corectă, în condiţiile actuale ale ţării noastre? (marcaţi un singur răspuns):
1) planurile naţionale sunt cele mai importante
2) cred că o cooperare internaţională este mai importantă
3) cred că este nevoie de adecvarea planurilor naţionale la cele internaţionale
4) planurile locale sunt în realitate cele mai importante
15. Gândindu-vă la calitatea mediului din ţara noastră, credeţi că autorităţile centrale
alocă fonduri suficiente pentru protecţia mediului? (marcaţi un singur răspuns):
1) da
2) destul de mult
3) destul de puţin
4) nu ştiu
16. Gândindu-vă la calitatea mediului local, credeţi că autorităţile locale alocă fonduri
suficiente pentru protecţia mediului? (marcaţi un singur răspuns):
1) da
2) destul de mult
3) destul de puţin
4) nu ştiu
17. Gândindu-vă la calitatea mediului din ţara noastră, credeţi că România are legi şi
reglementări bune în ceea ce priveşte protecţia mediului? (marcaţi un singur răspuns):
1) da
2) nu
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3) nu ştiu
4) nu mă interesează

18. Gândindu-vă la calitatea mediului din ţara noastră, credeţi că România implementează
eficient legislaţia de mediu? (marcaţi un singur răspuns):
1) da
2) nu
3) nu ştiu
4) nu mă interesează
19. Consideraţi că autorităţile cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului îşi fac datoria
de a informa populaţia cu privire la starea mediului? (marcaţi un singur răspuns):
1) da
2) parţial
3) nu
4) nu ştiu
20. Care sunt instituţiile cele mai eficiente în rezolvarea problemelor de mediu din
România? (marcaţi un singur răspuns):
1) autorităţi centrale (Ministerul Mediului)
2) autorităţi locale (Inspectoratele de Protecţia Mediului)
3) organizaţii nonguvernamentale
4) nu ştiu
21. Care dintre următoarele afirmaţii se apropie cel mai mult de definiţia dezvoltării
durabile, în opinia dvs? (marcaţi un singur răspuns) :
1) dezvoltarea pe termen lung a agriculturii
2) dezvoltarea pe termen lung a industriei
3) dezvoltarea societăţii umane care nu afectează mediul
4) nici una
22. În ce context ar trebui să se primească mai multe informaţii despre mediu (marcaţi
un singur răspuns):
1) în familie, permanent
2) în învăţământul preşcolar
3) în învăţământul gimnazial şi liceal
4) în învăţământul superior
23. Care dintre următoarele enunţuri vă caracterizează cel mai bine? (marcaţi un singur
răspuns):
1) participarea la un miting de protest împotriva depozitării deşeurilor toxice în
vecinătatea oraşului în care locuiţi
2) semnarea de liste de adeziune pentru declararea unei zone, arie protejată
3) participarea la o dezbatere publică pe tema poluării Mării Negre
4) participarea la efectuarea unui studiu asupra dispariţiei unor specii de peşti din
Marea Neagră
5) elaborarea unui articol de ziar în care să vă susţineti punctul de vedere cu privire la
starea mediului
6) nici una din cele de mai sus
24. Faceţi parte dintr-o organizaţie/asociaţie nonguvernamentală de protecţie a mediului?
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(marcaţi un singur răspuns):
1) da, sunt membru
2) nu, dar aş vrea să mă înscriu într-o astfel de organizaţie
3) nu şi nu mă interesează să fac parte dintr-o astfel de organizaţie

 Dacă aţi răspuns că nu faceţi parte dintr-o organizaţie de protecţia mediului, care este
25.
motivul? (marcaţi un singur răspuns):
1) nu am timp
2) nu ştiu de unde să obţin informaţii despre aceste organizaţii pentru a le cunoaşte
mai bine
3) nu am pregătirea necesară
4) nu cred că aceste organizaţii au vreo putere
26. Credeţi că trebuie să existe ore de educaţie pentru dezvoltare durabilă printre
disciplinele din trunchiul comun (obligatorii), în şcoală? (marcaţi un singur răspuns):
1) da
2) nu
27. Credeţi că cea mai bună implementare a unui program, de educaţie pentru dezvoltare
durabilă, este:
1) oră separată de educaţie pentru dezvoltare durabilă în cadrul disciplinelor trunchiului
comun (obligatorii)
2) oră separată de educaţie pentru dezvoltare durabilă în cadrul disciplinelor din curriculum
la decizia şcolii
3) realizarea obiectivelor educaţiei pentru dezvoltare durabilă prin integrarea acestora
printre obiectivelor altor discipline (exemplu: ştiinţe ale naturii)
28. Aţi vrea să primiţi mai multe informaţii despre protecţia mediului în cadrul orelor de
ştiinţe ale naturii? (marcaţi un singur răspuns):
1) da
2) nu
29. Numiţi trei organizaţii de protecţia mediului active în zona costieră românească:
1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________
30. Enumeraţi trei rezervaţii din judeţul Constanţa:
1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________
31. Enumeraţi trei specii pe cale de dispariţie din regiunea Mării Negre:
1) ____________________________
2) ____________________________
3)____________________________
32.Enumeraţi trei instituţi locale cu atribuţii în domeniul cercetării şi/sau protecţiei
mediului:
1) ____________________________
2) ____________________________
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3)____________________________

33. Enumeraţi trei date ce marchează celebrarea unor zile cu relevanţă pentru protecţia
mediului:
1) ____________________________
2) ____________________________
3)____________________________
34. De ce tip de degradare a mediului vă este cel mai teamă? (menţionaţi un singur
răspuns):
35. În opinia dvs, care sunt cele mai importante problemele de mediu din zona în care
locuiţi, în ordinea importanţei? (notaţi cu 11 pe cea mai importantă şi cu 1 pe cea mai
puţin importantă problemă):
1) poluarea aerului
2) contaminarea apei potabile
3) eroziunea solului
5) poluarea lacurilor, râurilor sau a mării
6) defrişarea intensivă a pădurilor
7) depozitarea deşeurilor solide casnice
8) contaminarea solurilor cu pesticide, îngrăşăminte
9) scăderea biodiversităţii
10) degradarea peisagistică
11) depozitarea deşeurilor periculoase (radioactive)
36. Ce faceţi dvs. personal pentru salvarea mediului? (marcaţi maxim trei variante) :
1) activez într-o organizaţie de protecţia mediului
2) cumpăr băuturi în butelii de sticlă returnabile
3) nu folosesc îngrăşăminte şi pesticide în grădina mea
4) particip la acţiuni de igienizare a zonelor verzi
5) folosesc deliberat transportul în comun sau bicicleta
6) reutilizez hârtia veche
7) încerc să economisesc apa şi energia electrică
8) nici una din ele
37. Aţi putea face mai mult pentru protejarea mediului? (marcaţi un singur răspuns):
1) nu cred că este necesar să fac mai mult
2) da, dacă mai multe persoane mi s-ar alătura, atunci am putea avea un impact mai
mare
3) da, dacă aş avea mai mult timp
4) da, dacă aş avea mai mulţi bani
5) da, dacă ar fi mai simplu
6) da, dacă aş avea mai multe informaţii despre ceea ce ar trebui să fac
7) da, dacă cineva mi-ar oferi oportunitatea de a face ceva
38. Care este cel mai important factor de care depinde protejarea mediului? (marcaţi
un singur răspuns):
1) situaţia economică a zonei/ţării respective
2) o bună cunoaştere a mediului de către oamenii din comunitatea locală
3) sistemul personal de valori al oamenilor din comunitatea locală
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4) legi şi reglementări stricte de protejare a mediului
5) tehnologiile ecologice

39. Care credeţi că este cea mai importantă problemă de mediu pentru regiunea Mării
Negre? (marcaţi un singur răspuns):
1) număr prea mare de turişti care aglomerează coasta
2) poluarea cu pesticide a apelor
3) supraexploatarea resurselor piscicole
4) deşeuri solide pe plăji şi în mare
5) eutrofizare
6) poluare radioactivă
7) poluare cu metale grele
8) degradare peisagistică
9) poluare cu hidrocarburi
10) ape uzate, epurate insuficient, deversate de la aglomerările urbane
11) poluarea datorată aportului fluvial
12) specii străine introduse accidental în Marea Neagră
13) poluarea aerului
14) lipsa de interes a populaţiei pentru soarta mediului
40. Care este cea mai importantă schimbare care ar trebui să se petreacă în ţara
noastră pentru îmbunătăţirea protecţiei mediului? (marcaţi un singur răspuns):
1) dezvoltarea industrială durabilă
2) dezvoltarea durabilă a agriculturii
3) dezvoltarea infrastructurii pentru protecţia mediului
4) un control mai bun al calităţi produselor
5) internalizarea costurilor legate de protecţia mediului
41. Care dintre următoarele funcţii ale INTERNET-ului v-ar fi cea mai utilă pentru
realizarea unui proiect de mediu? (marcaţi un singur răspuns):
1) obţinerea de idei noi
2) dezvoltarea de proiecte comune cu alţi utilizatori
3) creşterea vitezei de circulaţie a informaţiilor recente
4) accesul la baze de date
5) îmbunătăţirea abilităţilor de autoperfecţionare
42. Care dintre următoarele obiective ale educaţiei pentru dezvoltare durabilă le
puteţi îndeplini cel mai bine? (marcaţi un singur răspuns):
1) pot să găsesc, analizez, interpretez şi evaluez informaţii despre mediu obţinute din
diferite surse, organizând o bază de date
2) pot să planific şi să organizez un proiect de mediu
3) pot să identific cauzele şi consecinţele problemelor de mediu
4) pot să lucrez împreună într-un grup pentru analiza şi rezolvarea problemelor de
mediu
5) pot să-mi asum responsabilitatea faţă de mediu
43. Care dintre următoarele probleme locale de mediu vă este cel mai bine cunoscută
(la nivel teoretic)? (marcaţi un singur răspuns):
1) gestionarea deşeurilor solide şi reciclarea materialelor
2) poluarea industrială şi casnică a apelor
3) eroziunea costieră
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degradarea lacurilor litorale
managementul ariilor protejate din zona costieră românească
amenajarea teritoriului şi managementul urban
impactul de mediu al transporturilor
poluarea atmosferică la nivel local

44. Care dintre următoarele probleme regionale de mediu vă este cel mai bine
cunoscută (la nivel teoretic)? (marcaţi un singur răspuns):
1) eutrofizarea Mării Negre
2) declinul biodiversităţii în Marea Neagră
3) introducerea de specii noi în Marea Neagră
4) poluarea cu hidrocarburi a Mării Negre
45. Care dintre următoarele probleme globale de mediu vă este cel mai bine cunoscută
(la nivel teoretic)? (marcaţi un singur răspuns):
1) schimbările climatice globale
2) scăderea biodiversităţii
3) distrugerea habitatelor
4) legislaţie insuficientă în domeniul protecţiei mediului
5) participarea scăzută a publicului la luarea deciziilor cu privire la starea mediului
6) poluarea chimică
7) distrugerea stratului de ozon
Vă rugăm să evaluaţi următoarele afirmaţii cu note de la 1 la 5, după următorul cod: 1 = dezacord
total; 2 = dezacord parţial; 3 = nu ştiu; 4 = acord parţial; 5 = acord total
46. Îmi doresc o societate unde populaţia să poată participa la luarea deciziilor politice
legate de starea mediului__
47. Îmi place să văd o reciclare eficientă a tuturor deşeurilor___
48. Mediul se poate reface singur, nu are nevoie de ajutorul nostru____
49. Din cauza schimbărilor climatice, putem deveni o specie dispărută ____
50. Numai investind în dezvoltarea industrială, copiii noştri vor dispune de suficiente
fonduri pentru a rezolva problemele de mediu pe care le avem noi astăzi_____
51. Noi nu trebuie să facem aceleaşi greşeli şi să distrugem natura ca în ţările dezvoltate______
52. Trebuie să păstrăm mediul curat pentru copiii noştrii, asigurându-le un standard de
viaţă adecvat_____
53. Sunt prea multe reglementări de mediu care ni se impun din exterior____
54. Dacă se vor defrişa toate pădurile, în curând poluarea atmosferică nu va mai putea fi
limitată de ecosistemul forestier_____
55. În natură toate sunt corelate. Orice intervenţie umană are multe efecte pe care nu le
cunoştem în avans______
56. Autorităţilor le pasă de problemele de mediu numai atunci când oamenii îngrijoraţi
protestează______
57. Chiar şi pe plan local se pot simţi efectele negative ale schimbărilor climatice______
58. Oamenii generează întotdeauna deşeuri. De aceea, ar trebui găsite metode pentru un
management corespunzător al deşeurilor_____
59. Pământul este ca o navă cu spaţiu şi resurse limitate____
60. Ar trebuie să încercăm să găsim un mod de de viaţă mai puţin agresiv în relaţiile cu
natura______
61. Dacă i-aş vedea, le-aş atrage atenţia celor care aruncă deşeuri în natură, că nu este bine
ce fac______
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62. Mă bucur când o organizaţie de mediu are succes în acţiunile sale_____
63. Este foarte important ca populaţia să fie conştientă de problemele de mediu ____
64. Prefer să utilizez transportul în comun chiar dacă am la dispoziţie un automobil pentru
a nu contribui şi eu la poluarea atmosferei în oraş_____
65. Mă ingrijorează calitatea apei şi cred că ar trebui să folosim produse de curăţat mai
puţin agresive pentru mediu (exemplu: detergenţii fără fosfaţi)____
66. Mă uit frecvent la programele despre natură la TV____
67. Nu îmi place că nu se sortează/reciclează deşeurile menajere______
68. Aş fi de acord să plătesc taxe/impozite pentru managementul deşeurilor dacă aş şti că
acest lucru ajută la protecţia mediului_____
69. Vreau să fiu mereu informat despre starea mediului____
70. Problemele de mediu din ţara noastră nu sunt atât de grave ca cele ale ţărilor dezvoltate
din vestul Europei______
71. Cred că sectorul industrial ar trebui să-şi asume mai multă responsabilitate în protecţia
mediului____
72. Consider că aş putea face ceva pentru mediu, dacă aş lucra într-un grup de persoane cu
aceleaşi interese____
73. Cred că familia şi prietenii mei au o atitudine corectă faţă de mediu______
74. Cred că impactul pe care îl are un singur om asupra mediului este neglijabil_______
Număr optim de participanţi: nelimitat.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: copii ale chestionarului.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 46: “Resursele Oceanului Mondial”. Pentru a discuta despre
resursele care sunt oferite de Oceanul Mondial şi care pot fi exploatate de om,
se realizează un joc de rol ce urmăreşte sublinierea discrepanţei ce poate exista
între diferite naţiuni ale Terrei în privinţa accesului la resurse. Se formează şapte
grupuri de patru-cinci persoane. Iniţial se prezintă întregului grup câteva noţiuni
cu privire la accesul la resurse:
“Platoul continental poate avea până la 700 de mile (Alaska, Siberia,
Argentina) şi maximum 5 mile (Peru). Media este de cca 40 mile. În platoul continental se găsesc
cca 40% din rezervele mondiale de gaze naturale şi petrol. Pescuitul cel mai eficient se face
până la 50 mile de la ţărm şi aproape toate speciile de peşti se pescuiesc până la 200 mile.
Oceanul oferă cca 13% din aportul de proteine animale folosite în alimentaţia umană. Capturile
de peşti au scăzut însă dramatic în ultimele decenii. S-au folosit unelte de pescuit din ce în ce mai
sofisticate pentru a creşte eficienţa pescuitului. Efectivele actuale ale multor specii de peşti sunt
sub capacitatea de refacere a populaţiilor.
La adâncimi mai mari de 4 km se află cantităţi mari de noduli polimetalici, bogaţi mai ales
în magneziu, cupru, cobalt, nichel. Prelevarea acestor noduli s-ar putea dovedi soluţia de viitor
pentru obţinerea acestor metale. Ţări precum Japonia, Canada, SUA, Franţa, Germania, şi-au
exprimat deja interesul în devoltarea unor tehnologii de exploatare eficiente.
Odată cu scăderea resurselor terestre de petrol, gaze, minereuri, multe state şi-au îndreptat
atenţia asupra rezervelor oceanice. Unele naţiuni, precum Peru şi Ecuador solicită jurisdicţie
teritorială (control economic, militar, de navigaţie, la fel ca în cazul teritoriului naţional) asupra
unei suprafeţe de 200 mile de la ţărm. Aceasta ar genera însă mari probleme, de exemplu în cazul
Spaniei, o astfel de reglementare ar duce la blocarea accesului în strâmtoarea Gibraltar, ca parte
a teritoriului naţional spaniol. Alte ţări, precum Filipinele sau Indonezia cer o limită de 12 mile în
jurul fiecărei insule, ceea ce le-ar permite să controleze o suprafaţă imensă din Oceanul Mondial.
Burkina Faso, Mali, Botswana, Nepal sunt unele dintre cele mai sărace ţări din lume…ele au în
comun faptul că nu au ieşire la mare“.
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Cele şapte grupuri de elevi, menţionate anterior, vor juca mai multe roluri. Primul grup
reprezintă Consiliul Director al Conferinţei Internaţionale a Mărilor – are rolul de a conduce
dezbaterile, încercând să-i aducă pe participanţii la întâlnire la un consens. Celelalte şase grupuri
sunt reprezentanţi ai ţărilor descrise mai jos. În cadrul “întâlnirilor”, reprezentanţii îşi vor susţine
cauza în faţa celorlalţi. Scopul este găsirea modalităţii optime de acordare a controlului statelor
asupra zonei marine cu care se învecinează. Cele şase grupuri de elevi rămase reprezintă şase ţări
ipotetice, riverane unei mări (care în ultimii ani a suferit alterări profunde – scăderea populaţiilor de
peşti utile economic, poluare etc), descrise în continuare:
• Ţara A – are un produs intern brut pe cap de locuitor de 1000$ pe an. Are în prezent o întindere
de 12 mile de control economic. Solicită controlul a 200 mile, care i-ar permite să controleze,
împreună cu ţara B, strâmtoarea ce leagă Marea de Oceanul Mondial. Are probleme cu poluarea cu
petrol generată de transportul intens în vecinătatea coastelor sale practicat de ţara D. Alte probleme
generate de ţara D sunt cele legate de pescuit (ţara D pescuieşte intensiv, folosind unelte de pescuit
necorespunzătoare, în zone aflate mai aproape de 200 mile de ţărmul ţării A, acesta fiind motivul
pentru care doreşte extinderea controlului asupra resurselor sau o cotă parte din ceea ce pescuieşte
ţara D);
• Ţara B - are un produs intern brut pe cap de locuitor de 200$ pe an. Are în prezent o întindere
de 12 mile de control economic. Este o ţară a cărei economie se bazează mai ales pe agricultură.
Pescuitul este una din principalele surse de venit şi de proteine ale oamenilor de aici. Capturile în
ultimul timp au scăzut şi pentru acesta este acuzată tot ţara D. Recent s-au descoperit zăcăminte
de petrol la 125 mile de ţărmurile ţării B. Solicită 200 mile, care i-ar permite să acceseze aceste
zăcăminte care în prezent sunt exploatate de ţara E, pentru că se află pe platoul continental al
acesteia;
• Ţara C - are un produs intern brut pe cap de locuitor de 150$ pe an. Nu are ieşire la mare.
În trecut, unele comunităţi din ţara C controlau resursele de petrol ale ţării E, dar din motive etnice
s-a realizat o separare. Solicită un culoar de ieşire la mare. Consideră că toate ţările ar trebui să
aibă o limită de 12 mile de control economic, iar zona până la 200 mile să fie controlată de agenţii
internaţionale;
• Ţara D - are un produs intern brut pe cap de locuitor de 5000$ pe an. Are limita de control
teritorial până la 3 mile, limita de pescuit până la 12 mile şi zona economică exclusivă până la 200
mile. Este o ţară puternic industrializată, pescuitul, pe care îl desfăşoară intensiv, folosind tehnologii
de ultimă oră, în vecinătatea coastelor ţărilor A şi B, reprezintă doar o componentă a economiei
sale. Foloseşte mult din petrolul extras de ţara E. Este şi o putere militară. A început să exploateze
nodulii polimetalici de la adâncime şi se opune oricărei încercări de limitare a accesului la toate
aceste resurse;
• Ţara E - are un produs intern brut pe cap de locuitor de 4500$ pe an. Are limita de control
teritorial până la 3 mile, limita de pescuit până la 12 mile şi zona economică exclusivă până la 200
mile. A cunoscut o dezvoltare economică explozivă datorită descoperirii şi exploatării zăcămintelor
de petrol în platoul său continental. A folosit iniţial capacităţile de transport ale ţării D, dar acum
îşi construieşte propria flotă maritimă. Însistă pe o limită de 3 mile pentru a-şi asigura tranzitul
gratuit al navelor prin dreptul ţărmului ţărilor A şi B. În curând va avea tehnologia necesară pentru
exploatarea nodulilor polimetalici. Se opune unei limite de 200 mile, pentru că astfel ar permite
accesul ţării A;
• Ţara F - are un produs intern brut pe cap de locuitor de 100$ pe an. Nu are ieşire la mare.
Este o ţară extrem de săracă, cu resurse naturale minime. Insistă pentru acceptarea unei limite de 12
mile, iar resursele până la 200 mile să fie controlate de o agenţie internaţională.
Conferinţa Internaţională a Mărilor are drept scop stabilirea unor măsuri eficiente de împărţire
a resurselor.
Număr optim de participanţi: 28-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: copii ale descrierilor ţărilor şi ale prezentării problemei zonei
economice exclusive, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
112

Educaţie
pentru dezvoltare
– Metoda
şi simulărilor
Educaţie pentru
dezvoltare
durabilă-voldurabilă-vol
II – MetodaIIjocurilor
şi jocurilor
simulărilor
dr.Carmen Bucovală,
dr.Carmen Bucovală,
Mihaela
Cândea
Mihaela Cândea

Exemplul 47: “Realizarea unei diagrame conceptuale”. Se prezintă
elevilor, grupaţi în echipe de patru-cinci persoane, mai multe cărţi format
A7, pe care sunt înscrise diferite noţiuni. Acestea trebuie grupate, pornind
de
la general către
realizând
ramificaţiile
necesare,
până la formarea
Exemplul
47: specific,
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producători, consumatori, ierbivore, carnivore, descompunători, descompunere, hrană, azot,
care cicluri
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săgeţile care le vor lega unele de altele. Cărţile vor avea înscrise următoarele
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Număr optim de participanţi:
20. sol, lumina solară, umiditate, energie calorică, biotic,
plante,
animale,
bacterii,
ciuperci,
producători, consumatori, ierbivore, carnivore,
Durată: 30 minute.
descompunători,
descompunere,
hrană,
fosfor,
Materiale necesare:
copii ale
celorazot,
23 de
cărţi cicluri
format bio-geo-chimice.
A7, hârtie A2.
Număr
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de
participanţi:
20.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Durată: 30 minute.
Spaţiu: clasă.
Materiale necesare: copii ale celor 23 de cărţi format A7, hârtie A2.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Exemplul 48: “De unde luăm energia şi nutrienţii?”. Pentru a explica
Spaţiu: clasă.
modul în care diferite organisme îşi preiau din hrană substanţele cu rol
energetic
şi 48:
structural
se realizează
gruparea şi
elevilor
în echipePentru
de şase
Exemplul
“De unde
luăm energia
nutrienţii?”.
a
persoane,
fiecareînechipă
desfăşurând
jocul înîşimod
independent.
realizează
explica modul
care diferite
organisme
preiau
din hranăSe
substanţele
şase
fişeenergetic
de lucru, şicâte
una pentru
fiecare persoană
din elevilor
grup. Acestea
sunt:de
cu rol
structural
se realizează
gruparea
în echipe
şase persoane, fiecare echipă desfăşurând jocul în mod independent. Se
realizează şase fişe de lucru, câte una pentru fiecare persoană din grup.
Acestea sunt:
Bufniţă Surse de nutrienţi:

1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□
5…………………………□
6……………………..…..□
7……………………..…..□
			
Surse de energie:
1…………………………□
		 2…………………………□
				
3…………………………□ 					
4…………………………□
		

Iarbă Surse de nutrienţi:

			
Surse de energie:

Păpădie Surse de nutrienţi:

Surse de energie:

1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□
1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□
1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□
1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□
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Greiere Surse de nutrienţi:

Surse de energie:

Şoarece Surse de nutrienţi:

Surse de energie:

Bacterie Surse de nutrienţi:

Surse de energie:

1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□
1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□
5…………………………□
1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□
5…………………………□
1…………………………□
2…………………………□
3…………………………□
4…………………………□

În În
afara
fişelor
de de
observaţie
se se
realizează
şi 30
dede
cărţi,
care
vorvor
fi aşezate
cu cu
faţa
în în
jos
afara
fişelor
observaţie
realizează
şi 30
cărţi,
care
fi aşezate
faţa
şi jos
aleseşipealese
rândpe
de rând
cei şase
elevi
dintr-o
grupă.
Dacă
respectiva
carte
reprezintă
un
organism
cu
de cei şase elevi dintr-o grupă. Dacă respectiva carte reprezintă un
care
se poatecuhrăni
sauhrăni
animalul
pesau
careanimalul
îl are fiecare
elev
pe fişa
de lucru,
se fişa
va nota
în fişă
organism
careplanta
se poate
planta
pe care
îl are
fiecare
elev pe
de lucru,
sursa,
bifându-se
în
caseta
din
fişă.
Dacă
trebuie
să
piardă
puncte
pentru
energie
sau
hrană,
se
vor
se va nota în fişă sursa, bifându-se în caseta din fişă. Dacă trebuie să piardă puncte pentru
anula
puncte
cele adăugate
Dacă acea
carte adăugate
nu reprezintă
sursă de
hrană
pentru
specia
energie
saudinhrană,
se vor anterior.
anula puncte
din cele
anterior.
Dacă
acea
carte
nu
respectivă
se sursă
dă la odeparte
şi se
aşează
cu faţa
în jos într-un
vaaşează
fi utilizat
aceea.
reprezintă
hrană
pentru
specia
respectivă
se dăalt
la teanc,
o partecare
şi se
cu după
faţa în
jos
Cărţile
aualt
următoarele
într-un
teanc, careconţinuturi:
va fi utilizat după aceea. Cărţile au următoarele conţinuturi:
Specie
Caracteristici
Specie
Caracteristici
Veveriţă
Bufniţa
hrăneşte
veveriţe.
Bufniţa
câştigă
două
puncte
pentru
Bufniţa
se se
hrăneşte
cucu
veveriţe.
Bufniţa
câştigă
două
puncte
pentru
Veveriţă
nutrienţi
şi două
puncte
pentru
energie.
nutrienţi
şi două
puncte
pentru
energie.
Cărăbuş
Bacteria descompune un cărăbuş mort. Bacteria câştigă un punct
Bacteria
cărăbuş
mort.
Bacteria câştigă un punct
pentru descompune
nutrienţi şi ununpunct
pentru
energie.
Cărăbuş
pentru nutrienţi şi un punct pentru energie.
Măr (fruct)
Bateriile descompun mărul. Bacteria câştigă un punct pentru nutrienţi
Bateriile
descompun
mărul. Bacteria câştigă un punct pentru nutrienţi
şi un punct
pentru energie.
Măr (fruct)
şi
un
punct
pentru
energie.
Şoarece de pădure Şoarecele de pădure este mâncat de bufniţă. Bufniţa câştigă trei puncte
pentru nutrienţi
şi trei
energie.
de pădure
estepuncte
mâncatpentru
de bufniţă.
Bufniţa câştigă trei puncte
Şoarece de pădure Şoarecele
pentru
nutrienţi
şi trei
puncte pentru
energie.(un punct) sunt preluaţi de
Coada vulpii
Coada
vulpii se
descompune
şi nutrienţii
(graminee)
păpădie.
Coada
vulpii
Coada
vulpii se descompune şi nutrienţii (un punct) sunt preluaţi de
Trifoi
Greierele consumă trifoi. Greierele câştigă un punct pentru nutrienţi şi
(graminee)
păpădie.
un punct pentru energie.
Greierele consumă trifoi. Greierele câştigă un punct pentru nutrienţi şi
Trifoi
Soare – 1
o zi
însorită.
Plantele folosesc lumina solară pentru a face
unEste
punct
pentru
energie.
fotosinteză. Iarba sau păpădia câştigă patru puncte energie.
Este
o zi însorită. Plantele folosesc lumina solară pentru a face
Soare – 1
fotosinteză. Iarba sau păpădia câştigă patru puncte energie.
Soare – 2

Este o zi destul de înnorată. Fotosinteza este redusă. Iarba sau păpădia
câştigă două puncte energie.
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Stejar

Şoarecii se hrănesc cu ghinde. Şoarecele câştigă două puncte pentru
nutrienţi şi două puncte pentru energie.

Fag

Frunzele de fag cad şi sunt descompuse de bacterii. Păpădia câştigă un
punct pentru nutrienţi.

Margaretă

Greierele mănâncă petale de margaretă. Greierele câştigă un punct
pentru nutrienţi şi un punct pentru energie.

Arţar

Frunzele şi ramurile de arţar cad şi se descompun. Iarba câştigă un
punct pentru nutrienţi.

Secară

Şoarecele consumă seminţele acestei plante. Şoarecele câştigă un
punct pentru nutrienţi şi un punct pentru energie.

Afine (fruct)

Şoarecele consumă fructele acestei plante. Şoarecele câştigă un punct
pentru nutrienţi şi un punct pentru energie.

Ursul brun

După moarte, corpul ursului este descompus de bacterii. Bacteria
câştigă două puncte pentru nutrienţi şi două puncte pentru energie.

Frunze moarte

Bacteriile descompun frunzele moarte. Bacteria câştigă două puncte
pentru nutrienţi şi două puncte pentru energie.

Vulpe

Dejecţiile vulpii ajung lângă păpădie. Păpădia căştigă un punct pentru
nutrienţi şi un punct pentru energie.

Umbra iepurelui
(graminee)

Greierele mănâncă seminţele de umbra iepurelui. Greierele câştigă un
punct pentru nutrienţi şi un punct pentru energie.

Şarpe de casă

Bufniţa se hrăneşte cu şerpi. Bufniţa câştigă un punct pentru nutrienţi
şi un punct pentru energie.

Iepure de vizuină

Bufniţa se hrăneşte cu iepuri de vizuină. Bufniţa câştigă un punct
pentru nutrienţi şi un punct pentru energie.

Afine (arbust)

Fructele şi frunzele de afin cad pe sol şi putrezesc. Iarba câştigă
câştigă un punct pentru nutrienţi.

Greiere

Doi greieri se luptă pentru hrană. Unul dintre ei câştigă un punct
pentru nutrienţi şi un punct pentru energie.

Măr (arbore)

Copacii tineri, care au coaja moale sunt roşi de şoareci. Şoarecele
câştigă un punct pentru nutrienţi şi un punct pentru energie.

Lup

Dejecţiile lupului ajung lângă păpădie. Păpădia căştigă două puncte
pentru nutrienţi.

Rădăcini de iarbă

Iarba foloseşte energia pentru a-şi dezvolta rădăcinile. O parte din
energie se pierde sub formă de căldură. Iarba pierde un punct pentru
energie.

Seminţe de
păpădie

Păpădia foloseşte energia pentru a produce seminţe. Păpădia pierde un
punct pentru energie.

Greiere

Greierele foloseşte energia pentru a se deplasa prin iarbă. Greierele
pierde un punct pentru energie.

Bacterie

Bacteriile folosesc energia pentru reproducere. Bacteria pierde un
punct pentru energie.

Bufniţă

Bufniţa foloseşte energia pentru a vâna. Bufniţa pierde două puncte
pentru energie.

Şoarece

Şoarecele consumă energia apărându-se prin fugă de o vulpe.
Şoarecele pierde două puncte pentru energie.
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Număr optim de participanţi: 30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: copii ale celor 30 de cărţi format A7, copii ale fişelor de lucru (funcţie
de numărul de grupuri de lucru).
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 49: “Cum construim un experiment?”. Pentru a pune
în evidenţă modul în care trebuie realizat un experiment pentru a ne oferi
date valide, se realizează un joc de analiză a unor “modele ipotetice”
de experimente. Elevii se împart în cinci grupe de patru-şase persoane.
Fiecare grup are de analizat unul din experimentele următoare, fiecare
descris pe o fişă de lucru:
Experimentul 1: pentru a evidenţia ce cantitate de apă poate reţine fiecare dintre tipurile
de sol “confecţionate” pornind de la materiale găsite în curtea/grădina şcolii. Se iau patru recipiente,
în care se pun următoarele amestecuri: sol de grădină în primul, sol amestecat cu turbă în al doilea,
sol amestecat cu nisip în al treilea şi sol amestecat cu frunze uscate în al patrulea. Pentru a desfăşura
acest experiment trebuie însă clarificate unele elemente, precum:
1. Dacă se pun în primul recipient 100 g de sol, ce cantităţi de turbă, nisip, frunze şi respectiv
sol trebuie adăugate în celelalte recipiente?
2. Cum se va măsura gradul de retenţie al apei de către cele patru amestecuri?
3. În ce cantitate trebuie adăugată apa pentru a fi un experiment relevant?
4. Ce alte sugestii se pot formula pentru a îmbunătăţii experimentul?
Experimentul 2: pentru a studia algele dulcicole şi modul în care îngrăşămintele
stimulează creşterea lor (generând uneori procesul de eutrofizare), se pun în şase recipiente (două
de 250 g, două de 500 g şi două de 1 kg) apă şi câteva filamente de alge (exemplu: mătasea
broaştei). Apoi se adaugă câte 20 mg de îngrăşăminte în trei din cele şase recipiente. Aceste trei
vase se pun pe pervazul ferestrei, iar celelate trei pe o masă în laborator. Pentru a desfăşura acest
experiment trebuie însă clarificate unele elemente, precum:
1. De ce se folosesc recipeinte de volum diferit?
2. Ce rezultate se aşteaptă?
Experimentul 3: pentru a studia poluarea chimică a apei, se iau două recipiente de cinci
litri, în fiecare adăugându-se aceeaşi cantitate de apă, lintiţă, alge dulcicole (lâna broaştei), melci.
Se adaugă puţin săpun lichid într-unul din recipiente. Ambele vase sunt ţinute timp de două luni
în laborator, după care se fac observaţii asupra schimărilor survenite. Numărul de melci şi de
exemplare de lintiţă a fost înregistrat, dar nu a fost notat imediat după ce a fost umplut fiecare vas,
ci abia după ce s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un caiet special în care să se adune toate
observaţiile. Pentru a desfăşura acest experiment trebuie însă clarificate unele elemente, precum:
1. Ce este greşit în experimentul descris anterior?
2. Ce ar trebuie făcut pentru ca experimentul să fie corect construit?
Experimentul 4: pentru a investiga ce tip de sol preferă râmele se prelevează mostre de
sol de cca 20 cm2 şi 10 cm grosime, din pădure şi respectiv de pe un câmp cultivat cu cereale. Apoi
cele două probe de sol se plasează una lângă alta în grădina şcolii, punându-se câte 20 de râme în
fiecare probă. Se înregistrează apoi periodic (în fiecare săptămână) numărul de râme existente, cu
următoarele rezultate:
Data

Număr de râme în solul de pădure

…
…
…

12
6
11

Număr de râme în solul din cultura de
cereale

8
14
9
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Se consideră că aceste rezultate sunt clare, concluzionându-se că râmele preferă solul de pe
câmpul cultivat cu cereale, deoarece numărul cel mai mare de râme înregistrat a fost de 14 în acest
tip de sol. Se formulează însă următoarele întrebări:
1. Concluzia este greşită...de ce?
2. Care ar fi concluzia corectă? Explicaţi.
Experimentul 5: pentru a verifica nevoia de minerale a plantelor se află la dispoziţia
elevului: 32 de plante de muşcată în ghivece, coji de ouă, apă, unelte de grădinărit. Se formulează
următoarele întrebări:
1. Ce aspect se testează?
2. Realizaţi o predicţie a modului în care se va finaliza experimentul;
3. Descrieţi modul de realizare a testului: materiale necesare, observaţii şi măsurători de
efectuat, frecvenţa realizării observaţiilor etc;
4. Realizaţi un model de grafic care ar putea cuprinde datele înregistrate.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: copii ale fişelor de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 50: “Cutia vieţii”. Pentru a investiga nevoia de apă, aer,
minerale, lumină, a plantelor şi animalelor, se realizează un joc, adecvat
mai ales elevilor mici. Se realizează mai multe “cutii ale vieţii”, funcţie de
numărul grupurilor de lucru, (fiecare grup alcătuit din patru-şase persoane).
În fiecare cutie se pune o pungă cu pământ (de cca 200 gr) şi o sticlă cu apă.
Fiecare grup primeşte o astfel de cutie şi este solicitat să enumere pe o foaie
de hârtie elementele care se găsesc în cutie şi să precizeze ce utilizare are fiecare dintre ele în
organismul vegetal sau animal. Scopul jocului este de a sublinia prezenţa aerului şi a luminii în
cutie, lucru puţin evident mai ales pentru elevii mici.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 15 minute.
Materiale necesare: cutii, în număr corespunzător grupurilor de lucru, hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-VI.
Spaţiu: clasă.

•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplul 51: “Stări de agregare ale apei”. Scopul jocului este de a
indentifica stările de agregare ale apei. Se realizează două seturi de cărţi
pentru fiecare grup de lucru. Fiecare set trebuie să conţină 22 de cărţi,
dintre care 20 vor prezenta stări de agregare ale apei, iar dintre celelalte
două, una va fi “poluare” şi una “anti-poluare” astfel, în fiecare set se află
următoarele cărţi:
•
Poluare (o carte);
Antipoluare (o carte);
Grindină (două cărţi);
Lac (două cărţi);
Ploaie (două cărţi);
Gheţar (două cărţi);
Chiciură (două cărţi);
Ceaţă (două cărţi);
Val (două cărţi);
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Râu (două cărţi);
Aer (două cărţi);
Expiraţie (două cărţi).

Fiecare grup (de patru persoane) primeşte câte două seturi de cărţi, pentru a fi împărţite
în mod egal între jucători (câte 11 fiecăruia). Examinând cărţile pe care le au elevii încearcă să
realizeze perechi de cărţi ce reprezintă aceeaşi stare de agregare. După ce nu mai au cărţi perechi,
ei încearcă să le obţină de la ceilalţi trăgând rând pe rând câte o carte de la vecinul din dreapta.
Câştigă cel care realizează numărul cel mai mare de perechi de cărţi. Cel care are cartea “poluare”
pierde, chiar dacă are un număr mare de perechi. Cel care are cartea “anti-poluare” câştigă un
punct în plus, echivalent cu o pereche de cărţi.
Număr optim de participanţi: 20-28.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: câte două seturi de cărţi de joc (în total 44 de cărţi format A7) pentru
fiecare grup.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 52: “Să facem noi înşine hârtie”. Există numeroase metode de
a realiza hârtie pornind de la maculatură sau de la plante (superioare sau chiar
alge). Foarte accesibilă este metoda de prelucrare a hârtiei vechi. Se cere elevilor
să aducă câteva ziare sau hârtii care nu le mai sunt de folos. Hârtia se mărunţeşte
în fragmente de 1 cm2 şi se lasă la macerat într-un vas cu apă călduţă, timp de 24
de ore. În vas nu trebuie să se găsească capse, agrafe sau alte obiecte metalice.
După macerare, amestecului i se adaugă apret sau clei. Dacă există posibilitatea
se poate amesteca conţinutul vasului folosind un mixer. Dacă nu, se poate amesteca/frământa cu
mâna. În compoziţia hârtiei se pot adăuga fire de aţă de culori diferite sau bucăţi de hârtie colorată.
Pasta obţinută se întinde pe o plasă de sârmă flexibilă de 20-30 cm2 şi se lasă la uscat. După ce s-a
uscat se desprinde uşor de pe plasă şi se nivelează (folosind de exemplu un fier de călcat). Hârtia
astfel obţinută se poate decora cu desene sau colaje. Dacă pasta este suficient de densă se poate
modela precum plastelina.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: hârtie veche, apă, clei, apret, vase, mixer, culori, aţă şi hârtie colorate.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 53: “Hărţi ale sunetului”. Poluarea sonoră este una din
formele cele mai insidioase de alterare a calităţii mediului, mai ales urban.
Se poate folosi această premiză pentru a analiza modul în care diferite
sunete (naturale sau produse de societatea umană) ne afectează viaţa.
Pornind cu elevii dintr-un loc mai puţin populat (de exemplu de pe malul
mării) se solicită identificarea sunetelor/zgomotelor auzite. Observaţiile
se fac parcurgând încet câte o distanţă de 50 m, după fiecare sector parcurs (de exemplu perpendicular
pe ţărm) notându-se sunetele/zgomotele auzite şi sursa lor de provenienţă. În final datele sunt
prezentate sub formă grafică, pe grupuri, încercând să se reconstituie harta zonei în care s-au făcut
observaţiile, plasând simboluri ale surselor de sunete sau zgomote înregistrate.
Număr optim de participanţi: 20-30.
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Durată: 40 minute pentru observaţii în teren şi 30 minte pentru realizarea hărţii.
Materiale necesare: flip-chart, creioane colorate, markere, hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 54: “Cine beneficiază de pe urma pădurii”. Se solicită elevilor
să enumere tipurile de utilizatori ai bunurilor şi serviciilor oferite de ecosistemul
de pădure. Li se oferă iniţial o listă orientativă de meserii/ocupaţii care pot fi
legate de resursele oferite de pădure: ornitologi, biologi, ghizi, manageri
ai unor campinguri sau firme de turism, şoferul camionului care transportă
buşteni, distribuitorul de ziare, operatori la fabricile de cherestea etc. În final
elevii trebuie să elaboreze propria lor listă (cu minimum 30 de elemente) şi să
o reprezinte grafic pe o foaie de hârtie A2, plasând în centru desenul unui arbore, de la care, prin
săgeţi se identifică meseriile/ocupaţiile menţionate mai sus.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, creioane colorate, markere, hârtie A2.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 55: “Probleme şi soluţii…”. Fiecare problemă de mediu îşi are
originea în utilizarea necorespunzătoare a resurselor de către populaţia umană.
Pentru a investiga modalităţile de diminuare/rezolvare a problemelor generate
de activitatea umană, se solicită elevilor completarea următorului tabel. Elevii se
grupează în prealabil în echipe de patru-şase persoane, fiecare grup completând
câte un tabel. În final se compară soluţiile oferite de toate grupurile. Tabelul
cuprinde următoarele rubrici:
Situaţia generatoare de
conflict
1. Mijloacele de transport sunt
absolut necesare.

Contra-argument
Una din cele mai importante surse de poluare, mai
ales în oraşe, o constituie gazele de eşapament.

2. Recipientele spray sunt foarte Freonul folosit în spray-uri degradează stratul de
utile în gospodărie.
ozon.
Fumul de ţigară conţine câteva mii de substante
3. Multe persoane fumează.
toxice.
4. Se preferă folosirea pentru
Combustibilii inferiori, pe lângă faptul că au
încălzit a combustibililor de
putere calorică mică, impurifică aerul cu oxizi de
calitatea inferioară pentru că
carbon, azot şi sulf.
sunt mai ieftini.
5. Pentru recolte mai bogate
Îngrăşămintele chimice se concentrează în lanţurile
folosim îngrăşăminte chimice.
trofice, pe lângă faptul că poluează apa şi solul.
6. Se vând numai fructele şi
Pesticidele, folosite pentru distrugerea dăunătorilor
legumele sănătoase, neatacate
sunt substanţe foarte toxice.
de dăunători.
Defrişarea pădurilor duce la dezechilibre ecologice
7. Folosim multă hârtie.
şi la accentuarea poluării.
8. Prin ardere, gunoiul îşi
Cenuşa şi gazele rezultate din arderea gunoiului
reduce mult volumul.
sunt foarte toxice.
9. Detergenţii sunt folosiţi în
cantităţi mari.

Detergenţii care conţin fosfaţi constituie o sursă de
poluare a apei.
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii tabelului funcţie de numărul grupurilor de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 56: “Pro şi contra energiei nucleare”. Construirea centralei
nuclear-electrice de la Cernavodă a ridicat multe întrebări legate de oportunitatea
şi siguranţa acestui obiectiv industrial. Pentru a discuta aceste aspecte se formează
două grupuri de elevi de patru-şase persoane, fiecare grup având de completat
spaţiile libere din una dintre cele două coloane ale tabelului (aici, casetele haşurate
cu gri), după cum urmează:
contra
pro
Nu se ştie exact care este pericolul generat
de funcţionarea “normală” a unei centrale
atomo-electrice.
Energia nucleară este mai costisitoare decât
cea obţinută prin arderea combustibililor
fosili.
Industria nucleară produce mari cantităţi
de deşeuri radioactive.
Chiar şi în uzinele sigure pot exista erori de
exploatare.
România poate utiliza surse alternative de
energie (solară, eoliană etc), mai sigure şi
mai ieftine ca energia nucleară.
Doar construirea unei uzine atomoelectrice necesită mari cantităţi de energie

Mii de uzine atomo-electrice au funcţionat şi
funcţionează în întreaga lume de peste 40 de ani.
Pentru România este esenţială obţinerea unui
surplus energetic în condiţiile în care rezervele
de combustibili fosili se împuţinează.
Există metode din ce în ce mai sofisticate şi mai
eficiente de neutralizare a deşeurilor nucleare.
La Cernavodă se utilizează cel mai sigur tip de
reactor nuclear.
Romania are nevoie cantităţi din ce în ce mai
mari de energie.
Energia nucleară nu generează ploi acide sau
efect de seră, aşa cum fac combustibilii fosili.

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale tabelului funcţie de numărul grupurilor de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 57: “Agricultură chimică şi agricultură organică – ce
alegem?”. De-a lungul sezoanelor fenologice, solul şi recoltele de pe un
teren cultivat prin agrotehnică chimică şi respectiv organică diferă foarte
mult. Pentru a discuta aceste aspecte se formează două grupuri de elevi de
patru-şase persoane, fiecare grup având de completat spaţiile libere din una
sau două dintre cele trei coloane ale tabelului (aici, casetele haşurate cu gri), după cum urmează:
sezon
Primăvara

agricultură chimică
Ierbicidele omoară orice altă plantă.
Îngrăşămintele dau un impuls
energetic culturii. Fertilitatea solului
este scăzută
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agricultură organică
Buruienile sunt cosite/tăiate. Nu se
folosesc chimicale. Solul este bogat
în minerale. Fauna solului cuprinde
numeroase specii, mai ales de viermi.
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Vara

Toamna

Iarna

Se folosesc multe insecticide. O parte
din îngrăşăminte sunt spălate de apele
pluviale şi ajung în râuri.
Se recoltează plantele cultivate.
Resturile
vegetale
se
ard.
Îngrăşămintele care nu au fost
preluate de plante sunt spălate de
apele pluviale.
Aceeaşi specie este plantată din nou.
Solul este erodat de ploi sau vânt.
Toate îngrăşămintele au fost spălate
de apele pluviale, lăsând solul în
condiţii şi mai proaste decât în anul
precedent.

Substanţele organice provenite de la
buruieni sau de la plantele cultivate se
compostează spontan.
Terenul este lăsat să îşi refacă rezerva
de azot, lăsând să crească aici orice fel
de plante

Plantele care au fost lăsate să crească au
prevenit erodarea solului, care este în
condiţii mai bune decât anul precedent.

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale tabelului funcţie de numărul grupurilor de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 58: “Drepturile animalelor”. Pentru a discuta despre această
problemă controversată se cere elevilor să completeze, individual, chestionarul
următor:
Acord
total

Afirmaţie
Trebuie făcute experimente pe animale pentru a ajuta
cercetările ce încearcă să rezolve probleme legate
de sănătatea umană, dar numai dacă animalele nu
sunt afectate.
Trebuie făcute experimente pe animale pentru a
ajuta cercetările ce încearcă să rezolve problemele
legate de sănătatea umană, chiar dacă animalele
sunt afectate.
Nu trebuie utilizate animale pentru nici un fel de
experimente.
Trebuie făcute experimente pe animale pentru a
obţine noi produse cosmetice.
Oamenii pot face ceea ce doresc cu animalele.
Nu ar trebui să exploatăm animalele, decât pentru
obţinerea de hrană.
Se pot folosi animale pentru hrană, dar trebuie să le
asigurăm un trai bun cât trăiesc.
Nu trebuie să mâncăm carne.
Vânătoarea de “plăcere” este un lucru rău.
Animalele pot fi folosite pentru muncă grea (caii
pentru tracţiune sau câinii pentru pază).
Animalele pot fi ţinute în grădinile zoologice, pentru
că reprezintă o distracţie pentru oameni.
Animalele pot fi ţinute în grădinile zoologice numai
dacă se realizează acolo cercetări ştiinţifice care vor
ajuta la cunoaşterea mai bună a acestor specii.
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După aceasta, elevii sunt solicitaţi să tragă la sorţi, pe grupuri de patru-şase persoane,
una din afirmaţiile următoare, realizându-se un joc de rol în care fiecare grup îşi va susţine cu
argumente afirmaţia respectivă:
• Animalele trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca oamenii;
• Doar unele animale superioare trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca oamenii;
• Numai oamenii au drepturi şi pot face ceea ce doresc cu animalele;
• Numai oamenii au drepturi, dar trebuie să trateze animalele cu grijă şi respect.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale tabelului funcţie de numărul grupurilor de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 59: “Poluarea apei”. Pentru a analiza modul în care pot
fi observate consecinţele diferitelor tipuri de poluare a apei, se poate
desfăşura un joc al cărui scop este de a asocia surse de poluare cu modul
de transformare a calităţilor organoleptice ale apei. Se formează grupuri
de patru-şase persoane, fiecare grup având de completat coloana marcată
cu gri în tabelul următor:
Caracteristicile apei

Asociere Cauze/surse de poluare

1. Suprafaţa apei prezintă
irizaţii multicolore.

1. - D

2. Apa are culoare verde.
3. Apa are culoare brună.

2. – E
3. – A

4. Apa are culoare portocalie.

4. – B

5. Apa are spumă la suprafaţă.

5. – H

6. Apa miroase a chimicale.

6. – J

7. Apa miroase a ouă stricate.

7. – I

8. Singurul peşte din acea apă
8. – G
este crapul.
9. Există diferite specii de
peşti, inclusiv păstrăvul şi un 9. – C
număr mic de insecte.
10. În apă există păstrăvi şi
10. - F
numerose specii de insecte.

A. Multă substanţă organică în apă. Animalele
acvatice nu pot respira.
B. Poluare acidă, cantităţi mari de fier în apă.
C. Apa este aproape la calitatea maximă.
D. Poluare cu petrol. Împiedică dizolvarea
oxigenului în apă; peştii nu mai pot respira.
E. Multe alge (unicelulare) care folosesc intens
oxigenul.
F. Apa are calitate optimă.
G. Apa nu are suficient oxigen pentru toate
speciile de peşti.
H. Poluare cu detergenţi sau săpunuri. Modifică
tensiunea superficială a apei, afectând insectele
care trăiesc la suprafaţa apei.
I. Se deversează ape uzate, casnice şi industriale,
care îmbolnăvesc oamenii şi animalele.
J. Poluare chimică – periculoasă pentru toate
speciile de vieţuitoare.

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale tabelului funcţie de numărul grupurilor de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 60: “Specii periclitate în România”. Pentru a discuta problema
speciilor periclitate din ţara noastră se poate desfăşura o activitate în două etape:
prima constă în găsirea corespondenţelor între caracterizarea speciei, mediul de
viaţă şi cauzele periclitării, prin completarea coloanei marcată cu gri din tabelul
următor.
Cărei specii aparţin ?

Unde trăiesc?

1. Am o mulţime de
dinţi ascuţiţi şi mă
hrănesc cu vieţuitoare
acvatice.

A. Trăiesc în
pădurile din zona
de munte.

2. Mă scufund în apă
pentru a captura peşti
sau păsări acvatice.
3. Semăn cu vărul meu
care trăieşte în casele
oamenilor, dar spre
deosebire de el, eu
vânez în pădure.
4. Sunt cel mai mare
mamifer de aici. Pot
să ucid o vită dintr-o
singură lovitură, dar de
obicei mă hrănesc cu
fructe, şi miere.
5. Am un zbor
maiestuos, sunt
simbolul eleganţei
păsărilor de pradă.

De ce sunt în pericol?
a) Oamenii mă vânează.
În trecut mii de
exemplare au fost vânate
pentru blană şi pentru
colţi.

B. Trăiesc în
b) Oamenii îmi distrug
râurile sau fluviile
habitatul, care este
mari, în zona de
pădurea.
câmpie.

Asociere
Ştiuca
(1 – B – c)

Pelican
(2 – C – d)

C. Trăiesc în
Delta Dunării

c) Oamenii poluează
chimic râurile, aşa încât
Linx
nu mai sunt mulţi peşti cu (3 – E – b)
care să mă hrănesc.

D. Trăiesc pe
munţii înalţi, şimi construiesc
cuib pe stâncile
inaccesibile.

d) Oamenii drenează
zonele umede în care
cuibăresc.

Urs
(4 – A – a)

E. Trăiesc în
păduri, dar “ruda”
mea domestică
trăieşte în casele
oamenilor.

e) Oamenii îmi
deranjează cuiburile,
chiar dacă sunt construite
la înălţimi mari.

Vultur
(5 – D – e)

A doua etapă se realizează prin analiza unor afirmaţii prezentate elevilor pe cărţi format A7.
Fiecare grup primeşte câte un set de nouă cărţi, pe care trebuie să le aşeze sub forma unui romb/
diamant, în funcţie de importanţă, începând de la vârful de sus al diamantului, conform modelului
de mai jos. În final se analizează în plenul grupului ierarhiile găsite/alese de fiecare echipă.

1

2 3
4 5 6
7 8
9
Afirmaţiile sunt următoarele:
1. Unele animale sunt periculoase pentru oameni (de exemplu şerpii sau ţânţarii, aceştia din
urmă transmiţând diferite boli). Nu contează dacă aceste animale dispar, atâta vreme cât
sunt periculoase.
2. Extincţia unor specii este un proces natural. De ce trebuie să încercăm să-l oprim?
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3. Dacă o specie dispare, ea nu va mai apărea pe Terra în viitor. Evoluţia este unidirecţională.
4. Toate organismele vii (inclusiv oamenii) au nevoie de alte organisme vii pentru a exista
(de exemplu pentru hrană). Între cele două categorii se stabileşte un echilibru dinamic care
trebuie păstrat.
5. Oamenii sunt mai importanţi decât animalele. Ar trebuie să ne pese mai mult de bunăstarea
oamenilor decât dacă speciile dispar sau nu.
6. Protejarea speciilor de animale asigură în acealaşi timp şi locuri de muncă pentru oameni
(în parcuri naţionale sau rezervaţii, de exemplu), astfel încât şi oamenii vor avea de suferit
dacă speciile dispar.
7. Dacă o specie este în pragul dispariţiei, atunci exemplare din acea specie pot fi ţinute într-o
grădină zoologică, deci nu trebuie să ne facem probleme că nu le vom mai vedea în viitor.
8. De ce trebuie să ne preocupăm de periclitarea unor specii de animale...oricum dispariţia lor
nu va produce nici o modificare în viaţa noastră de zi cu zi.
9. Toate fiinţele vii au dreptul să existe. Trebuie să protejăm speciile de plante şi animale.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale tabelului funcţie de numărul grupurilor de lucru,
cărţi format A7 (funcţie de numărul grupurilor de lucru).
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 61: “Ce respirăm de fapt? ” Pentru a introduce studiul
poluării atmosferice se poate desfăşura următorul joc, în care elevii,
individual sau grupaţi pe echipe de trei-patru persoane, trebuie să
parcurgă cele 14 căsuţe ale traseului (vezi anexa 6), aruncând zarul
pentru a stabili căsuţa în care au ajuns, avansând sau regresând în funcţie
de elementele pe care le întâlnesc, marcate în căsuţele respective.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale jocului funcţie de numărul grupurilor de lucru,
zar, jetoane/pioni, funcţie de numărul de echipe.
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 62: “Distribuţia apei pe Terra”. Pentru a demonstra într-o
manieră mai atractivă modul în care sunt distribuite rezervele de apă pe
Terra, se poate porni de la ideea că toată cantitatea de apă este reprezentată
de un litru (plasat pentru demonstraţie într-un cilindru gradat sau într-un
recipient al cărui nivel de un litru este marcat). Li se cere elevilor să evalueze/
aprecieze şi să noteze pe foile de lucru (individuale sau de grup) ce volum
(din totalul de un litru) este reprezentat de:
• Apa sub formă de vapori din atmosferă;
• Apa din râuri şi lacuri;
• Apa din mări şi oceane;
• Apa din calotele polare şi gheţari;
• Apa subterană (din pânzele freatice şi din peşteri).
După acesta se preia o picătură de apă şi se pulverizează în aer cu ajutorul unei pipete –
acesta reprezintă apa aflată sub formă de vapori în atmosferă. După aflarea volumelor indicate de
ei se preiau două picături de apă din cilindru şi se pun într-un pahar. 973 ml apă din cea rămasă în
cilindru se toarnă apoi într-un alt recipient în care se adaugă şi 34-35 mg sare, reprezentând astfel
apa din mări şi oceane. 21 ml din apa rămasă în primul cilindru se toarnă apoi într-un cub pentru
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gheaţă – reprezintă apa blocată în calotele polare şi în gheţari şi care astfel nu este accesibilă
omului. În final, cei şase ml rămaşi în primul cilindru se toarnă într-un recipient care conţine
câteva zeci de grame de sol, pentru a evidenţia volumul de apă subterană (din pânzele freatice şi
din peşteri). Se cere elevilor să menţioneze ce depozit de apă nu a fost precizat – este vorba de
organismele vii care au în medie 2/3 din volumul corpului reprezentat de apă. Se subliniază prin
acest joc faptul că apa este o resursă finită şi că doar o foarte mică parte este utilizabilă şi accesibilă
pentru nevoile economiei umane.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale listei de întrebări funcţie de numărul grupurilor
de lucru sau de numărul total de participanţi dacă se lucrează independent, doi cilindrii gradaţi de
un litru, apă, cub pentru gheaţă, pipetă, pahar, recipient cu sol, sare.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 63: “Câtă apă este stocată în alimente?”. Li se cere
elevilor să imagineze o metodă prin care se poate determina cantitatea de
apă conţinută în diferite alimente (de preferinţă fructe), fără a necesita însă
altceva decât o balanţă obişnuită, cu greutăţile corespunzătoare. Se
demonstrează apoi cum se poate realiza această evaluare: se iau mai multe
fructe ale unor plante (exemplu roşie, măr, pară etc) sau părţi ale plantelor
care sunt folosite în alimentaţia omului (exemplu varză, salată etc). Se îndepărtează coaja sau
stratul exterior de frunze (pentru a facilita pierderea de apă) şi se cântăreşte ceea ce a rămas. Se
notează ca fiind volumul iniţial. Materialul biologic se lasă apoi trei zile, de preferinţă la soare,
într-un loc uscat şi se măsoară din nou masa. Se notează şi aceste valori. Se repetă măsurătorile la
interval de trei zile. În final se face diferenţa între valoarea înregistrată după şase zile şi valoarea
iniţială. Diferenţa reprezintă apa din plantă. Se pot da diferite exemple de specii şi procentul de apă
conţinut de diferite organe vegetative.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute, pentru fiecare rundă de observaţii.
Materiale necesare: flip-chart, material biologic, balanţă.
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 64: “Din ce este alcătuit solul?”. Solul este format dintr-o
multitudine de substanţe organice şi anorganice şi adăposteşte multe
organisme vii (ciuperci, bacterii, viermi, insecte, moluşte etc). Apa şi
aerul contribuie la definirea structurii şi texturii solului. Se poate realiza o
demonstraţie pentru elevi, punând într-un recipient de sticlă transparent nisip
şi pietriş. Peste acestea se toarnă apă. Elevii sunt solicitaţi ca, individual, să
facă o listă a elementelor care sunt necesare pentru a avea un sol “adevărat”. În funcţie de ceea
ce enumeră se fac corecţiile necesare, explicându-se rolul fiecărui element în realizarea funcţiilor
solului.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, recipiente de sticlă, nisip, pietriş, apă, frunze etc.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 65: ”Cine are dreptate?”. Pentru a analiza efectele asupra
mediului ale unui incinerator de deşeuri, se vor examina două puncte de vedere
diametral opuse.
1.”Reducerea spaţiului disponibil pentru depozitarea deşeurilor solide
este o problemă cu care se confruntă practic toate ţările lumii. Producem din ce
în ce mai multe deşeuri şi avem din ce în ce mai puţine rampe de gunoi care le
mai pot accepta. Cea mai bună soluţie este de a reduce masa/volumul de deşeuri
care ajung la rampele de gunoi, prin folosirea de incineratoare de deşeuri. Acestea produc mici
cantităţi de cenuşă de depozitat într-o groapă de gunoi. Astfel se poate reduce volumul de deşeuri
cu cca 90%. Mulţi se opun, însă, acestei metode. Se tem că cenuşa produsă va genera neplăceri
pentru oameni şi în general pentru mediu. În realitate nu există o asemenea problemă. Chiar şi
atunci când cenuşa conţine metale toxice, precum cadmiu şi plumb, concentraţia acestora este
de 30 de ori mai mică decât în gunoiul nears, depozitat în gropile de gunoi. Mulţi oameni îşi
imaginează incineratoarele ca fiind nişte spaţii murdare, care scot un fum gros, aruncând în jur
cenuşă şi praf. În realitate se folosesc tehnologii de ultimă oră, care reduc la maximum cantitatea
de poluanţi emişi. Un alt beneficiu al utilizării incineratoarelor constă în producerea de energie
ce poate fi folosită pentru iluminatul public. Astfel se rezolvă două probleme în acelaşi timp:
depozitarea deşeurilor şi aportul de energie la un cost foarte scăzut.”
2. “Arderea deşeurilor înainte de a arunca cenuşa într-o groapă de gunoi nu este o soluţie
eficientă. La prima vedere acestă soluţie prezintă numai avantaje: trebuie doar să ne ducem gunoiul
la un incinerator, în loc să-l aruncăm la groapa cu gunoi. Aici există nişte cuptoare de 10 m înălţime
în care deşeurile sunt arse la o temperatură de 200ºC. Dacă într-adevăr problema managementul
deşeurilor s-ar reduce prin păstrarea rampelor de gunoi funcţionale pentru o perioadă mai mare de
timp, incineratoarele ar fi într-adevăr soluţia ideală. În realitate, promovarea arderii deşeurilor ar
conduce la perpetuarea utilizării resurselor fără să ne gândim la conservarea/reducerea consumului
lor, considerând că atâta vreme cât mai există locuri în care să ne depozităm deşeurile putem să
consumăm resursele în acealaşi mod. Arderea deşeurilor, oricât de performantă ar fi tehnologia de
incinerare, duce la generarea unui mare număr de compuşi poluanţi şi emisia lor în atmosferă. În
plus, cenuşa depozitată în gropile de gunoi ajunge în cele din urmă în apele freatice şi în solurile
din jur. Cercetări recente demonstrează că un singur incinerator emite în atmosferă 2599 kg de
plumb, 250 kg de hidrocarburi, 180 kg de cadmiu, 10 kg de mercur şi 250 g de dioxină (compus
extrem de toxic), în fiecare zi. Alte argumente în detrimentul incineratoarelor sunt: construirea
incineratoarelor este costisitoare, apar des defecţiuni, prezintă pericol de explozie în timpul
funcţionării. În concluzie, incineratoarele nu reprezintă decât o susţinere a unui comportament
opus utilizării durabile a resurselor.”
După citirea celor două puncte de vedere, elevii sunt solicitaţi să răspundă, pentru ambele
articole, pe grupuri de patru-şase persoane, la următoarele întrebări:
• Care sunt argumentele logice ale autorului articolului?
• Care sunt elementele prezentate exagerat sau irelevante?
• Care articol consideraţi că prezintă cea mai plauzibilă explicaţie?
• Care sunt cauzele problemelor prezentate în fiecare articol?
• Care sunt soluţiile acestor probleme, în viziunea fiecărui autor?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale celor două articole şi ale listei de întrebări, funcţie
de numărul grupurilor de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 66: “Sunt ploile acide într-adevăr o problemă?”. Se
formează două grupuri, a câte 10-12 persoane, fiecare grup având de citit
una din prezentările de mai jos, care descriu problema ploilor acide din
perspective diametral opuse.
1. “Una din cele mai grave probleme de mediu cu care se confruntă
ţările lumii, astăzi, este reprezentată de ploile acide, cu efect negativ
asupra pădurilor, lacurilor, sănătăţii umane. Ploile acide sunt cauzate de oxizii de sulf şi azot.
Aceste gaze se combină în atmosferă, formând acid sulfuric şi nitric, care se întorc pe pământ sub
formă de ploaie, ceaţă sau zăpadă. Dioxidul de sulf este generat de arderea combustibililor fosili
sau de topirea metalelor. Oxizii de azot sunt emişi de automobile şi fabrici. Ambele substanţe
sunt formate şi pe cale naturală, fiind emişi de vulcani sau incendiile de păduri. Statele Unite, cel
mai important poluator al planetei, generează prin activitatea industrială 30 milioane de tone de
oxizi de sulf şi azot în atmosferă, în fiecare an. La acestea se adaugă mai puţin de un million de
tone produs pe cale naturală. Dar cât de periculoase sunt aceste ploi acide? Determină acidifierea
apei lacurilor, făcând-o improprie supravieţuirii speciilor acvatice, distrug pădurile prin efectul
defoliant (căderea frunzelor), prin scăderea pH-ului solului şi alterarea populaţiilor organismelor
edafice (care trăiesc în sol). Ploile acide au efect negativ şi asupra sănătăţii umane, afectând
plămânii şi căile respiratorii superioare. În plus, ploile acide conţin şi vehiculează plum, cadmiu,
azbest, cu efect toxic generalizat”.
2. “Este ploaia acidă atât de periculoasă cum se spune? Există numeroase dovezi care
demonstrează că nu este aşa. De aceea trebuie să ne punem întrebarea dacă ploile acide sunt cauzate
de poluare. Ploile acide apar când umiditatea atmosferică se combină cu unele substanţe, generate
de automobile şi industrie, rezultând acizi. În realitate, ploaia obişnuită este acidă în mod natural.
Cele două substanţe considerate responsabile pentru producerea ploilor acide au numeroase surse
naturale: fulgerele, erupţiile vulcanice etc. Deci, chiar dacă vom înceta să folosim automobilele,
ploile acide vor continua să cadă. În plus, aciditatea lacurilor este determinată de substratul (rocă,
sol) respectiv şi nu de ploi. Nu există dovezi suficiente cu privire la afectarea pădurilor de către
ploile acide: moartea pădurilor este un fenomen natural, cu o mare varietate de cauze, precum
seceta, aportul de pesticide sau alţi poluanţi. De asemenea, nu există dovezi suficiente în privinţa
afectări sănătăţii umane de către ploile acide – cauzele bolilor menţionate ca fiind provocate de
ploile acide sunt foarte numeroase. Panica generată de efectele ploilor acide este doar consecinţa
unor articole ale mass-media, insuficient fundamentate ştiinţific”.
După citirea celor două puncte de vedere, elevii sunt solicitaţi să răspundă, pentru ambele
articole, pe grupuri de patru-şase persoane, la următoarele întrebări:
• Care sunt argumentele logice ale autorului articolului?
• Care sunt elementele prezentate exagerat sau irelevante?
• Care articol consideraţi că prezintă cea mai plauzibilă explicaţie?
• Care sunt cauzele problemelor prezentate în fiecare articol?
• Care sunt soluţiile acestor probleme, în viziunea fiecărui autor?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale celor două articole şi ale listei de întrebări, funcţie
de numărul grupurilor de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 67: “Cum să realizăm noi singuri hârtie indicatoare de
aciditate?”. Pentru acesta se foloseşte varză roşie (cca 200 g) care se
mărunţeşte cu ajutorul unui mixer, adăugându-se cca 200 ml apă. Lichidul
obţinut se păstrează într-un cilindru gradat. Se taie bucăţi de hârtie de filtru de
zece cm lungime şi unu-doi cm lăţime care se îmbibă cu lichidul obţinut din
varza roşie şi se lasă la uscat, putând fi folosite exact ca şi hârtia indicatoare (adică se imersează în
lichidul al cărui pH trebuie determinat), utilizându-se următoarea scală:
roşu
pH 1

2

roz		
3

4

violet
5

6

albastru		
7

8

9

verde		
10

11

12

galben
13

14

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: material biologic (varză roşie), apă, hârtie de filtru, mixer, lichide
al căror pH trebuie determinat (exemplu: oţet, apă de ploaie, săpun, apă de la robinet, suc de
portocale, soluţii de curăţat).
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 69: “Cât de rapidă este creşterea exponenţială?”. Se
cunoaşte faptul că în timp ce resursele de hrană cresc în progresie aritmetică (se
dublează) la anumite intervale, populaţia umană creşte exponenţial (în aceleaşi
intervale). Se poate demonstra creşterea exponenţială, subliniind în acelaşi
timp şi limita capacităţii de suport a mediului, folosind următorul joc: se
marchează pe podea sau pe un teren, în aer liber, o suprafaţă de patru m2, care va fi delimitată cu
cretă sau cu sfoară. În pătratul astfel creat este invitat să vină un elev. Li se cere elevilor să spună
câţi elevi trebuie să vină apoi pentru a marca creşterea exponenţială a populaţiei (2, 4, 16, 256,
65536 etc). În mod evident spaţiul va fi curând insuficient. Într-un pătrat alăturat, tot de patru m2,
se pot aşeza elemente (de exemplu fructe) care să marcheze creşterea aritmetică (1, 2, 4, 8, 16, 32
etc). Se compară cele două tipuri de creşteri.
Număr optim de participanţi: 18-20.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: sfoară/cretă.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 68: “Specii din pădurile tropicale şi specii din pădurile
temperate”. Pentru a analiza diferenţa între biodiversitatea asociată unei
păduri tropicale şi cea asociată unei păduri temperate, se formează două grupuri
de 10-12 persoane, fiecare grup primind o copie a fişelor de lucru prezentate mai
jos. Fiecare fişă de lucru prezintă în mod elocvent numărul de specii diferite găsite într-o pădure
tropicală (prima schemă) şi într-o pădure temperată (a doua schemă). După ce primesc fişele, elevii
sunt solicitaţi să numere speciile corespunzătoare fiecărui tip de pădure şi să dea exemple (pentru
fiecare literă din fişă câte o specie), folosind pentru aceasta cealaltă faţă a foii de hârtie primită.
Apoi li se cere elevilor să îndoaie pe lungime fişa de lucru şi să numere speciile rămase. Li se
explică faptul că acesta simbolizează pierderea de habitat (li se cere să enumere care pot fi cauzele
acestei pierderi de habitat). În final se compară ce număr de specii a pierdut fiecare grup (tip de
pădure) prin pierderea de habitat.
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U
S
K
E
Q
M

PĂDURE TROPICALĂ
C
F
X
H
G
V
O
R
W
Z
B
V
N
J
M
T
I
Y
B
F
A
L
Q
J

D
E
A
Z
C
P

D
A
B
C
C
D

PĂDURE TEMPERATĂ
C
A
B
A
D
B
C
B
A
C
B
D
B
D
A
C
D
A
B
A
A
B
D
C

D
B
A
C
D
C

Număr optim de participanţi: 20-24.
Durată: 25 minute.
Materiale necesare: flip-chart, copii ale celor două tabele.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 70: “Poluarea cu petrol”. Deversările sistematice sau
accidentale de produse petroliere au efecte variate, funcţie de caracterul
deversării (tip de produs, cantitate, suprafaţa acoperită de petrol etc.).
Petrolul se dispune în general sub forma unei pelicule monomoleculare la
suprafaţa apei, determinând un efect de hipoxie sau chiar anoxie pentru
apele marii, ceea ce afectează respiraţia organismelor vegetale şi animale. Petrolul, ajuns în apele
marine sau dulcicole în timpul proceselor de extragere, prelucrare, transport, utilizare, are mai
multe posibilităţi de transformare: sedimentare, evaporare, biodegradare bacteriană. Depăşită o
anume cantitate de petrol, capacitatea de autoepurare a apelor este anulată. Efectele asupra
organismelor acvatice sunt foarte diferite (ex.: colmatarea branhiilor peştilor, distrugerea
organismelor neustonice, printre care şi puietul de peşte, tulburări digestive pentru organismele
care ingerează produse petroliere). Modalităţile de îndepărtare a petrolului variază de la arderea
sau îndepărtarea stratului superficial de nisip de pe plaje, la acoperirea acestuia cu materiale
absorbante, la folosirea dispersanţilor (detergenţilor) şi a flotoarelor pentru izolarea zonei
contaminate, la curăţarea individuală a animalelor (păsări mai ales) afectate.
Se formează mai multe grupe de trei-patru elevi. Fiecare grupă va avea la dispoziţie
mai multe tipuri de produse petroliere (gaz, benzină, petrol neprelucrat, motorină). În vase cu
deschidere largă se introduc cantităţi de produse petroliere (1 ml; 2ml; 5ml.; 10ml) şi se estimează
suprafaţa acoperită. Se extrapolează rezultatele pentru situaţii ipotetice de deversare accidentală
de petrol de 1l, 200000 tone, 5000 barili. Rezultatele se înscriu într-un tabel. Se aplică în fiecare
vas un detergent, se amestecă, înregistrând din nou suprafaţa. Scopul este fragmentarea peliculei
monomoleculare. Se verifică alte metode de epurare: arderea, scufundarea (cretă sau nisip),
absorbţia (paie). Se înregistrează efectele poluării cu petrol asupra unor organisme acvatice (ex.:
crustacei - Artemia salina, Idotea baltica). Se aplică cantităţi diferite de poluant şi se identifică
volumul necesar pentru afectarea organismelor.
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Tip de produs
petrolier

Volum
aplicat (ml)
1

2

5

10

Suprafaţă
(cm²)
1

2

5

10

Gaz
Benzină

Extrapolare
1
litri

100
kg

5000
barili

200000
tone

Motorină
Petrol
neprelucrat
Tip de produs
petrolier

Volum
(ml)

Suprafaţa
iniţială
(cm2)

Suprafaţa
finală
(cm²)

Diferenţa înregistrată
dupa aplicarea
dispersanţilor

Gaz
Benzină
Motorină
Petrol
neprelucrat
Specia

Număr
iniţial
indivizi

Poluant

Volum
aplicat

Timp

Număr
final
indivizi

Artemia salina
Idotea baltica
Tip de produs
petrolier
Gaz
Benzină
Motorină
Petrol neprelucrat

Ardere

Volum (ml)
Scufundare Sablare

Observaţii

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: flip-chart, recipiente de sticlă, nisip, pietriş, apă, frunze uscate,
ramuri, copii ale tabelelor etc.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 71: “Chestionarul verde”. Pentru a discuta modul în care elevii
percep diferite probleme de mediu, se poate imagina un chestionar care să
evidenţieze gradul de receptivitate la aspecte ale mediului cu care se întâlnesc în
viaţa de zi cu zi. Se prezintă un model de chestionar şi se poate solicita elevilor
să alcătuiască propriul lor chestionar, după modelul de mai jos.
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Cât de prieten eşti cu mediul înconjurător?

1. Preferi legumele naturale sau nu te interesează ce provenienţă au cele pe care le
consumi?
□ Da
□ Nu
□ Uneori
2. Mănânci des în restaurantele fast-food?
□ Da
□ Nu
□ Uneori
3. În timp ce îţi perii dinţii laşi apa să curgă?
□ Da
□ Nu
□ Uneori
4. Obişnuieşti să scrii pe ambele feţe ale unei foi de hîrtie?
□ Da
□ Nu
□ Uneori
5. Refoloseşti sticlele din plastic?
□ Da
□ Nu
□ Uneori
6. Te plimbi prin parc sau în natură, cel puţin o dată pe săptămână?
□ Da
□ Nu
□ Uneori
7. Obişnuieşti să discuţi despre probleme de mediu cu familia ta?
□ Da
□ Nu
□ Uneori
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 15 minute.
Materiale necesare: copii ale chestionarului, flip-chart, hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 72: “Utilizarea apei în gospodării şi industrie”. Apa este
vitală pentru om, pornind de la aportul zilnic necesar pentru fiecare persoană de
cca doi-trei litri şi până la utilizările cele mai diverse (industrie, agricultură etc).
Fiecare elev va primi următorul tabel şi va încerca să estimeze propriul consum
pe zi şi săptămână. Se vor prezenta grafic valorile zilnice înregistrate de-a lungul
unei săptămâni. Se compară şi reprezintă grafic valorile înregistrate de elevii din
clasă. Elevii pot să continue monitorizarea consumului de apă de-a lungul mai
multor săptămâni, sau să prezinte şi să compare date înregistrate în sezoane diferite.
Utilizarea apei
Spălat pe dinţi
Duş
Baie
WC
Spălat vase
Spălat rufe
Apă de băut (pe zi)
Spălatul maşinii
Curăţarea alimentelor
Robinet care picură (pe zi)

Volum (litri/utilizare)
0,5
60-90
140-180
6-14
40
120
1-2
700
2-7
100 - 115

Utilizările apei sunt multiple şi diverse. De exemplu: pentru a produce o pereche de
pantaloni sunt necesari cca. 7000l apă, pentru o pâine 3,8l, pentru o foaie de hârtie 1l. Se prezintă
tabelul următor, elevii fiind solicitaţi să-l completeze, evidenţiind principalii utilizatori de apă la
nivel local:
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Agricultură
…

Turism
…

Transport
…

Industrie
…

Se solicită elevilor să elaboreze o listă de metode de economisire a apei în gospodărie,
folosind ca şi element de control următoarea listă:
• Închideţi robinetul de apă atunci când nu-l folosiţi. Nu lăsaţi apa să curgă când vă spălaţi
pe dinţi.
• Spălaţi cu maşina rufele, doar atunci când aceasta este încărcată cu haine la capacitatea
maximă.
• Păstraţi o sticlă cu apă de băut în frigider în loc de a lăsa apa să curgă la robinet până devine
rece.
• Când spălaţi maşina folosiţi în locul furtunului o cârpă şi o găleată. Furtunul folosiţi-l doar
pentru limpezire.
• Udaţi spaţiile verzi dimineaţa şi seara pentru a reduce evaporarea. Pe cât posibil încercaţi
să păstraţi şi să folosiţi apa de ploaie pentru aceasta.
• Reparaţi scurgerile şi pierderile de apă.
În final se realizează o listă comună de utilizări, solicitându-se elevilor să ierarhizeze, după
importanţă, utilizările menţionate anterior, obţinându-se o centralizare a datelor de la toţi elevii
din clasă:
Utilizare

...
...
...
...
...

Nota individuală
...
...
...
...
...

Media clasei
...
...
...
...
...

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute (în clasă).
Materiale necesare: copii ale tabelelor, flip-chart, hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 73: “Tipuri de substrat”. Pentru a demonstra importanţa
substratului pentru organismele vegetale şi animale se poate realiza un
experiment prin care să se arate modificarea vitezei de curgere apei prin
diferite substraturi. Se formează grupe de cinci-şase elevi. Fiecare grupă
înregistrează viteza de scurgere a apei prin următoarele tipuri de substrat:
nisip fin, nisip grosier, scrădiş, prundiş, argilă. Se folosesc epurubete
umplute cu trei-patru cm din fiecare substrat şi lichide colorate. Se completează următorul tabel:
Substrat
Nisip fin
Nisip grosier
Scrădiş
Prundiş
Argilă

Timp
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Se realizează mai multe succesiuni diferite de substrat, înregistrând pentru fiecare timpul
de scurgere al apei în tuburi de cca 15-20 cm

Substrat
Timp

Nisip fin
Nisip grosier
Scrădiş
Argilă
Prundiş

Prundis
Scrădiş
Nisip grosier
Nisip fin
Argilă

Nisip fin
Nisip grosier
Argilă
Scrădiş
Prundiş

O variantă a acestei activităţii permite calcularea capacităţii de absorbţie a apei de către
diferite substraturi. Pentru acesta se realizează următorul montaj:

Substraturile plasate pe planurile înclinate se schimbă astfel încât să se poată analiza modul
de absorbţie/transport al apei; se înregistrează volumul de apă colectat la partea inferioară a
planului înclinat (în vasul colector), după un anumit interval (unu-cinci minute, funcţie de
volumul de apă turnat). Rezultatele se pot înregistra în tabelul următor:
Substrat
Nisip
Argilă
Sol
Pietriş
Etc…

Timpul 1

Timpul 2

Timpul 3

Timpul 4

Timpul 5

Volumul de apă absorbit se poate calcula folosind următoarea formulă:
Apa absorbită = Cx100/A; în care C = B-A
A = masa umedă a substratului
B = masa uscată iniţială a substratului.
Pentru a evidenţia rolul vegetaţiei în absorbţia apei în zonele umede se poate modifica
montajul de mai sus aplicând pe unul din planurile înclinate gazon, iar pe celălalt sol. Se înregistrează
timpul necesar pentru colectarea unui volum egal de apă la baza montajului.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: copii ale tabelelor, flip-chart, hârtie A4, lichide colorate, diferite
substraturi, aşa cum sunt menţionate în tabele.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 74: “Ce este eutrofizarea?”. Pentru a pune în evidenţă
fenomenul de eutrofizare, se realizează următorul experiment: se iau trei
recipiente de un litru fiecare şi se umplu pe jumătate cu apă de mare. Separat
se iau cca 50 g de sol (fără pesticide sau îngrăşăminte) şi se amestecă în cca
300 ml de apă rece. Amestecul se încălzeşte (fără să se fiarbă) timp de 10
minute. Se lasă să se răcească, se filtrează până la îndepărtarea particulelor de
sol, iar soluţia rezultată se împarte între două din cele trei recipiente cu apă de
mare. Astfel, după pregătirea experimentului avem recipientul I, care are doar apă de mare şi recipientele
II şi III care au apă de mare şi filtratul de sol. Recipientele I şi II se pun la căldură, dar nu în lumina
directă a soarelui, iar recipientul III se pune la întuneric, dar aproximativ la aceeaşi temperatură ca
primele două vase. Conţinutul vaselor se agită în fiecare zi. După cca o săptămână se observă la
microscop probe de apă prelevate din cele trei vase. Elevii sunt solicitaţi să răspundă la următoarele
întrebări:
• Ce este eutrofizarea?
• Ce este fitoplanctonul?
• În care din cele trei vase se va dezvolta fitoplanctonul şi de ce?
• Cum poate fi limitată eutrofizarea (în ecosistemele naturale)?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute pentru montarea experimentului şi câte 10 minute în fiecare zi timp de o
săptămână pentru realizarea observaţiilor.
Materiale necesare: flip-chart, trei recipiente de sticlă de un litru, apă de mare, 50 g sol, hârtie
de filtru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 75: “Analiza calităţii apei”. Se poate realiza într-un mod foarte simplu o analiză a
caracteristicilor (organoleptice şi chimice) ale apei. Aceste proprietăţi sunt:
• Mirosul – se ia un pahar cu apă, se acoperă, se agită şi apoi se miroase; apa curată este inodoră;
•
Spumă - se ia un pahar cu apă, se acoperă, se agită de câteva minute şi
se înregistrează timpul necesar pentru ca spuma formată să dispară;
•
Suspensii solide – se desenează cu un marker galben un x pe o foaie
de hârtie, peste care se suprapune un cilindru de sticlă de 40-45 cm înălţime.
Se toarnă apa de analizat şi se înregistrează înălţimea la care coloana de apă
anulează vederea x-ului galben;
•
pH – se foloseşte un indicator de pH; apa curată este uşor alcalină;
• Culoare – indică atât cantitatea de suspensii din apă, cât şi prezenţa unor substanţe poluante
dizolvate;
• Oxigenul dizolvat din apă – se iau două vase de cca 500 ml cu apa de analizat; în primul se pun
trei picături de albastru de metil, al doilea reprezintă vasul test, în care se păstrează doar apa de
testat; ambele vase se pun la întuneric, la o temperatură de cca 27ºC; se verifică din 30 în 30
de minute, până când se înregistrează dispariţia culorii albastre – cu cât culoarea dispare mai
repede, cu atât apa este mai curată.
Proba de apă analizată (apă de mare, de la robinet, dintr-o baltă etc) se compară cu următorul
standard pentru a constata diferenţa faţă de apa foarte curată.
Calitatea
apei
Miros

Foarte
bună
Inodoră

Bună

Medie

Proastă

Foarte proastă

Slab

De pământ

Puternic

Respingător

pH

Alcalin

Neutru

Acid

Acid

Acid

Spumă

Deloc

1 sec

2-10 sec

11-60 sec

>5 min

Incoloră

Pală

Maronie

Închisă

Neagră

36-40 cm

21-35 cm

11-20 cm

5-10 cm

< 5 cm

Culoare
Suspensii
solide
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, cilindru de sticlă, probe de apă, 50 g sol, marker, albastru
de metil.
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 76: “Paleta de culori a pictorului..”. Pentru a pune în evidenţă
varietatea formelor, culorilor, texturilor, dimensiunilor, sub care ni se prezintă
natura, se poate desfăşura un joc care să stimuleze originalitatea şi creativitatea
elevilor. Li se pun la dispoziţie bucăţi de carton tăiate de forma unei palete de
culori (dimensiunile trebuie corelate cu vârsta elevilor) şi li se cere să realizeze
o reprezentare a locului în care se află (şcoală, tabără, teren de joacă etc) folosind elemente din
natură (naturale sau artificiale), pentru a recreea sub forma unui colaj, mediul învecinat. Li se
atrage atenţia că nu este permis să ia organisme vii (sau părţi de organisme, precum frunze), ci
numai elemente care nu afectează viaţa plantelor şi animalelor (frunze căzute pe sol, beţişoare,
pietricele etc). Lucrările se prezintă, elevii fiind solicitaţi să explice motivul pentru care au ales
acele reprezentări. Se poate desfăşura sub forma unui concurs, individual sau pe grupuri de treicinci persoane.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: carton format A5, sau A4 sau A3, lipici.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă, curtea şcolii, teren de joacă.
Exemplul 77: “Harta tactilă”. Pentru a pune în evidenţă varietatea
formelor, culorilor, texturilor, dimensiunilor, sub care ni se prezintă natura,
se poate desfăşura un joc care să stimuleze originalitatea şi creativitatea
elevilor. Li se cere elevilor să realizeze o hartă în relief a locului în care se
află (şcoală, tabără, teren de joacă etc), folosind elemente din natură (naturale
sau artificiale). Aceasta se realizează pe sol. Li se atrage atenţia că nu este
permis să ia organisme vii (sau părţi de organisme, precum frunze), ci numai elemente care nu
afectează viaţa plantelor şi animalelor (frunze căzute pe sol, beţişoare, pietricele, nisip, paie etc).
Lucrările se prezintă, elevii fiind solicitaţi să explice motivul pentru care au ales acele reprezentări.
Se poate desfăşura sub forma unui concurs, pe grupuri de patru-şase persoane.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: toate elementele sunt preluate din natură.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă, curtea şcolii, teren de joacă.
Exemplul 78: “Ce este homeotermia?”. Pentru a pune în evidenţă
această caracteristică a păsărilor şi mamiferelor, se solicită elevilor să
găsească metode de a menţine temperatura constantă a unui recipient cu apă
(încălzit în prealabil la 35 - 37ºC), simulând astfel procesele termogenezei.
Câştigătorul acestui joc este cel care reuşeşte să menţină temperatura cât mai
aproape de cea iniţială. În funcţie de temperatura mediului şi de condiţiile în
care se desfăşoară jocul, se poate accepta o anume marjă de eroare (scăderea temperaturii până
la un anumit nivel). O variantă a acestui joc este de a simula procesele termoreglării (se dă un
recipient cu apă de cca 20ºC care trebuie menţinut la această temperatură indiferent de temperatura
mediului ambiant).
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: recipiente cu apă (funcţie de numărul de participanţi sau de numărul
grupurilor de lucru), termometru.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă, curtea şcolii, teren de joacă.
Exemplul 79: “Ce este homocromia?”. Pentru a pune în evidenţă
această caracteristică se realizează mai multe modele de viermi, insecte etc,
folosind lână sau plastelină colorată. Se realizează un număr de “indivizi” de
trei-patru ori mai mare decât al participanţilor la joc, astfel: ¼ din elemente
vor fi în culori vii, stridente (roşu, violet); ¼ vor fi în culori pastelate (galben,
verde, maro); ¼ vor fi albe şi ¼ vor fi negre. Se aşează toate modelele pe sol,
amestecate (de preferinţă jocul se desfăşoară într-un parc sau într-o pădure). Elevii se împart în
două echipe cu număr egal de membri, care se dispun la cca cinci-zece metri de locul în care au
fost aşezate modele. Câte un membru al fiecărei echipe aleargă spre locul în care s-au depus
modelele, luând de fiecare dată câte un model. Profesorul care conduce jocul aşează modelele pe
un carton cu adeziv, în ordinea în care au fost aduse. După finalizarea jocului se analizează modelele
recuperate din mediu. Elevii sunt solicitaţi să explice de ce s-a creat acea ordine a preluării (se va
observa că primele modele găsite au fost cele în culori vii şi ultimele cele în culori similare cu ale
mediului).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: carton A4, lipici, modele din plastelină sau lână colorate diferit.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: curtea şcolii, teren de joacă.
Exemplul 80: ”Descifrarea codului”. Pentru a facilita cunoaşterea teritoriului din zona
şcolii/taberei, se poate desfăşura un joc care să pună în evidenţă abilităţile
de orientare în spaţiu ale elevilor. În prealabil se realizează o schiţă/hartă a
zonei (functie de vârsta elevilor, nu mai mult de un sfert de hectar, în centrul
căruia să se afle clădirea şcolii). Se folosesc simbolurile convenţionale pentru
a marca diferite elemente din zonă (clădiri, drumuri, zone verzi, alei etc). Se
realizează şi un “cod” ce urmează a fi decodificat de elevi în cursul jocului.
Codul constă în realizarea unor asociaţii între litere/simboluri/desene şi cifre.
Un exemplu foarte simplu este următorul:
1
Z

2
X

3
C

4
V

5
B

6
N

7
M

8
L

9
K

10
J

11
H

12
G

13
F

14
D

15
S

16
A

17
E

18
R

19
T

20
U

21
I

22
O

23
P

Se confecţionează 23 de bileţele, fiecare având notat o literă şi numărul corespunzător ei.
Bileţelele se leagă cu sfoară de diferite obiecte din mediu şi se marchează pe hartă/schiţă poziţia
lor (exemplu: pe aleea din faţa şcolii se află numărul 3, bileţelul fiind legată de o bancă, pe terenul
de sport se află numărul 10, legat de una din porţile de fotbal etc). Astfel, pe hartă vor fi marcate
doar numerele din cod, fiind necesară găsirea bileţelului pentru a identifica litera corespunzătoare
numărului. Codul nu se arată elevilor, ei find obligaţi să parcurgă traseul descris pe hartă pentru a-l
descifra. Bileţele pot fi format A7, după următorul model:

16

A
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Se formează mai multe grupuri de elevi (trei - patru), fiecare grup primind o copie a hărţii,
pe care va nota litere găsite. Li se atrage atenţia elevilor că nu au voie să ia bileţelele, acestea fiind
necesare şi celorlalte echipe care vin după ei. Pentru a controla corectitudinea codului se poate
realiza un “mesaj” codificat care să fie descifrat cu ajutorul codului găsit (se dă practic o succesiune
de cifre, cărora elevii trebuie să le găsească literele corespunzătoare pentru ca “mesajul” să poată
fi citit). Câştigă grupul care aduce primul “mesajul” descifrat.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: hărţi (funcţie de numărul de participanţi), bileţele cu litere şi cifre,
sfoară, lipici.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 81: “Harta plajei”. Pentru a facilita cunoaşterea zonei
de plajă din vecinătatea şcolii, se poate desfăşura un joc care să pună în
evidenţă abilităţile de orientare în spaţiu şi capacitatea elevilor de a realiza
observaţii independente. Li se solicită să realizeze (individual sau în
grupuri de maximum patru persoane) schiţe/hărţi ale plajei, alegând semne
convenţionale prin care să noteze: zonele în care se află depozite de scoici
sau alge aruncate de valuri (acumulări de sedimente), zonele poluate cu petrol, zonele în care s-au
acumulat deşeuri solide (aduse de valuri). Li se explică de la început că toate aceste elemente le
vor fi necesare pentru a răspunde (şi marca pe hartă) la următoarele întrebări:
• Care este direcţia dominantă a vântului în acea zonă?
• Care este direcţia curenţilor marini din acea zonă?
• La ce le-au servit fiecare dintre observaţiile realizate anterior şi marcate pe hartă?
• Ce fel de substrat (nisip) este caracteristic zonei respective?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie A4 pentru realizarea cărţilor (funcţie de numărul de participanţi).
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: plajă.
Exemplul 82: “Categorii trofice”. Acest joc permite fixarea noţiunilor
legate de nivelurile piramidelor trofice. Se realizează 36 de cărţi format A7,
dintre care nouă reprezintă producătorii (pe carte se plasează numele şi
imaginea următoarelor specii: stejar, brad, pin, fag, grâu, trandafir, salcâm,
nufăr, ferigă); nouă reprezintă consumatorii primari (porumbel, lăcustă,
fluture, limax, greiere, oaie, antilopă, cal, zebră); nouă sunt consumatori
secundari (delfin, barză, urs, morsă, balenă, pălămidă, leopard, lup, bufniţă) şi nouă sunt
descompunători (diferite specii de bacterii şi cuperci). Cărţile se amestecă şi se aşează cu faţa în
jos. Cei doi jucători iau alternativ câte o carte pe care o întorc, cel care are carte ce reprezintă
nivelul trofic superior ia ambele cărţi. Dacă cele două cărţi reprezintă specii aflate pe acelaşi nivel
trofic acestea se aşează într-un alt teanc şi vor reintra în joc. Câştigă cel care are mai multe cărţi.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie A4 pentru realizarea cărţilor (funcţie de numărul de participanţi).
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 83: “La ce animal mă gândesc?”. Acesta este un joc care se
poate desfăşura în plenul grupului. Elevii se aşează în cerc, profesorul
desemnează un elev căruia i se solicită să se gândească la o specie de animal.
Numele speciei este comunicat profesorului, care-l notează pe o hârtie, fără ca
ceilalţi elevi să audă despre ce specie este vorba. Pe rând, elevii adresează câte o întrebare elevului
care a ales specia, în scopul de a identifica la ce animal s-a gândit elevul respectiv. Elevul poate
răspunde doar prin da sau nu (exemplu: este un mamifer?, este acvatic?, este ierbivor?). Cel care
crede că ştie despre ce specie este vorba, poate să încerce să formuleze o ipoteză. Cel care identifică
corect specia trebuie să pornească runda următoare, gândindu-se la o nouă specie.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 84: “Circuitul apei în natură”. Se realizează un traseu cu
următoarele staţii marcate (în clasă sau în aer liber) prin cartoane A4: sol,
plante, râuri, nori, ocean, lac, animale, apa subterană, gheţari. În fiecare staţie
se află un cub, pe feţele căruia sunt lipite bilete care indică traseul urmat de
apă. Fiecare jucător/grup (în total cinci jucători/grupuri), aruncă zarul, urmând
traseul descris de faţa respectivă a zarului. Jocul se termină când o echipă a
trecut prin toate staţiile (indiferent de ordinea în care se parcurg). Feţele cuburilor conţin următoarele
informaţii:
Staţie

Sol

Plante

Râuri

Nori

Ocean

Feţele zarului
O faţă – plante (apa este absorbită de plante cu ajutorul rădăcinilor);
O faţă – râuri (când solul este saturat, atunci apa de suprafaţă intră în râuri);
O faţă – apa subterană (apa este atrasă de gravitaţie, deci este filtrată în momentul
trecerii prin sol);
Două feţe – nori (energia termică determină evaporarea apei şi formarea norilor);
O faţă – STAI (apa rămâne pe suprafaţa pământului sau e absorbită de sol).
Patru feţe – nori (apa părăseşte frunzele plantelor prin procesul de traspiraţie);
Două feţe – STAI (apa este folosită şi păstrată de plante în celule).
O faţă – lac (apa se adună în lac);
O faţă – apa subterană (apa este atrasă de gravitaţie, deci este filtrată în momentul
trecerii prin sol);
O faţă – ocean (apa se scurge în ocean);
O faţă – animal (apa este băută de animale);
O faţă – nori (energia termică determină evaporarea apei şi formarea norilor);
O faţă – STAI (apa rămâne în râuri – nivelul minim din lacuri).
O faţă – sol (apa se condensează şi picăturile cad pe pământ);
O faţă – gheţar (apa se condensează şi picăturile cad pe gheţar sub formă de
zăpadă);
O faţă – lac (apa se condensează şi picăturile cad în lac);
Două feţe – ocean (apa se condensează şi picăturile cad în ocean);
O faţă - STAI (apa rămâne în nori determinând umiditatea atmosferică).
Două feţe – nori (energia termică determină evaporarea apei şi formarea norilor);
Patru feţe – STAI (apa rămâne în ocean).
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O faţă – apa subterană (apa este atrasă de gravitaţie, deci este filtrată în momentul
trecerii prin sol);
O faţă – animal (apa este băută de animale);
Lac
O faţă – râu (apa curge din lac în râu);
O faţă – nori (energia termică influenţează circulaţia apei, care se evaporă formând
norii);
Două feţe –STAI (apa rămâne în lac).
Două feţe – sol (apa este excretată prin urină şi fecale în sol);
Animale Trei feţe – nori (apa se evaporă din corp sub formă de vapori);
O faţă – STAI (apa rămâne în corp).
O faţă – râu (apa se infiltrează din râu în pământ);
Apa
Două feţe – lac (apa se infiltrează din lac în pământ);
subterană
Trei feţe – STAI (apa rămâne în sol).
O faţă – apa subterană (gheaţa se topeşte şi apa pătrunde în subteran);
O faţă –nori (gheaţa se evaporă şi apa ajunge sub formă de vapori în atmosferă Gheţari
sublimare);
O faţă – râu (gheaţa se topeşte şi apa se scurge în râuri);
Trei feţe – STAI (gheaţa rămâne în gheţari).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: nouă cartoane A4 cu numele staţiilor, nouă cuburi.
Grup ţintă: elevi clasele VI-X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 85: “Şirul vorbitor”. Elevii dintr-un grup se dispun în cerc
având sarcina de a transmite colegului din stânga mesajul primit de la cel din
dreapta. Primul elev primeşte de la profesor un mesaj de tipul:
„La litoralul românesc, substratul stâncos, format din platforme de
calcar sarmatice, este acoperit de algele Ulva, Enteromorpha, Ceramium,
Punctaria şi Porphyra, ultimele două predominând în perioada rece. În trecut predomina
Cystoseira, care forma centuri la adâncimea de 0,5-2 metri. Fauna este bogată în nevertebrate:
ciripede, crabi, garide comestibile, creveţi, izopode, actinii, scoici perforante litofage (Pholas
dactylus)” sau
„La litoralul românesc, între izobatele de 8 şi 10 metri, către Vama Veche, substratul stâncos
are insule nu prea întinse de nisip amestecat cu scoici şi nisip amestecat cu pietre dislocate. Insule
de scoici şi stânci, precum şi mâl amestecat cu nisip, există între izobatele de 20-25 metri” sau
„Fitosubstratul este format de specii de diatomee, şi de alte alge microscopice şi mai mult
de 100 de specii de animale micro- şi macrobentice. Dezvoltarea acestor vegetaţii perene scade
luminozitatea la suprafaţa substratului, favorizând acomodarea algelor roşii calcaroase cum ar
fi: Dermatolithon, Melobesia şi Hidebrandtia; Corallina mediterranea a fost găsită exclusiv în
acest habitat” sau
“În urmă cu 20 de ani, la adâncimi de 2 metri, biomasa umedă de Cystoseira putea ajunge
până la 20 kg/m2, cu o faună asociată cu valori de 100 g/kg de alge umede, moluştele şi alte
animale înrudite cu ele ajungând la valori de 14 kg/m2. Aceasta înseamnă o biomasă umedă totală
de 34 kg/m2 din care 14 kg o reprezintă animalele”.
Se urmăreşte modul în care elevii reuşesc să transmită informaţiile de la unul la altul,
modul în care selectează elementele esenţiale ale mesajului. Dificultatea mesajului se modulează
funcţie de vârsta elevilor.
Număr optim de participanţi: 15.
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Durată: 30 minute.
Materiale necesare: copii ale textelor/mesajelor.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplul 86: “Care afirmaţie este mai corectă?”. Există mai multe
puncte de vedere atunci când se analizează un caz specific. În această situaţie se
va analiza problema exploatării lemnului din pădurile tropicale. Se formează
patru grupuri a câte trei-patru persoane fiecare. Se prezintă elevilor nouă afirmaţii
(notate pe cărţi format A7), care vor trebui să fie separate pe trei categorii: acord
total, acord parţial, dezacord (se realizează un tabel cu cele trei coloane
menţionate anterior, pe hârtie A4). Afirmaţiile sunt:
Oamenii de ştiinţă afirmă că defrişarea pădurilor prin incendiere va determina alterarea
climei la nivel global;
Incendiile de păduri din zonele tropicale sunt prea departe ca să ne poată afecta;
Incendiile sunt provocate de seceta excesivă din acele zone. Oricum nu putem controla
clima;
Este vina celor care cumpără mobilă confecţionată din specii lemnoase tropicale;
Industria cherestelei este cea care antrenează distrugerea pădurilor;
Guvernele ar trebui să anuleze importurile de lemn din zonele tropicale;
Oamenii distrug mediul. Este vina lor că apar modificări ale climei la nivel global;
Există şi alte metode de a defrişa pădurile decât prin incendiere;
Guvernele ţărilor din zonele tropicale ar trebui să controleze mai strict exploatarea pădurilor.
Număr optim de participanţi: 12-16.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: nouă cărţi format A7 şi câte un tabel format A4 pentru fiecare grup.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 87: “Vreme sau climă’’. Pentru a clarifica diferenţa între cele
două concepte se prezintă elevilor o serie de nouă afirmaţii (notate pe cărţi
format A7), care urmează să fie separate pe două coloane, vreme şi climă (un
tabel realizat pe hârtie A4). Se formează patru grupuri a câte trei-patru
persoane fiecare. Afirmaţiile sunt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

În Asia de Sud-Est se înregistrează incendii de păduri cauzate de secetă;
În Asia de Sud-Est temperatura este ridicată şi umiditatea crescută pe tot parcursul anului;
În 1997, un uragan foarte violent a lovit coastele Mexicului;
Zona mediteraneană este cunoscută pentru verile secetoase şi foarte calde;
Zonele muntoase de peste 5000 m ale Terrei se caracterizează prin puţine precipitaţii lichide
şi temperaturi scăzute;
Ploile abundente şi inundaţiile care în ianuarie 1998 au afectat America de Sud au fost
cauzate de fenomenul El Niño;
Zăpada căzută în 1993 în Sudul Turciei a reprezentat un fenomen extrem de rar, care nu s-a
mai repetat de atunci;
În Antarctica temperatura aerului este întotdeauna foarte scăzută;
Temperaturile estivale de pe continentul Arctic sunt în medie de 1-2ºC.
Răspunsurile date se compară cu tabelul următor:
Vreme
Climă
1, 3, 6, 7,
2, 4, 5, 8, 9
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Număr optim de participanţi: 12-16.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: nouă cărţi format A7 şi un tabel format A4 pentru fiecare grup.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 88: “Ce cuprinde de fapt bazinul mediteranean?”. Pentru
a evidenţia faptul că bazinul hidrografic al unei mări cuprinde în realitate
şi ariile de captare ale râurilor şi fluviilor tributare, se solicită elevilor să
deseneze conturul bazinului mediteranean, fără să li se dea alte indicaţii
înaintea activităţii. După realizarea schiţelor se fixează pe un perete o hartă/
schiţă a bazinului mediteranean care cuprinde şi bazinele Mării Negre, Mării Marmara şi Mării
Azov, ca şi ariile de captare ale fluviilor Dunărea şi Nil. Elevii îşi dispun schiţele realizate de ei
pe perete, mai aproape sau mai departe de harta oferită de profesor, după cum este mai corectă sau
mai puţin corectă.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 25 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4, hartă a bazinului mediteranean, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 89: “Ce ştim despre Marea Neagră?”. Se solicită elevilor ca,
individual, să realizeze o listă cu zece cuvinte/expresii care să caracterizeze
Marea Neagră în viziunea lor. Expresiile trebuie să fie cât mai concise şi să
reflecte o opinie personală, nu să reia informaţii pe care le-au citit/învăţat în
diferite contexte. Listele se pot centraliza apoi prin gruparea elevilor în echipe
de trei-patru persoane, apoi se centralizează în plenul grupului. Acestă
activitate se poate folosi pentru a introduce o prezentare asupra modului în care datele culese (din
natură sau de la persoane) trebuie să fie prelucrate pentru a elabora o concluzie.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 35 minute.
Materiale necesare: hârtie format A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 90: “Natura – în drum spre şcoală”. Li se cere elevilor să
realizeze o evaluare a numărului de specii pe care le văd/întâlnesc în fiecare
zi, în drumul pe care îl parcurg spre şi de la şcoală. Iniţial li se cere elevilor
să completeze următorul chestionar (fără să li se dea nici o indicaţie înainte):
•
Câte specii/rase vezi în fiecare zi în drum spre şcoală (plante, viermi,
moluşte, insecte, păsări, mamifere etc)?
• Cât de des auzi păsări cântând (pe acelaşi traseu)?
• Ai văzut vreodată în drum spre şcoală, specii pe care nu te aşteptai să le vezi?
După completarea chestionarului elevilor li se cere să fie atenţi la aspectele pe care trebuie
să le menţioneze (număr de specii/rase etc), iar după o săptămână li se cere din nou să completeze
acelaşi chestionar. Se face diferenţa între numărul de specii menţionat anterior şi cel înregistrat
prin observarea intenţionată a împrejurimilor. Se subliniază importanţa realizării de observaţii în
mod coordonat pentru a obţine o bază de date care mai apoi poate fi interpretată.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 15 minute pentru completarea chestionarului şi 15 minute pentru discuţii.
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Materiale necesare: copii ale chestionarului.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 91: “Ozonul este poluant?”. Se ştie despre ozon că
protejează viaţa pe Terra formând o pătură protectoare faţă de radiaţiile
ultraviolete care altfel ar ajunge pe suprafaţa pământului. Dar ozonul
este în acelaşi timp şi un poluant generat în zonele industriale în condiţii
de temperatură ridicată şi vânt foarte slab. Se poate simula desfăşurarea
acestui fenomen astfel:
• Se taie o bandă de hârtie de cca 15 cm lungime şi un cm lăţime, bandă care se pliază în două
pe lungime şi se răsuceşte la mijloc;
• Se ia un pahar de sticlă în care se pune apă (apa trebuie să ude pereţii paharului în întregime,
apoi se aruncă);
• Se realizează un capac din folie de aluminiu pentru pahar, capac care se răceşte cu două-trei
cuburi de gheaţă;
• Se aprinde o extremitate a benzii de hârtie şi se aruncă, împreună cu chibritul folosit, în
pahar;
• Se acoperă rapid şi cât mai etanş cu folia de aluminiu peste care se păstrează cuburile de
gheaţă;
• Pe fundul paharului se observă formarea unui fum …în realitate acesta este ozon, foarte
toxic dacă este respirat (de aceea întrega experienţă trebuie desfăşurată cu maximă atenţie,
iar ozonul format să fie eliberat din pahar în afara clasei).
Se explică elevilor faptul că aceeaşi substanţă (în cazul de faţă: ozonul) poate avea efect
benefic pentru om (blocând accesul radiaţiilor spre pământ), dar poate constitui, în anumite
condiţii specifice şi un poluant exprem de periculos.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 25 minute.
Materiale necesare: pahar de sticlă, folie de aliminiu, hârtie, apă, chibrituri, cuburi de
gheaţă.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplul 92: “Analiza produselor mass media”. Se pune la dispoziţia
elevilor unul sau mai multe aricole de ziar/revistă care să aibă de-a face cu
mediul. Nu este strict necesar ca articolul să fie dintr-o revistă de specialitate,
poate să fie dintr-un ziar local sau central de informaţii generale. După citirea
articolului, elevii, individual sau pe grupuri de maximum cinci persoane, sunt
solicitaţi să răspundă la următoarele întrebări:
• Care este subiectul articolului?
• Cine este autorul articolului?
Aţi mai citit alte articole scrise de acest autor?
Articolul este credibil? De ce?
Ce sentimente generează? De ce?
Este prezentată o opinie proprie a autorului?
Sunt prezentate fapte?
Sunt prezentate opinii ale diferitelor persoane asupra unei probleme de mediu?
Cum credeţi că s-a realizat documentarea?
Sunt folosite expresii ambigue? (“multe oficialităţi sunt de acord că… - nu se precizează
cine sunt aceste persoane, câte sunt, ce greutate are opinia lor..);
Care sunt faptele şi care sunt opiniile prezentate?
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Un articol (mai ales de investigaţii) trebuie să cuprindă: întrebări, dovezi, concluzii, sugestii
– ce poate să facă cititorul… pot fi identificate/delimitate aceste părţi în articol?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: copii ale listei de întrebări, articole de ziar.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 93: “Accidente de poluare”. Se realizează un joc de rol
prin care se urmăreşte identificarea poziţiilor pe care se află diferite grupuri
de interes atunci când are loc un accident de poluare. Se prezintă elevilor
următoarea situaţie:
“Sistemul de epurare/neutralizare a apelor uzate al unei companii
de produse chimice este vechi, neperformant şi uneori se înregistrează
deversări de ape contaminate cu HCl în râul din vecinătatea fabricii. HCl s-a scurs în apele râului
(determinând mortalităţi însemnate ale faunei şi florei acvatice), apoi s-a infiltrat în solurile din
apropiere. Doi copii care se scăldau în râu în acel moment au fost răniţi uşor de HCl deversat.
Comunitatea locală, autorităţile de mediu, reprezentanţii companiei trebuie să găsească o soluţie”
Elevilor li se atribuie prin tragere la sorţi următoarele roluri:
• Reprezentanţi ai poluatorului (directorul companiei, contabilul, responsabilul
departamentului de mediu);
• Reprezentanţi ai comunităţii locale (localnici, asociaţii de pescuit şi vânătoare, fermieri);
• Reprezentanţi ai autorităţilor (primar, reprezentanţi ai Inspectoratului de Protecţia Mediului,
cercetători, ecologişti, reprezentanţi ai mass media locală).
Un elev prezintă colegilor acele elemente/capitole din Legea Mediului care evidenţiază
sancţiunile la care se expune poluatorul, pentru ca grupurile să poată lua deciziile în cunoştinţa
prevederilor legii.
Număr optim de participanţi: 12.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: copii ale Legii Mediului.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 94: “Toată lumea…cineva…oricine…nimeni…”. Se
solicită elevilor ca, individual sau în grupuri de trei–şase persoane, folosind
cuvintele şi expresiile din titlul activităţii, conform exemplului de mai jos,
să elaboreze o “poveste” similară, referitoare la rezolvarea unei probleme
oarecare de mediu.
Exemplu: “Toată lumea a fost sigură că cineva a făcut ceva pentru a rezolva
această problemă. Oricine ar fi putut să o facă, dar nimeni nu a acţionat. Acum
cineva suferă din această cauză, deşi a fost o responsabilitate pentru toată lumea. Toată lumea a
crezut că oricine poate să rezolve problema, dar nimeni nu a realizat că toată lumea ar fi trebuit să
încerce să o rezolve. În final toată lumea a acuzat pe cineva că nimeni nu a făcut ceea ce oricine
putea să facă”.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: copii ale “poveştii”, hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 95: “Prezentarea caracteristicilor mediului local”. Se
solicită elevilor să imagineze o prezentare a particularităţilor/specificul mediului
local, prezentare pe care să o folosescă pentru o întâlnire ipotetică cu elevi
dintr-o altă ţară, dar care lucrează la un proiect de mediu. Pe grupuri de trei-şase
persoane, trebuie să facă o listă cu elementele pe care ar trebui să le integreze
într-o astfel de prezentare, în final folosind pentru comparaţie cadrul general de

mai jos:
• Descrierea regiunii;
• Descrierea şcolii (albume foto, colaje cu fotografii/desene);
• Mesaje ale elevilor înregistrate pe o casetă video;
• Colecţii de plante, scoici, roci tipice etc;
• Ghid pentru identificarea speciilor locale, realizat de elevi;
• Descrierea problemelor de mediu cu care se confruntă zona;
• Reţele culinare locale;
• Calendar al evenimentelor/sărbătorilor locale.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

•
•
•
•
•

Exemplul 96: “Proiectarea unui oraş ecologic”. Se cere elevilor ca în
grupuri de trei-şase persoane să imagineze planul unui oraş “ecologic”, în care lear plăcea să trăiască. Ei trebuie să fie capabili să răspundă la următoarele întrebări
legate de oraşul “lor”:
•
Unde este localizat?
•
Care este numele oraşului?
•
Ce populaţie are?
Ce surse de apă foloseşte?
Ce metode de management al deşeurilor foloseşte?
Ce metode de epurare a apelor uzate foloseşte?
Ce legi/reglementări locale asigură menţinerea calităţii vieţii în oraş?
Ce plan de dezvoltare poate fi elaborat pentru a asigura şi pe viitor menţinerea specificului
acestui oraş?
Număr optim de participanţi: 12-20.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 97: ”Fertilitatea solului”. Pentru a demonstra elevilor
caracterul finit al resurselor, se foloseşte ca exemplu cantitatea/suprafaţa
de sol fertil avută la dispoziţie de oameni pentru realizarea agriculturii. Se
prezintă elevilor un măr şi se explică că acesta simbolizează planeta Pământ.
Li se cere iniţial să aprecieze ce parte din “măr” reprezintă solul fertil,
utilizat în agricultură (1/3 sau jumătate sau o zecime etc). Răspunsurile se
înregistrează pe tablă sau pe flip-chart. Mărul se taie în patru bucăţi egale, explicând că trei dintre
ele reprezintă suprafeţele acoperite de oceane, iar una singură este uscatul. Acesta din urmă se taie
în două, o parte este reprezentată de zone neospitaliere (mlaştini, munţi, deşerturi, regiuni polare),
iar cealaltă parte este dată de suprafeţele cultivate. Acestă din urmă bucată se taie în patru, trei
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reprezentând zonele în care solul este puţin fertil (sărat, nisipos etc), iar ultima parte este de fapt
cea accesibilă pentru agricultură eficientă. Din acestă parte, care reprezintă 1/32 din ”măr”, se taie
coaja, explicând elevilor că doar acea parte reprezintă solul fertil, utilizabil în agricultură.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: flip-chart, măr.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 98: “Habitate degradate”. Habitatele degradate din diferite
cauze naturale (erupţii vulcanice, alunecări de teren, furtuni, uragane,
tornade, avalanşe) sau artificiale (poluarea chimică, desecări, depozitare de
deşeuri, defrişări, exploatări miniere, canalizări, eroziune) se refac mai
repede sau mai încet funcţie de gradul de afectare, de tipul factorului
degradant şi de timpul cât a acţionat acesta. Pentru a introduce o discuţie pe
tema degradării habitatelor se poate realiza un puzzle: pe faţă să fie reprezentat un peisaj natural,
iar pe verso un peisaj degradat (industrial sau natural). Elevii lucrează în grupuri de patru-şase
persoane. Elevii sunt solicitaţi să refacă peisajul, ghidându-se după cel natural sau cel degradat.
După realizarea acestei sarcini de lucru şi funcţie de cât timp a solicitat completarea puzzle-lui, se
subliniază dificultatea refacerii unui peisaj degradat.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-40 minute.
Materiale necesare: puzzle.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 99: “Tipuri de deşeuri”. Fiecare elev ale sarcina de a face o
listă cu cel puţin zece elemente, listă care să conţină obiecte pe care le
aruncă de-a lungul a 24 de ore (şi în ce cantitate). Acestă listă este apoi
ordonată de la cel mai periculos obiect până la cel mai inofensiv. Listele se
compară, se compilează, astfel încât să se obţină date centralizate pentru
întreaga clasă. Această activitate se poate folosi pentru a introduce o prezentare asupra modului în
care datele culese (din natură sau de la persoane) trebuie să fie prelucrate pentru a elabora o
concluzie.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute pentru compilarea rezultatelor.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 100: “Surse de poluare urbană”. Pentru a studia problema
managementului deşeurilor, elevilor li se cere să identifice şi să marcheze
pe hărţi/schiţe făcute de ei, zonele de depozitare (legale/ilegale) a deşeurilor,
fie din vecinătatea şcolii, fie din cartierul în care locuiesc. Hărţile se aduc
în clasă, se compară, încercând identificarea problemelor generate de
deşeuri în zonele respective.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute pentru comentarea rezultatelor.
Materiale necesare: hârtie A4.
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• Există beneficii pentru comunitatea locală, aduse de investiţiile făcute de “proprietari”?
Dacă da, care?
• Cum se previne poluarea (inerentă) cauzată de activităţile promovate de “proprietari”?
Număr optim de participanţi: 18-24.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: hârtie A4 şi A1.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII. 86
Spaţiu: clasă.
Exemplul 102: “Cum s-au utilizat resursele de apă?”. Odată cu explozia
demografică din ultimul secol s-a modificat şi modul de utilizare a apei de către
populaţia umană. Pentru a demonstra diferenţa dintre folosirea apei în urmă cu
200 de ani şi folosirea ei în prezent, se realizează următorul joc. Scopul elevilor
care participă la fiecare rundă este de a lua cât mai multă apă dintr-o găleată aflată
în mijlocul spaţiului de joc, cu ajutorul unor bureţi mai mici sau mai mari şi de a
transporta această apă, tot cu ajutorul bureţilor, spre recipientele pe care le au la
dispoziţie (câte unul pentru fiecare perioadă/rundă). Sunt necesari mai mulţi bureţi care se vor tăia
sferturi, treimi sau jumătăţi, după cum este precizat în tabel. Jocul se desfăşoară de-a lungul a patru
runde, corespunzătoare a patru perioade:
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Perioadă

Număr
de
elevi

Tip de burete
¼ burete

1/3 burete

½ burete

burete întreg

3

3 (reprezintă
gospodăriile)

-

-

-

6

5 (reprezintă
gospodăriile)

-

Acum 50
de ani

11

-

8 (reprezintă
gospodăriile)

În prezent

20

-

14
(reprezintă
gospodăriile)

Acum
200 de
ani
Acum
100 de
ani

1 (reprezintă
exploatările
agricole)
1 (reprezintă
fabricile),
1 (reprezintă
comunitatea locală)
2 (reprezintă
fabricile),
2 (reprezintă
comunitatea locală)

1 (reprezintă
industria)
2 (reprezintă
industria)

Elevii îşi au baza (recipientul propriu pe care trebuie să-l umple) la o distanţă de cca cinci
metri de recipientul central. La sfârşitul fiecărei runde (care durează 20 de secunde) se măsoară
cantitatea de apă pe care elevii au reuşit să o adune în recipientul propriu, având la dispoziţie un
anumit tip de bureţi (câte unul pentru fiecare membru al grupului).
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: apă, patru recipiente de 5 litri, un recipient de 10 litri, 16 bureţi.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: teren de joacă, plajă.
Exemplul 103: “Puzzle-ul speciilor”. Pentru a fixa noţiuni legate de
lanţurile şi de reţelele trofice, se solicită elevilor să realizeze un puzzle (forma
pieselor poate să fie clasică sau se pot alege forme aleatorii). Puzzle-ul trebuie
să aibă minimum 20 de piese. Iniţial elevii au de ales un număr de specii egal cu
numărul de piese pe care vor să-l realizeze. Pe fiecare piesă trebuie să scrie numele unei specii.
Speciile trebuie alese astfel: cinci producători, cinci consumatori primari, cinci consumatori
secundari şi cinci prădători (consumatori terţiari). Scopul jocului este găsirea unei îmbinări a
pieselor, astfel încât să se poată forma lanţuri trofice cât mai lungi (prin asocierea pieselor). Elevii
sunt atenţionaţi să noteze mai întâi numele speciilor, pentru a se asigura că se pot îmbina, apoi să
taie piesele.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 104: “Care sunt efectele urbanizării?”. Pentru a evidenţia
efectele urbanizării asupra mediului (calitatea aerului, apei, solului, traseul
râurilor, poluare chimică, poluarea sonoră, climatul local etc), se solicită
elevilor, grupaţi în echipe de patru–şase persoane, să identifice efectele
urbanizării asupra zonei din vecinătatea şcolii sau cartierului în care
locuiesc, completând tabelul următor.
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Efecte
asupra
hidrosferei
…

Efecte
asupra
litosferei
…

Efecte
asupra
atmosferei
…

Efecte
asupra
biosferei
…

Modalităţi de limitare/
rezolvare a problemelor de
mediu
…

După completarea tabelelor de către toate grupurile de lucru, se compilează rezultatele
întregii clase.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie A4, flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 105: “Să realizăm un…circuit al apei”. Se poate demonstra
într-un mod foarte simplu cum are loc circuitul apei în natură folosind
următoarea metodă: într-o pungă de plastic se pun cca doi litri de apă, punga
se leagă, cât mai etanş apoi se pune la soare. Elevii sunt solicitaţi să identifice
ce se va întâmpla mai departe. Li se explică faptul că apa poate reprezenta
suprafaţa unui lac, prin încălzire apa se evaporă (în natură formează norii),
iar picăturile apărute prin condensare pe punga de plastic folosită ca model reprezintă ploaia care
va cădea din nou pe suprafaţa “lacului”.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: pungă de plastic, apă, hârtie A4.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 106: “Caleidoscopul naturii”. Pentru a sublinia diversitatea
excepţională a naturii se solicită elevilor să caute în mediul ambiant (în
preajma şcolii sau pe terenul de joacă), obiectele înscrise lista următoare.
Înainte de a pleca “în căutare”, elevii trebuie să deseneze pe o planşă de
carton sau hârtie format A3, un număr de piese de puzzle (conturul acestora)
egal cu cel al obiectelor pe care trebuie să le găsească în mediu. Li se atrage
atenţia elevilor că nu au voie să ia din mediu organisme animale vii (insecte, moluşte, păsări etc).
Lista de obiecte trebuie să cuprindă următoarele elemente:
• Ceva în creştere;
• Ceva care miroase frumos;
• Ceva vechi;
• Ceva care n-a fost niciodată viu;
• Ceva ce e aici, dar nu-l putem vedea;
• Ceva roşu;
• Ceva ce este acolo, dar n-ar trebui să fie;
• Ceva care respiră;
• Ceva care reprezintă adăpostul unei specii;
• Ceva moale;
• Ceva tare;
• Ceva ce ajută plantele să crească;
• Urme ale organismelor care se deplasează prin zbor;
• Ceva rotund;
• Ceva ascuţit;
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Ceva din care va rezulta o plantă.

La întoarcere, se verifică modul în care elevii au respectat cerinţele listei, dacă au adus toate
elementele cerute. Aceste obiecte trebuie lipite pe piesele de puzzle desenate anterior (indiferent
de ordine). În final elevii sunt întrebaţi dacă în opinia lor se reface imaginea diversă a naturii
ataşând obiectele aduse din natură.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie A3, creioane, markere, lipici.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 107: “De ce plutesc organismele zooplantonice în apă?”.
Se solicită elevilor să dea definiţia organismelor plantonice, enumerând şi
adaptările acestor organisme la mediu (creşterea suprafeţei portante – prin
scăderea taliei, alungirea prelungirilor, aplatizarea corpului, emiterea de
prelungiri protoplasmatice la organismele unicelulare sau prezenţa flotorilor - rezervoare de gaz cu
rol în creşterea flotabilităţii; reducerea greutăţii specifice prin scăderea formaţiunilor calcificate şi
acumularea de picături de grăsime). Fiecare adaptare enumerată va fi “verificată” imediat: elevii
au la dispoziţie hârtie de diferite grosimi, plastelină, creioane colorate, foarfeci, cu ajutorul cărora
trebuie să creeze modele ale organismelor planctonice. Acestea se imersează în apă pentru a vedea
dacă
formele
alese
sunt
cele
adecvate
pentru
acest
mediu
de
viaţă.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: hârtie A4 de diferite grosimi, plastelină, creioane colorate.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 108: “Comportamentul păsărilor”. Se prezintă elevilor
mai multe cărţi format A7, ataşate unei planşe, cărţi care reprezintă diferite
comportamente ale păsărilor (cuibărit, clocit, migraţii etc). Elevii trebuie să
identifice şi să numească aceste comportamente, notând tipul de comportament
pe fiecare carte. Elevii lucrează independent sau în grupuri de trei-şase persoane.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: copii ale planşei cu cărţi, funcţie de numărul de grupuri de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 109: “Simbolistica ornitologică”. Pentru a sublinia importanţa
elementelor simbolice legate de păsări în literatură, artă, numismatică, li se cere
elevilor să alcătuiască o colecţie de fragmente de opere literare (poezii, proză,
mituri etc), de reproduceri ale unor opere de artă plastică (picturi, gravuri,
desen, sculpturi etc), de reproduceri după bancnote, timbre, monede, pe care figurează elemente
zoomorfe şi în principal ornitomorfe. Elevii pot lucra individual sau în grupuri de patru-şase
persoane. Rezultatele căutării se prezintă în faţa întregii clase.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40-60 minute pentru prezentarea rezultatelor.
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Materiale necesare: cărţi, albume de artă etc.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 110: “Cel mai…cea mai..”. Se realizează două seturi de cărţi
care reprezintă: primul set – recorduri din lumea păsărilor (coloana I din tabelul
de mai jos), al doilea – numele speciilor care au aceste caracteristici (coloana II
din tabelul de mai jos). Fiecare elev primeşte una din cele 11 cărţi din coloana
II. Apoi se trag la sorţi, pe rând, de către un alt elev, cărţile din setul I, citindu-se cu glas tare
caracteristica (exemplu: “care este cea mai grea pasăre care trăieşte astăzi?”) – elevul care are
cartea cu specia respectivă (în cazul de faţă pasărea elefant) trebuie să arunce cartea în mijlocul
mesei şi să strige numele speciei, altfel se trece la următoarea caracteristică şi va rămâne cu cartea
pe care a primit-o. După prima rundă, dacă au rămas cărţi nedate, se poate relua jocul pentru a
realiza toate asociaţiile necesare.
I.Caracteristica
II.Specia
Cea mai mare anvergură a aripilor ( >3 m)
Albatrosul
Cel mai rapid zburător (>180km/h)
Rândunica
Cel mai rapid înotător (>45km/h)
Pinguinul
Cel mai mare ochi (6 cm)
Struţul
Cea mai înaltă pasăre actuală (>2, 5 m)
Struţul
Cea mai grea pasăre actuală (500 kg)
Pasărea elefant
Prima pasăre apărută (acum 160 milioane de ani)
Archaeopetrix
Cel mai mare ou (20 cm lungime)
Struţul
Cel mai mic ou (0,05g)
Pasărea colibri
Cea mai mică pasăre (2 cm lungime)
Pasărea colibri
Cea mai mare pasăre care a trăit vreodată (>4 m )
Pasărea Moa
Număr optim de participanţi: 12-24.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: câte un set de cărţi şi câte o listă de specii pentru fiecare grup de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 111: “Poveste despre nişte…păsări”. Pentru a evidenţia
tipurile de comportamente şi etapele vieţii unei păsări, li se cere elevilor să
imagineze un mic scenariu (cca cinci-zece “replici) care să poată constitui un
aşa-zis “album de familie” pentru o specie oarecare de păsări (exemplu: “primul
meu cuib…”, “părinţii mei”…, “prima masă etc”). Apoi, elevii sunt solicitaţi să caute imagini care
să se potrivească cu “replicile” pe care tocmai le-au imaginat. Rezultatele se prezintă în clasă.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40-60 minute pentru prezentarea rezultatelor.
Materiale necesare: cărţi, reviste etc.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 112: “Cu ce se hrăneşte fiecare pasăre?”. Se realizează două
seturi de cărţi care reprezintă: primul set – forme ale ciocurilor diferitelor păsări
(coloana I din tabelul de mai jos), al doilea – numele speciilor care au aceste
caracteristici (coloana II din tabelul de mai jos). Fiecare elev primeşte una din
cele şapte cărţi din coloana II. Apoi se trag la sorţi, pe rând, de către un alt elev, cărţile din setul I,
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citindu-se cu glas tare caracteristica (exemplu: “are ciocul lung şi subţire, se hrăneşte cu viermi şi
crustacei”) – elevul care are cartea cu specia respectivă (în cazul de faţă, pasărea kiwi) trebuie să
arunce cartea în mijlocul mesei şi să strige numele speciei, altfel se trece la următorul tip de cioc
şi va rămâne cu cartea pe care a primit-o. După prima rundă, dacă au rămas cărţi nedate, se poate
relua jocul pentru a realiza toate asociaţiile necesare.
I.Tip de cioc
Cioc lung (pentru a se hrăni cu nectar)
Cioc lung şi subţire (pentru a se hrăni cu viermi şi crustacei)
Cioc prevăzut cu pungă (pentru depozitarea peştelui)
Cioc scurt şi conic (pentru a se hrăni cu seminţe)
Cioc lung, robust (pentru a se hrăni cu fructe)
Cioc cu lame filtratoare (pentru a se hrăni cu organisme din mâl)
Cioc scurt, puternic încovoiat (pentru a se hrăni cu şcoareci, şerpi)

II.Specia
Colibri
Kiwi
Pelican
Rândunică
Tucan
Flamingo
Vultur, şoim

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: un set de cărţi şi o listă de specii pentru fiecare grup de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 113: “Cine corespunde definiţiei…?”. Pentru a favoriza
cunoşterea interpersonală în interiorul unui grup, ca şi focalizarea atenţiei asupra
problemelor ce urmează a fi abordate în cursul activităţilor viitoare, se solicită
elevilor ca, folosind listele cu “caracteristici” care le vor fi înmânate, să încerce
să găsească în interiorul grupului persoane care să corespundă cerinţelor. Lista
la care trebuie să se raporteze este următoarea:
1. Găseşte o persoană care să fi vizitat în ultimele trei luni o rezervaţie naturală şi precizează
ce rezervaţie;
2. Găseşte o persoană care să cunoscă numele ministrului mediului şi precizează care este
acest nume;
3. Găseşte o persoană care să fie membră a unei organizaţii ecologiste şi precizează care este
această organizaţie;
4. Găseşte o persoană care să cunoscă titlul raportului Naţiunilor Unite pentru Mediu şi
Dezvoltare din 1987 ) care a marcat domeniul dezvoltării durabile) şi precizează care este
acest titlu (“Our commun future” - “Viitorul nostru comun”);
5. Găseşte o persoană care are o grădină şi precizează unde se află această grădină;
6. Găseşte o persoană care să fi scris un eseu/articol despre o problemă de mediu şi precizează
cu ce ocazie;
7. Găseşte o persoană care să poată numi o problemă de mediu locală, care-l afectează direct
şi precizează care este această problemă;
8. Găseşte o persoană care să poată numi o problemă de mediu globală, care-l afectează direct
şi precizează care este această problemă;
9. Găseşte o persoană care să meargă în mod frecvent la pescuit şi precizează unde;
10. Găseşte o persoană care să fi văzut recent o specie de păsări în timpul migraţiei şi precizează
despre ce specie este vorba;
11. Găseşte o persoană care să urmărească în mod frecvent emisiuni TV despre natură şi
precizează despre ce emisiune este vorba;
12. Găseşte o persoană care să poată numi o specie pe cale de dispariţie şi precizează care este
acea specie;
13. Găseşte o persoană care să poată numi o organizaţie ecologistă internaţională şi precizează
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care este această organizaţie;
14. Găseşte o persoană care să poată explica ce este un lanţ trofic şi precizează care este această
definiţie;
15. Găseşte o persoană care să poată explica ce este un habitat şi precizează care este această
definiţie;
16. Găseşte o persoană care să poată numi o specie de insectă caracteristică zonei în care
trăieşte şi precizează care este această specie.
Elevii primesc şi copii ale următorului tabel, în care vor înscrie numele persoanei care
corespunde descrierii, cât şi răspunsul pe care acesta l-a dat la întrebare. Numărul de persoane din
grup trebuie să fie egal cu numărul de întrebări din listă (în cazul de faţă 16). Fiecare elev trebuie
să se includă şi pe sine în listă. În final se prezintă şi verifică numele înscrise în tabel şi modul în
care răspunsurile date de elevi corespund la mai multe persoane.
Număr optim de participanţi: 16-32.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: o copie a tabelului şi a listei de caracteristici pentru fiecare.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
1. Nume:
2. Nume:
3. Nume:
4. Nume:
Răspuns:
5. Nume:
Răspuns:
9. Nume:
Răspuns:
13. Nume:
Răspuns:

Răspuns:
6. Nume:

Răspuns:

Răspuns:

7. Nume:

8. Nume:

Răspuns:

Răspuns:

11. Nume:

12. Nume:

Răspuns:

Răspuns:

14. Nume:

15. Nume:

16. Nume:

Răspuns:

Răspuns:

Răspuns:

Răspuns:
10. Nume:
Răspuns:

Exemplul 114: “Cum mă pot caracteriza?”. Pentru a favoriza cunoşterea
interpersonală în interiorul unui grup, ca şi focalizarea atenţiei asupra
problemelor ce urmează a fi abordate în cursul activităţilor viitoare, se solicită
elevilor ca, folosind schema unui “blazon” să completeze spaţiile libere. În final
se prezintă blazoanele întregului grup.
Dacă aş fi o floare, aş fi….
O amintire pozitivă din natură…

Dacă aş fi un animal, aş fi….
O amintire negativă din natură…

Puncte forte care mă ajută să protejez natura Puncte slabe care mă împiedică să protejez natura
O poezie care îmi place foarte mult şi care
O nuvelă care îmi place foarte mult şi care evocă
evocă natura…
natura…
O dată importantă pentru natură (în sens
O dată importantă pentru natură (în sens
pozitiv)….
negativ)….
Cum aş vrea să fie natura în viitor…

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
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Materiale necesare: câte o copie a schemei de blazon pentru fiecare persoană.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 115: “Managementul de mediu”. Pentru a sublinia importanţa
unui management corespunzător al resurselor de mediu, se propune elevilor să găsească soluţii
care să limiteze degradarea naturii cauzată de diferite activităţi umane. Li se dă elevilor (grupaţi în
echipe de patru–şase persoane) capul tabelului următor, păstrând coloana marcată cu gri ca şi
informaţii de control, pentru a fi comparate cu cele elaborate de elevi. În final se discută în plen
care sunt soluţiile găsite de diferite grupuri.
Activităţi
antropice

Practicile unui bun management

Păstrarea vopselelor, solvenţilor şi produselor petroliere în locuri amenajate,
nu în locuri descoperite, lângă zone umede sau acolo unde există canale de
drenaj a apelor;
Repararea automobilelor care prezintă scurgeri de combustibil;
Interzicerea aruncării combustibililor pe drumuri comunale (de pământ);
Transporturi
Construirea de bazine speciale pentru captarea apei pluviale care spală
drumurile şi zonele aferente;
Reducerea construcţiei de noi drumuri şi alte unităţi aferente (benzinării,
magazine, service-auto etc).
Acoperirea suprafeţelor de pe marginea drumului cu culturi sau vegetaţie
forestieră.
Respectarea instrucţiunilor de folosire a chimicalelor, fertilizatorilor şi
pesticidelor;
Respectarea tehnicilor de conservare a solului;
Păstrarea cordoanelor de protecţie (vegetaţie forestieră) de-a lungul zonelor
umede şi cursurilor de apă;
Rotaţia culturilor agricole;
Plantarea de cordoane/perdele de protecţie (copaci) împotriva vântului;
Agricultură
Utilizarea durabilă a păşunilor;
Construirea de structuri de protecţie în zonele de pantă care prezintă pericol
de eroziune;
Construirea de bazine de dejecţie în ferme pentru a limita poluarea;
Protejarea râurilor, lacurilor, torenţilor, cu diguri acolo unde există pericolul
contaminării apelor cu dejecţiile provenite de la fermele de animale;
Monitorizarea apelor care intră şi ies din zona respectivă;
E x p l o a t ă r i Prevenirea creşterii turbidităţii în lacuri şi râuri prin construirea de bazine
de decantare a apelor provenite din zonele de exploatare;
forestiere
Plantarea unei perdele forestiere de protecţie în jurul zonei de exploatare;
Construirea de bazine, canale de captare, plantarea de vegetaţie forestieră,
pentru a preveni eroziunea solului;
Epurarea apelor contaminate;
Minerit
Monitorizarea contaminării accidentale a torenţilor, pânzei freatice cu
produse rezultate în urma exploatărilor miniere
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: câte o copie a tabelului pentru fiecare grup de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

1.

2.
3.
4.

Exemplul 116: “Ghicitori despre animale”. Se prezintă elevilor
următoarele ghicitori despre animale, fiind invitaţi apoi să creeze propriile lor
ghicitori, după modelul prezentat. Elevii lucrează (grupaţi în echipe de patru–
şase persoane sau individual.
“Pentru că nu putem face decât ceea ce natura ne-a hărăzit, ar trebui ca oamenii să fie mai
înţelegători cu noi atunci când, din întâmplare, ajungem în casele lor. Trebuie să ştiţi că
dacă nu ne-am mai face treaba în păduri oamenii ar vedea imediat cât de valoroase suntem.
Noi “măcinăm” lemnul până când ajungem să-l transformăm în fragmente mici care vor fi
descompuse apoi, asigurând fertilitatea solului” – răspuns: furnicile.
“Controlăm efectivele populaţiilor de şoareci. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor nu
ne agrează şi nu pierd nici o ocazie ca să ne distrugă. În realitate ar fi foarte simplu să ne
evitaţi, dacă v-aţi uita pe unde puneţi piciorul” – răspuns: şerpii.
“Multe specii de peşti şi păsări depind de mine pentru hrană. Totuşi, oamenii trebuie să fie
atenţi pentru că pot fi purtătorul unor boli foarte grave, aşa cum este malaria” – răspuns:
ţânţarii.
“Sunt foarte meticulos cănd este vorba de lucru. În general lucrez afară, dar mă puteţi
întâni şi în casele voastre. Mă hrănesc cu insecte dăunătoare, astfel încât aduc mari servicii
oamenilor” – răspuns: păianjenul.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: câte o copie a ghicitorilor pentru fiecare persoană sau grup.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 117: “Găseşte specia”. Se prezintă elevilor indicii cu privire
la specii animale, indicii care sunt înscrise pe cărţi format A7. Pentru fiecare
specie sunt realizate mai multe indicii/cărţi care se amestecă. La fiecare rundă/
specie se aşează cu faţa în jos cărţile cu indicii. Fiecare elev ia câte o carte şi are
posibilitatea de a indica specia. Câştigă cel care identifică mai multe specii, în mod corect. Indiciile
sunt următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ca adult zbor repede, dar ca larvă sunt imobil.
Îmi capturez prada în apropierea apei.
Mă hrănesc cu insecte.
Am un exoschelet chitinos.
Am ochi foarte mari, comparativ cu mărimea corpului.
Am patru aripi transparente cu irizaţii multicolore.
Sunt poichiloterm.
Am trei perechi de picioare.

1. Hibernez întotdeauna, cu excepţia iernilor foarte calde.
2. Trăiesc în zone umede, bălţi, lacuri, evitând căldura verii şi frigul iernii.
3. Depun ouăle în apă.
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4. Mă deplasez destul de încet.
5. Scot nişte sunete stridente.
6. Glandele pe care le am în tegument secretă substanţe foarte toxice, care îi paralizează pe
prădătorii care ar încerca să mă mănânce.
7. Pot supravieţui şi în afara apei.
8. Mă hrănesc cu insecte.
Răspuns: broasca râioasă
1. Mă pot deplasa prin înot sau prin mers.
2. Vederea îmi este bună, dar simţul mirosului este slab dezvoltat.
3. Îmi îngrijesc progenitura.
4. Am temperatura corpului constantă.
5. Pot supravieţui în toate tipurile de habitate de pe Terra.
6. Sunt biped.
7. Folosesc al doilea sistem de comunicare.
8. Sunt omnivor.
Răspuns: omul
1. În timpul verilor foarte călduroase, vizuina mea este utilizată şi de alte animale în căutare
de răcoare.
2. Am incisivii cu creştere continuă.
3. Mă hrănesc cu insecte.
4. Văzul îmi este redus.
5. Am gheare adaptate la săpat.
6. Sunt folositor oamenilor.
7. Am olfactul foarte bine dezvoltat.
8. Îmi puteţi recunoaşte vizuina dacă vedeţi pe sol nişte movile de pământ.
Răspuns: cârtiţa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Am temperatura corpului mai mare cu câteva grade ca cea a omului.
Piciorul meu are două degete anterior şi două degete posterior.
Mă deplasez prin zbor.
Am pene rezistente la nivelul cozii.
Mă hrănesc cu insecte ce parazitează arborii, viermi, furnici etc.
Adăpostul meu este o scorbură.
Trăiesc în pădure.
Am pene în culori variate.
Răspuns: ciocănitoarea
Trăiesc în lacuri, bălţi, mlaştini etc.
Am un cioc lung şi robust.
Mă hrănesc cu peşte şi crustacei.
Cuibăresc în colonii, direct pe sol.
Am o anvergură a aripilor de până la trei metri.
Zbor în stoluri lineare, alături de semenii mei.
Prind peştii plonjând în apă.
Am o pungă tegumentară sub cioc.
Răspuns: pelicanul
Mirosul şi auzul îmi sunt bine dezvoltate.
Am o coadă scurtă.
Trăiesc în păduri şi tufărişuri.
Sunt un bun căţărător.
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5.
6.
7.
8.

Cântăresc mai mult de 500 kg, ca adult.
Sunt omnivor.
Hibernez.
Am blana brună, neagră sau roşcată.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Îmi hrănesc puii cu lapte.
Sunt agil, deşi am talie mică.
Mă hrănesc cu rozătoare, ouă, păsări mici etc.
Vizuina mi-o construiesc în scorburi, sub grămezi de pietre sau în sol.
Sunt activ mai ales noaptea.
Trăiesc în vecinătatea lacurilor şi râurilor.
Am în jurul ochilor o “mască” de blană neagră.
Câinii mă sperie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dacă vrei să mă vezi, trebuie să te uiţi în apă.
Sunt carnivor şi mă hrănesc mai ales cu insecte şi chiar cu pui din propria-mi specie.
Înot foarte repede.
Am nevoie de ape reci, limpezi, bine oxigenate.
Ouăle depuse eclozează primăvara, în pârâuri liniştite.
Am solzi mărunţi şi lucioşi.
Trăiesc mai ales în zona de munte.
Sunt foarte căutat de oameni pentru carnea mea gustoasă.
Răspuns: păstrăvul
Sunt homeoterm.
Masculii au coarne.
Sunt ierbivor.
Îmi hrănesc puii cu lapte.
Trăiesc în zonele subpolare.
Omul este singurul meu duşman.
Am talie mare.
În timpul sezonului de reproducere masculii scot sunete puternice.
Răspuns: elanul
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: câte un set de cărţi pentru fiecare grup de lucru.
Grup ţintă: elevi clasele VI-XII.
Spaţiu: clasă.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
•
•
•
•

Răspuns: ursul

Răspuns: ratonul

Exemplul 118: “Resurse neregenerabile”. Diferenţierea resurselor
regenerabile de cele neregenerabile se poate sublinia prin desfăşurarea următorului
joc. Elevii sunt solicitaţi să enumere cât mai multe resurse neregenerabile, care
se vor înscrie pe tablă sau pe flip-chart. Apoi, se formează şase grupuri care să
reprezinte diferite ţări. Numărul de membri ai unui grup depinde de puterea
economică a ţării respective, astfel:
primul grup: SUA – şase membri;
al doilea grup: Franţa – cinci membri;
al treilea grup: Italia – patru membri;
al patrulea grup: Japonia – trei membri;
al cincilea grup: Africa de Sud – doi membri;
al şaselea grup: Etiopia – un membru.
Elevii vor purta ecusoane cu numele ţării pe care o reprezintă. Se pregătesc în prealabil
156

Educaţie pentru dezvoltare durabilă-vol II – Metoda jocurilor şi simulărilor
dr.Carmen Bucovală, Mihaela Cândea

jetoane care să reprezinte resursele neregenerabile, conform tabelului următor. Fiecare resursă
se găseşte preponderent într-un anumit loc de pe Terra, de aceea trebuie realizate plicuri în care
să se introducă jetoanele şi care să fie răspândite la întâmplare prin clasă (sau în locul unde se
desfăşoară jocul). Membrilor grupurilor li se explică că vor avea de căutat resursele care se mai
află încă în mediul natural.
Elevii trebuie să găsească şi să colecteze jetoanele, folosind plicuri cu numele ţării pe
care o reprezintă de-a lungul a două runde, prima de două minute şi a doua un minut. În final,
se cuantifică volumul de “resurse” pe care l-a colectat fiecare ţară şi se comentează noţiunea de
echitate intrageneraţională, ca şi element al dezvoltării durabile.
Resursa

Cantitate estimată

Fier
Bauxită
Crom
Cupru
Plumb
Staniu
Argint
Platină

230 mld tone
65 mld tone
11 mld tone
12 mld tone
1,4 mld tone
4,3 mld tone
3,6 mld tone
100 mil tone

Număr jetoane
(convenţional)
60
42
31
12
1
1
1
1

Culoare
Roşu
Albastru
Roz
Verde
Portocaliu
Galben
Violet
Negru

Număr optim de participanţi: 21.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: jetoane (conform tabelului), şase plicuri, ecusoane cu numele ţării
pentru fiecare grup.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 119: “Elaborarea unui proiect de mediu”. Orice proiect
trebuie să aibă urmatoarele elemente:
• Titlul proiectului – trebuie să fie reprezentativ pentru scopul propus;
• Sumarul proiectului;
• Scopul general al proiectului;
• Resurse umane;
• Obiectivele proiectului; acestea trebuie să fie specifice, măsurabile, realiste;
• Grupul ţintă căruia i se adresează;
• Rezultate aşteptate;
• Materialele rezultate în urma proiectului;
• Criterii de evaluare a rezultatelor;
• Fazele proiectului, principalele activităţi şi programarea lor în timp;
• Buget;
• Informaţii despre profilul instituţiei care face propunerea de proiect.
Urmărind elementele unui proiect, elevilor li se solicită să elaboreze un model de proiect
al cărui scop să fie marcarea Zilei Internaţionale a Pământului (22 Aprilie), a Zilei Internaţionale a
Mediului (5 Iunie), a Zilei Internaţionale a Apelor (22 Martie) sau a Zilei Internaţionale a Păsărilor
(1 Aprilie), în şcoală, prin implicarea colegilor, a profesorilor şi a altor membrii ai comunităţii
locale. Proiectele se prezintă în plen şi sunt notate, prin voturi, de către ceilalţi elevi.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 – 120 minute pentru prezentarea proiectelor.
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Materiale necesare: copii ale listei de elemente ale unui proiect.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplul 120: “Cum studiem problema speciilor periclitate?”.
Elevilor li se solicită să formeze grupuri de cinci-şase persoane, fiecare grup
având de ales o specie periclitată (autohtonă sau alohtonă), pe care urmează să
o studieze teoretic, răspunzând la următoarele întrebări:
Ce specie periclitată (ce problemă de mediu) este aleasă pentru investigaţie?
Ce probleme specifice vor fi analizate în cadrul investigaţiei?
Ce întrebări vor fi formulate iniţial?
Ce fel de informaţii vor fi colectate?
Ce surse de informaţii se vor folosi?
Ce instrumente/metode de cercetare se vor folosi?
Cum vor fi organizate datele obţinute?
Cum va fi prezentat raportul final?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: copii ale listei de întrebări, funcţie de numărul grupurilor.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 121: “Ce este apa?”. Pentru a aprofunda numeroasele
valenţe ale acestui subiect se solicită elevilor să aleagă din lista următoare
zece cuvinte/expresii care li se par esenţiale pentru a descrie noţiunea de
apă, adăugând eventualele cuvinte/expresii care cred că lipsesc din listă.
A bea
Acvariu
Afluent
Agricultură
Aisberg
Albastru
Alge
Aluviuni
Amonte
Apeduct
Arbore
Baie
Baltă
Baraj
Bazin hidrografic

Broască
Climat
Debit
Deşert
Eroziune
Evaporare
Fântână
Flotabilitate
Gheaţă
H2O
Impermeabil
Infiltrare
Insulă
Inundaţie
Izvor

Lagună
Mal
Mare
Mediu
Mlaştină
Moară
Natură
Navigaţie
Nor
Ocean
Ochi de apă
Pânză freatică
Peisaj
Pescuit
Planetă

Ploaie
Poluare
Râu
Rezervor
Robinet
Sănătate
Secetă
Staţie de epurare
Stropitoare
Torent
Transpiraţie
Umiditate
Val
Vapori
Viaţă

Elevii lucrează individual, apoi, pentru centralizarea datelor se grupează în perechi, apoi în
triade sau tetrade (funcţie de numărul total al elevilor) şi în final se compilează rezultatele întregii
clase.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: copii ale listei de cuvinte expresii pentru fiecare membru al grupului,
flip-chart.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 122: “Eco-turismul”. Pentru a introduce problema unui turism
durabil, li se prezintă elevilor, grupaţi în echipe de trei-cinci persoane,
următoarele afirmaţii despre turism, notate pe cărţi format A7. Ei vor avea de
ordonat aceste afirmaţii în funcţie de importanţă şi vor fixa cărţile primite pe
un tabel format A3, cu trei coloane (importanţă mare, medie, redusă). În final rezultatele activităţilor
grupurilor se compilează şi se prezintă întregii clase. Afirmaţiile sunt următoarele:
1. Dezvoltarea turismului trebuie să se bazeze pe criterii de durabilitate, ceea ce semnifică
asigurarea unei susţineri ecologice, economice, etice şi sociale pe termen lung;
2. Caracterul durabil al turismului implică adecvarea sa la contextul natural, etno-cultural
şi economic local, pentru o acceptare a influenţelor sale asupra resurselor naturale,
biodiversităţii, ca şi evidenţierea capacităţii de asimilare a impactului produs de această
activitate;
3. Trebuie considerate efectele asupra tradiţiilor locale socio-culturale, asupra identităţii
comunitătilor locale;
4. Orice decizie de dezvoltare a activităţilor turistice trebuie să ia în consideraţie toate grupurile
de interese implicate: comunitatea locală, operatorii turistici, potenţialii turişti etc;
5. Asigurarea unor servicii turistice de calitate trebuie să se împletească cu conservarea
calităţii mediului local;
6. Turismul trebuie să ofere o multitudine de oportunităţi de dezvoltare pentru economia
locală;
7. Autorităţile responsabile de planificarea şi dezvoltarea iniţiativelor în domeniul turismului
trebuie să promoveze principiile dezvoltării durabile;
8. Recunoaşterea obiectivelor economice şi sociale ale comunităţii locale răspunde principiilor
fundamentale ale dezvoltării durabile, şi anume echitatea intrageneraţională;
9. Promovarea unor forme alternative de turism, mai ales în zonele sensibile din punct de
vedere ecologic, trebuie să constituie un obiectiv al operatorilor turistici;
10. Autorităţile responsabile trebuie să promoveze crearea unor reţele de informare şi
diseminare a datelor către toate instituţiile/persoanele interesate;
11. Toţi operatorii turistici trebuie să adopte şi să promoveze un cod de conduită adecvat cu
particularităţile locale.

chart.

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: câte un set de cărţi pentru fiecare grup de lucru, tabel format A3, flipGrup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 123: “Jocul Mării Negre”. Se prezintă elevilor (care joacă
individual sau în grupuri de două – trei persoane), un panou format A2, cu mai
multe întrebări grupate pe domeniile: geografia Mării Negre, biologia Mării
Negre, ecologia Mării Negre. Fiecare domeniu cuprinde câte 15 întrebări,
grupate, în funcţie de dificultate, pe punctaje: cele mai uşoare un punct, apoi,
două, trei, patru, iar cele mai dificile cinci puncte. Întrebările se pun în plicuri, separate pe punctaje.
Elevii au posibilitatea să aleagă domeniul şi tipul de întrebare (mai uşoară sau mai dificilă), în
funcţie de întrebările rămase pe panou. Câştigă cel care are, la epuizarea întrebărilor, cel mai mare
număr de puncte acordate pentru răspunsuri corecte.
•

Domeniul l - Geografia Mării Negre:
1 punct: Prin ce strâmtoare comunică Marea Neagră cu Marea Marmara? – răspuns: Bosfor;
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1 punct: Care este cel mai mare fluviu care se varsă în Marea Neagră? – răspuns: Dunărea;
1 punct: Ce ţară delimitează sudul Mării Negre? – răspuns: Turcia;
2 puncte: Care sunt fluviile care se varsă în Marea Neagră la Nord-Est de Dunăre? –
răspuns: Nipru şi Nistru;
2 puncte: Ce gaz există sub formă dizolvată, la adâncimi mai mari de 200 de metri în Marea
Neagră? - răspuns: hidrogen sulfurat;
2 puncte: Cu ce mare comunică Marea Neagră în partea de Nord? – răspuns: Marea Azov;
3 puncte: În ce zonă platforma continentală a Mării Negre are lărgimea cea mai mare? –
răspuns: Nord-Vest;
3 puncte: Prin câte ţări trece Dunărea? – răspuns: 17;
3 puncte : Care este adâncimea maximă a platformei continentale? – răspuns: 200 m;
4 puncte: Până la ce adâncime există mişcări pe verticală, ale maselor de apă în Marea
Neagră? –răspuns: 200 m;
4 puncte: La ce adâncime se află câmpia abisală a Mării Negre? – răspuns: peste 2000 m;
4 puncte: Unde sunt zonele halistatice ale Mării Negre? – răspuns: în Vestul şi Estul Mării
Negre;
5 puncte: Care este adâncimea medie a Mării Negre? - răspuns: 1280 m;
5 puncte: Care este volumul Mării Negre? - răspuns: 530.000 km 3;
5 puncte: Care este suprafaţa Mării Negre? - răspuns: 413.490 km2.
Domeniul 2 - Biologia Mării Negre:
1 punct: Cum se numesc algele unicelulare care plutesc în masa apei? – răspuns: fitoplancton;
1 punct: Cum se numesc organismele animale care trăiesc fixate pe substrat? – răspuns:
zoobentos;
1 punct: Cum se numesc organismele animale care înoată activ în masa apei? – răspuns:
necton;
2 puncte: Cum se numesc organismele animale care trăiesc toată viaţa în placton? – răspuns:
holoplacton;
2 puncte: Cum se numesc algele care trăiesc fixate pe substrat? – răspuns: fitobentos;
2 puncte: Cum se numesc organismele animale care trăiesc doar în perioada larvară în
placton? – răspuns: meroplacton;
3 puncte: Ce sunt organismele pelagice? – răspuns: cele care trăiesc în larg;
3 puncte: Ce sunt organismele sedentare? – răspuns: cele care realizează mişcări de mică
amplitudine;
3 puncte: Ce sunt organismele vagile? - răspuns: cele care se deplasează activ în raport cu
substratul;
4 puncte: Cum se numesc migraţiile pe verticală, determinate de lumină, ale zooplanctonului?
– răspuns: nictemerale;
4 puncte: La ce fel de organisme se întâlneşte larva trocoforă? – răspuns: anelide;
4 puncte: Ce gen de alge se află în Câmpul lui Zernov? – răspuns: Phyllophora sp.;
5 puncte: Care este denumirea ştiinţifică a afalinului? – răspuns: Tursiops truncatus
ponticus;
5 puncte: Cum se numeşte specia de ctenofor introdusă accidental în Marea Neagră în anii
’80? – răspuns: Mnemiopsis leidy;
5 puncte: Ce specii de acipenseride realizează migraţii anadrome? – răspuns: sturionii.
Domeniul 3 - Ecologia Mării Negre:
1 punct: Ce cauzează eutrofizarea? – răspuns: înfloririle fitoplanctonice;
1 punct: Pe ce dată se marchează în fiecare an Ziua Internaţională a Mării Negre? – răspuns:
31 Octombrie;
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1 punct: Ce efecte au înfloririle algale asupra cantităţii de oxigen dizolvat? – răspuns:
determină hipoxie;
• 2 puncte: Cum a evoluat linia ţărmului românesc în ultimii 30 de ani? – răspuns: s-a retras;
• 2 puncte: Populaţiile cărei specii de algă macrofită brună s-au redus masiv în ultimii 30 de
ani? – răspuns: Cystoseira barbata;
• 2 puncte: Populaţiile cărei specii de peşte bental, de talie mare, s-au redus masiv în ultimii
30 de ani? – răspuns: calcanul;
• 3 puncte: Cum se numesc, cu un termen generic, algele care trăiesc fixate pe alte plante
acvatice? – răspuns: epifite;
• 3 puncte: Cum se numesc algele care suportă variaţii mari ale condiţiilor de mediu? –
răspuns: euribionte;
• 3 puncte: De ce la litoralul românesc a scăzut aportul de sedimente aduse de Dunăre? –
răspuns: datorită barajelor de pe Dunăre;
• 4 puncte: În ce an a fost interzisă capturarea delfinilor din Marea Neagră? – răspuns: 1966;
• 4 puncte: Pe ce fel de substrat trăiesc fanerogamele marine de la litoralul românesc? –
răspuns: nisipos;
• 4 puncte: Ce este enclava pre-bosforică? – răspuns: o zonă în vecinătatea Bosforului în care
se păstrează condiţiile specifice Mării Mediterane (cu salinitate ridicată);
• 5 puncte: Care sunt cauzele variaţiilor nictemerale ale zooplanctonului? – răspuns: variaţiile
de temperatură şi lumină;
• 5 puncte: Câte specii de peşti există în Marea Neagră? – răspuns: 150 de specii;
• 5 puncte: Câte specii există în Cartea Roşie a Mării Negre? – răspuns: 256 specii.
Variantă: se poate solicita elevilor să elaboreze ei înşişi o serie de întrebări care să se
încadreze în grupele menţionate anterior.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: câte un set de întrebări pe cărţi format A6 (în total 45), în plicuri (în
total 15), fixate pe o planşă format A2.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
•

Exemplul 124: “Lupta pentru existenţă”. Pentru a demonstra
complexitatea unei reţele trofice, se poate desfăşura următorul joc: se formează
patru echipe: Stepa, Marea, Lacul şi Pădurea, cu doi-şase membri. Fiecare
echipă are la dispoziţie o biocenoză (15 cărţi), care reprezintă categorii trofice
pe care trebuie să o instaleze pe un biotop (tabla de joc). Fiecare biocenoză
(echipă) este formată din:
• 5 Descompunători – bacterii – cărţi albastre -1p
• 4 Producători – plante – cărţi verzi –2p
• 3 Consumatori I – ierbivore – cărţi galbene - 3p
• 2 Consumatori II – carnivore – cărţi portocalii - 4p
• 1 Consumatori III – prădător de vârf – cărţi roşii - 5p
Fiecare echipă aruncă două zaruri de culori diferite pe rând. Numerele indicate de zaruri
vor arăta căsuţa de pe tablă unde îşi pot instala un element al ecosistemului. Dacă acel loc nu este
ocupat şi toate cele opt căsuţe din jur la fel, trebuie instalat un producător.
Dacă una dintre casuţele din jur are deja un organism (carte) instalat, se poate aşeza pe
locul indicat de zaruri, doar un organism care să îl poate consuma (lua) pe cel din jur. Dacă pe
locul indicat este deja instalat un organism şi dacă legătura trofică permite, se poate consuma (lua)
organismul deja existent.
Dacă jucătorul nu are categoria trofică necesară pierde cartea sa în favoarea echipei căreia
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aparţine organismul instalat. Jocul se încheie când toate echipele termină cărţile. Câştigătorul este
cel care a colectat cele mai multe puncte în final.
Număr optim de participanţi: 8-24.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: un set de cărţi A7 (în total 35), o planşă format A2.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 125: “Introducerea unor specii noi”. Pentru realizarea
următorului joc de rol se solicită elevilor să imagineze un scenariu care să
prevadă iniţiativa de introducere a unor specii (de amfibieni, reptile, păsări sau
mamifere) într-o zona umedă locală. Un grup de elevi (desemnat prin tragere la
sorţi) şi care are rolul de a susţine această iniţiativă, trebuie să precizeze:
• Ce specii vor fi introduse?
• De ce vor fi introduse acele specii şi nu altele?
• Ce impact (pozitiv) vor avea asupra ecosistemului local?
• În ce condiţii se va realiza pătrunderea speciilor noi?
• Ce argumente avem că nu vor avea efect negativ asupra biocenozelor locale?
Un alt grup de elevi, de asemenea, ales prin tragere la sorţi are rolul de a aduce argumente
împotriva iniţiativei susţinută de primul grup.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: listă cu întrebări multiplicată funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 126: “Circuitul apei în natură”. Fiecare elev primeşte câte o
carte de joc (format A7) pe care va trebui să scrie câteva cuvinte, maximum
o propoziţie legată de tema “Circuitul apei în natură”. Apoi un elev citeşte
întregului grup ceea ce a scris, încercând să afle cine a scris ceva asemănător.
Se formează astfel grupuri. Fiecare grup va trebuie să aleagă un titlu comun
pentru acele afirmaţii. În final, toate grupurile trebuie să încerce să stabilească
corelaţii între titlurile găsite.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: cărţi albe format A7.
Grup ţintă: elevi clasele VI-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 127: “Specii şi habitate” – se realizează mai multe bileţele
pe care se notează habitatele unor specii acvatice sau care trăiesc în zonele
ecotonale. Elevii sunt solicitaţi să asocieze specia cu habitatul corespunzător.
Se poate folosi ca model tabelul următor:
Specia
Unio pictorum
Anodonta cygnea
Nuphar luteum
Ceratotophyllum submersum
Typha latipholia

Habitat
Albia râurilor
Fundul lacurilor
Suprafaţa lacurilor, bălţilor
Apa lacurilor, bălţilor
Apa lacurilor, bălţilor
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Carex carex
Rapana venosa
Artemia salina
Ulva rigida
Valisneria spirallis

Apa lacurilor, bălţilor
Apa mării
Apa hipersalină (lacul Techirghiol)
Apa mării
Apa lacurilor, bălţilor

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: tabel multiplicat funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 128: “Curiozităţi despre animalele care trăiesc în zonele
umede”. Elevii trebuie să caute informaţii despre speciile cele mai reprezentative
din ecosistemele zonelor umede (de exemplu despre amfibieni, reptile sau
păsări) şi să realizeze propriul lor joc, adresând colegilor lor întrebări cu
răspunsul deschis (“Câţi descendenţi credeţi că produce o pereche de broaşte într-un an?” – răspuns:
50.000) sau la care trebuie să raspundă cu adevărat sau fals (“Glandele tegumentare ale unor specii
de amfibieni produc substanţe toxice care pot fi letale pentru om”).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: -.
Grup ţintă: elevi clasele VI-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 129: “Realizarea unui poster (colaj sau desen) care să
reprezinte o zonă umedă”. După realizarea posterului (individual sau în
grupuri de maximum trei-patru elevi) aceştia sunt solicitaţi să răspundă la
următoarele întrebări:
• Ce fel de zonă umedă este?
• Ce specii de plante există?
• Ce adaptări la mediu au aceste plante?
• Ce specii de nevertebrate există?
• Ce adaptări la mediu au aceste specii?
• Ce specii de vertebrate există?
• Ce adaptări la mediu au aceste specii?
• Ce exemple de lanţuri trofice pot da?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: creioane colorate, hârtie A2, liste cu întrebări multiplicate funcţie de
numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele VI-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 130: “Adaptările plantelor hidrofite/higrofite”. Pentru a
rezuma informaţiile primite de elevi cu privire la adaptările plantelor din
zonele umede se foloseşte următorul tabel, elevii fiind solicitaţi să completeze
coloana haşurată:
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Tipul
plantei
1.Plante
submerse

2.Plante
natante

3.Plante
emerse

Caracteristici

Cauze

Epiderma subţire
Tulpini flexibile
Frunze adânc crestate
Aerenchim (în frunze, tulpini)
Stomate doar pe partea
superioară a frunzelor

Asigură accesul la aerul atmosferic

Frunze mai lăţite

Creşte suprafaţa de realizare a
fotosintezei; flotabilitate

Tulpini spongioase
Rădăcini pline cu aer
Ţesuturi rezistente la acţiunea
bacteriilor descompunătoare
Frunze alungite, înguste
Rizomi
Cuticulă cerată

Asigură trasportul de gaze
Respiraţie

Reţin apa în celule

4.Plante
halofile

absorb sărurile minerale din apă
Suportă valuri şi curenţi
Creşte suprafaţa de realizare a
fotosintezei
Asigură flotabilitatea

Strat de celule ce reţin oxigenul
în jurul rădăcinii
Elimină cristale de săruri
Seminţe mari cu înveliş dur
Talie scăzută
Flori mici
Parazitism

Previn putrezirea
Se evită ruperea plantei
Ancorează planta în solul submers
Previne absorbţia în exces a sărurilor
Păstrează concentraţia osmotică
normală
Aport de oxigen
Păstrează concentraţia osmotică
normală
Împiedică pătrunderea apei
Scad pierderile de apă prin transpiraţie
Scade consumul de energie
Obţin substanţele organice de la alte
plante

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: tabel multiplicat funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 131: “Metafore…“. Se prezintă elevilor imagini ale
următoarelor obiecte (pe cărţi de joc), aceştia fiind solicitaţi să găsească
legătura cu funcţiile zonelor umede.
Burete
Zonele umede reţin apa, limitând inundaţiile
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Pernă
Zonele umede sunt loc de odihnă şi adăpost pentru speciile de peşti
şi păsări migratoare
Mixer
În zonele umede litorale se amestecă apa dulce cu cea sărată
Strecurătoare
Zonele umede filtrează sedimentele şi poluanţii
Barcă
Zonele umede sunt spaţii de recreere
Gard
Zonele umede protejează malurile împortiva eroziunii
Carte

Zonele umede sunt locuri în care se poate învăţa mult despre
biodiversitate

Hrană
Zonele umede sunt sursă de hrană pentru numeroase specii
Naştere
Multe specii folosesc zonele umede ca arii de reproducere
Bancnotă
Zonele umede au valoare economică
Ochelari de soare
Zonele umede funcţionează ca un termostat

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: tabel multiplicat funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 132: ”Amenajarea teritoriului în zonele umede-1”. Se
explică elevilor că şi zonele umede trebuie să suporte acţiuni de dezvoltare
locală, care pot include modificări ale peisajului. Se prezintă următoarea hartă,
precizând că trebuie plasate următoarele obiective pe hartă. Nu se poate
renunţa la nici un obiectiv, toate fiind necesare pentru dezvoltarea locală.
Trebuie însă să se găsească cele mai eficiente soluţii de conservare a biodiversităţii. Se mai
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realizează
cărţi
(ce trebuie
amplasate
hartă),jocurilor
cu următoarele
conţinuturi:
Educaţie
pentru
dezvoltare
durabilă-vol
II –pe
Metoda
şi simulărilor
dr.Carmen Bucovală,
• Case (şase-opt);
Mihaela Cândea

• O pompă de benzină;
 O
de benzină;
• pompă
O parcare;
• parcare;
O groapă de gunoi;
 O
• groapă
O spălătorie;
 O
de gunoi;
•
O
livadă
 O spălătorie; de meri;
• livadă
Un restaurant;
 O
de meri;
• restaurant;
O şosea;
 Un
•
Un magazin;
 O şosea;
• magazin;
O grădină de legume.
 Un
Numărdeoptim
de participanţi: 20-30.
 O grădină
legume.
Durată:
40de
minute.
Număr
optim
participanţi: 20-30.
Durată:Materiale
40 minute.necesare: cărţi format A7, hartă multiplicată funcţie de numărul de
participanţi.
Materiale necesare: cărţi format A7, hartă multiplicată funcţie de numărul de
participanţi.Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Grup
ţintă: clasă.
elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu:
Spaţiu: clasă.
Râu
Mlaştină

							

Baltă

Exemplul 133: “Amenajarea teritoriului în zonele umede-2”. Se
Exemplul
133:cinci
“Amenajarea
teritoriului
în zonele
Seelevilor
formează
grupuri a câte
trei-cinci elevi
fiecare.umede-2”.
Li se prezintă
formează
cinci
grupuri
a
câte
trei-cinci
elevi
fiecare.
Li
se
prezintă
o situaţie ipotetică, în care este necesară luarea unor decizii cu privire la
elevilorutilizările/amenajările
o situaţie ipotetică, în
care
necesarăde
luarea
decizii
cu şi la
care
poteste
fi suportate
zona unor
umedă
respectivă
priviremodul
la utilizările/amenajările
carenevoile
pot fi desuportate
de azona
umedă
în care pot fi îmbinate
conservare
naturii,
cu nevoile
respectivă şi la modul în care pot fi îmbinate nevoile de conservare a
locuitorilor din zonă. Se prezintă o hartă pe care sunt marcate principalele
naturii, cu nevoile locuitorilor din zonă. Se prezintă o hartă pe care sunt
obiective economice ale zonei. Se realizează şi următoarele cărţi de joc:
marcate principalele obiective economice ale zonei. Se realizează şi următoarele cărţi de joc:
• nouă cărţi de joc (pe care elevii sunt solicitaţi să noteze numele unor specii de plante
 nouă cărţi de joc (pe care elevii sunt solicitaţi să noteze numele unor specii de plante
higrofite);
higrofite);
• şase cărţi de joc (pe care elevii sunt solicitaţi să noteze numele unor specii de peşti);
 şase cărţi de joc (pe care elevii sunt solicitaţi să noteze numele unor specii de peşti);
• şapte cărţi de joc (pe care elevii sunt solicitaţi să noteze numele unor specii de păsări); toate
cele enumerate până acum reprezintă resursele oferite de zonele umede şi vor fi plasate pe
hartă;
• 50 de cărţi de joc (fiecare cu valoarea de 1.000.000 de unităţi). Odată “cheltuite”, unităţile
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se vor depozita într-un spaţiu separat, permiţând calcularea cheltuielilor realizate.
Mai sunt necesare şi cinci punguţe cu sol, acesta simbolizând habitatul specific zonelor
umede. Se mai realizează şi cărţi cu “roluri”, cu următorul conţinut, cărţi care vor fi plasate pe
masă cu faţa în jos, fiind luate pe rând de către cele cinci echipe:
1.Familia mea cultivă porumb în această zonă, pe o suprafaţă de 120 de acri, de 75 de ani.
Recent, am fost obligat să stopez folosirea pesticidelor. Unii localnici consideră că pesticidele
afectează organismele vii. Dacă nu mai folosesc aceste substanţe chimice voi recolta mai puţin
porumb şi voi câştiga mai puţin pentru mine şi familia mea.
Alege între următoarele măsuri: Pentru a proteja animalele din zonă donezi cinci milioane.
Pentru a continua să foloseşti pesticide – se iau două cărţi care reprezintă peşti sau păsări şi se
dau la o parte.
2. Restaurantul meu este amplasat chiar lângă lac. Afacerile au mers bine anul trecut aşa
că aş vrea să extind terasa şi parcarea, dar reglementările consiliului local arată că nu pot construi
aşa aproape de apă.
Alege între următoarele măsuri: Plăteşti 2.000.000 unităţi ca posibile pierderi de venit.
Construieşti totuşi – plăteşti 3.000.000 unităţi ca amenzi.
3. Sunt un pescar. S-au construit câteva magazine noi chiar lângă râu... deversările de
ape uzate (mai ales de la parcarea din vecinătate) au crescut. Pe termen lung populaţiile de peşti
ar putea să scadă.
Alege între următoarele măsuri: Plăteşti 2.000.000 unităţi pentru un proiect de
monitorizare a zonei umede. Dacă nu – se iau două cărţi care reprezintă peşti şi se dau la o parte.
4. Aeroportul din vecinătate este prea mic pentru traficul local. Ar fi necesară construirea
unei noi piste care să treacă prin rezervaţie. Planul propus prevede realizarea unei arii echivalente
ca şi biodiversitate/habitat în altă parte, printr-un proiect de reconstrucţie ecologică.
Alege între următoarele măsuri: dacă se construieşte, fiecare grupă de jucători trebuie
să plătească câte 1.000.000 unităţi şi se adaugă pe hartă o pungă cu sol. Dacă nu – plăteşte
1.000.000 unităţi cel care a luat cartea de pe hartă.
5. O pădure umedă se găseşte pe o proprietate privată. Proprietarul doreşte să vândă
terenul municipalităţii pentru construirea unui parc. Municipalitatea trebuie să crească pentru o
perioadă taxele locale pentru a putea plăti terenul. Dacă municipalitatea nu va reuşi să strângă o
sumă de bani suficient de mare pentru a putea plăti terenul, proprietarul va vinde unei societăţi de
construcţii, care va construi un cartier rezidenţial în zonă.
Alege între următoarele măsuri: dacă se doreşte realizarea rezervaţiei, fiecare grup de
jucători trebuie să plătească 3.000.000 unităţi pentru a colecta banii necesari. Dacă nu – se iau
două cărţi care reprezintă peşti şi două care reprezintă păsări de pe hartă şi se dau la o parte.
6. Apele de ploaie dinspre parcarea noului mall intră în lac printr-un mic pârâu. Aceste
ape transportă deşeuri solide, uleiuri de motor, benzină, care ajung în lac.
Alege între următoarele măsuri: dacă se doreşte depoluarea zonei plăteşti 1.000.000
unităţi. Dacă nu - se ia o carte care reprezintă o plantă de pe hartă şi se dă la o parte.
motor.

7. Tocmai am schimbat uleiul de la maşină. Nu am unde să depozitez uleiul scos din

Alege între următoarele măsuri: dacă se doreşte realizarea unei structuri de prelucrare/
neutralizare a hidrocarburilor, plăteşti 1.000.000 unităţi. Dacă nu - se ia o carte care reprezintă
un peşte de pe hartă şi se dă la o parte.
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8. Am o fermă de piscicultură pe lac. Construcţia de case, planificată să aibă loc în
vecinătatea lacului ar duce la creşterea concentraţiei de sedimente din apă. Dacă aceste sedimente
nu se filtrează, pescăria va fi în pericol.
Alege între următoarele măsuri: dacă se doreşte construirea unui baraj care să reducă
aportul de sedimente plăteşti 2.000.000 unităţi. Dacă nu - se iau trei cărţi care reprezintă peşti de
pe hartă şi se dau la o parte.
9. Există o mare varietate de plante în această zonă. Lucrez la Universitate ca cercetător.
Cred că cercetătorii ajută la educarea oamenilor cu privire la valoarea zonelor umede.
Adaugi două cărţi care reprezintă plante pe hartă.
10. Mi-am construit o casă chiar pe malul lacului. Din păcate, după prima iarnă casa mea
şi cea a vecinilor mei a fost inundată. Agentul imobiliar care mi-a vândut terenul m-a asigurat că
acestă zonă nu a fost niciodată inundată.
Trebuie să te muţi în altă parte şi plăteşti 4.000.000 unităţi; casele deja construite vor
servi la controlul inundaţiilor viitoare. În acelaşi timp iei o carte care reprezintă o plantă de pe
hartă şi o dai la o parte.
11. Şcoala noastră a fost construită în urmă cu 25 de ani în vecinătatea lacului. În trecut
pânza freatică era alimentată de apa din lac. În prezent, şcoala trebuie să plătească mai mult pentru
apa asigurată de municipalitate.
Fiecare grup trebuie să plătească câte 1.000.000 unităţi şi iei o carte care reprezintă o
pasăre de pe hartă şi o dai la o parte.
12. Obişnuiesc să merg la vânătoare de raţe. Plătesc o taxă către Asociaţia locală a
vânătorilor şi pescarilor. O parte din acestă taxă se foloseşte pentru protecţia habitatelor animalelor
vânate.
Plăteşti 1.000.000 unităţi şi iei o carte care reprezintă o pasăre de pe hartă şi o dai la
o parte.
13. Împreună cu elevii mei din clasa a VIII-a studiem folosirea plantelor din zonele
umede ca sursă de hrană şi de substanţe utile (mai ales în medicina tradiţională).
Se adaugă o carte care reprezintă o plantă pe hartă.
14. Primăvara ies întotdeauna în preajma lacului ca să fotografiez plantele şi animalele.
Mă gândesc să creez o prezentare pentru a arăta oamenilor frumuseţea acestei arii.
Adaugi pe hartă două cărţi care reprezintă peşti şi o carte care reprezintă păsări.
15. Vecinii mei şi cu mine am observat o specie de plantă pe care nu o mai văzusem
anterior. Cred că este nou introdusă în zona noastră şi limitează dezvoltarea plantelor autohtone.
Ne-am decis să încercăm să îndepărtăm aceste exemplare.
Adaugi două cărţi care reprezintă plante pe hartă.
16. Familia mea a creat un mic lac în curtea casei, deturnând cursul unui pârâu. În fiecare
zi vedem noi specii de păsări care iernează sau estivează aici.
Adaugi două cărţi care reprezintă păsări pe hartă.
17. Sunt un turist. Îmi place să vizitez zona lacului iarna ca să văd speciile de păsări ce
se adăpostesc aici, iar primăvara urmăresc migraţia păsărilor.
Dacă sunt mai mult de şase cărţi care reprezintă păsări pe hartă adaugi o carte care
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reprezintă o pasăre (banii pe care îi cheltuieşti aici ajută la conservarea populaţiilor de păsări).
Dacă sunt mai puţin de şase cărţi care reprezintă păsări pe hartă iei 2.000.000 unităţi din banii
strânşi (îţi vei cheltui în altă parte banii pe care îi rezervi turismului).
18. Vecinii mei şi cu mine suntem foarte activi în protecţia zonelor umede din apropiere.
Nu folosim îngrăşăminte şi pesticide, reciclăm materialele şi compostăm deşeurile organice.
Adaugi o carte care reprezintă peşti pe hartă.
19. Zonele umede pot fi folosite în fixarea poluanţilor din apă.
Dacă sunt mai puţin de patru cărţi care reprezintă plante pe hartă iei o carte care
reprezintă o pasăre şi o carte care reprezintă un peşte de pe hartă.
20. Primăria organizează o întâlnire pentru stabilirea planurilor de dezvoltare locală.
Cetăţenii ar dori să ştie mai multe despre acestă iniţiativă. Din păcate, singurul teren pentru
dezvoltare este localizat în vecinătatea zonei umede. Decizia implică toată comunitatea (toate cele
cinci grupuri de elevi care au jucat acest joc). Fiecare elev trebue să plătească 1.000.000 unităţi
într-un fond de mediu. Decizia trebuie supusă la vot şi majoritatea decide.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: hartă, cărţi de joc format A7.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 134: “Exploatarea resurselor oferite de zonele
umede”. Pentru a aborda problema resurselor/funcţiilor zonelor umede se
poate realiza un joc de rol care se desfăşoară sub forma unei discuţii ce are
loc în consiliul local, discuţie condusă de “primar”, moderată de “consilieri“
şi la care participă ca invitaţi următorii reprezentanţi ai comunităţii locale:
•
elevul 1 – este un dulgher care are o firmă de construcţii; exploatarea
lemnului din zona umedă i-ar fi utilă; ar putea să-şi dezvolte firma şi să creeze noi locuri
de muncă pentru localnici;
• elevul 2 – este patronul unui restaurant din vecinătate; vrea să mai deschidă un restaurant
pentru că afacerile au mers bine anul trecut, mai aproape de lac;
• elevul 3 – locuieşte în vecinătatea râului şi casa îi poate fi inundată dacă se modifică aspectul
zonei (dacă se construieşte, drenează etc);
• elevul 4 – este un fermier care a drenat o mlaştină aflată pe propietatea sa, folosind terenul
în agricultură;
• elevul 5 – este un vânător care cunoaşte foarte bine speciile de păsări din zonă;
• elevul 6 - este posesorul unei firme care vrea să construiască vile cu vedere spre lac;
• elevul 7 – este un ecolog care studiază biodiversitatea zonei respective;
• elevul 8 – este directorul regiei de apă locale; cunoaşte rolul zonelor umede în asigurarea
apei potabile a oraşului;
• elevul 9 – este un locuitor al zonei care consideră că aceste arii sunt sursă de insecte
dăunătoare.
Iniţial, “primarul” prezintă planul de dezvoltare a zonei, demonstrând, cu argumente,
necesitatea respectivelor măsuri. Este utilă şi prezentarea unei hărţi/machete cu “zona” gestionată
de ei. Apoi, fiecare persoană are la dispoziţie cinci minute pentru a-şi prezenta poziţia faţă de
planul de dezvoltare a zonei. “Consilierii” au dreptul de a pune întrebări atât “primarului” cât şi
reprezentanţilor comunităţii locale, pentru a clarifica opţiunile participanţilor la discuţie. Fiecare
“invitat” va primi o fişă pe care o va completa înainte de a începe discuţia, fişă cu următoarele
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rubrici:
• Numele personajului tău……………………………………………
• Ce valoare are zona respectivă pentru tine…………………………
• Ce crezi despre planurile de dezvoltare ale zonei…………………..
• Ce ar trebui făcut……………………………………………………
• Cum veţi beneficia de pe urma decizei menţionate anterior…………
• Cum va beneficia comunitatea de pe urma decizei menţionate anterior……
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: liste cu întrebări, descrierea “rolurilor”.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 135: “Densitatea apei”. Pentru a demonstra diferenţa de
densitate a apei în funcţie de diferiţi parametrii, se realizează următoarele
experimente:
•
Se ia un pahar cu apă caldă (peste 35ºC) şi un pahar cu apă rece;
se pune o picătură de colorant alimentar într-unul din cele două pahare; se
toarnă conţinutul unuia dintre pahare peste celălalt, observând stratificarea
apei (apa caldă, cu densitate mai mică, la suprafaţă);
• Punându-se un cub de gheaţă produs din apă colorată în albastru într-un pahar cu apă caldă;
chiar dacă temperatura cubului este mai scăzută, acesta pluteşte;
• Pentru a verifica densitatea apei sărate, se pune într-un vas apă foarte multă sare, apoi se
introduce un obiect cu greutate mică (de exemplu, un ou). Se poate modifica salinitatea
apei, verificând care este cantitatea de sare care asigură flotabilitatea obiectului.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: vase de laborator, termometru, coloranţi alimentari, gheaţă, sare de
bucătărie.
Grup ţintă: elevi clasele VII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 136: “Bazinul hidrografic”. Pentru a demonstra conceptul de
bazin hidrografic se poate realiza următorul montaj:
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Folosind un
pulverizator se demonstrează modul în care apa se scurge şi se acumulează în diferite puncte ale
modelului. Elevii sunt invitaţi să deseneze sau să plaseze machete de case/drumuri/ferme…etc. Se
discută eficienţa diferitelor ”planuri” de utilizare a teritoriului – pentru aceasta se pot modifica
traseele posibile ale “apelor cugătoare” şi “zonelor umede”. Se propune apoi un model mai realist,
în care sunt incluse materiale naturale:
Se poate realiza astfel clasificarea apei în: apă de suprafaţă şi apă freatică (discutând despre
modul de infiltrare al apei în diferite substraturi). Zonele umede pot fi reprezentate prin plasarea
unui material textil în zona cea mai joasă a modelului. Astfel se pot discuta rolurile zonelor umede:
limitarea inundaţiilor prin colectarea unor mari cantităţi de apă; scăderea nivelului de curgere a
apei, scăderea eroziunii solurilor/malurilor; acţionează ca un filtru, împiedicând spălarea solurilor
către zonele joase.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: vase de sticlă (acvarii), hârtie, bandă adezivă, pietriş, nisip, argilă,
sol, pulverizator, ziare, apă, folie de plastic.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 137: “Apa în fiecare anotimp”. Fiecare elev este solicitat să
realizeze un colaj (din materiale naturale, biodegradabile), în care să arate
modificările suferite de apă, în natură, de-a lungul anotimpurilor.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie, acuarele, adeziv, materiale biodegradabile.
Grup ţintă: elevi clasele V-VI.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 138:“Jurnalul apei”. Pe parcursul unui an şcolar, fiecare elev
este solicitat să ţină un “jurnal al apei“ în care să descrie ce a învăţat despre
apă la diferite discipline, ce probleme legate de acestă resursă există pe plan
local etc. În jurnal pot adăuga articole tăiate din ziare sau reviste, fotografii,
desene.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: an şcolar.
Materiale necesare: caiet, materiale pentru desen, colaje.
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Grup ţintă: elevi clasele V-VI.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 139: “Ce sunt nitraţii?”. Se poate prezenta problema efectelor
generate de nitraţi în ecosistemele acvatice într-un mod mai original. În grupuri
de câte două-trei persoane se solicită participanţilor să creeze un desen/bandă
desenată care să prezinte “povestea” alterărilor produse de nitraţi în mai multe
“episoade”. Se prezintă următoarele “texte” care vor însoţi desenul:
1. Un sac cu îngrăşăminte chimice (cu azot) este împrăştiat pe câmp…
2. Moleculele de nitraţi sunt transportate de apa de ploaie într-un lac…
3. În lac, moleculele de nitraţi sunt preluate ca hrană de plantele acvatice…
4. Numărul/densitatea plantelor creşte…
5. Plantele consumă din ce în ce mai mult oxigen…
6. Zooplanctonul şi peştii sunt afectaţi de scăderea rezervelor de oxigen…
7. Bacteriile nu mai pot descompune toată substanţa organică din apă…
8. Întregul ecosistem lacustru este în impas.
Număr optim de participanţi: 15-20.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: flip-chart, markere, creioane colorate, copii ale listei de afirmaţii pe
hârtie A5.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 140: „Agro-Bingo”. Pentru fixarea noţiunilor legate de capitolul
de tehnologii agricole şi influenţa lor asupra naturii, se poate realiza un joc
de bingo în care să se formuleze întrebări care să vizeze explicarea unora din
noţiunile prezentate mai jos. Elevii sunt invitaţi să dea definiţii noţiunilor notate
cu un număr sau cu altul astfel încât să completeze o linie sau o coloană.
1
11
21
31
41
51

2
12
22
32
42
52

3
13
23
33
43
53

4
14
24
34
44
54

5
15
25
35
45
55

6
16
26
36
46
56

7
17
27
37
47
57

8
18
28
38
48
58

9
19
29
39
49
59

10
20
30
40
50
60

1. Aciditate – Mărimea care indică conţinutul în acid al unei soluţii (soluţia solului) şi care
se măsoară prin concentraţia în ioni de hidrogen a acesteia. Se exprimă în unităţii pH
(logaritmul zecimal negativ al activităţii ionilor de hidrogen dintr-o soluţie apoasă).
2. Acumulare – Creşterea concentraţiei unei substanţe în sol datorită faptului că aportul de
substanţă este mai mare decât pierderea de substanţă.
3. Alterare – Ansamblu al schimbărilor fizice, chimice şi biochimice produse în roci la/
sau aproape de suprafaţa scoarţei terestre sub acţiunea agenţilor atmosferici, plantelor şi
microorganismelor.
4. Ameliorarea solului – Ansamblu de procedee tehnice, hidroameliorative, pedoameliorative
şi agroameliorative, folosite pentru îmbunătăţirea radicală şi durabilă a unui sol neproductiv
sau slab productiv prin eliminarea factorilor care limitează fertilitatea acestuia.
5. Amendament – Substanţă care se încorporează în sol pentru a corecta unele însuşiri fizice
şi chimice nefavorabile ale acestuia, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă pentru
plantele de cultură.
6. Amonificare – Proces biochimic prin care se eliberează azot amoniacal din compuşi
organici cu azot.
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7. Apa brută – Apă captată din surse de suprafaţă sau subterane care are calitatea sursei în
momentul prelevării şi care necesită un proces de tratare conform cerinţelor calitative ale
folosinţei.
8. Apa freatică – Apa din stratul acvifer freatic.
9. Apa de percolare – Apa care se infiltrează în sol şi este dirijată în profunzimea lui.
10. Apă poluată – Apa cu un conţinut de nitraţi mai mare de 50 mg/l
11. Apa solului - Apa aflată în interiorul solului, care ocupă porii sau o parte din porii acestuia
12. Ape interioare – Toate apele aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară
extinderea apelor teritoriale.
13. Ape de suprafaţă – Ape interioare şi respectiv marine, stătătoare şi curgătoare ale căror
suprafeţe sunt în contact cu atmosfera.
14. Ape subterane – Apele aflate sub suprafaţa terenului în zona de saturaţie şi în contact
direct cu solul sau cu subsolul.
15. Bazin hidrografic – Unitate fizico-geografică ce înglobează reţeaua hidrografică până la
cumpăna apelor.
16. Biodegradare - Descompunere a unei substanţe organice complexe în molecule mai simple
sau ioni sub acţiunea microorganismelor.
17. Coeficient de repartiţie – Raportul dintre concentraţiile unei substanţe în două
compartimente de mediu.
18. Coeficient de repartiţie sol - apă – Raportul dintre concentraţiile unei substanţe, a solului,
în fază solidă şi în fază lichidă.
19. Compactare – Tasare puternică, proces de mărire accentuată a densităţii aparente şi de
micşorare a macroporozităţii solului.
20. Concentraţia critică – Estimarea calitativă a concentraţiei unuia sau a mai multor poluanţi,
sub care nu se produc, la nivelul actual de cunoaştere, efecte nocive semnificative asupra
unor elemente specific sensibile ale solului.
21. Condiţionarea - Ambalaj hidrosolubil, protector folosit pentru a distribui pesticidele la
utilizatorul final de către circuitele de distribuţie.
22. Compost – Îngrăşământ organic rezultat în urma compostării diferitelor resturi vegetale şi
animale după o prealabilă amestecare, umezire, şi adaos de îngrăşăminte minerale.
23. Compostare – Tehnică de obţinere a unui compost din amestecuri de diferite materiale
organice şi minerale.
24. Decontaminare - Operaţiune complexă prin care se urmăreşte distrugerea microorganismelor
patogene şi condiţionat patogene de pe o suprafaţă, dintr-un spaţiu sau dintr-un produs.
25. Deratizare - Ansamblul de măsuri care are drept scop distrugerea rozătoarelor dăunătoare
dintr-un areal.
26. Dezinsecţie - Ansamblul acţiunilor (mijloacelor şi metodelor) de combatere a insectelor
care pot vehicula şi transmite boli infecto-contagioase la om şi animale.
27. Degradarea (deteriorarea) solului – Alterarea proprietăţilor solului având efecte negative
asupra unei funcţii sau mai multor funcţii ale acestuia, asupra sănătăţii umane sau asupra
mediului.
28. Denitrificare – Proces de reducere biochimică a nitraţilor sau nitriţilor sub formă de azot
gazos, fie ca oxizi de azot, fie ca azot molecular.
29. Descompunere – Desfacerea unei substanţe organice complexe în molecule mai simple
sau ioni prin procese fizice, chimice şi/sau biologice.
30. Eutrofizare – Proces de îmbogăţire excesivă în elemente nutritive solubile, îndeosebi
în nitraţi şi fosfor, a apelor subterane şi a apelor stătătoare, adesea ca urmare a folosirii
întensive a îngrăşămintelor.
31. Eroziune – Proces prin care particulele de sol sau rocă neconsolidată sunt desprinse şi
îndepărtate din loc prin acţiunea apei de scurgere de la suprafaţa solului sau prin aceea a
vântului.
32. Evoluţia solului - Totalitatea schimbărilor ce au loc în timp în sol sub influenţa factorilor
pedogenetici, inclusiv a factorilor antropici.
33. Factor limitativ – Orice condiţie care limitează funcţiile şi/sau folosirea unui sol.
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34. Fertilitatea solului – Starea obişnuită a unui sol sub aspectul capacităţii sale de a susţine
creşterea şi dezvoltarea plantelor.
35. Fertilizare – Acţiunea de aplicare a îngrăşămintelor în vederea sporirii fertilităţii solului
sau a unui substrat de cultură şi creşterii producţiei vegetale.
36. Gospodărirea (managementul) apelor – Activităţile care, printr-un ansamblu de
mijloace tehnice şi măsuri legislative, economice şi administrative, conduc la cunoaşterea,
utilizarea, valorificarea raţională, menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă
pentru satisfacerea nevoilor sociale şi economice, la protecţia împotriva epuizării şi poluării
acestor resurse, precum şi la prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive ale apelor.
37. Humificare – Descompunerea organismelor sau a unei părţi de organisme, urmată de
sinteza substanţelor humice.
38. Imobilizare - Trecerea (conversia) substanţelor sau a particulelor de sol spre o formă
(temporar) imobilă.
39. Încărcare critică – Estimarea aportului unuia sau mai multor poluanţi sub care nu se
produc, la nivelul actual de cunoaştere, efecte nocive semnificative asupra unor elemente
specific sensibile ale mediului (ale solului).
40. Influenţă antropică – Modificări ale proprietăţilor solului produse de activităţi umane.
41. Îngrăşământ – Substanţă simplă sau compusă, de natură minerală sau organică, care
contribuie direct sau indirect la menţinerea sau îmbunătăţirea nutriţiei plantelor.
42. Îngrăşământ mineral sau îngrăşământ chimic – Îngrăşământ de origine minerală sau
obţinut industrial prin procese fizice şi/sau chimice.
43. Îngrăşământ organic – Îngrăşământ obţinut din diferite produse naturale de origine
organică printr-o pregătire simplă sau prin compostare.
44. Îngrăşământ organomineral – Îngrăşământ rezultat prin amestecarea mecanică sau
prelucrare chimică a unor îngrăşăminte minerale cu îngrăşăminte organice.
45. Îngrăşăminte azotoase – Îngrăşăminte cu azot, care se găseşte sub formă nitrică,
amoniacală, amidică sau în combinaţie nitrică-amoniacală, nitrică–amonicală-amidică.
46. Îngrăşământe fosfatice - Îngrăşăminte în care fosforul se găseşte sub formă de fosfat
primar, secundar sau terţiar de calciu.
47. Îngrăşăminte complexe – Îngrăşăminte care conţin azot şi fosfor sau azot, fosfor şi potasiu.
48. Lac – Masă de apă stătătoare care ocupă o concavitate a scoarţei pământului.
49. Levigare – Deplasare în sol a substanţelor dizolvate sub acţiunea percolativă a apei sau a
altor lichide.
50. Mobilizare – Trecerea (conversia) substanţelor sau a particulelor de sol spre o formă
mobilă.
51. Nitrificare – Proces de oxidare biologică a amoniului până la nitraţi de către bacteriile
nitrificatoare din sol.
52. Pesticide - Mijloace chimice de protecţie a plantelor, obţinute prin formularea şi
condiţionarea unui (unor) ingredient(e) biologic(e) activ(e).
53. Productivitatea solului – Capacitatea unui sol de a produce recolte în condiţii obişnuite.
54. Productivitatea potenţială a solului - Capacitatea unui sol de a produce recolte în condiţii
optime (de exemplu: prin folosirea îngrăşămintelor, a pesticidelor, a irigării şi a lucrărilor
solului).
55. Râu – Masa de apă care curge în cea mai mare parte la suprafaţă în lungul unei alb
56. Resurse de apă – Apele de suprafaţă alcătuite din cursurile de apă cu deltele lor, lacuri,
bălţi, apele maritime interioare şi marea teritorială, precum şi cele subterane în totalitatea
lor.
57. Salinizare – Acumulare de săruri hidrosolubile în sol.
58. Sistem de agricultură – Mod de practicare a producţiei agricole caracterizat, îndeosebi,
prin caracterul intensiv sau extensiv al agriculturii, prin modul de folosinţă a terenurilor şi
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de îmbinare a ramurilor de producţie, prin metodele aplicate pentru menţinerea şi sporirea
fertilităţii solului, prin modul de folosire a forţei de muncă şi prin relaţiile de producţie.
59. Sol – Pătura superioară a scoarţei terestre compusă din particule minerale, materie organică,
apă, aer şi organisme.
60. Structura solului – Proprietatea materialului de sol de a avea particulele primare şi
microagregatele reunite în agregate (elemente structurale) de forme şi dimensiuni diferite,
separate între ele prin suprafeţe de contact cu legături mai slabe sau goluri.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40-50 minute.
Materiale necesare: lista întrebărilor, cartoane cu tabelul bingo pentru fiecare.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 141: “Regenerabil sau neregenerabil”. Pe Pământ există numai
cantităţi limitate de combustibili fosili, precum petrol, cărbune şi gaze naturale.
La fel, există cantităţi reduse de minereuri precum fier, cupru, fosfaţi. Aceste
resurse fie nu pot fi înlocuite în urma proceselor naturale, fie au nevoie de milioane
de ani pentru a fi refăcute. Unele resurse regenerabile şi neregenerabile, pot fi
reciclate şi reutilizate. Astfel, aceste procese scad rata de epuizare a acestor
resurse. De exemplu, dozele de aluminiu pot fi reciclate şi folosite pentru a
confecţiona alte obiecte. Reciclarea reduce nevoia de a exploata bauxita, minereul utilizat pentru
a produce aluminiul. Resursele regenerabile includ plante, animale şi apă (atunci când acestea sunt
utilizate adecvat). Plantele animalele…şi multe alte resurse naturale sunt înlocuite prin procese
naturale. Soarele, vântul, apa geotermală, mareele, cursurile de apă sunt resurse permanente.
Elevii, sunt solicitaţi să precizeze care dintre următoarele expresii desemnează resursele
regenerabile, care neregenerabile şi care inepuizabile, folosind pentru evaluare coloana marcată
cu gri a tabelului următor:
Resurse
O cultură de porumb;
Petrolul în tundra Arctică;
Cărbunii din munţii Carpaţi;
Razele soarelui;
Mareele din Marea Mediterană;
Arborii dintr-o pădure;
Minele de aur din nordul României;
Hamsiile din Marea Neagră;
Verile calde din regiunile Mediteraneene;
Nisipul de pe plajă;
Vântul din Bărăgan;
Păstrăvii din râurile de munte;
Apa din Dunăre.

Utilizare
Regenerabil
Neregenerabil
Neregenerabil
Inepuizabil
Inepuizabil
Regenerabil
Neregenerabil
Regenerabil
Inepuizabil
Neregenerabil
Inepuizabil
Regenerabil
Regenerabil

Apoi, elevii trebuie să alcătuiască o listă cu mai multe elemente prezente în spaţiul în care
se află (clasă/teren) care sunt confecţionate din resurse regenerabile şi respectiv neregenerabile şi
să răspundă la următoarele întrebări:
• Ce resurse regenerabile pot fi folosite pentru a înlocui resursele neregenerabile listate
anterior (şi invers) ?
• Ce avantaje şi dezavantaje au utilizările resurselor regenerabile în locul celor
neregenerabile?
• În ce circumstanţe o resursă regenerabilă poate deveni neregenerabilă?
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Ce resurse vor continua să fie accesibile, indiferent cât de mulţi oameni le vor utiliza?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40-50 minute.
Materiale necesare: lista întrebărilor, cartoane cu resursele pe care trebuie să le
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 142: “Resurse energetice”. Se solicită elevilor să listeze toate
tipurile de surse de energie (cărbune, petrol, gaz natural, energie nucleară, energie
solară, energie geotermală, biomasă (biogaz), eoliană, hidroenergie, combustibili
sintetici), precizând pe care dintre ele le folosesc zilnic. Se formează mai multe
grupe de elevi, fiecare “primind” un tip de energie menţionat anterior. Fiecare grup
va răspunde la următoarele întrebări:
Care este disponibilitatea acestor resurse?
Ce tehnologii sunt folosite pentru extragere şi procesare?
Care este potenţialul economic (la scară redusă şi largă)?
Care sunt argumentele pro/contra ce explică impactul de mediu şi social al utilizării
acestor resurse?
Care este istoricul utilizării acestor resurse?
Care este utilitatea acestor resurse care au un caracter durabil?
Care e potenţialul utilizării acestor resurse în ţara noastră şi în lume?
Răspunsul la aceste întrebări se prezintă tuturor elevilor.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40-50 minute.
Materiale necesare: lista întrebărilor.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 143: “Managerii pădurii”. Pornind de la rolul pădurii se
organizează o sesiune de brainstorming, care să evidenţieze activităţile umane
asociate zonelor de pădure (vânat, pescuit, drumeţii, exploatarea lemnului,
camping, escaladă, ski, săniuş, exploatarea fructelor de pădure, exploatări de
minereuri etc). Elevii trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
•
Care dintre aceste activităţi are o influenţă negativă mai mare asupra
ecosistemului?
• Care dintre aceste activităţi poate aduce mai mulţi vizitatori/turişti?
• Care dintre aceste activităţi presupune costurile iniţiale cele mai mari?
• Care dintre aceste activităţi presupune beneficiile cele mai mari?
• Care dintre aceste activităţi va satisface cele mai importante nevoi ale societăţii?
Se formează mai multe grupe de elevi. Fiecare grup va “primi” un teren împădurit de
400 de acri (162 ha) pe care îl poate utiliza/dezvolta după cum doreşte (exemplu: 200 acri pentru
conservarea biodiversităţii şi drumeţii, 80 acri pentru camping, 120 pentru exploatarea lemnului sau
vânătoare etc). Pădurea este reprezentată în principal de specii de conifere (pin) – 150 exemplare/
acru. Dacă “managerii” decid construirea de căi de acces trebuie să aibă în vedere că 1 km de drum
va ocupa 4 acri, adică 1,6 ha. Deoarece în prezent pădurea nu are căi de acces, puţini vizitatori se
aventurează în acea zonă. Există însă numeroase specii de animale sălbatice (răpitoare de noapte,
cerbi, rozătoare, urşi, ciocănitori, salamandre, tritoni, vulpi, reptile etc).
Grupurile trebuie să ia în consideraţie următoarele costuri:
• Pentru crearea unei zone de conservare a biodiversităţii (nu are căi de acces şi sunt puţini
vizitatori), costurile de management sunt de 100 unităţi/an; se estimează 5 vizitatori/acru/
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an care vor plăti o taxă de 2 unităţi/an;
• Pentru crearea unei zone de drumeţii (are căi de acces pentru vizitatori; arborii tăiaţi pentru
a construi drumuri pot fi vânduţi pentru cherestea la preţul de 10 unităţi/arbore). Construcţia
drumurilor va costa 100 unităţi/acru (pentru drum de pământ) şi 200 unităţi/acru (pentru
drum pavat). După construcţia drumului, întreţinerea lor costă 150 unităţi/acru/an. Acestă
zonă va fi utilizată de cca 50 vizitatori/acru/an, fiecare plătind 2 unităţi pentru o vizită;
• Pentru crearea unei zone de camping (zonă pentru instalarea corturilor, mese pentru
picnic, zone de parcare, locuri pentru aprinderea focului, toalete etc). Costurile vor fi: 600
unităţi/acru (pentru amenajarea unui spaţiu cu pământ bătut) şi 1000 unităţi/acru (pentru
amenajarea unui spaţiu pavat). Arborii îndepărtaţi vor putea fi vânduţi pentru cherestea cu
10 unităţi/bucată. Managementul campingului va costa 200 unităţi/acru/an. Se pot construi
patru zone de campare/acru. Construcţia de toalete (instalaţii electrice, canalizări etc)
costă 1000 unităţi/zonă de campare. Vizitatorii vor plăti 10 unităţi/persoană/noapte pentru
utilizarea zonelor de campare. Nu pot fi mai mult de 50 de persoane/acru;
• Pentru crearea unei zone pentru vânătoare/pescuit – pentru construirea drumurilor se vor
folosi informaţiile de mai sus. Managementul ariei va costa 150 unităţi/acru/an. Licenţa
pentru vânătoare costă 50 unităţi/persoană/an (nu pot fi mai mult de 10 vânători/acru/an).
Licenţa pentru pescuit costă 50 unităţi/persoană/an (nu pot fi mai mult de 10 pescari/acru/
an);
• Pentru crearea unei zone de exploatare a lemnului – profitul este de 10 unităţi/arbore tăiat.
Managementul ariei va costa 150 unităţi/acru/an (include costurile pentru replantări şi
întreţinere). Şi aici sunt necesare drumuri (se calculează costurile folosind informaţiile de
mai sus).
Pentru a realiza un plan managerial eficient, grupele de elevi vor răspunde la următoarele
întrebări:
• Care vor fi costurile?
• Cine va plăti?
• Care vor fi profiturile?
• Ce efecte vor avea planurile de dezvoltare asupra ecosistemului de pădure?
• Cum vor fi afectate speciile vegetale?
• Ce efecte vor avea planurile de dezvoltare asupra speciilor animale (hrănire, adăposturi,
migraţii, reproducere etc)?
• Ce efecte vor avea planurile de dezvoltare asupra vizitatorilor (va fi restrâns/lărgit/interzis
accesul în anumite zone şi de ce)?
“Planul” dezvoltării pentru fiecare grup este prezentat întregii clase (analizându-se raportul
cost-beneficii pentru planul de management propus, scopul fiind de a găsi echilibrul optim între
costuri, specii şi vizitatori).
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 40-50 minute.
Materiale necesare: lista cu costurile pentru fiecare tip de zonă, listă cu întrebări.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 144. “Muzeul apei”. Se folosesc mai multe mostre de apă
aduse în clasă (ex. apă provenită de la ploaia de vară, de toamnă, de la râuri,
pârâuri, mlaştini şi smârcuri, din mare etc). Elevii pot să aducă cu ei, în
sticluţe, diferite tipuri de apă. În şcoală sticluţele vor fi prevăzute cu etichete
(din hârtie) pe care va fi vizibil locul de provenienţă. Colectările se pot face
pe parcursul întregului an şi se vor compara unele cu altele.
Număr optim de participanţi: nelimitat.
Durată: 10-20 minute pentru amenajare.
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Materiale necesare: rafturi, sticluţe cu apă.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 145. „Eco-bingo”. Se prezintă elevilor afirmaţiile
următoare, fiecare dintre ei având în faţă tabelul de bingo. Jocul se
termină atunci când unul dintre elevi completează o linie (pe verticală,
orizontală sau diagonală).
Stingeţi
întotdeauna
lumina când
plecaţi din
cameră?

Închideţi
robinetul în timp
ce vă spălaţi pe
dinţi?

Ridicaţi
gunoaiele pe
care le vedeţi pe
stradă?

Aţi donat
vreodată haine
vechi?

Vă luaţi de
acasă o sacoşă
atunci când
plecaţi la
cumpărături?

Evitaţi să
cumpăraţi
cosmetice
supra-ambalate?

Aţi primit
vreodată un
cadou realizat
din materiale
reciclabile?

Folosiţi baterii
reîncărcabile
(acumulatori)?

Duceţi ziarele Folosiţi hârtiile
vechi la centrele
vechi pe
de reciclare ?
ambele feţe?
Folosiţi
şerveţele din
pânză în locul
celor din
hârtie?
Evitaţi
folosirea unei
sacoşe dacă
cumpăraţi
un singur
articol de la un
magazin?

Folosiţi
ambalaje
vechi pentru a
depozita diferite
produse?

Refolosiţi sticlele
şi borcanele?

Refolosiţi
recipientele de
plastic?

Reciclaţi
sticlele?

Evitaţi folosirea
tacâmurilor din
plastic ?

Cumpăraţi lucruri
de la magazine tip
second-hand?

Returnaţi
recipientele
de sticlă
magazinelor?

Folosiţi exact
cantitatea
necesară de
hârtie pentru
împachetat?

Aţi dat cuiva
un cadou
realizat din
materiale
reciclabile?
Faceţi schimb
de reviste cu o
altă persoană?

Acasă folosiţi
becuri
economice?
Pentru o
gustare luată la
şcoală, folosiţi
o pungă de
hârtie sau o
cutie?
Reciclaţi
ambalajele din
aluminiu?

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: tabele bingo multiplicate pentru fiecare participant, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 146. “Ce probleme avem noi…ce probleme au alţii?”
Se solicită elevilor să colecteze date astfel încât să poată completa tabelul
de mai jos. La sfârşitul activităţii se compară datele înscrise în tabel şi se
încearcă clarificarea unor concluzii.
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Ţara
Localizare
Populaţie
Ramuri
industriale
dominante
Resurse naturale
dominante
Surse majore de
energie

China

Etiopia

Ungaria

India

Mexic

România

Probleme de
mediu
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: tabele multiplicate pentru fiecare participant, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 147: “Tipuri de ambalaje şi etichete”. Deşeurile solide,
mai ales cele colectate nediferenţiat ocupă spaţii din ce în ce mai mari.
Elevii sunt solicitaţi să completeze următoarea fişă de identificare a
ambalajelor şi etichetelor.
1.
2.
3.
4.

Marca şi tipul produsului …………………………………………..
Producător ………………………………………………………….
Distribuitor …………………………………………………………
Distanţa pe care a fost transportat produsul, de la producător la distribuitor…………şi de
la distribuitor la consumator………….
5. Masa netă a produsului……………………………………………..
6. Tip de ambalaj………………………………………………………
7. Tip de etichetă ……………………………………………………...
8. Ce
tipuri
de
resurse
naturale
sunt
folosite
pentru
producerea
ambalajului………………………………………………………….
9. Ambalajul este realizat din materiale reciclabile…………………
10. Produsul este realizat din materiale reciclabile…………………..
11. Ambalajul de acest tip este posibil de reciclat în oraşul vostru…………
12. Produsul de acest tip este posibil de reciclat în oraşul vostru…………
13. Ambalajul conţine substanţe toxice………………………………...
14. Produsul conţine substanţe toxice…………………………………..
15. Au fost utilizate produse toxice pentru a fabrica ambalajul………...
16. Au fost utilizate produse toxice pentru a fabrica produsul………....
17. Ce roluri îndeplineşte ambalajul: porţionare…...reclamă….. menţinerea prospeţimii
…..siguranţă…….
18. Este necesar tot ambalajul pentru realizarea rolurilor de la întrebarea anterioară……
Explicaţi………………………………...
19. După utilizarea produsului, ce elemente se aruncă…………………
20. Ce procent din costurile produsului credeţi că reprezintă valoarea
ambalajului…………………………………………………………
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După completarea acestei fişe, elevii sunt solicitaţi să identifice mai multe produse care au
ambalaje ce depăşesc nevoile (de porţionare, reclamă, prospeţime, siguranţă etc) ale produsului.
Pentru a completa cerinţele acestei activităţi, se prezintă elevilor următoarele informaţii:
Containere de plastic
Cod
Abreviere

1
PETE

Nume

Polietilen
tereftalat

Poate fi
transparent

Da

2
HDPE
Polietilen
cu
densitate
ridicată

3
PVC

4
LDPE
Polietilen
cu
densitate
joasă

Vinil

Nu

Da

Nu
Pungi,
pahare
de unică
folosinţă
Dificultate
medie de
reciclare

Containere
tipice

Bături
răcoritoare

Lapte,
detergent

Carduri,
săpun
lichid,
detergent
lichid

Dificultatea
reciclării

Cel mai
uşor de
reciclat

Uşor de
reciclat

Dificultate
medie de
reciclare

5
PP

6
PS

7
Altele

Polipropilen

Polistiren

Răşini

Da
Tuburi
de pastă
de dinţi,
capace
de sticle,
scutece
de unică
folosinţă
Foarte
dificil de
reciclat

Da

Da

Cartoane
pentru
ouă,
pahare
pentru
băuturi
calde

Cutii

Foarte
dificil de
reciclat

Variabil

A recicla presupune: susţinerea companiilor care colectează materiale reciclabile,
cumpărarea produselor din hârtie/plastic reciclat, cumpărarea produselor de hârtie produse şi din
alte materii prime decât din lemn (ex.: din stuf, trestie etc).
A reutiliza presupune: folosirea hârtiei pe ambele feţe, folosirea recipientelor de plastic
rămase libere după folosirea conţinutului pentru ambalarea altor produse, donarea obiectelor pe
care nu le mai folosim.
A reduce utilizarea materiilor prime presupune: folosirea produselor în ambalaje reciclabile,
cumpărarea produselor vrac, mai degrabă decât a celor ambalate, refolosirea sacoşelor de plastic
sau pânză în locul acceptării celor oferite de magazine.
Număr optim de participanţi: nelimitat.
Durată: 20-30 minute pentru completarea fişei.
Materiale necesare: fişe multiplicate pentru fiecare participant, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă/magazin.
Exemplul 148: “Ciclul de viaţă al produselor”. Această noţiune
reprezintă alegerea materiilor prime, fabricarea, inclusiv conceperea
şi proiectarea, distribuirea, consumul şi utilizarea până la eliminarea/
distrugerea acestuia după folosire. Elevilor li se cere să analizeze schema
următoare:
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Deşeuri

Deşeuri

Deşeuri

Deşeuri

Deşeuri
Deşeuri

Se formează apoi grupuri de patru-cinci elevi care trebuie să analizeze ciclul de viaţă al
unui produs pe care şi-l aleg ei, folosind drept exemplu următoarea diagramă pentru ciclul de viaţă
al unui creion.

CREION
Recoltarea lemnului, tăiere pentru
oţinerea cherestelei, transportul
cherestelei la fabrică

Consumatorul foloseşte creionul şi
aruncă rsturile de lemn şi graﬁt
Cumpărătorul se deplasează la
magazin

Exploatarea graﬁtului în
mine, exploatarea argilei

Transportarea creioanelor la
magazine(comercializare en-detaile)

Confecţionarea
creioanelor

Transportarea creioanelor la depozite
(comercializare en-gros)
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: diagrame multiplicate pentru fiecare participant, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 149: “Depozite de deşeuri”. Pentru a analiza problema
depozitelor de deşeuri se solicită elevilor să aleagă între mai multe locaţii ale
unei gropi de gunoi ecologice, examinând mai întâi o secţiune printr-un depozit
de deşeuri:
Apoi elevii, grupaţi în echipe de trei-cinci persoane analizează

următoarele variante de amplasare a unui depozit de deşeuri:
• Locaţia 1: este o arie împădurită, aflată lângă un fluviu,
la 10 km de cea mai apropiată şosea, la 1,5 km de cel
mai apropiat oraş şi la trei km de o zonă de campare. În
zonă se găsesc numeroase specii de floră şi faună (păsări,
reptile, lilieci, rozătoare, cerbi, vulpi etc). În acestă
regiune sunt ierni foarte reci, cu importante căderi de
zăpadă, veri răcoroase şi precipitaţii de cca 3000 mm/an.
Prin solul nisipos apa pătrunde foarte rapid, nisipul având
o capacitate de retenţie scăzută. Solul argilos reţine apa
pe perioade lungi, având permeabilitate scăzută. Roca
mamă este impermeabilă. Zona prezintă şi un strat de apă
freatică.
•

Locaţia 2: este o zonă suburbană localizată la doi km
de o şcoală şi la cinci km de un oraş mare. Multe specii
de păsări, reptile, insecte şi mamifere se găsesc aici. În
regiune sunt ierni blânde cu puţină zăpadă, veri foarte
calde şi precipitaţii de cca 600 mm/an. Solul conţine 65%
nisip, 20% argilă, 15% mâl. Reţine mai multă apă decât
solul nisipos, dar penetrarea apei este rapidă. Pietrişul nu
reţine deloc apă.
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•

Locaţia 3: este o arie rurală învecinată unor ferme şi căi
de acces, la 30 km de cel mai apropiat oraş. Sunt multe
specii de vertebrate şi nevertebrate. Multe ferme au şi
sector zootehnic. Aici sunt ierni reci cu căderi moderate de
zăpadă şi veri calde cu precipitaţii reduse. Solul este saturat
cu apă (apa freatică este foarte aproape de suprafaţă).

•

Locaţia 4: este o arie extrem de aridă, la 40 km de cel mai
apropiat oraş. Aici există specii adaptate climatului arid.
Iernile sunt blânde (rar temperaturile coboară sub 0ºC), iar
verile extrem de călduroase cu precipitaţii sub 200 mm/an.

•

Locaţia 5: este o zonă umedă localizată în vecinătatea unui
mare centru urban. Există multe specii de păsări, reptile,
insecte, rozătoare şi specii vegetale de mlaştină. Iernile
sunt blânde, cu puţină zăpadă verile calde şi precipitaţiile
de cca 300 mm/an. Solul conţine 65% nisip, 20% argilă,
15% mâl. Reţine mai multă apă decât solul nisipos, dar
penetrarea apei este rapidă. Pietrişul nu reţine deloc apă.

După primirea acestor informaţii, grupurile vor analiza fiecare din variantele de mai sus,
alegând una dintre ele pe care o vor prezenta, cu argumente, în faţa clasei.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: scheme multiplicate pentru fiecare grup, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 150: “De la deşeuri la energie”. Se prezintă elevilor un studiu de
caz care permite analiza diferitelor poziţii faţă de problema construirii unui
incinerator de deşeuri:
”Un oraş cu 100.000 locuitori, în plină dezvoltare socio-economică.
Depozitul de deşeuri folosit până acum şi-a depăşit capacitatea şi urmează să fie
închis în maximum doi ani. Costurile ce trebuie plătite de locuitori sunt din ce în
ce mai mari (costul depozitării unei tone de deşeuri a crescut cu 40% din cauza
spaţiului redus al depozitului). Cel mai apropiat depozit este situat la 50 km distanţă şi utilizarea
lui ar fi şi mai costisitoare. Primăria a hotărât lansarea unui program de reciclare care a redus cu
20% cantitatea de deşeuri depozitată. Totuşi, nu este suficient, de aceea s-au propus două soluţii:
dezvoltarea unui nou depozit sau construirea unui incinerator. Spaţiul însă nu permite construirea
unui nou depozit, şi oricum şi-ar atinge capacitatea maximă în cca. doi ani, dată fiind actuala
rată de creştere a populaţiei şi de producere a deşeurilor. A doua opţiune este de a construi un
incinerator. Căile de acces sunt deja existente (şosele şi căi ferate). Energia produsă prin incinerarea
deşeurilor poate fi folosită pentru încălzirea locuinţelor, iluminatul public etc. Această zonă este
în vecinătatea depozitelor de deşeuri, deci costurile legate de depozitarea cenuşii rezultate ar fi
scăzute. Există însă preocuparea legată de toxicitatea gazelor degajate în procesul de ardere. La
fel, dacă sunt arse produse toxice, cenuşa trebuie tratată (aceasta implică şi costuri suplimentare).
Materialele reciclabile trebuie, de asemenea, să fie separate înainte de incinerare.”
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Elevii sunt solicitaţi să susţină, sau nu, una dintre variantele prezentate anterior, sau să
vină cu alte idei/soluţii de rezolvare a problemei deşeurilor, argumentând de fiecare dată. Elevii
vor “interpreta” unul din rolurile următoare:
1. Membru al unui grup de iniţiativă care susţine construirea incineratorului (din acest grup
fac parte oameni de afaceri, proprietari de terenuri etc);
2. Membru al unui grup de iniţiativă care se împotriveşte construirii incineratorului (din acest
grup fac parte rezidenţi ai zonelor învecinate);
3. Reprezentant al unei firme care colectează deşeuri menajere;
4. Reprezentant al unei firme de reciclare a plasticului şi hârtiei;
5. Reprezentant al unei firme de construcţii, interesată de realizarea incineratorului;
6. Expert în amenajarea depozitelor de deşeuri;
7. Ecolog, expert în managementul poluării aerului;
8. Reprezentant al Inspectoratului de Protecţia Mediului;
9. Reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Resurse Naturale.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40-50 minute.
Materiale necesare: descrierea studiului de caz pentru fiecare elev/grup, bileţele care să
conţină rolurile de îndeplinit de către fiecare elev/grup.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 151: “Managementul riscurilor”. Pentru a evalua părerile
elevilor cu privire la activităţile umane cu potenţial de risc pentru sănătatea/
viaţa omului, se prezintă următoarea listă, având completată doar prima
coloană:
Activitate/tehnologie
Energia nucleară
Utilizarea automobilelor
Fumatul
Armele de foc
Utilizarea motocicletei
Folosirea băuturilor alcoolice
Pilotarea unui avion
Folosirea pesticidelor
Stingerea incendiilor
Lucrul în construcţii
Vânătoarea
Alpinismul
Ciclismul
Folosirea energiei electrice
Înotul
Schiatul
Folosirea razelor X
Folosirea coloranţilor alimentari
Folosirea conservanţilor alimentari
Vaccinurile
Folosirea aparatelor electrocasnice

Părerea experţilor
15
1
4
2
5
3
10
7
14
11
16
20
13
8
9
21
6
12
17
19
18
184

Părerea personală
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Apoi, elevii sunt solicitaţi să clasifice, de la cea mai riscantă, la cea mai puţin riscantă,
următoarele activităţi. În final se compară cu estimările experţilor. Se discută argumentele ce pot
fi aduse pentru a fundamenta o opinie sau alta. Se continuă activitatea prezentând următoarea listă
a problemelor de mediu, care trebuie să fie clasificate, de la cea mai puţin puţin periculoasă la cea
mai periculoasă. Elevii trebuie să explice fiecare opinie prezentată:
Problema de mediu
Clasificare
Poluarea aerului
Contaminarea cu metale grele a solului
Calitatea deficitară a apei potabile
Expunerea organismului uman la pesticide
Modificările climatice globale
Dificultatea realizării de tehnologii nepoluante (tehnologiile “verzi”)
Degradarea stratului de ozon
Despăduriri
Deşertificare
Degradarea habitatelor speciilor sălbatice
Scăderea biodiversităţii
Introducerea de specii noi
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40-50 minute.
Materiale necesare: tabele multiplicate funcţie de numărul de elevi/grupe, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 152: “Poluarea electromagnetică”. Cercetările au
arătat cum câmpurile electromagnetice puternice cu anumiţi parametri
determină dereglări ale sistemelor cardio-vascular, endocrin şi nervos.
Câmpurile electromagnetice au o acţiune negativă asupra imunităţii
organismelor. Pentru majoritatea oraşelor mari, de actualitate este
problema iradierii electromagnetice de la liniile de înaltă tensiune, dar
şi cea generată de majoritatea obiectelor electrocasnice din gospodărie. Măsurătorile câmpurilor
magnetice generate de tramvaie, troleibuze, metrou, au arătat că pasagerii sunt supuşi unei
acţiuni care depăşeşte de două-patru ori nivelul maxim admisibil stabilit de normele europene.
Nivelul confortului casnic, de cele mai multe ori, se apreciază prin cantitatea aparaturii electrice,
care facilitează viaţa noastră. Însă, acestea contribuie la fondul electromagnetic casnic. Totuşi
nu este cazul ca să arunci la gunoi televizorul J. Fără a renunţa la confort, să ne străduim să
reducem această influenţă nefavorabilă, întreprinzând câteva acţiuni simple. Efectele radiaţiilor
electromagnetice nu se văd imediat, ci în timp.
Elevii sunt solicitaţi să analizeze acest tip de poluare, completând următorul tabel:
Instalaţie/aparat
Transformator
Ceas electronic de masă
Calculator
Casetofon
Foen
Cuptor cu microunde
Frigider
Aspirator
Maşină de spălat vase
Masină de spălat rufe
Radiator electric
Fier de călcat

Expunere (minute/zi)
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Apoi, elevii trebuie să menţioneze cel puţin trei măsuri de limitare a expunerii la câmpurile
electromagnetice (deci măsuri de igienă a activităţii de zi cu zi).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: tabele multiplicate funcţie de numărul de elevi/grupe, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 153: “Clorul - prieten sau duşman?” Clorul este un
gaz galben verzui, coroziv şi toxic, cu miros ascuţit şi de două-patru
ori mai greu ca aerul. Se combină cu uşurinţă cu alte elemente. Are
o mare varietate de utilizări casnice, industriale, medicale etc. Pentru
a evidenţia utilizările clorului, elevii sunt solicitaţi să realizeze o listă
cu produse obţinute cu ajutorul clorului. Se poate folosi ca termen de
comparaţie următorul tabel:
Nailon
Filme foto
Hârtie
Cauciucuri
Vitamine
Vopsea
Extinctoare

Produse obţinute cu ajutorul clorului
Lipici
Ţevi de plastic
Ţesături de poliester
Dizolvant
Gelatină
Circuite integrate
Butelii de plastic
Vinil
CD-uri
Pastă de dinţi
Telefoane
Pungi de plastic
Detergenţi
Ziare
Radiere
Dezinfectant
Oglinzi
Saci de dormit
Pantofi
Etichete de plastic Detartrant

Expunerea la clor are loc de cele mai multe ori la locul de muncă (pentru persoanele care
lucrează în fabrici ce utilizează clorul). Efectele asupra sănătăţii umane depid de tipul de compuşi,
de concentraţie, de durata expunerii la clor sau de starea de sănătate a persoanei respective.
Consecinţele pot fi dispnee, tuse, arsuri, congestie pulmonară (cele mai frecvente simptome sunt
determinate de inhalarea gazului).
Contactul tegumentelor cu clorul duce la iritaţii ale pielii şi mucoaselor. Unul dintre
produsele cele mai importante, sintetizate pornind de la clor este DDT (diclor–difenil-tricloretanul).
În urmă cu cinci-şase decenii era unul dintre pesticidele cele mai utilizate/eficiente. S-a demonstrat,
însă, că se acumulează de-a lungul lanţurilor trofice, concentraţia acestuia crescând pe măsură ce
ne apropiem de vârful piramidei trofice.
Deşi în ţările dezvoltate utilizarea DDT a fost interzisă şi în prezent în unele zone din
Africa acesta este folosit pentru combaterea agentului patogen al malariei (ţânţarul Anofel) sau
pentru distrugerea unor paraziţi ai culturilor agricole.
Prin interzicerea utilizării DDT (şi în general a organocloruratelor), unii fermieri au crescut
cantitatea de organofosforice folosite. Clorul este folosit de asemenea şi pentru tratarea apelor ce
urmează a fi folosite ca ape potabile. Se folosesc în prezent numeroşi solvenţi cloruraţi, pentru
diferite domenii de activitate:
Substanţe
Caracteristici
Utilizare

TCA
TCE (tricloretilenul)
(1,1,1,triclormetanul)
Noninflamabil,
Puţin inflamabil,
incolor, uşor solubil
incolor, uşor solubil
în apă
în apă
Agent de răcire, de
Agent de degresare,
curăţat
de curăţat
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PCE (percloretilenul)
Noninflamabil,
neexplozibil, insolubil
în apă
Agent de degresare, de
curăţat
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Efecte asupra
sănătăţii
umane

Iritant pentru
tegumente, mucoase
şi căi respriratorii,
deprimant al
sistemului nervos
central

Iritant, dă dureri
de cap, afectează
rinichii, ficatul

Iritant, scade
capacitatea de
concentrare şi de
coordonare

Efecte asupra
mediului

Degradarea stratului
de ozon

Poluarea apei freatice

Poluarea aerului

Modalitate de
contaminare

Inhalare, absorbţie la
nivelul tegumentelor,
ingestie

Inhalare, absorbţie la
nivelul tegumentelor,
ingestie

Surse

Expunere ocupaţională

Inhalare, absorbţie la
nivelul tegumentelor,
ingestie
Expunere
ocupaţională,
deversări accidentale

Expunere ocupaţională,
deversări accidentale

Se realizează o dezbatere cu privire la utilizările clorului şi, respectiv, la efectele negative
pe care le poate avea asupra mediului. Pentru evaluarea contribuţiilor elevilor (pro şi contra) se
foloseşte următorul tabel:
PRO
(valoarea
Stilul
intervenţiei: prezentării
1-10)
….
…..
CONTRA
(valoarea
Stilul
intervenţiei: prezentării
1-10)
….
…..

Organizarea Utilizarea informaţiei
argumentelor primită de la profesor
……

…..

Organizarea Utilizarea informaţiei
argumentelor primită de la profesor
……

…..

Calitatea
argumentelor
originale
……
Calitatea
argumentelor
originale
……

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: tabele multiplicate funcţie de numărul de elevi/grupe, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 154: “Reţeaua trofică”. Pentru a realiza acest joc trebuie
pregătite 12 cărţi de joc care reprezintă producători primari, nouă cărţi care
reprezintă consumatorii primari, şase sunt consumatori secundari, trei
consumatori terţiari. Fiecare participant primeşte câte o carte. Jocul începe cu
consumatorii primari care încearcă să captureze un producător. Atunci când îl
prind leagă un fir de mâna respectivului. Fiecare consumator primar trebuie să
captureze mai mulţi producători. Jocul continuă similar pentru consumatorii secundari şi terţiari,
până când se realizează o reţea trofică.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: 30 cărţi de joc, sfoară.
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Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: teren de joacă.

Exemplul 155: “Prevenirea incendiilor de pădure”. Elevii sunt
solicitaţi să-şi imagineze un peisaj montan, în care se află bogate
ecosisteme de pădure şi în care şi-au construit o casă. Ce măsuri trebuie
luate pentru a preveni incendiile de pădure, care ar afecta şi proprietatea
respectivă? Se poate folosi următorul tabel în care să se înregistreze
alternativele posibile:
Criterii de selecţie
Mutarea într-o zonă cu
mai puţin risc
Construirea de iazuri
Cumpărarea unei
asigurări de incendiu
pentru casă
Acoperirea casei cu
material ignifug
Tăierea copacilor din
jurul casei
…..
…..
…..

Siguranţa
personală

Frumuseţea
peisajului

Impactul
economic

Impactul
ecologic

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: tabele multiplicate funcţie de numărul de elevi/grupe, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 156: “Teatru de păpuşi”. Elevii sunt solicitaţi să-şi imagineze
mai multe modele de păpuşi, cu care să realizeze o mică piesă de teatru cu o
tematică legată de natură, de mediul local sau de probleme care afectează
mediul. Păpuşile se pot confecţiona în maniera clasică, cu fire sau beţe care să
le susţină sau doar siluete de animale sau plante, care să fie proiectate pe un
ecran sau perete alb cu ajutorul luminii. La fel de bine se pot crea mici păpuşi
care să fie fixate pe degete. „Scenariul” se discută cu toţi elevii participanţi.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50-100 minute pentru confecţionarea păpuşilor, 15-20 minute pentru prezentarea
spectacolului.
Materiale necesare: hârtie, pânză cartoane colorate, lână, creioane etc.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 157: “Consiliul de administraţie”. Pentru a exersa luarea
deciziilor, elevii sunt solicitaţi să-şi imagineze că sunt membrii unui
consiliu de administraţie al unei companii a cărei activitate are un impact
(pozitiv sau negativ) asupra mediului. Elevii (grupaţi în echipe de trei188
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şase persoane) trebuie să stabilească:
• Care sunt scopurile companiei (trecute, prezente şi viitoare);
• Care sunt clienţii companiei;
• Care este ciclul de viaţă al produselor realizate şi care segmente ale ciclului de viaţă
sunt în legătură directă cu compania (manufacturare, vânzare, transport, managementul
deşeurilor);
• Cum se realizează produsele (care sunt materiile prime, sursele de energie, care este
impactul asupra mediului);
• Ce rol are mediul în luarea deciziilor manageriale;
• Alte detalii necesare (ex.: rolul companiei în programele de mediu, parteneriate, acţiuni
educative şi sociale etc).
La sfârşitul activităţii, fiecare grup (“consiliu de administraţie”) prezintă “compania” pe
care a imaginat-o.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: lista de elemente pe care trebuie să le clarifice cu privire la “companie”
multiplicată funcţie de numărul de grupuri/elevi, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 158: “Valoarea apei”. Fiecare resursă are o valoare specială
pentru diferite comunităţi umane. Pentru a identifica valoarea apei pentru
elevi, aceştia vor fi solicitaţi să completeze următorul tabel (numai prima
coloană), ordonând funcţie de importanţa pe care o acordă, diferite utilizări
ale apei. Elevii pot adăuga valori care nu au fost menţionate iniţial, urmând
ca acestea să fie negociate ulterior. Apoi se completează şi a doua coloană (prin discuţii între
membrii unui micro-grup), apoi de către întregul grup (prin negocierea între micro-grupuri).
Rezultatele finale reprezintă concluziile întregului grup.
Apa – valoare
Valoarea ecologică
Valoarea energetică
Pescuit
Apă potabilă
Irigaţii
Industrie
Recreere/estetic
Transport
Dezvoltare socială
……
……

Individual

Micro-grup

Întregul grup

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: tabel multiplicat funcţie de numărul de grupuri/elevi, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 159: “Utilizarea apei”. Apa este o resursă aparent
inepuizabilă, poate şi pentru că nu avem sentimentul proprietăţii asupra
ei, astfel încât să o gestionăm mai responsabil. Pentru a demonstra acest
aspect, fiecărui grup i se atribuie, prin tragere la sorţi, mai multe roluri,
dintre cele enumerate mai jos. Fiecare rol se notează pe o carte care se
multiplică de două-trei ori, funcţie de numărul de participanţi. În mijlocul spaţiului de joc se
plasează un recipient (vas, găleată etc) plin cu apă. Fiecare elev are la dispoziţie un pahar, pe
care îl va folosi pentru a-şi umple recipientul propriu (apa de care au nevoie). Pe carte se înscrie
şi ce nevoi de apă are elevul respectiv. Aceste valori (unul, două, trei pahare) vor fi folosite ca
termen de control, deoarece la început fiecare elev trebuie să încerce să estimeze nevoile de apă
ale „activităţii” sale. După ce ia o anume cantitate de apă elevul trebuie să justifice la ce o va folosi
(din pespectiva interesului/”profesiei” sale) La sfârşitul activităţi se discută nevoile diferite de apă
ale diferitelor domenii sociale/industriale, concluzionând că apa este o resursă epuizabilă.
• Fermier – iei două pahare;
• Proprietarul unei mine de cărbune - iei două pahare;
• Proprietarul unei case (care are şi o mică grădină de legume) - iei un pahar;
• Proprietarul unui apartament în centrul oraşului - iei două pahare;
• Proprietarul unei fabrici de textile - iei două pahare;
• Acţionar la o companie de hidroelectricitate – pui patru pahare;
• Primar al unui oraş de talie medie - iei trei pahare;
• Proprietarul unei fabrici de ambalaje din lemn - iei un pahar.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: vas cu apă, pahare, recipiente pentru fiecare grup, cărţi cu “rolurile
de îndeplinit”.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: teren de joacă.
Exemplul 160: “Există sau nu?” Se prezintă elevilor mai multe curiozităţi
despre plante şi animale, de tipul:
• Ficusul strangulator este o plantă care blochează circulaţia substanţelor
organice şi anorganice în arborii pe care se agaţă.
• Peştele arcaş proiectează un jet de apă până la 1,2 m distanţă, paralizând prada aflată pe
uscat.
• Rândunica (unele specii) îşi construieşte cuibul din salivă.
• Rafflesia arnoldi este o plantă care are flori de peste 16 kg şi 1 m diametru.
• Welwitzchia mirabilis este o plantă care trăieşte sute de ani şi are doar două frunze.
La sfârşitul fiecărei afirmaţii elevii sunt întrebaţi dacă există sau nu, cu adevărat aceste
specii. La sfârşitul prezentării exemplelor, elevii sunt solicitaţi să caute astfel de curiozităţi despre
plante şi animale pe care să le prezinte colegilor lor în ora/orele următoare. Fiecare afirmaţie va fi
introdusă de expresia “există sau nu…”
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: -.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 161: “Relaţiile interspecifice”. Pentru a evidenţia varietatea/
multitudinea de relaţii ce se pot stabili în interiorul unei biocenoze, se
prezintă elevilor mai multe cărţi format A7 pe care se notează numele mai
multor specii (alge, ciuperci, vulpe, pisică, iepure, şoim, şoarece, bacterie,
şarpe, stejar, iarbă, melc, porumbel, corb, lăcustă, vierme). Se formează
două echipe, fiecare echipă alegând la întâmplare concomitent, câte o carte;
elevii trebuie să precizeze ce relaţii se stabilesc între cele două specii alese (neutralism, comensalism,
simbioză, parazitism, prădătorism).
Număr optim de participanţi: 8-16.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: cărţi de joc format A7.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-IX.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 162: “Pânza vieţii”. Pentru a evidenţia diversitatea
componentelor mediului, elevii se aşează în cerc. Cel care începe jocul aruncă
un ghem de sfoară unui alt elev, păstrând capătul liber al sforii la sine şi
spunând în acelaşi timp un cuvânt/o noţiune legată de mediu (ex.: sol). Cel
care primeşte ghemul trebuie să spună un cuvânt care să aibă legătură cu
primul, explicând dacă este nevoie în ce constă acestă legătură, apoi aruncă ghemul unui alt coleg.
Elevii nu au voie să repete cuvintele spuse.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: ghem de sfoară.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă/teren de joacă.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplul 163: “Dezbateri”. Se propune elevilor discutarea mai multor
subiecte, alese din următoarea listă. La sfârşitul activităţii elevii sunt invitaţi să
propună şi ei alte subiecte, precum:
•
Un acvariu închis ermetic (cu alge, peşti etc) întreţine viaţa câtă vreme este
sub razele Soarelui?
•
Care sunt factorii limitanţi pentru domenii ecologice precum: estuare,
abisurile oceanice, largul mării, fundul unui lac adânc?
De ce există mai multe hamsii decât rechini într-un ecosistem?
De ce câmpiile abisale susţin o biomasă mai redusă decât un recif?
De ce nu se folosesc zonele hadale ale oceanelor ca de depozite pentru deşeuri nucleare
radioactive?
Se pot folosi animale pentru testarea diferitelor substanţe chimice? De ce?
Ce factori topografici/climatici duc la scăderea/creşterea poluării în oraşul vostru?
Cum alterează omul circuitul apei în natură?
În ce condiţii un sistem natural (ex.: un râu) îşi poate depăşi capacitatea de autoepurare?
Ce ar presupune internalizarea costurilor de mediu pentru diferite produse?
Într-o baltă, suprafaţa apei este acoperită de frunze de nufăr. În prima zi este o frunză, a
doua zi două, a treia zi patru, şi aşa mai departe. În a 30 zi, suprafaţa lacului este complet
acoperită de frunze. În ce zi suprafaţa lacului este acoperită pe jumătate? Cum se numeşte
acest tip de creştere?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
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Materiale necesare: listă de întrebări multiplicate funcţie de numărul de participanţi sau
grupuri.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 164: “Surse de poluare”. Pentru a evidenţia diversitatea
surselor de poluare se oferă elevilor următoarea schemă, multiplicată
funcţie de numărul de participanţi sau grupuri. În final se compară cele
înscrise pe schemele date. Fiecare participant/grup are de menţionat pe
schemă tipuri de poluare identifcată: cu hidrocarburi, sonoră, cu
pesticide etc.
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: scheme, multiplicate funcţie de numărul de participanţi sau grupuri.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 165: “Simptomele arborilor”. Influenţa antropică determină des
şi alterări ale organismelor vii. Arborii pot suferi diferite degradări. Se prezintă
elevilor următoarea schemă, încercând identificarea cauzelor care au dus la
aceste degradări ale arborilor (ex.: frunze perforate – determinate de insecte
fitofage sau de variaţii de temperatură; înnegrirea frunzelor - variaţii de temperatură; pete sau
excrescenţe pe frunze – atacuri ale insectelor, oxizi din atmosferă, pesticide, îngrăşăminte în exces;
marginea frunzelor îngălbenită - variaţii de temperatură, umiditate scăzută; căderea bruscă a
frunzelor – secetă, acţiunea insectelor; frunze răsucite – pesticide, temperaturi scăzute).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20-30 minute.
Materiale necesare: scheme, multiplicate funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 166: “Evaluarea gravităţii problemelor de mediu”.
Pentru a evalua impactul diferitelor activităţi umane asupra naturii. Se alege
o activitate anume (ex.: construirea unui centru turistic tip Aquaparc) şi se
încearcă completarea următoarei matrice:
Mediul

Componenta

Apă
Aer
Mediul abiotic
Sol
Floră
Mediu biotic
Faună
Populaţia umană
Activitate economică
Mediu antropic
Peisaje
Impact asupra mediului (suma: valoare +/-)

Activităţi de realizat pentru atingerea
obiectivelor proiectului
A1
A2
A3
A4
A5

Se folosesc următoarele notaţii:
nu au impact
au impact ( 1=impact scăzut, 2=impact realativ scăzut,
3=impact mediu,
4=impact relativ ridicat,
5=impact ridicat). La fiecare notaţie se adaugă indicele (+) dacă
impactul este pozitiv sau (-) dacă impactul este negativ).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-50 minute.
Materiale necesare: matrice multiplicată funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 167: “Culorile naturii”. Pentru a evidenţia marea varietate
coloristică a elementelor naturale, dar şi fenomenele de mimetism şi homocromie
se cere elevilor să-şi aleagă fiecare (individual sau în grupuri) o culoare. Odată
ajunşi în natură (plajă, parc, pădure), li se cere elevilor să caute cât mai multe
elemente care să aibă culoarea respectivă (li se explică elevilor că nu trebuie să distrugă/altereze
speciile pe care le întâlnesc).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-60 minute.
Materiale necesare: -.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: parc, plajă, pădure.
Exemplul 168: “Arta şi natura”. Pentru a evidenţia marea varietate
coloristică şi de formă a elementelor naturale, se cere elevilor ca la sfârşitul
unei activităţi în natură să preleveze acele elemente care le pot fi utile în
realizarea unor obiecte de artă (ex.: confecţionarea unor clopoţei de vânt
din cochilii de scoici adunate de pe plajă, cochilii care trebuie perforate şi
înşirate pe un fir textil sau de plastic etc). La fel de bine se pot utiliza şi deşeuri (ex.: recipiente de
plastic, sticlă, metal, cartoane etc) folosind tehnici de eco-artă: plastic-art (pet-art), metal-art (can-
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art) şi paper-art (papier mache).

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-60 minute.
Materiale necesare: bandă adezivă, lipici, materiale din natură.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: parc, plajă, pădure.

Exemplul 169: “Specii periclitate din Dobrogea”. Pentru a evidenţia
cauzele şi consecinţele scăderii biodiversităţii specifice se confecţionează un
joc sub forma, de exemplu, a unei broaşte ţestoase – carapacea funcţionează
ca un disc sub care se notează, sub forma a patru cadrane, informaţii despre
caracteristicile speciei (hrănire, habitat, reproducere, ecologie).

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-60 minute pentru confecţionare, 10-15 minute pentru joc.
Materiale necesare: carton colorat, lipici.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 170: “Alfabetul frunzelor”. Pentru a evidenţia marea varietate
coloristică şi de formă a elementelor naturale, se cere elevilor ca, în timpul unei
activităţi în natură să realizeze un alfabet al frunzelor (identificând câte o specie
care să înceapă cu o altă literă a alfabetului, de exemplu: A – arin, B - brad, C
– curpen; D – dud….) şi să colecteze câte o frunză de la fiecare, realizând un ierbar original, ce
poate fi folosit atât pentru studierea speciilor vegetale cât şi ca model de obiect de artă.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-60 minute.
Materiale necesare: carton, lipici, determinatoare.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-IX.
Spaţiu: pădure, parc.
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1.
2.
3.

4.

Exemplul 171: “Analiza mesajelor publicitare”. Pentru a evidenţia modul
în care campaniile publicitare ne influenţează în deciziile pe care le luăm în viaţa
de zi cu zi, se solicită elevilor să realize o bază de date cu principalele produse
mass-media din domeniul publicităţii care le-au atras atenţia în ultimul timp.
Înscrierea acestora se va face folosind următorul model:
substratul (mass-media scrisă sau audio-vizuală);
eveniment asociat (ex.: lansare de produs etc);
valori (ale produsului) promovate (atractivitate, claritate, frumuseţe, confort, cost redus,
durabilitate, economic, educativ-familiar, la modă, luxos, sănătos, simpatic, intelectual,
ironic, natural, nou, puternic, pur, tradiţional, inovativ, de încredere, care respectă mediul
etc);
utilizări (se va utiliza pentru clarificare următorul tabel):

Categorie
Produsul este natura
Produsul este folosit
în natură

Descriere – exemplu
Eco-turism, turism rural, turism etno-cultural, bird-watching etc
Permite consumatorului să utilizeze natura – vehicule de teren, biciclete,
bărci, canoe, echipament de campare, îmbrăcăminte sport etc

Natura în produs

Produsul este realizat din materiale naturale, “sănătoase” şi nu conţin
produse “periculoase”/”dăunătoare”: alimente, cosmetice

Produsul ca natură
Produsul care nu este
ca natura
Produse pro-natură

Produse împotriva
naturii
Produse pentru
animale
Produse pentru
grădină sau
agricultură

Produsul este asociat cu anumite caracteristici ale mediului: maşini la
fel de “robuste” ca un peisaj montan, biscuţi cu formă la fel de amuzantă
ca un pinguin, hârtie de toaletă la fel de moale ca blana unui căţeluş etc
Produse ale căror carcateristici contrastează cu aspecte “negative” ale
naturii – alimente cu conţinut scăzut de grăsimi, alimente gata preparate
etc
Produse ce au un impact negativ scăzut asupra naturii: cosmetice
netestate pe animale, produse locale, produse care nu afectează stratul de
ozon, produse ale companiilor ce susţin proiecte de protecţia mediului,
alimente produse de agricultura organică, produse biodegradabile
Produse ce controlează anumite aspecte ale mediului: capcane pentru
animale, aparate de aer condiţionat, pesticide, echipamente de pescuit/
vânătoare etc
Produse pentru controlul/îngrijirea animalelor (domestice/de companie/
sălbatice): echipamente medicale/medicamente, hrană, jucării etc
Produse care stimulează producţia biologică: suplimente minerale

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50-60 minute.
Materiale necesare: listă de caracteristici, multiplicată funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 172: “Găseşte legătura”. Toate componentele mediului
natural şi socio-economic sunt puternic inter-conectate. Pentru a evidenţia
aceste legături se formează grupuri de doi-patru elevi care trebuie să găsească
elementele de legătură între diferite componente ale mediului natural,
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construit şi tehnologic. Fiecare grup primeşte trei zaruri de culori diferite, fiecare cu următoarele
notaţii pe cele şase feţe:
• zar verde (mediu natural): 1. apă, 2. aer, 3. sol, 4. deşeuri, 5. poluare, 6. habitat;
• zar albastru (mediul economic): 1. hrană, 2. industrie, 3. economie locală, 4. economie
globală, 5. locuri de muncă, 6. piaţă/comerţ;
• zar roşu (mediul social): 1. conservare, 2. locuinţe, 3. asistenţă medicală, 4. sărăcie, 5.
cultură, 6. politică.
Cele trei zaruri se aruncă simultan, citindu-se cele trei noţiuni înscrise pe feţele orientate
în sus ale zarurilor (ex.: sărăcie/sol/piaţă: în acest caz se poate imagina următoarea legătură – un
fermier intră în posesia unei grădini. Fostul proprietar nu a acordat mare atenţie grădinii, de aceea
solul este erodat. Actualul fermier păstrează majoritatea producţiei pentru familia sa. Piaţa din
localitate suferă din lipsă de legume proaspete, deoarece cei mai mulţi locanici nu produc suficient
astfel încât să şi vândă ceea ce obţin, din cauza eroziunii solurilor).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-60 minute.
Materiale necesare: zaruri, cartoane.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 173: “Analiza tipurilor de reprezentare a naturii în filme”.
Mulţi oameni obţin informaţii despre natură şi problemele ei din filmele artistice
pe care le vizionează, mai ales referitor la evenimente pe care nu le pot trăi
direct din cauza distanţei acestora în spaţiu/timp. Această activitate îşi propune
să răspundă la următoarele întrebări:
•
•
•

Ce imagini/mesaje pot obţine spectatorii din aceste filme?;
Ce ne spun aceste imagini/mesaje despre cei care au realizat filmul şi despre contextul
socio-economic în care s-a realizat concepţia scenariului?;
Ce efect au aceste imagini/mesaje asupra spectatorilor şi asupra societăţii în general.
Se cere elevilor să realizeze o listă cu filme care să se încadreze în următoarele categorii.

Categorie
Dezastre naturale
Creaturi ostile
Mediu ostil
Mediu favorabil
Măreţia naturii
Alte culturi
Animale
Conservarea naturii
Dezastre tehnologice
Biotehnologii
Post – apocalipsă
Alegorii

Exemple

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-60 minute.
Materiale necesare: tabel, întrebări multiplicate funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
		 Spaţiu: clasă.
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Exemplul 174: “Ce este …un viitor durabil?” Toate componentele
mediului natural şi socio-economic sunt puternic inter-conectate. Pentru a
evidenţia aceste legături se formează grupuri de trei elevi care trebuie să
găsească elementele de legătură între componenta comunitară şi cea
individuală a dezvoltării durabile, având la dispoziţie de fiecare dată câte o afirmaţie (pe care o vor
trage la sorţi – ex.: pentru afirmaţia “utilizarea resurselor neregenerabile trebuie compensată prin
înlocuirea resurselor regenerabile folosite de obicei”, se pot formula următoarele observaţii: pentru
nivelul comunitar – în cartierul nostru se pot planta arbori în spaţiul verde din apropiere, iar pentru
nivelul individual – familia mea plantează în fiecare an câte patru arbuşti sau arbori pentru a
compensa cantitatea de CO2 produsă prin folosirea mijloacelor de transport care utilizează
combustibili fosili).
Se repetă acest exerciţiu pentru următoarele afirmaţii, împărţite pe trei categorii:

Mediu

Natural

Economic

Afirmaţie
“Utilizarea resurselor neregenerabile trebuie
compensată
prin
înlocuirea
resurselor
regenerabile folosite de obicei”
“Rata utilizării resurselor regenerabile nu trebuie
să depăşească rata regenerării lor”
“Rata utilizării resurselor neregenerabile nu
trebuie să depăşească rata cu care sunt dezvoltate
elemente substitutive durabile”
“Rata poluării nu trebuie să depăşească
capacitatea mediului de a o contracara”
“Substanţele artificiale produse de societatea
umană nu trebuie generate cu o rată mai mare
decât capacitatea naturii de a le degrada”
“Distribuţia resurselor trebuie să fie echitabilă şi
să satisfacă nevoile comunităţilor umane”
“Capitalul trebuie să fie circulat cât mai mult în
societatea umană”
“Sectorul de afaceri trebuie să restituie capital
naturii, funcţie de valoarea impactului său
negativ asupra acesteia”
“Pieţele trebuie să eficientizeze utilizarea
resurselor, descurajând folosirea produselor de
unică folosinţă, mari generatoare de deşeuri”
“Firmele trebuie să-şi internalizeze costurile
de mediu, integrând în costul produselor, acele
sume necesare pentru refacerea/menţinerea
calităţii mediului în urma procesului tehnologic
utilizat pentru producţia de bunuri”

198

Acţiune
la nivel
comunitar

Acţiune
la nivel
individual

Educaţie pentru dezvoltare durabilă-vol II – Metoda jocurilor şi simulărilor
dr.Carmen Bucovală, Mihaela Cândea

“Oraşele ar trebui să crească numai respectând
anumite limite”
“Fiecare familie ar trebuie să beneficieze de
acces la asistenţa medicală şi socială adecvată”
“Fiecare copil ar trebuie să aibă acces la educaţie,
acest lucru permiţându-i să dobândească
cunoştinţele, perspectivele, valorile, abilităţile
Social
necesare pentru a ajuta la dezvoltarea durabilă a
societăţii în care trăieşte”
“Generaţia prezentă ar trebui să asigure
generaţiilor viitoare dreptul la o dezvoltare cel
puţin egală cu cea actuală”
“Comunităţile ar trebui să contribuie la realizarea
unor planuri mai durabile de dezvoltare şi mai
puţin centrate pe consum”
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: cărţi de joc format A7, multiplicate funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 175: “Analiza unui text literar din pespectiva valorilor
legate de natură”. Valenţele multiple ale unei opere literare pot fi analizate
şi pentru a evidenţia următoarele informaţii:
• care sunt valorile legate de organismele vii promovate de acel text?;
• care sunt valorile legate de o anumită specie promovate de acel text?;
• care sunt valorile legate de un ecosistem particular promovate de acel text?;
• care sunt valorile legate de factori abiotici (apă, aer, sol etc) promovate de acel text?;
• cum reflectă aceste valori o anumită concepţie asupra vieţii?;
• ce context social/economic l-a influenţat pe autor în crearea acelui text?
Se pot folosi, funcţie de vârsta elevilor, fragmente din “Cartea junglei”, de Rudyard
Kypling, “Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă, basmele fraţilor Grimm, proza SF etc.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40-60 minute.
Materiale necesare: listă cu întrebări, fragmente literare, multiplicate funcţie de numărul
de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 176: ”Toleranţa la poluare a speciilor acvatice”. Fiecare
specie acvatică este adaptată unor anumite condiţii fizico-chimice (temperatură,
salinitate, pH, concentraţie de oxigen etc). Problema speciilor caracteristice
are importanţă practică deoarece aceste specii devin indicatori ai stării unei
biocenoze. Gradul de poluare al unui ecosistem poate fi stabilit pe baza speciilor caracteristice
biocenozelor de ape poluate de diferite grade. Pe această bază s-a elaborat sistemul saprobiilor,
ansamblul de tipuri de organisme caracteristice pentru ape aflate în diferite grade de poluare
organică şi anume:
• catarobe - ape de izvor foarte curate;
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oligosaprobe - ape nepoluate organic, în care trăiesc vieţuitoare pretenţioase faţă de
deficitul de oxigen şi temperatură. Exemplu: salmonidele, efemerele (larve), specii cu
valenţe ecologice mici, stenoice;
mezosaprobe - ape cu grade intermediare de poluare, mai ales organică, în care întâlnim
specii cu valenţe ecologice mari (euribionte);
polisaprobe - ape puternic poluate organic, în care pot trăi câteva specii de protozoare,
tubificide (viermi) şi larve de chironomide (diptere).

Grupul sistematic Specia
Alge roşii

Alge verzi
Muşchi de pământ
Spongieri
Rotiferi
Gastropode

Lamelibranhiate
Hirudinee
Crustacei

Peşti

Bangia fuscopurpurea
Hildebrandtia rivularis
Batrachospermum moniliforme
Lemanea fluviatilis
Chlamydomonas reinhardtii
Volvox globator
Pandorina morum
Pediastrum simplex
Sphagnum cuspidatum
Fontinalis antipiretica
Spongilla lacustris
Rotaria tardigrada
Valvata piscinalis
Physa fontinalis
Planorbis
Radix ovata
Lymnea stagnalis
Unio pictorum
Anodonta cygnea
Pisidium casertanum
Helobdella stagnalis
Haemopis sanguisuga
Paracyclops affinis
Cyclops insignis
Lota lota (mihalţul)
Cottus gobio (zglăvocul)
Gasterosteus aculeatus (ghidrinul)
Perca fluviatilis (bibanul)
Salmo trutta fario (păstrăvul)
Thymallus thymallus (lipanul)
Esox lucius (ştiuca)
Carassius carassius (caracuda)
Cyprinus carpio (crapul)
Tinca tinca (linul)
Barbus barbus (mreana)
Alburnus alburnus (obleţul)
Rutilus rutilus (babuşca)

Valoare în sistemul
saprobiilor
Oligosaprobă
Oligosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Polisaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Catarobă
Oligosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Oligosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Polisaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Oligosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Oligosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Catarobă
Oligosaprobă
Mezosaprobă
Catarobă
Oligosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă
Mezosaprobă

Pentru a fixa conceptul de sistem al saprobiilor se propune elevilor următorul joc: fiecare
tip de specie are o valoare, după cum urmează – speciile catarobe – 4 puncte, cele oligosaprobe – 3
puncte, cele mezosaprobe – 2 puncte, cele polisaprobe – 1 punct. Se formează patru grupe a treişase elevi, fiecare grup trăgând la sorţi, pe rând, câte o carte pe care este înscris numele unei specii.
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Elevii trebuie să încerce să identifice numărul de puncte ce le revine şi, implicit, poziţia în sistemul
saprobiilor (specie catarobă sau polisaprobă etc). Dacă grupul ghiceşte categoria căreia îi aparţine
specia, primeşte exact numărul de puncte indicat mai sus. Dacă nu, i se scade un punct. Tabelul de
mai sus se foloseşte ca termen de comparaţie şi pentru verificare. În final se însumează numărul de
puncte pentru fiecare echipă, câştigând cei care au mai multe puncte.
Număr optim de participanţi: 12-24.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: cărţi format A7 pe care sunt înscrise numele speciilor, multiplicate
funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 177: “Cauze şi consecinţe ale poluării apei”. Există
numeroase cauze ale poluării apei care se reflectă în probleme ale
populaţiilor acvatice şi nu numai. Se prezintă elevilor următorul tabel,
având de completat coloanele marcate cu gri:

Parametrii
Probleme asociate
apei

Cauze posibile

Creşterea temperaturii

Deşeuri organice (lemn,
Scăderea
frunze, dejecţii etc)
concentraţiei
oxigenului
dizolvat
Pesticide
Deşeuri solide urbane
Scăderea populaţiilor de alge
şi plante superioare acvatice
Nivel scăzut al apei
Bacterii
în
apă Deşeuri organice (lemn,
(coliformi, frunze, dejecţii etc)
enterococi)
Turbiditate
Fosfaţi
exces
Nitraţi
exces

în
în

Suspensii solide
Deşeuri organice
Deşeuri organice

Reducerea vegetaţiei acvatice, creşterea
cantităţii de sedimente şi suspensii solide,
ape industriale poluate termic
Scurgeri din fosele septice, scurgeri de
la ferme zootehnice, ape de la fabricile
din industria alimentară (fabrici de lapte,
abatoare etc), din industria textilă, a hârtiei;
scurgeri din agricultură; ape reziduale
urbane; ape de la staţiile de epurare;
acumulări de iarbă, fân
Ape reziduale din agricultură
Depozite de gunoi neizolate
Multiple surse de poluare (chimică, toxică
etc)
Schimbări climatice de mai mică sau mai
mare amploare
Scurgeri din fosele septice, scurgeri de la
ferme zootehnice, ape reziduale urbane; ape
de la staţiile de epurare; acumulări de iarbă,
fân etc.
Suprapăşunat, defrişări, practici agricole
deficitare, eroziunea solurilor, înfloriri algale
Deversări de ape din agricultură, industriale
(industria chimică, detergenţi)
Deversări de ape din agricultură, industriale
(industria chimică, detergenţi)
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Scăderea populaţiilor de alge
şi plante superioare acvatice
Deşeuri organice (lemn,
frunze, dejecţii etc)

Creşterea
temperaturii
Deversări din industrie
(poluare
Scurgeri de ape din zone
termică)
urbane
Suspensii solide
Alterarea curgerilor de apă
pH

Salinitate

Ploi acide
Deşeuri industriale
Deşeuri agricole
Deversări de soluţii saline
Amestecarea apei dulci cu
apa sărată
Procese naturale

Îndepărtarea vegetaţiei acvatice şi din
zonele riverane
Scurgeri din fosele septice, scurgeri de la
ferme zootehnice, ape reziduale urbane; ape
de la staţiile de epurare; acumulări de iarbă,
fân etc.
Ape de răcire industriale
Lipsa sistemelor de captare a apelor
pluviale
Suprapăşunat, defrişări, practici agricole
deficitare
Baraje, diguri, derivaţii pentru captările de
apă
Emisii gazoase
Exploatări miniere, staţii de epurare
Culturi agricole
Utilizarea sării pentru topirea zăpezii
Exploatarea în exces a apei (pomparea apei
dulci)
Eroziunea solurilor

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: tabele multiplicate funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 178: “Priorităţi în politica de mediu”. În vederea
integrării în Uniunea Europeană, România trebuie să realizeze numeroase reforme în toate
domeniile economice şi sociale. Un loc important îl ocupă protecţia mediului şi orientarea spre o
dezvoltare durabilă a societăţii. Dar care sunt cerinţele actuale, în comparaţie cu ţări din alte regiuni
geografice? Se cere elevilor să completeze spaţiile marcate cu gri, din tabelul următor:
Ramuri
economice

Europa de
Vest

Transport

Reforma
subvenţiilor;
planificarea şi
managementul
traficului
urban; taxe
funcţie de
tipul de
conbustibil
folosit

Europa Centrală

Europa de Est

Asia Centrală

Reforma
subvenţiilor;
planificarea şi
managementul
traficului urban;
modernizarea
parcului de
vehicule folosit;
creşterea utilizării
transportului în
comun

Reforma
subvenţiilor;
planificarea şi
managementul
traficului urban;
modernizarea
parcului de
vehicule folosit;

Reforma
subvenţiilor;
planificarea şi
managementul
traficului urban;
modernizarea
parcului de
vehicule folosit;
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Agricultură

Reforma
subvenţiilor;
planificarea
teritoriului

Energie

Reforma
subvenţiilor;
eficientizarea
utilizării
energiei;
eficienţa
taxării
utilizării
energiei

Privatizarea
terenurilor

Reforma
subvenţiilor

Îmbunătăţirea
infrastructurii în
domeniul energetic;
utilizarea gazelor
naturale; înnoirea
tehnologiilor
industriale

Îmbunătăţirea
infrastructurii
în domeniul
energetic;
tehnologiilor
industriale;
îmbunătăţirea
standardelor
în activitatea
extractivă

Privatizarea
terenurilor;
diversificarea
producţiei
agricole
Îmbunătăţirea
infrastructurii
în domeniul
energetic;
îmbunătăţirea
standardelor
în activitatea
extractivă

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: tabele multiplicate funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 179: “Cum percep oamenii problemele de mediu”. Fiecare
dintre noi avem o anume viziune asupra realităţii ce ne înconjoară, care poate fi
diferită de cea a celorlalţi. Un sondaj ipotetic de opinie a relevat anumite
rezultate. Se cere elevilor (individual sau pe grupe) să completeze ultima
coloană, ordonând afirmaţiile de la cea mai importantă (notată cu 1) la cea mai
puţin importantă (notată cu 32). Se compară rezultatele individuale cu cele
relevate de sondaj:
Problema de mediu
Dezastre naturale
Scăderea rezistenţei la boli a oganismelor vii
Poluarea chimică
Modificarea în sens negativ a valorilor sociale
Modificările climatice
Creşterea nivelului mărilor
Deşeuri în spaţiul extratmosferic
Modificarea curenţilor oceanici
El Niño
Specii străine pătrunse în ecosisteme autohtone
Tehnologiile ingineriei genetice
Lipsa securităţii alimentare
Biocumularea substanţelor toxice
Poluarea marină
Degadarea zonelor costiere
Alterarea ciclurilor bio-geo-chimice
Poluarea aerului
Explozia demografică a populaţiei umane
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Părerea celor
intervievaţi (%)
7
7
16
21
51
3
4
5
3
6
6
11
4
6
5
11
20
22

Părerea personală
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Scăderea biodiversităţii
Reducerea rezervelor de apă potabilă
Poluarea apelor dulci
Despăduriri/defrişări
Depozite de deşeuri
Urbanizare
Deteriorarea solurilor
Degradarea stratului de ozon
Emisii industriale
Accesul la tehnologia informaţiei
Reducerea resurselor naturale
Sărăcie
Consumul excesiv de energie
Războaie şi conflicte

23
29
28
28
20
16
18
15
10
7
11
9
15
7

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: tabele multiplicate funcţie de numărul de participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 180: “Laturile dezvoltării durabile”. Pentru a analiza
modalităţile de atingere a dezideratului dezvoltării durabile, se realizează
mai multe cărţi cu următoarele conţinuturi:
1. asigurarea unui aport şi unei utilizări adecvate a apei pentru
agricultură, industrie, pentru mediul urban şi rural;
2. creşterea producţiei agricole pentru a asigura securitatea alimentară locală, dar şi exporturile;
3. creşterea productivităţii prin asigurarea de condiţii optime la locurile de muncă;
4. asigurarea aportului/utilizării adecvate a resurselor pentru construcţii şi transport;
5. asigurarea aportului/utilizării adecvate a resurselor energetice pentru dezvoltarea
industrială, consumul casnic, transporturi etc;
6. asigurarea accesului la sistemele de formare/educaţie pentru toţi oamenii;
7. creşterea eficienţei economice, creşterea oportunităţilor de angajare în diferite sectoare
economice;
8. asigurarea accesului populaţiilor la resursele de apă pentru nevoile casnice şi agricultură
de subzistenţă;
9. creşterea productivităţii şi profitabilităţii pentru agricultura la scară redusă şi asigurarea
securităţii alimentare;
10. îmbunătăţirea standardelor de calitate ale apei, aerului, solului etc, pentru asigurarea
protecţiei sănătăţii umane;
11. asigurarea unui acces adecvat la condiţii decente de locuit şi transport pentru toţi oamenii;
12. asigurarea accesului la energie (surse tradiţionale sau alternative);
13. asigurarea accesului populaţiei la educaţie;
14. susţinerea întreprindelor mici şi crearea de locuri de muncă;
15. asigurarea protecţiei adecvate a resurselor naturale;
16. asigurarea utilizării durabile şi conservării resurselor naturale;
17. asigurarea protecţiei sistemelor de suport ale vieţii;
18. asigurarea utilizării durabile a resurselor energetice;
19. scăderea impactului negativ asupra mediului local, regional, global a folosirii combustibililor
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fosili şi extinderea utilizării alternativelor energetice;
20. integrarea mediului în programele de educaţie şi informare ale publicului;
21. asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale necesare pentru creşterea economică.
Elevii sunt solicitati să identifice locul fiecărei afirmaţii în tabelul de mai jos, cu alte cuvinte
să găsească relaţiile între domeniul economic, social şi ecologic al dezvoltării durabile. Se
foloseşte pentru verificare, tabelul de mai jos:

Apă
Hrană
Sănătate
Locuinţe/servicii
Energie
Educaţie
Venituri

Durabilitate
economică
1
2
3
4
5
6
7

Durabilitate
socială
8
9
10
11
12
13
14

Durabilitate
ecologică
15
16
17
18
19
20
21

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute.
Materiale necesare: tabele şi cărţi format A7, multiplicate funcţie de numărul de
participanţi.
Grup ţintă: elevi clasele X-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 181: “Mozaicul ideilor”. Această metodă are la bază împărţirea
grupului mare de elevi/cursanţi în mai multe grupe de lucru, coordonate de
profesor/formator. Se formează mai multe grupe eterogene de patru elevi.
Apoi, se numără până la patru, astfel încât fiecare membru al grupei să aibă un
număr de la unu la patru. Fiecare membru al grupei primeşte o fişă de învăţare
care cuprinde o parte a unui articol. Articolul are atâtea părţi câte grupe se
constituie, fiecare grupă primind o parte a articolului. Profesorul discută pe
scurt tema articolului şi subiectul pe care îl va trata fiecare secţiune. Sarcina elevilor este să
înţeleagă articolul. Acesta, însă, va fi predat de colegii de grup, pe fragmente.
Profesorul/formatorul atrage atenţia că articolul este împărţit în patru părţi. Toţi cei care
au numărul unu vor primi prima parte, cei care au numărul doi vor primi a doua parte şi aşa mai
departe. Toţi care au numărul unu se adună într-un grup, toţi care au numărul doi în alt grup
etc. Profesorul/formatorul explică faptul că grupurile formate din cei cu numerele 1, 2, 3 şi 4 se
vor numi de acum grupuri de “experţi”. Sarcina lor este să înţeleagă bine materialul prezentat
în secţiunea din articol care le revine. Ei trebuie s-o citească şi s-o discute între ei pentru a o
înţelege mai bine. Apoi trebuie să hotărască modul în care o pot preda, pentru că urmează să se
întoarcă la grupul lor originar pentru a preda această parte celorlalţi. Este important ca fiecare
membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea acelei porţiuni a
textului celorlalţi membri ai grupului iniţial. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la
latitudinea elevilor/cursanţilor.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: textul articolului/unităţii de învăţare multiplicat pe secţiuni funcţie
de numărul de grupe.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.
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Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea elevilor/cursanţilor.
Număr optim de participanţi: 20.
Durată:
50 minute.
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Materiale necesare: dr.Carmen
textul articolului/unităţii
învăţare multiplicat pe secţiuni
funcţie de numărul de grupe.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 182: “Eco-compasul”. Este un indice care poate fi
folosit
pentru
evaluarea
impactului deEste
mediu
al diferitelor
produse.
Exemplul
182:
“Eco-compasul”.
un indice
care poate
fi folosit
Acestă
evaluare
se
realizează
construind
o
serie
de
şase
hexagoane
pentru evaluarea impactului de mediu al diferitelor produse. Acestă evaluare se realizează
fiecare colţ fiecare
având ocolţ
altăavând
semnificaţie.
construind o serie de şase concentrice,
hexagoane concentrice,
o altă semnificaţie.
Fiecare
hexagon
are
o
valoare,
pornind
interior),Se
Fiecare hexagon are o valoare, pornind de la 0 (la interior), pânădelala5 0(la(laexterior).
până la 5 (la exterior). Se analizează un produs marcând în colţul
analizează un produs marcând în colţul corespunzător caracteristicii respective, un punct (pe
corespunzător caracteristicii respective, un punct (pe hexagonul 0, 1, 2, 3, 4 sau 5). Al doilea
hexagonul 0, 1, 2, 3, 4 sau 5). Al doilea produs care se analizează pentru comparaţie, trebuie să fie
produs care se analizează pentru comparaţie, trebuie să fie de acelaşi tip (alimentar, cosmetic
de acelaşi tip (alimentar, cosmetic etc) dar realizat de un alt producător.
etc) dar realizat de un alt producător.
Durabilitatea utilizării produsului

Riscurile
pentru om şi
ecosisteme
rezultate din
utilizarea
produsului

Posibilitatea
de a-l
revalorifica
(recicla,
reutiliza)
produsul

Conservarea
resurselor
(folosirea
resurselor
regenerabile)
la realizarea
produsului

Cantitatea de
resurse
utilizată pe
unitatea de
masă de
produs
Cantitatea de energie consumată
pentru realizarea produsului

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30-40 minute
Materiale necesare: scheme multiplicate funcţie de numărul de participanţi
Grup ţintă: elevi clasele XI-XII.
Spaţiu: clasă.
151
Exemplul 183: “Acelaşi subiect….exprimări diferite”. Se solicită
elevilor să realizeze (în şase grupe de trei-patru persoane) şi să prezinte (în
plen), o problemă de mediu (ex.: poluarea), un ecosistem local (ex.: Marea
Neagră), un comportament (ex.: reciclarea hârtiei), folosind una din următoarele
posibilităţi de exprimare: o scenetă, o formulă matematică, un desen, mimă,
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un cântec, o reclamă. Toate grupele trebuie să rămână la acelaşi subiect, ales de comun acord
la începutul activităţii. Poate fi util ca, după prezentarea producţiilor grupurilor, să se aplice un
test care să pună în evidenţă tipul de inteligenţă predominantă a fiecărui elev, conform teoriei lui
Howard Gardner:
1. Inteligenţa lingvistică (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu
ajutorul codului lingvistic); caracteristici: vocabular bine dezvoltat; povesteşte ca să
explice; participă la dezbateri/discuţii în grup; scrie cu uşurinţă; citeşte mult;
2. Inteligenţa logico-matematică (capacitatea de a opera cu modele, categorii şi relaţii, de
a grupa şi ordona date, precum şi de a la interpreta); caracteristici: traduce fenomene în
formule matematice; foloseşte analogia pentru a explica; descrie modele de simetrie;
compune probleme; demonstrează ceva prin scheme; înţelege cauzalitatea şi relaţiile;
3. Inteligenţa spaţial-vizuală (capacitatea de a forma un model mental al lumii exterioare, de a
opera folosind un asemenea model, adică de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu
ajutorul reprezentărilor spaţiale şi al imaginii); caracteristici: desenează pentru a explica/
demonstra; percepe vizual corect din mai multe unghiuri; se orientează în spaţiu;
4. Inteligenţa muzicală (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul
ritmului şi al melodiei); caracteristici: dovedeşte sensibilitate la sunete; discerne o varietate
de sunete în mediu; creează melodie şi ritm; explică prin melodie şi ritm; confecţionează
un instrument şi îl foloseşte pentru a explica ceva;
5. Inteligenţa corporal-kinestezică (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse
cu ajutorul mişcării); caracteristici: creează mişcare pentru a explica ceva; controlează
mişcarea; mimează uşor; participă cu plăcere la joc de rol;
6. Inteligenţa naturalistă (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul
clasificărilor/taxonomiilor şi reprezentărilor din mediul înconjurător); caracteristici:
observă şi notează; clasifică; descrie schimbările din mediul înconjurător; îngrijeşte
animale; desenează/fotografiază obiecte din natură;
7. Inteligenţa interpersonală (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse prin
cunoaşterea şi interacţiunea cu ceilalţi); caracteristici: cooperează cu ceilalţi; manifestă
sensibilitate şi atenţie la comportamentele/motivele/atitudinile/sentimentele celor din jur;
poate explica/preda cu uşurinţă;
8. Inteligenţa intrapersonală (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse prin
cunoaşterea de sine); caracteristici: stabileşte şi urmăreşte un ţel; ţine un jurnal; descrie
calităţile persoanelor care îi ajută să facă ceva; exprimă şi e conştient de diferite sentimente;
ştie ce vrea şi ce poate/nu poate face; ştie încotro să se îndrepte dacă are nevoie de ajutor.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute
Materiale necesare: hârtie, creioane, markere
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 184: “Cât e ceasul?”. Se prezintă elevilor următoarele modele,
invitându-i să enumere cifrele/orele în ordinea care să le permită să găsească
cuvântul “ascuns” de cadranul de ceas (în cazul de faţă, Marea Neagră, iar
codul este: 12, 3, 8, 4, 6; 7, 5, 9, 2, 1, 10).
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Număr
Număroptim
optimdedeparticipanţi:
participanţi:20-30.
20-30.
Durată:
20
minute.
Durată: 20 minute.
Materiale
Materialenecesare:
necesare:copii
copiiale
ale“ceasului”
“ceasului”funcţie
funcţiededenumărul
număruldedegrupe/elevi.
grupe/elevi.
Grup
ţintă:
elevi
clasele
V-VII.
Grup ţintă: elevi clasele V-VII.
Spaţiu:
Spaţiu:clasă.
clasă.
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Exemplul
185:
“Şarpele”.
a demonstra
dificultăţile
cece
potpot
apărea
în în
Exemplul
185:
“Şarpele”.Pentru
Pentru
a demonstra
dificultăţile
apărea
comunicare,
se
propune
primului
elev
ca,
pornind
de
la
un
cuvânt
(ex.:
comunicare, se propune primului elev ca, pornind de la un cuvânt (ex.:
ecosistem),
să să
noteze
definiţia
acestuia.
Următorul
elev,
fără
să să
vadă
cuvântul
ecosistem),
noteze
definiţia
acestuia.
Următorul
elev,
fără
vadă
cuvântul
respectiv,
ci
doar
definiţia
scrisă
de
colegul
său,
trebuie
să
noteze
cuvântul
respectiv, ci doar definiţia scrisă colegul său, trebuie să noteze cuvântul care
care
crede
rezultă
definiţia
citită.
oferă
elevilor
următorul
model
crede
că că
rezultă
dindin
definiţia
citită.
Se Se
oferă
elevilor
următorul
model
(care
(care
trebuie
făcut
pe
fâşii
de
hârtie
A2,
realizându-se
plieri
pe
liniile
trebuie făcut pe fâşii de hârtie A2, realizându-se plieri pe liniile punctate):
punctate):
cuvânt definiţie cuvânt definiţie cuvânt definiţie cuvânt

definiţie cuvânt definiţie ….

elev 1

elev 8

elev 2

elev 3

elev 4

elev 5

elev 6

Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
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Materiale necesare: fâşii de hârtie.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.

elev 7

elev 9

elev 10

…
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: fâşii de hârtie.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 186: “Pontus Euxinus”. Pontus Euxinus este un joc care
testează cunoştinţele despre Marea Neagră ale jucătorilor, antrenându-i pe
aceştia în descoperirea de noi faţete ale acestei zone geografice, îmbinând
strategia şi şansa.
• Număr de jucători – patru echipe a doi–patru jucători
• Vârstă – peste 14 ani
• Materiale – planşă de joc (anexa 8, şase seturi de cărţi, patru vaporaşe/pioni, 12 fanioane
• Scopul jocului - căutarea comorii din Pontus Euxinus. În Pontus Euxinus sunt 12 insule, pe
una dintre ele fiind comoara.
• Desfăşurare – fiecare dintre cele patru echipe pleacă dintr-un port, după cum urmează:
o Echipa 1 – Petroliştii – domeniul lor de expertiză este geografia/geologia, deci vor
primi întrebări din acest domeniu – pleacă în cautarea petrolului – pleacă din portul
“Platforma Gloria”;
o Echipa 2 – Argonauţii – domeniul lor de expertiză este istoria, deci vor primi întrebări
din acest domeniu – pleacă în căutarea lânii de aur – pleacă din portul “Medeea”;
o Echipa 3 – Lupii de mare – domeniul lor de expertiză este marinăria, deci vor primi
întrebări din acest domeniu – pleacă în cautarea bricului Mircea – pleacă din portul
“Golful Piraţilor”;
o Echipa 4 – Pescarii – domeniul lor de expertiză este biologia/ecologia, deci vor primi
întrebări din acest domeniu – pleacă în cautarea bancurilor de sturioni– pleacă din
portul “Cherhana”.
La începutul jocului se trag la sorţi de către jucători cele patru echipe – deci se stabileşte ce
rol vor avea în jocul respectiv (setul I de cărţi). Fiecare echipă trebuie să se îndrepte spre cea mai
apropiată insulă, pe drumul cel mai scurt, dar parcurgând căsuţele de pe planşa de joc doar vertical
sau orizontal, nu diagonal. Fiecare căsuţă este parcursă dacă se răspunde corect la o întrebare din
domeniul respectiv (setul II de cărţi). În caz contrar se aşteaptă runda următoare şi se încearcă
să se răspundă la o nouă întrebare, astfel încât căsuţa să poată fi parcursă. Când se ajunge la o
insulă, pentru a o cuceri, unul din membri echipei trebuie să mimeze astfel încât coechiperii săi să
recunoască una din problemele de mediu locale sau globale ce ne afectează pe toţi, enumerate pe
setul III de cărţi. Dacă o cucereşte, îşi aşează fanionul/pionul pe acea insulă. Insula însă, îi poate fi
favorabilă sau nefavorabilă, de aceea după ce insula îi aparţine trebuie să vadă ce i-a adus – trage
o carte din setul IV (care conţine cărţi care grăbesc sau încetinesc avansarea în tururile următoare).
După ce o echipă cucereşte trei insule, trage o carte din setul V, care conţin întrebări cu caracter
general, cu grad de dificultate mai mare. Dacă o echipă nu ştie să răspundă, trebuie să încerce turul
următor. Daca ştie să răspundă, are acces la setul VI care îi indică unde este insula cu comoara pe
care a câştigat-o – şi în ce constă comoara.
Conţinutul cărţilor este următorul:
•
•
•
•

Setul I de cărţi
Petroliştii
Argonauţii
Lupii de mare
Pescarii
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Setul II de cărţi – Petroliştii
Prin ce strâmtoare comunică Marea Neagră cu Marea Marmara? – răspuns: Bosfor
Care este cel mai mare fluviu care se varsă în Marea Neagră? – răspuns: Dunărea
Ce ţară delimitează sudul Mării Negre? – răspuns: Turcia
Care sunt fluviile care se varsă în Marea Neagră la Nord-Est de Dunăre? – răspuns: Nipru şi
Nistru
Ce gaz există sub formă dizolvată, la adâncimi mai mari de două sute de metri în Marea
Neagră? - răspuns: hidrogen sulfurat
Cu ce mare comunică Marea Neagră în partea de Nord? – răspuns: Marea Azov
În ce zonă platforma continentală a Mării Negre are lărgimea cea mai mare? – răspuns: NordVest
Prin câte ţări trece Dunărea? – răspuns: 17
Care este adâncimea maximă a platformei continentale a Mării Negre? – răspuns: 200m
Până la ce adâncime există mişcări pe verticală, ale maselor de apă în Marea Neagră? –răspuns:
200m
La ce adâncime se află câmpia abisală a Mării Negre? – răspuns: peste 2000 m
Unde sunt zonele halistatice ale Mării Negre? – răspuns: în Vestul şi Estul Mării Negre
Cum a evoluat linia ţărmului românesc în ultimii 30 de ani? – răspuns: s-a retras
De ce la litoralul românesc a scăzut aportul de sedimente aduse de Dunăre? – răspuns: datorită
barajelor de pe Dunăre
Cum este salinitatea Mării Negre faţă de cea a Mediteranei? – răspuns: mai scăzută
După Dunăre, care este fluviul care asigură cel mai mare aport de apă în Marea Neagră? –
răspuns: Nipru
Care este salinitatea medie a Mării Negre? – răspuns: 18-20g/l
Cum se numeşte fâşia de substrat marin din zona de spargere a valurilor? – răspuns: mediolitoral
Cum se numeşte fâşia de substrat marin care este doar stropită de valuri? – răspuns: supralitoral
Cum sunt mişcările mareice în Marea Neagră? – răspuns: foarte reduse, aproape inexistente
Ce este rhopia? – răspuns: echilibru între ioni antagonişti, caracteristic Mării Negre
Cum se numesc apele cu salinitate medie (18-20 g/l)? – răspuns: salmastre
În ce zonă a litoralului românesc al Mării Negre platoul continental este mai larg? – răspuns:
nord
Care este punctul ce delimitează zona nordică şi cea sudică a litoralului românesc? – răspuns:
Capul Midia
În ce zona de la litoralul românesc ţărmul este înalt? – răspuns: zona sudică
Ce fel de ţărm este cel din zona Deltei Dunării? – răspuns: ţărm jos, acumulativ
Cum se numeşte marea care a precedat Marea Neagră din punct de vedere geologic? – răspuns:
Marea Sarmatică
Ce strâmtoare conectează Marea Neagră de Marea Azov? – răspuns: Kerci
Ce mare face legătura Mării Negre cu Mediterana? – răspuns: Marea Marmara
Setul II de cărţi – Pescarii
Cum se numesc algele unicelulare care plutesc în masa apei? – răspuns: fitoplancton
Cum se numesc organismele animale care trăiesc fixate pe substrat? – răspuns: zoobentos
Cum se numesc organismele animale care înoată activ în masa apei? – răspuns: necton
Cum se numesc organismele animale care trăiesc toată viaţa în placton? – răspuns: holoplacton
Cum se numesc algele care trăiesc fixate pe substrat? – răspuns: fitobentos
Cum se numesc organismele animale care trăiesc doar în perioada larvară în placton? – răspuns:
meroplacton
Ce sunt organismele pelagice? – răspuns: cele care trăiesc în masa apei
Ce sunt organismele sedentare? – răspuns: cele care realizează mişcări de mică amplitudine
Ce sunt organismele vagile? - răspuns: cele care se deplasează activ în raport cu substratul
210

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educaţie pentru dezvoltare durabilă-vol II – Metoda jocurilor şi simulărilor
dr.Carmen Bucovală, Mihaela Cândea

Cum se numesc migraţiile pe verticală, determinate de lumină, ale zooplanctonului? – răspuns:
nictemerale
Ce gen de alge se află în Câmpul lui Zernov? – răspuns: Phyllophora sp.
Cum se numeşte specia de ctenofor introdusă accidental în Marea Neagră în anii ’80? – răspuns:
Mnemiopsis leidy
Ce consecinţe are eutrofizarea? – răspuns: înfloriri fitoplanctonice
Ce efecte au înfloririle algale asupra cantităţii de oxigen dizolvat? – răspuns: determină hipoxie
Populaţiile cărei specii de algă macrofită brună s-au redus masiv în ultimii 30 de ani? – răspuns:
Cystoseira sp.
Populaţiile cărei specii de peşte bental, de talie mare, turtit lateral, s-au redus masiv în ultimii
30 de ani? – răspuns: calcanul
Cum se numesc, cu un termen generic, algele care trăiesc fixate pe alte plante acvatice? –
răspuns: epifite
Cum se numesc algele care suportă variaţii mari ale condiţiilor de mediu? – răspuns: euribionte
Pe ce fel de substrat trăiesc fanerogamele marine de la litoralul românesc? – răspuns: nisipos
În ce an a fost interzisă capturarea delfinilor din Marea Neagră? – răspuns: 1966
În ce etaj bental se găsesc midiile de adâncime din Marea Neagră? – răspuns: circalitoral
Câte specii de meduze există în Marea Neagră? – răspuns: două
Până la ce adâncimi există alge în Marea Neagră? – răspuns: cca 40 m
Cum se numesc organismele care trăiesc toată viaţa în plancton? – răspuns: holoplancton
Care este singura plantă superioară (graminee acvatică) de la litoralul românesc? – răspuns:
Zostera sp. (iarba de mare)
Din ce este alcătuit ihtioplanctonul? – răspuns: larve de peşte
Setul II de cărţi – Argonauţii
Care este numele poetului roman exilat la Pontul Euxin? – răspuns: Ovidius Publius Naso
Cum se numea nava Argonauţilor? – răspuns: Argos
Care era vechiul nume al Dunării? – răspuns: Istru
Care este numele eroului mitologic grec care a abandonat corabia Agonauţilor pentru a îndeplini
12 munci? – răspuns: Hercule
Cum se numea fiul lui Histaspe, primul purtător de sceptru care a trecut la nord de Dunăre? –
răspuns: Darius
Cum se numea conducătorul Argonauţilor? – răspuns: Iason
Care era ţara în care se spune că se afla “lâna de aur”? – răspuns: Colchida
Cum se numea poetul mitologic, participant la expediţia Argonauţilor? – răspuns: Orfeu
Care erau Dioscurii, simbol al iubirii frăţeşti, participanţi la expediţia Argonauţilor? – răspuns:
Castor şi Pollux
Unde erau stâncile Cyanee (Symplegade), menţionate în descrierea expediţiei Argonauţilor? –
răspuns: Bosfor
Unde se vărsa al doilea braţ al Dunării, conform convingerilor antice (primul vărsându-se în
Marea Neagră)? – răspuns: Marea Adriatică
Care era numele antic al Tulcei? – răspuns: Aegyssus
Care este numele actual al zonei numită antic insula Peuce? – răspuns: Delta Dunării
Cum se numesc munţii unde era localizată Colchida? – răspuns: Caucaz
Cum se numea tatăl lui Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei, care a poposit în regiunea
Mării Negre? – răspuns: Filip al II lea
Cum se numeşte localitatea din judeţul Constanţa unde se află Tropaeum Traiani? – răspuns:
Adamclisi
Care era numele roman al Dobrogei? – răspuns: Scytia Minor
Care este numele istoricului antic grec care a descris în “Istoriile” sale regiunea Mării Negre?
– răspuns: Herodot
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Care era vechiul nume al Hârşovei? – răspuns: Carsium
Care era vechiul nume al Isaccei? – răspuns: Noviodunum
Care era vechiul nume al Nistrului? – răspuns: Tyras
Care era vechiul nume al Mangaliei? – răspuns: Callatis
Care este numele cetăţii antice de la sud de Delta Dunării, părăsită datorită închiderii golfului
pe malurile căruia fusese construită? – răspuns: Histria
Care era vechiul nume al Balcicului? – răspuns: Dionysopolis
Cărei culturi aparţin cele două statuete neolitice (gânditorul şi femeia sa) descoperite în
Constanţa? – răspuns: Cucuteni - Gumelniţa
Cum se numeşte statuia reprezentând un şarpe, descoperită în Constanţa? – răspuns: Şarpele
Glykon
Setul II de cărţi – Lupii de mare
Cum se numeşte barca construită dintr-un singur trunchi de copac? – răspuns: monoxila
Cum se numeşte instrumentul care măsoară adâncimea? – răspuns: batimetru
Cum se numeşte instrumentul care evidenţiază relieful submarin? – răspuns: sonar
Când se sărbătoreşte Ziua Marinei Române? – răspuns: 15 August
Cum se numeşte partea stângă a unei nave? – răspuns: babord
Cum se numeşte partea dreaptă a unei nave? – răspuns: tribord
Cum se numeşte partea din spate a unei nave? – răspuns: pupă
Cum se numeşte partea din faţă a unei nave? – răspuns: provă
Cum se numesc depozitele unei nave? – răspuns: cală
Cum se numesc navele care transportă hidrocarburi? – răspuns: petroliere/tancuri de petrol
Cum se numesc navele care transportă mărfuri generale? – răspuns: cargouri
Cum se numesc apele care servesc la spălarea motorului? – răspuns: ape de santină
Cum se numeşte nava de pescuit care foloseşte un năvod pe care îl trage în urma sa? – răspuns:
trauler
Cum se numeşte structura care permite ancorarea navei cu parâme de ţărm? – răspuns: baba
Cum se numeşte structura care susţine velele? – răspuns: catarg
Cum se numeşte starea de echilibru a navelor? – răspuns: asietă
Cum se numeşte nava de pescuit care foloseşte plasa pungă? – răspuns: seiner
Cum se numeşte aparatul care asigură vizibilitatea unui submarin? – răspuns: periscop
Cum se numeşte unitatea de măsură folosită în navigaţie? – răspuns: milă marină
Ce valoarea are nodul, unitatea de măsură a vitezei navelor? – răspuns: 1 milă/oră
Cum se numeşte structura de beton cu rol în protecţia malurilor? – răspuns: stabilopod
Cum se numeşte şalupa care conduce navele pentru intrarea în port? – răspuns: pilotină
Cum se numeşte încărcătura ce reglează flotabilitatea navelor sau submersibilelor? – răspuns:
balast
Cum se numeşte nava cu fund plat fără propulsie proprie folosit pentru transport? – răspuns:
barjă
Cum se numeşte submersibilul autonom de cercetări oceanografice? – răspuns: batiscaf
Cum se numeşte incinta sferică rezistentă la presiune şi etanş, cu echipaj uman, ce poate fi
coborâtă la adâncime? – răspuns: batisferă
Cum se numeşte starea de euforie produsă de respirarea aerului a presiuni mai mari de 6 bari?
– răspuns: beţia adâncurilor sau narcoza azotului
Cum se numeşte repunerea în stare de plutire a navelor scufundate? – răspuns: ranfluare
Cum se numeşte aparatul de respirat subacvatic ce destinde gazul de la presiunea de stocaj la
cea a mediului înconjurător? – răspuns: detentor
Cum se numeşte piesa mobilă ce serveşte la menţinerea sau schimbarea direcţiei? – răspuns:
cârmă
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Setul III de cărţi
Poluarea cu deşeuri solide a plajelor
Eroziunea costieră
Poluarea cu petrol
Degradarea stratului de ozon
Scăderea biodiversităţii
Introducerea de specii exotice
Pescuitul excesiv (unelte neadecvate-cantităţi exagerate)
Eutrofizare
Lipsa legislaţiei adecvate
Lipsa colaborării trasfrontaliere pentru rezolvarea problemelor de mediu
Poluarea cu metale grele
Lipsa educaţiei pentru mediu
Poluarea apelor şi solurilor cu pesticide
Indiferenţa oamenilor
Distrugerea habitatelor
Degradarea peisagistică a litoralului
Urbanizare excesivă
Poluarea aerului cu cenuşi- praf- pulberi
Pescuit ilegal - braconaj

•

Încălzirea globală

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setul IV de cărţi
Stai un tur
Stai un tur
Stai un tur
Stai două tururi
Stai două tururi
Stai două tururi
Te întorci o căsuţă
Te întorci o căsuţă
Te întorci o căsuţă
Te întorci două căsuţe
Te întorci două căsuţe
Te întorci două căsuţe
Avansezi cu câte 2 căsuţe în turul următor
Avansezi cu câte 2 căsuţe în turul următor
Avansezi cu câte 2 căsuţe în turul următor
Avansezi cu câte 2 căsuţe în următoarele două tururi
Avansezi cu câte 2 căsuţe în următoarele două tururi
Avansezi cu câte 2 căsuţe în următoarele două tururi
Avansezi diagonal în turul următor
Avansezi diagonal în turul următor
Avansezi diagonal în turul următor
Avansezi diagonal în următoarele două tururi
Avansezi diagonal în următoarele două tururi

•

Avansezi diagonal în următoarele două tururi
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Setul V de cărţi
În ce an a avut loc Conferinţa pentru Mediu şi Dezvoltare de la Stockholm? - răspuns: 1972
În ce an a avut loc Conferinţa pentru Mediu şi Dezvoltare de la Johanesburg? - răspuns: 2002
În ce an a fost elaborată Agenda 21? - răspuns: 1992
Unde a avut loc Conferinţa referitoare la protecţia Mării Negre din 1992? – răspuns: Bucureşti
Unde este sediul unităţii de coordonare a Programului de Mediu pentru Marea Neagră? răspuns: Istanbul
Unde este sediul celui mai vechi institut de cercetări marine din regiunea Mării Negre? răspuns: Sevastopol
Ce semnificaţie are sigla UNEP? - răspuns: Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (United
Nations Program for the Environment)
Ce semnificaţie are sigla WWF? - răspuns: Fondul Mondial pentru Natură (World Wildlife
Fund for Nature)
Ce semnificaţie are sigla UICN? - răspuns: Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii
Unde a avut loc întâlnirea interministerială pentru protejarea Mării Negre din 1993? - răspuns:
Odessa
În ce an a fost declarată ziua de 31 octombrie, Ziua Internaţională a Mării Negre? - răspuns:
1996
Care a fost subiectul-cheie pentru Conferinţa de la Johannesburg? - răspuns: dezvoltarea
durabilă
Când se marchează Ziua Biodiversităţii? - răspuns: 21 Mai
Când se marchează Ziua Protecţie Stratului de Ozon? - răspuns: 16 Septembrie
Când se marchează Ziua Zonelor Umede? - răspuns: 2 Februarie
În ce an a fost înfiinţat Institutul Român de Cercetări Marine? - răspuns: 1970
Ce convenţie internaţională protejează zonele umede? - răspuns: Convenţia de la Ramsar
Câte sute de specii există în Cartea Roşie a Mării Negre? - răspuns: două
Cum a evoluat procesul de eutrofizare în Marea Neagră în anii ’90?- răspuns: a scăzut
Setul VI de cărţi
Insula Eol – ai dat dovadă de dibăcie în găsirea vântului prielnic. Vei naviga cu abilitate,
evitând stâncile şi acostând numai în porturi primitoare...
Insula Andromeda – ai dat dovadă de spirit de orientare. Stelele te vor ajuta să te orientezi de
fiecare dată – priveşte-le în fiecare seară şi-ţi vor lumina drumul…
Insula Ares – ai dat dovadă de curaj - îţi vei croi drumul spre obiectivele tale cu determinare
şi vitejie. Nici un obstacol nu va rezista hotărârii tale...
Insula Neptun – ai dat dovadă că eşti legat de mare…Neptun îţi va da puterea să te lupţi cu
valurile şi să stăpâneşti furtunile...
Insula Apolo – ai dat dovadă că ai avut o minte “luminată”… Soarele îţi va lumina călătoriile...
Insula Atena – ai dat dovadă de înţelepciune…raţiunea te va îndruma întotdeauna să găseşti
drumul cel mai scurt, chiar dacă nu va fi în linie dreaptă…
Insula Dionisos – ai dat dovadă de spirit ludic…jucându-te ai să găseşti întotdeauna soluţii
unor probleme chiar foarte serioase…
Insula Hermes – ai dat dovadă de rapiditate …ai fost mai iute şi mai abil decât ceilalţi…ai să
mergi mereu fără ocolişuri, direct la ţintă…
Insula Venus – ai dat dovadă de farmec…chiar dacă adversarii tăi au pierdut, cu siguranţă nu
le pare rău, tocmai pentru că ai câştigat tu…
Insula Ghea – ai dat dovadă de stabilitate …eşti mai legat de pământ decât de mare, dar ai
reuşit să le arăţi tuturor că apa este elementul cel mai important…
Insula Thor – ai dat dovadă de multă forţă…forţele naturii îţi vor fi aproape şi prielnicie
întotdeauna…
Insula Zeus – i-ai “fulgerat” pe adversari…forţa şi decizia te vor ajuta să “stăpâneşti”
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problemele cu care te-ai putea confrunta…

Număr optim de participanţi: 16.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: planşă de joc (anexa 8), pioni, cărţi de joc.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 187: “Strada”. Obiectivul acestui joc de rol este de a simula
relaţiile/conflictele ce pot apărea între diferite grupuri de interes în interiorul
unui oraş care se dezvoltă. Se constituie patru echipe, fiecare având un
“cartier” de bază din care porneşte construirea străzilor. Jocul cuprinde
patru faze:
1. explicarea jocului şi desemnarea rolului fiecărei echipe; fiecare echipă îşi alege un nume şi
desemnează rolurile în interiorul său;
2. echipele se aşează în jurul platformei de joc (o pânză de cca 2 m2 împărţită în patru sectoare
egale) şi realizează/aleg steagul/simbolul/imnul echipei (”cartierului”);
3. desfăşurarea jocului;
4. discutarea rezultatelor cu toate echipele.
Obiectivul jocului este construirea a cât mai multe străzi care să traverseze cele patru
teritorii. Străzile construite doar pe propriul teritoriu nu vor fi numărate la sfârşitul jocului. Fiecare
echipă trebuie să negocieze traversarea unui alt teritoriu (al altei echipe). Trebuie negociată şi
posibilitatea de a atinge cu propriile străzi obiective/structuri aflate pe teritoriul altor echipe. Se
poate discuta liber în interiorul propriei echipe, dar pentru a comunica cu alte echipe trebuie să
intervină “negociatorii” fiecărei echipe. Aceştia trebuie să se consulte cu “primarul” şi cu “consiliul
local”. Toate echipele construiesc în acelaşi timp. Singurele persoane admise în vechinătatea
teritoriului unei echipe sunt “negociatorii”, “arhitectul”, “primarul” şi “consiliul comunal”. Alte
personaje fac legătura între aceştia şi locuitori: “jurnalistul”, “notarul”, “cartograful”, “sociologul”.
Punctajul se calculează adăugând un punct pentru fiecare stradă a unei echipe care traversează
toate cele patru teritorii şi câte un punct pentru fiecare trei structuri atinse dacă acestea sunt pe alte
teritorii (în alte “cartiere”).
Fiecare echipă, înainte de începerea jocului trebuie să decidă ce structuri doreşte să
includă pe teritoriul şi să aleagă minimum patru (din următoarele categorii):
• timp liber: parc, stadion, discotecă, faleză etc;
• servicii publice: şcoală, spital, magazine, bancă etc;
• structuri productive: fabrică de scutere, firmă de soft, firmă de telefoane mobile, editură
etc;
• structuri culturale: cinematograf, centru social, monumente, muzeu etc.
Rolurile personajelor sunt umătoarele:
• “primarul” – a fost ales de cetăţeni să gestioneze teritoriul (”cartierul”); el trebuie să
aleagă strategia echipei şi să hotărască când decide singur şi când consultă consiliul local
şi cetăţenii;
• “consiliul local” – cuprinde majoritatea şi opoziţia; îl ajută pe primar să ia hotărâri funcţie
de aria politică pe care o reprezintă (putere sau opoziţie), dar şi funcţie de propria opinie;
• “negociatorii” – pot discuta cu celelalte echipe, dar numai la solicitarea primarului sau a
consiliului local. Trebuie să existe un negociator pentru “externe”, care să ceară permisiunea
de a traversa alte “cartiere”, şi un negociator pentru “interne”, care să primească şi să
prezinte “primarului” şi “consiliului local” cererile altor echipe de a străbate propriul
teritoriu;
• “arhitectul” – alege designul şi construieşte străzile funcţie de nevoile comunităţii din care
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face parte;
“cetăţenii” – au ales “primarul”, i-au acordat mandatul de a conduce “cartierul”; îşi pot
exprima aprecierea sau dezaprobarea faţă de deciziile primarului;
• “sociologul” – culege opiniile tuturor membrilor echipei şi le prezintă în cadrul discuţiei
finale; trebuie să explice la sfârşitul jocului alegerile pe care le-a facut echipa sa în construirea
structurilor din “cartier” şi modul în care au relaţionat membrii echipei în timpul jocului;
• “jurnalistul” – culege părerile, impresiile, opiniile participanţilor direct sau folosind
sondajele realizate de sociolog;
• “cartograful” – reproduce pe o hartă toate modificările survenite pe platforma de joc, pentru
ca şi cei care se află la distanţă de aceasta pentru a putea fi la curent cu ce se întâmplă;
• “notar” – verifică validitatea traseelor străzilor şi calculează punctajele.
La sfârşitul jocului se numără punctele şi se arată că în acest caz a fost mai important
procesul decât rezultatul final. Se pot adresa, pentru clarificare, următoarele întrebări:
• Cum s-a decis ce structuri să se amplaseze în “cartier”?
• Toată lumea a fost mulţumită de rezultatele finale?
• Puteau fi plasate şi alte structuri?
• Cum s-au ales rolurile?
• Rolurile au fost adecvate personalităţii celor care le-au îndeplinit?
• Cum au fost interpretate rolurile? (detaliaţi pentru fiecare personaj)
• Cum a relaţionat fiecare personaj cu echipa?
• Cum a influenţat fiecare personaj/rol rezultatul final?
• Ce a facilitat construcţia străzilor?
• Ce a blocat construcţia străzilor?
• Cum se poate caracteriza raportul între echipe (conflict, colaborare, mediere, pasivitate
etc)?
• Ce tip de utilizare a resurselor aţi remarcat?
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: platformă de joc (pânză de cca 2 m2), hârtie, creioane, markere, carton
colorat.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă, teren de joacă.
•

Exemplul 188: “Omul şi mediul”. Omul a folosit întotdeauna resursele
naturale ca pe un bun al său, considerând că are tot dreptul de a le folosi
după bunul său plac, chiar atunci când rezervele de materii prime erau în
mod evident pe cale de a fi consumate. Ceea ce este definit acum ca
“dezvoltare durabilă” este în realitate o cale optimă de a gestiona şi utiliza
resursele pe care ni le pune la dispoziţie natura fără a nega dreptul
generaţiilor viitoare de a avea propria lor dezvoltare. Jocul următor se desfăşoară pe o platformă
de joc (anexa 9) care reprezintă un traseu ce se derulează jumătate de-a lungul unui peisaj natural
şi jumătate de-a lungul unui peisaj antropizat, transformat sub acţiunea omului. Se folosesc
următoarele cărţi de joc, care reprezintă diferite aspecte legate de mediu, pozitive sau negative.
Fiecare carte se realizează în trei copii:
• Cărţi pozitive:
o Panou pentru energia solară;
o Câmp cultivat;
o Moară de apă;
o Zonă umedă;
o Vagon pentru transportul autovehiculelor;
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o Colectarea diferenţiată a deşeurilor;
o Moară de vânt;
o Staţie de epurare pentru ape uzate.
• Cărţi negative:
o Coş de fum;
o Malurile betonate ale unui fluviu;
o Despăduriri excesive;
o Ţevi de eşapament;
o Îndiguiri;
o Gropi de gunoi care poluează;
o Băltirea apelor uzate;
o Plase de pescuit cu ochiuri mici.
Se folosesc două-patru jetoane de culori diferite (funcţie de numărul jucătorilor). Scopul
jocului este de a colecta cât mai multe cărţi pozitive. Se amestecă cele 48 de cărţi şi se aşează pe
masă cu faţa în jos. Din punctul de plecare, fiecare jucător, pe rând, aruncă zarul şi mişcă propriul
jeton funcţie de numărul indicat de zar. Pe traseu se află căsuţe marcate cu diferite culori, şi anume:
• Când un jucător atinge o căsuţă marcată cu un punct roşu, acesta ia prima carte din teancul
de pe masă, fără ca ceilalţi să vadă ce carte este. El va decide dacă o păstrează (evident,
dacă este o carte pozitivă), iar dacă o păstrează mai dă o dată cu zarul, dacă nu stă un tur.
Când un jucător trece peste o căsută marcată cu roşu ia o carte din teanc şi o păstrează;
• Când un jucător atinge o căsuţă marcată cu un punct galben, acesta schimbă poziţia de
pe platforma de joc cu unul dintre jucători, la alegere;
• Când un jucător atinge o căsuţă marcată cu un punct maro, acesta stă un tur;
• Când un jucător atinge o căsuţă marcată cu un punct violet, acesta se întoarce la punctul
de plecare;
• Când un jucător atinge o căsuţă marcată cu un punct gri, acesta alege un adversar care
să se întoarcă la punctul de plecare;
• Când un jucător atinge o căsuţă marcată cu un punct verde, acesta se întoarce la
punctul de plecare;
• Când un jucător atinge o căsuţă marcată cu un punct albastru, acesta poate repune în
teancul de cărţi de pe masă o carte negativă.
Când cărţile de pe masă se termină se numără cărţile pozitive ale fiecărui jucător.
Câştigă cel care are mai multe cărţi pozitive.
Număr optim de participanţi: 4-8.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: platformă de joc (anexa 9), 48 cărţi de joc, zar.
Grup ţintă: elevi clasele V-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 189: “Obervând natura”. Viaţa animalelor depinde în
mod clar de populaţiile vegetale din teritoriul respectiv, aceste specii fiind
cuprinse în lanţuri trofice mai mult sau mai puţin complexe. Distrugerea unui
inel al lanţului trofic duce inevitabil la alterarea întregii structuri trofice a
ecosistemului respectiv. Jocul se realizează pe o platformă de joc (anexa 10),
având la dispoziţie 24 de jetoane, astfel:
• Şase - reprezintă plante;
• Patru - reprezintă reptile;
• Trei - reprezintă păsări;
• Şase - reprezintă insecte;
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Patru - reprezintă peşti;
Două - reprezintă mamifere.
Se realizează 48 de cărţi de joc pe care sunt reprezentate principalele specii de pe Terra,
ca şi săgeţi care indică direcţiile de urmat pe platforma de joc:
• Trei – reprezintă plante;
• Trei – reprezintă reptile;
• Trei – reprezintă păsări;
• Trei – reprezintă insecte;
• Trei – reprezintă peşti;
• Trei – reprezintă mamifere;
• Zece – reprezintă săgeţi spre dreapta;
• Zece – reprezintă săgeţi spre stânga;
• Zece – reprezintă săgeţi drepte.
Scopul jocului, la care pot participa până la 4 jucători/echipe, este de a ajunge la sfârşitul
traseului de joc după ce a “mâncat” cât mai multe elemente posibil. Jetoanele se amestecă şi se pun
cu faţa în jos pe masă. La fel şi cărţile de joc. Fiecare jucător ia câte un jeton, cu care va începe
drumul pe platforma de joc. La fiecare intersecţie pe care trebuie să o străbată, jucătorul ia o carte,
procedând astfel:
• Dacă găseşte o săgeată - se deplasează funcţie de direcţia indicată de această;
• Dacă găseşte o carte ce reprezintă o specie, procedează funcţie de scară evoluţiei:
o MAMIFER
o PASĂRE
o PEŞTE
o REPTILĂ
o INSECTĂ
o PLANTĂ
Astfel
…dacă elementul reprezentat pe carte e superior celui de pe jeton – jetonul este
dat la o parte, jucătorul ia un alt jeton şi se întoarce la punctul de plecare;
… dacă elementul reprezentat pe carte e egal celui de pe jeton – jetonul este
păstrat şi va putea fi utilizat ulterior, în locul jetoanelor pe care le va avea sau îl va
folosi la sfârşit în calcularea punctajului final; oricum, stă un tur;
…dacă elementul reprezentat pe carte e inferior celui de pe jeton – jucătorul
ia cartea şi o păstrează, urmând să o folosescă pentru calcularea punctajului final.
Cărţile care nu sunt luate de jucători vor fi reutilizate în acelaşi joc. Cine ajunge la
punctul de sosire are un punctaj de:
• Şase puncte dacă jetonul său reprezintă o plantă;
• Cinci puncte dacă jetonul său reprezintă o insectă;
• Patru puncte dacă jetonul său reprezintă o reptilă;
• Trei puncte dacă jetonul său reprezintă un peşte;
• Două puncte dacă jetonul său reprezintă o pasăre;
• Un punct dacă jetonul său reprezintă un mamifer.
Apoi, jucătorul ia un alt jeton şi reîncepe traseul. Se joacă până la utilizarea tuturor
jetoanelor. În final se calculează punctajul însumând atât valoarea cărţilor cât şi a jetoanelor, după
modelul de mai sus. Cine are mai multe puncte câştigă.
Număr optim de participanţi: 4-8.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: platformă de joc (anexa 10), 48 cărţi de joc, 24 jetoane.
Grup ţintă: elevi clasele V-X.
Spaţiu: clasă.
•
•
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Exemplul 190: “Cine se ascunde sub aceste indicii…?”. Pentru a pune
în evidenţă diferite caracteristici ale unor specii de plante şi animale se realizează
cărţi de joc, pe fiecare dintre ele înscriindu-se patru indicii ce se citesc de către
arbitru
(dacădurabilă-vol
sunt mai mult
de doi jocurilor
jucători/echipe)
sau de
către adversari
(dacă
Educaţie pentru
dezvoltare
II – Metoda
şi simulărilor
dr.Carmen
Bucovală,
sunt doi jucători/echipe). Echipa/jucătorul
care ghiceşte
Mihaela
Cândea primeşte un număr de puncte egal cu
numărul indiciului. Este preferabil ca şi la primele indicii (care valorează cel mai mult) să se dea
un răspuns, chiar dacă aceste indicii sunt şi cele mai vagi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4. Introdusă în anii „80
3. Ctenofor
2. Răpitor
1. A distrus puietul speciilor
comerciale de peşte

4. Introdusă în anii „60
3. Gasteropod de dimensiuni mari
2. Specie răpitoare
1. Trăieşte pe substrat nisipos şi
stâncos

4. Introdusă în anii „70
3. A modificat textura nisipului de la
Mamaia
2. Provine din Atlanticul N
1. Caracteristica substratului nisipos

4. Introdusă în anii „80
3. Provine din Indopacific
2. Rezistă la concentraţii mici de
oxigen
1. Asemănătoare cu Cerastoderma

4. Migraţie anadromă
3. Specie bentală
2. Migrează pentru reproducere
1. Migrează primăvara

4. Iernează în S Mării Negre
3. Migrează pasiv în aval
2. Migrează activ în amonte
1. Migraţie anadromă

4. Migraţie catadromă
3. Parcurg distanţe foarte mari
2. Depune icrele în Marea
Sargaselor
1. Au mai multe stadii larvare

4. Gasteropod
3. Răpitor
2. Dimensiuni mari
1. Specie străină oportunistă

4. Lamelibranhiat
3. Filtrator, trăieşteîngropat în
nisip
2. Specie străină oportunistă
1. Dimensiuni mari, culoare albă

4. Crustaceu
3. Filtrator
2. Trăieşte în supralitoral
1. Fixat pe stânci
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11.

12.

13.

14.

4. Alga macrofită
3. Frecventă primăvara şi iarna
2. Tal foliaceu
1. Clorofită

4. Specie zooplantonică
3. Valoare nutritivă scăzută
2. Celenterat
1. Apare în apropierea ţărmului
vara

4. Crustaceu
3. Fitofil
2. Isopod
1. Prezintă două benzi pigmentare
pe laturile corpului

4. Specie zoobentonică
3. Specie sedentară
2. Trăieşte în supralitoral
1. Celenterat

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

4. Peşte bentonic
3. Trăieşte pe funduri nisipoase,
mâloase
2. Rar în prezent
1. Turtit

4. Lamelibranhiat
3. Caracteristică, frecventă la
litoralul românesc
2. Fixate pe substrat solid prin
filamente
1. Valve de culoare închisă

4. Algă macrofită
3. Tal foliaceu
2. Frecventă iarna şi primăvara
1. Rodofită

4. Algă macrofită
3. Dimensiuni mari
2. Prezintă aerocişti
1. Feofită

4. Peşte bentonic
4. Crustaceu
3. Trăieşte pe fundul stâncos
3. Dimensiuni de 0,5-1cm
2. Culoare închisă
2. Fitofil
Educaţie
pentru
dezvoltare
durabilă-vol
II
–
Metoda
jocurilor
şi simulărilor dr.Carmen Bucovală,
1. Frecventă în capturile
1. Amfipod
Mihaela Cândea
pescarilor amatori

4. Algă macrofită
3. Tal filamentos ramificat
2. Există atât specii marine cât şi
dulcicole.
1 Clorofită
Răspunsuri:
1. Mnemiopsis leidyi
2. Rapana venosa

4. Specie străină, oportunistă
3. Dimensiuni de cca 10 cm
2. Se hrăneşte cu zooplancton şi
puiet de peşte
167
1. Ctenofor
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Răspunsuri:
1. Mnemiopsis leidyi
2. Rapana venosa
3. Mya arrenaria
4. Scapharca
5. Migraţia sturionilor (Huso huso)
6. Migraţia scrumbiei (Alosa pontica)
7. Migraţia anghilei (Anguilla anguilla)
8. Rapana venosa
9. Mya arrenaria
10. Balanus improvisus
11. Ulva rigida
12. Aurelia aurita
13. Idotea baltica
14. Actinia equina
15. Mytilus galloprovincialis
16. Pleuronectes flesus-luscus
17. Porphyra leucosticta
18. Cystoseira barbata
19. Gobius sp
20. Pontogammarus (Euxinia) maeoticus
21. Cladophora sp
22. Mnemiopsis leidyi
Număr optim de participanţi: 2-8.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: 22 cărţi de joc.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 191: “Ce se ascunde sub aceste indicii…?-2”. Pentru a
pune în evidenţă diferite caracteristici ale mediului se realizează cărţi de joc,
pe fiecare dintre ele înscriindu-se patru indicii ce se citesc de către arbitru
(dacă sunt mai mult de doi jucători/echipe) sau de către adversari (dacă sunt
doi jucători/echipe). Echipa/jucătorul care ghiceşte primeşte un număr de
puncte egal cu numărul indiciului. Este preferabil ca şi la primele indicii
Educaţie
pentru
durabilă-vol
II – Metoda
şi simulărilor–
dr.Carmen
(care valorează cel maidezvoltare
mult) să se
dea un răspuns,
chiarjocurilor
dacă aceste
indicii sunt
şi celeBucovală,
mai vagi.
Mihaela Cândea

1.

2.

3.

4.

4. Este un sistem deschis
3. Una din funcţiile sale este
productivitatea
2. Este unitatea funcţională a ecosferei
1. Este alcătuit din biotop şi biocenoză

4. Este un factor abiotic
3. Este un factor mecanic
2. Determină diseminarea anemochoră
a seminţelor
1. Determină polenizarea anemofilă

4. Este un sistem deschis
3. Este caracterizat de relaţiile
interspecifice
2. Împreună cu biotopul formează un
ecosistem
1. Este alcătuit din totalitatea populaţiilor
dintr-un biotop
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4. Sunt o categorie trofică
3. Sunt o verigă trofică
2. Sunt fito- şi chemosintetizatori
1. Stau la baza piramidelor trofice

3. Este caracterizat de relaţiile
3. Una din funcţiile sale este
interspecifice
productivitatea
cu biotopul
formează un
Educaţie
pentru dezvoltare
durabilă-vol II2.–Împreună
Metoda jocurilor
şi simulărilor
2. Este unitatea
funcţională
a ecosferei
dr.Carmen Bucovală, Mihaela
Cândea
ecosistem
1. Este alcătuit din biotop şi biocenoză

1. Este alcătuit din totalitatea populaţiilor
dintr-un biotop

3.

4.

5.

6.

4. Este un factor abiotic
3. Este un factor mecanic
2. Determină diseminarea anemochoră
a seminţelor
1. Determină polenizarea anemofilă

4. Sunt o verigă trofică

4. Sunt o categorie trofică
3. Sunt o verigă trofică
2. Sunt fito- şi chemosintetizatori
1. Stau la baza piramidelor trofice

3. Asigură ciclarea substanţei
2. Sunt reprezentaţi de bacterii şi ciuperci
1. Transformă substanţa organică în
substanţă anorganică

4. Este un sistem deschis
3. Este un nivel de organizare a materiei vii
2. Este o subdiviziune a speciei
1. Este o grupare de indivizi înrudiţi
interfertili

7.

8.

9.

10.

4. Este un nivel de organizare a materiei vii
3. Este un grup de indivizi care au un fond de
gene comun
2. Este unitatea taxonomică de bază a lumii vii
1. Este un grup de indivizi izolat reproductiv de
alte grupuri similare

4. Este un sistem deschis
3. Este un nivel de organizare a materiei vii
2. Este caracterizată de ciclurile bio-geochimice
1. Reprezintă totalitatea biocenozelor de pe
Terra

4. Este un sistem deschis
4. Este o categorie ecologică
3. Este un nivel de organizare a materiei vii
3. Este caracteristic mediului acvatic
2. Este alcătuit din toposferă şi biosferă
2. Este reprezentat de organisme animale
Educaţie
pentru
dezvoltare
durabilă-vol
II
–
Metoda
jocurilor
şi simulărilor
dr.Carmen
Bucovală,
1. Reprezintă totalitatea ecosistemelor de
1.
Organismele
sunt fixate
pe substrat
sau
Mihaela
Cândea
pe Terra
trăiesc în apropierea acestuia

11.

12.

4. Este o categorie ecologică
3. Este caracteristic mediului acvatic
2. Este reprezentat de organisme animale
1. Organismele plutesc în masa apei

4. Este o categorie ecologică
3. Este caracteristic mediului acvatic
2. Este reprezentat de organisme vegetale
1. Organismele sunt fixate pe substrat
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13.
4. Este o categorie ecologică
3. Este caracteristic mediului acvatic
2. Este reprezentat de organisme vegetale

14.
222 4. Este o categorie ecologică

3. Este caracteristic mediului acvatic
2. Este reprezentat de organisme animale

2. Este reprezentat de organisme animale
2. Este reprezentat de organisme vegetale
1. Organismele plutesc în masa apei
1. Organismele sunt fixate pe substrat
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13.

14.

4. Este o categorie ecologică
3. Este caracteristic mediului acvatic
2. Este reprezentat de organisme vegetale
1. Organismele plutesc în masa apei

4. Este o categorie ecologică
3. Este caracteristic mediului acvatic
2. Este reprezentat de organisme animale
1. Organismele înoată activ în masa apei

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

4. Este un fenomen ecologic
3. Este caracteristic mediului acvatic
2. Determină dezvoltarea explozivă a
algelor microscopice
1. Reprezintă creşterea concentraţiei de
nutrienţi

4. Este o relaţie interspecifică
3. Presupune evoluţia paralelă a celor două
specii
2. Este o relaţie antibiotică
1. Una dintre specii o foloseşte pe cealaltă
ca hrană şi gazdă

4. Este o relatie interspecifică
3. Este o relaţie obligatorie
2. Se mai numeşte şi mutualism
1. Este o relaţie probiotică (avantaje pentru
ambele specii)

4. Este o relaţie interspecifică
3. Poate fi şi relaţie intraspecifică
2. Se stabileşte între specii cu cerinţe
similare
1. Presupune concurenţa pentru hrană şi
spaţiu

4. Este o ştiinţă biologică
3. A fost definită în sec al XIX-lea
4. Este un fenomen frecvent întâlnit astăzi
2. A fost definită de E. Haeckel ca fiind
3. Poate fi naturală şi artificială
“ştiinţa gospodăririi naturii”
2. Poate fi fizică, chimică sau biologică
Educaţie pentru dezvoltare durabilă-vol II – Metoda jocurilor
şi simulărilor–
dr.Carmen
Bucovală,
1. Studiază
relaţiile dintre
organisme
şi
1. Alterează calitatea mediului
Mihaela Cândea
mediu

4. Este un ecosistem terestru
3. Are aspecte diferite funcţie de
altitudinea la care se află
2. Are funcţii materiale şi nemateriale
1. Cuprinde mai ales specii vegetale
lemnoase

4. Este un ecosistem terestru
3. În America de Sud se numeşte pampas
2. În America de Nord se numeste preerie
1. Producătorii primari sunt reprezentaţi de
170
o vegetaţie perenă

23.

24.

4. Este un fenomen ecologic
3. Este cauzat de relaţia biotop - biocenoză
2. Poate fi primară şi secundară
1. Reprezintă evoluţia ecosistemelor

4. Este un ecosistem acvatic
3. Prezintă o stratificare a apei pe verticală
funcţie de temperatură, oxigen şi salinitate
2. Prezintă biocenoze de tip lentic
1. Este o apă stătătoare

25.
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26.

4. Este o proprietate a sistemelor vii

2. Poate fi primară şi secundară
1. Reprezintă evoluţia ecosistemelor

funcţie de temperatură, oxigen şi salinitate
2. Prezintă biocenoze de tip lentic
1. Este o apă stătătoare
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25.

26.

4. Este un ecosistem acvatic
3. Nevertebratele de aici prezintă structuri
cu rol de fixare
2. Prezintă biocenoze de tip lotic
1. Are funcţie de transport

4. Este o proprietate a sistemelor vii
3. Caracterizează atât indivizii cât şi
sistemele supraindividuale
2. Se realizează prin feed-back negativ sau
pozitiv
1. Reprezintă contracararea acţiunii
mediului

27.

28.

4. Este o structură observată pentru prima
oară la microscop de R. Hoock
3. Este echivalent uneori cu nivelul
individual
2. Cuprinde organite comune şi specifice
1. Este unitatea morfo-funcţională a
materiei vii

4. Este un factor abiotic
3. Este un factor fizic
2. Condiţionează ritmul nictemeral şi
fotoperioadă
1. În lipsa acestui factor nu se poate realiza
fotosinteza

29.

30.

4. Este o relaţie interspecifică
3. Este relaţia plantă – animal prădător
2. Este relaţia producători - consumatori
secundari
1. Organismele nu se afectează direct

4. Este o componentă a ecosferei
3. Dezvoltarea sa presupune degradarea
mediului natural
2. Cuprinde sisteme de tip urban
1. Este un sistem dominat de om

Răspunsuri:
1. ecosistemul
2. biocenoza
3. vântul
4. producătorii
5. descompunătorii
6. populaţia
7. specia
8. biosfera
9. ecosfera
10. zoobentos
11. zooplancton
12. fitobentos
13. fitoplancton
14. necton
15. eutrofizare
16. parazitism
17. competiţie
18. poluare
19. ecologie
20. pădurea
21. pajiştea
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22. succesiunea ecologică
23. lacul
24. râul
25. autoreglarea
26. celula
27. lumina
28. neutralismul
29. sistemul socio-uman
Număr optim de participanţi: 2-8.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: 30 cărţi de joc.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 192: “Staţia de tratare a apei”. Pentru a pune în evidenţă etapele
tratării apei preluată din diferite zone de captare (lacuri, râuri etc) şi până ajunge
în case pentru a fi utilizată de consumatori, acasă, se realizează mai multe cărţi de
joc, care să prezinte aceste etape:
1.
aerarea – agitarea apelor tratate pentru a îndepărta diferite gaze dizolvate
în apă;
2.
coagularea – tratarea apei cu diferite metale care duc la flocularea
(coagularea) particulelor de dimensiuni mari;
3. sedimentarea – particulele formate anterior se depun pe fundul vaselor;
4. filtrarea – apa este trecută prin diferite filtre (nisip, pietriş etc);
5. dezinfectare – se adaugă în general clor, pentru a asigura îndepărtarea agenţilor patogeni.
Cărţile de joc se amestecă, iar elevii sunt solicitaţi să le aranjeze în ordinea firească:
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Număr optim de participanţi: 10-20.
Durată: 20 minute.
Materiale necesare: cărţi de joc.
Grup ţintă: elevi clasele IX-XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 193: “O plantă…mai multe plante – un animal…mai
multe animale”. Pentru a pune în evidenţă modul de grupare al
diferitelor specii de plante, respectiv de animale în asociaţii numite
fitocenoze (pentru plante) sau zoocenoze (pentru animale), se solicită
elevilor să aleagă o specie de plante care îl reprezintă (care îi place, care i
se pare interesantă, care este particulară etc), scriindu-şi pe un cartonaş numele şi alături, specia
aleasă. După ce tot grupul realizează această sarcină, jumătate dintre participanţi se ridică de la
locurile lor şi caută printre colegii lor “specii” care trăiesc în acelaşi habitat cu specia aleasă de ei,
formând o primă “fitocenoză” cu câte două specii. În etapa a doua, grupurile de câte două persoane
se vor asocia realizând tetrade, apoi grupuri din ce în ce mai mari până când toţi participanţii sunt
incluşi într-o “fitocenoză”. Pentru realizarea de “zoocenoze” se parcurg aceleaşi etape.
Număr optim de participanţi: 10-20.
Durată: 20 minute
Materiale necesare: hârtie, creioane
Grup ţintă: elevi clasele V - XII
Spaţiu: clasă.
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Exemplul 194: “Puncte de reper”. Pentru a pune în evidenţă
elementele mediului natural, construit, tehnologic pe care le întâlnim,
de exemplu, în drumul pe care îl parcurgem zilnic spre şcoală, spre
cumpărături etc, fiecare participant trebuie să noteze toate aceste elemente
(naturale, construite, tehnologice) care îi servesc ca puncte de reper
pentru a recunoaşte drumul (de exemplu spre şcoală). După ce fiecare
participant listează aceste elemente, se formează grupe de câte doi, fiecare
având ca sarcină realizarea unei hărţi care să indice drumul parcurs de celălalt, folosind elementele
enumerate pe lista realizată anterior. Hărţile sunt “verificate” şi “corectate” de cei care au elaborat
lista de repere.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele V – VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 195: “Deşeurile…doar deşeuri?”. Se realizează patru tipuri de
cărţi, după cum urmează:
•
hârtie;
•
plastic;
•
sticlă;
•
deşeuri organice.
Fiecare participant primeşte o astfel de carte (care îi este lipită pe spate cu bandă adezivă)
fără să ştie care este cuvântul înscris pe carte. Trebuie să afle care este “cartea” sa adresând întrebări
colegilor săi, întrebări la care aceştia pot răspunde doar prin “da” sau “nu” – de ex. “foloseşte la
construcţia de recipiente pentru băuturi?”, răspuns “nu”, rezultă deci că este vorba despre deşeurile
organice etc. Participanţii cu aceeaşi carte lipită pe spate formează un grup. Fiecare grup primeşte
mai multe deşeuri din categoria pe care o reprezintă (de ex. hârtie veche, recipiente PET, recipiente
de sticlă, coji de mere etc). Cele patru grupe primesc următoarele sarcini:
• hârtia – să creeze o prezentare de modă;
• plasticul – să creeze un număr de jonglerie;
• sticla – să creeze o partitură muzicală;
• deşeuri organice - să creeze o sculptură.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 40 minute.
Materiale necesare: hârtie, creioane, diferite tipuri de deşeuri.
Grup ţintă: elevi clasele V – VIII.
Spaţiu: clasă.

•
•
•
•

Exemplul 196: “Muzeul deşeurilor?”. Participanţii se împart în trei-patru
grupuri. Se începe prin a discuta despre ce obiecte ar putea fi expuse într-un
“muzeu al deşeurilor”. După ce se identifică ariile de interes, fiecare grup îşi
asumă responsabilitatea de a realiza design-ul unei secţiuni a muzeului, răspunând
la următoarele întrebări:
•
Ce tipuri de deşeuri a ales grupul să reprezinte?
•
Ce obiective îşi propune acea secţiune a muzeului?
Ce obiecte vor fi expuse?
Ce tip de etichete vor fi folosite şi ce fel de informaţii vor fi prezentate?
Ce tip de ghidaj va fi realizat?
Ce activităţi interactive s-au ales şi cum vor fi ele realizate?
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: hârtie, creioane, diferite tipuri de deşeuri.
Grup ţintă: elevi clasele VIII-XII.
Spaţiu: clasă, teren de joacă.

Exemplul 197: “Ce animal reprezint?”. Participanţii la acest joc primesc
câte o carte de joc, pe care este reprezentat un (sau pe care este scris numele
unui) animal. Fiecare participant lipeşte cartea primită pe spatele unui coleg,
astfel încât toată lumea să aibă o astfel de carte, fără să ştie însă ce animal
reprezintă. Pe rând, fiecare trece pe la colegii săi, adresându-le întrebări la care se poate răspunde
prin “da”,“nu”, ”poate”. Câştigă cel care ghiceşte animalul pe care îl reprezintă după cel mai mic
număr de întrebări.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: cărţi cu numele/imaginea unui animal.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă, teren de joacă.
Exemplul 198: “Ce spun păsările?”. Pentru realizarea acestui joc este
necesară găsirea unui loc liniştit (parc, pădure, pajişte), unde există posibilitatea
de a asculta cântecul păsărilor. Timp de 10 – 15 minute se ascultă cu atenţie atât
cântecul păsărilor cât şi celelalte sunete/zgomote ale zonei. După aceasta
participanţii sunt invitaţi să “transcrie”, sub forma unor replici, cântecele păsărilor, justificându-şi
alegerea. În final, fiecare participant este rugat să-şi găsească un “instrument muzical“ natural (un
con de brad, o piatră, o creangă, un snop de frunze etc). Cu aceste instrumente, în grupuri de cincişase, ei trebuie să reconstituie sunetele/zgomotele zonei, explicând cine/ce produce fiecare element
sonor.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie, creioane.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: parc, pădure, pajişte.
Exemplul 199: “O carte de citit…cu nasul!”. Pentru realizarea acestui
joc se confecţionează în prealabil un dosar care conţine mai multe folii de plastic
tip plic. Se formează mai multe grupuri de cinci-şase persoane, fiecare grup
având sarcina de a găsi şi colecta obiecte din natură care să aibă un miros
specific. Se realizează astfel o colecţie de obiecte care se etichetează, precizând
tipul de miros (floral, aromatic, acetic etc).
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: folii de plastic, dosar, bandă adezivă.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 200: “Ce fotografie am văzut…?”. Participanţii se grupează în
perechi. Unul din membri perechii primeşte o fotografie a unui peisaj natural
sau antropic şi o descrie celuilalt în cât mai multe detalii. Toate perechile
lucrează concomitent. Fotografiile descrise se amestecă între ele şi fiecare
persoană care a ascultat descrierea trebuie să o găsească. Cel care a descris
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fotografia confirmă sau infirmă rezultatul. Se realizează şase-zece runde. La fiecare rundă rolurile
celor doi participanţi din pereche se schimbă. Câştigă echipa care identifică cele mai multe
fotografii.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: cca 30 fotografii.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 201: “Peisajul…în manieră proprie”. Pentru realizarea acestui
joc este necesară găsirea unei zone accesibile pe tot parcursul anului, liniştite
(parc, pădure, pajişte), în care fiecare participant îşi alege un colţ de natură. Se
confecţionează în prealabil o ramă de lemn, carton, plastic etc de 20cm/30cm.
Rama se aşează sau fixează pe suprafaţa care urmează să fie copiată (un arbore,
o zonă ierboasă, o stâncă, un mal etc). Folosind creioane colorate se încearcă reprezentarea
elementelor cele mai caracteristice pentru acea arie. Desenele se colectează şi se păstrează. Dacă
este posibil, se revine în lunile/anotimpurile următoare exact în aceeaşi zonă, fiecare încercând să
regăsească suprafaţa desenată anterior şi să surprindă modificările (climatice, fenologice etc)
survenite.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 minute pentru fiecare moment de observare.
Materiale necesare: creioane, planşe de desen.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: parc, pădure, pajişte.
Exemplul 202: “Găseşte diferenţele”. Pentru realizarea acestui joc
este necesară găsirea unei zone naturale (parc, pădure, pajişte). Se formează
două echipe. Fiecare echipă îşi alege o suprafaţă pe care o observă cu atenţie.
Echipele fac schimb de suprafeţe şi realizează unele mici modificări (fie prin
schimbarea locului unor obiecte naturale, fie prin aducerea unor elemente
artificiale). Câştigă echipa care identifică cele mai multe deosebiri.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: -.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: parc, pădure, pajişte.
Exemplul 203: “Curcubeul naturii”. Pentru a pune în evidenţă culorile
elementelor naturale pe care le putem întâlni, se solicită participanţilor să
identifice în locul în care se defăşoară jocul (parc, pădure, pajişte) câte trei
obiecte naturale (frunze, petale, pene, pietre etc) pentru fiecare din culorile
galben, verde, roşu, albastru. În final, după ce toţi participanţii/echipele aduc
obiectele, se aşează în ordinea culorilor, alcătuind un curcubeu ce demonstrează varietatea
cromatică a naturii.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 60 minute.
Materiale necesare: -.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: parc, pădure, pajişte.
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Exemplul 204: “Harta geologică”. Pentru a realiza acest joc trebuie
pregătită o hartă a unei zone ce va fi folosită ca spaţiu pentru desfăşurarea
activităţii. Se prelevează eşantioane de roci care se depun în săculeţi de pânză
sau plastic, marcându-se pe hartă locul prelevării. Pentru desfăşurarea jocului
se formează mai multe echipe, fiecare având o fotocopie a hărţii. Se prezintă şi se descriu
eşantioanele respective. Echipele au de găsit locurile marcate pe hartă şi de prelevat acelaşi tip de
rocă precum cel prezent în eşantion. La final se compară eşantioanele aduse, câştigând echipa cu
cel mai complet set de roci.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 120 minute.
Materiale necesare: copii ale hărţilor, pungi de plastic sau pânză.
Grup ţintă: elevi clasele VIII – XII.
Spaţiu: parc, pădure, pajişte.
Exemplul 205: “Care este locul corect?”. Pentru a evidenţia evoluţia
filogenetică a regnului animal sau vegetal se împart participanţilor bileţele
care indică numele unei clase/familii/ordin etc de plante sau animale. Fiecare
participant/echipă realizează câte o planşă format A4 care redă caracteristicile,
reprezentanţii, elementele definitorii pentru grupul care le revine. Se instalează
apoi pe o sfoară planşele realizate, astfel încât să se marcheze evoluţia filogenetică (de la cele
mai simple la cele mai complexe grupe). Între planşele respective se plasează hârtii albe pe care
participanţii/echipele învecinate trebuie să noteze caracteristicile comune ale celor două grupuri.
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: hârtie A4, sfoară, creioane, agrafe/cârlige.
Grup ţintă: elevi clasele VIII – XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 206: “Povestea din fotografie”. Participanţii se grupează în
două echipe de şase-opt persoane, fiecare echipă primind o jumătate din aceeaşi
fotografie. Echipele examinează imaginile cu atenţie şi creează o scurtă poveste
despre acestea. Cele două jumătăţi sunt reunite, alăturându-se apoi poveştile,
încercând să se determine asemănările dintre acestea, deosebirile şi mai ales
motivaţia pentru care cele două istorisiri sunt diferite/asemănătoare.
Număr optim de participanţi: 12-16.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: fotografii cu imagini relevante pentru mediu.
Grup ţintă: elevi clasele VIII – XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 207: “Alege obiectivul”. Pentru a evidenţia modul de formularea
a obiectivelor unei campanii de conştietizare a problemelor de mediu (adresată în
acest exemplu fermierilor), se prezintă elevilor următorul tabel, fiind solicitaţi să
completeze coloanele marcate cu gri. Se precizează în prealabil că obiectivele
unei campanii trebuie să respecte schema SMART (S – specific; M – măsurabil;
A – adecvate; R – realiste; T – corelate ca timp).
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Problema identificată
1. lipsa cunoştinţelor cu privire la identificarea
bolilor şi dăunătorilor care afectează culturile
2. lipsa cunoştinţelor cu privire la importanţa
folosirii de metode biologice de combatere a
dăunătorilor
3. lipsa cunoştinţelor cu privire la sistemele
integrate de monitorizare a bolilor şi
dăunătorilor culturilor agricole
4. fermierii preferă pesticide cu spectru larg
5. fermierii nu cred în eficienţa metodelor
biologice de combatere a dăunătorilor
6. fermierii cunosc pericolele reprezentate de
folosirea intensivă a pesticidelor, dar nu iau
măsuri de precauţie
Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: copii ale tabelului.
Grup ţintă: elevi clasele X – XII.
Spaţiu: clasă.

Obiective posibile

Măsuri propuse

Exemplul 208: “Transmite mesajul…”. Eficienţa unei strategii de comunicare depinde de
abilitatea mesajului conţinut de a atrage atenţia şi de a fi înţeles de grupul ţintă. Mesajele trebuie
formulate funcţie de caractersticile specifice ale grupului ţintă (educaţionale, de
vârstă, de interese etc). De asemenea, tipul de mass-media ales (scris, audiovizual etc) trebuie să corespundă particularităţilor grupului, dar şi mesajului de
transmis. Cum în prezent suntem inundaţi de valuri de mesaje de diferite tipuri,
uneori contradictorii, alegerea conţinutului, formei şi vectorului mesajului sunt
foarte importante. Pentru ca un mesaj să fie recepţionat cu succes, el trebuie să
fie accesibil, verificabil, complet, relevant, adecvat ca timp, de mare acurateţe.
Poziţionarea mesajului trebuie să asigure validitatea şi relevanţa; să sublinieze abordarea strategică
aleasă (informaţională, motivaţională sau orientată spre acţiune); să facă tema atractivă şi
convingătoare prin folosirea unor argumente psihologice sau sociale, precum recompense, modele
umane, datoria civică, persoane obişnuite etc. Caracterul general al unui mesaj se poate înscrie
într-una din următoarele direcţii: umoristic, popular/informal, furnizor de informaţii, concluziv
etc.
Pentru a testa eficacitatea acestor principii, se solicită elevilor să imagineze o campanie
mass-media pe tema “Poluarea cu deşeuri solide a litoralului românesc al Mării Negre”, folosind
următorul tabel:
Mijloc de vehiculare
Poster motivaţional
Broşură
Video
Pliant
Chestionar
Spoturi radio
Bandă desenată
Banner
Sticker

Mesaj principal

Problema de rezolvat
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Număr optim de participanţi: 20-30.
Durată: 50 minute.
Materiale necesare: copii ale tabelului.
Grup ţintă: elevi clasele X – XII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 209: “Pas cu pas…”. Acest tip de joc presupune parcurgerea
unui traseu de câteva zeci de căsuţe, fiecare căsuţă conţinând o informaţie sau
o întrebare (anexe 11, 12, 13). Parcurgerea traseului se face folosind pioni
care marchează poziţia fiecărei echipe, fiecare aruncând zarul atunci când îi
vine rândul. O variantă o reprezintă realizarea unui puzzle folosind o imagine/
hartă pe care elevii trebuie să o reconstituie folosind şi textul de pe verso

(anexa 14, 15).
Număr optim de participanţi: 10-16.
Durată: 20 - 30 minute.
Materiale necesare: copii ale jocului (anexe 11, 12, 13, 14, 15), pioni, zar.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 210: “Rebusul animalelor”. Pentru a stimula capacitatea elevilor de a rezolva
probleme într-un mod amuzant, se prezintă elevilor scheme de tip rebus (anexa 16) care pot fi
rezolvate individual sau pe echipe. Rezolvarea: 1: animal, 2: broască, 3: inorog,
4: ren, 5: rac, 6: bou, 7: capră, 8: calcan, 9: cangur, 10: albină, 11: caracatiţă,
12: marsupial.
Număr optim de participanţi: 20 – 30.
Durată: 20 - 30 minute.
Materiale necesare: copii ale jocului (anexa 16), pioni, zar.
Grup ţintă: elevi clasele V-VIII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 211: “Ce/cine ameninţă animalele?”. Pentru a investiga
problema speciilor pe cale de dispariţie se propune elevilor ierarhizarea
următoarelor cauze ale periclitării acestora. Rezultatele individuale se discută
apoi în grup, formulând o concluzie pentru întreaga clasă:
Ameninţare
Poluare (cu petrol, deşeuri solide, fum, praf etc)
Vânarea animalelor pentru trofee
Vânarea animalelor pentru hrană
Defrişarea pădurilor
Vânarea animalelor pentru obţinerea de substanţe active pentru medicamente
Transformarea zonelor de pădure
Minerit
Distrugerea habitatelor pentru crearea de facilităţi turistice
Lipsa de atenţie/interes a oamenilor

Importanţă

Pentru a exemplifica modul în care unele specii sunt afectate de ameninţările de mai sus, se
solicită elevilor să descrie cum sunt influenţate următoarele specii: gorila (ex: creşterea populaţiei
în Africa ameninţă pădurile tropicale; antilopa (ex: competiţia cu animalele domestice pentru
hrană în zonele de savană); panda (ex: distrugerea pădurilor de bambus); rinocer (ex: vânat pentru
coarne); balena (ex: poluarea mărilor).
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Număr optim de participanţi: 20 – 30.
Durată: 20 - 30 minute.
Materiale necesare: copii ale tabelului.
Grup ţintă: elevi clasele VIII – X.
Spaţiu: clasă.

Exemplul 212: “Adaptările dinozaurilor”. Pentru a dezbate adaptările la mediu ale unor
organisme dispărute, discuţie care poate constitui un preambul pentru investigarea cauzelor care
au dus la dispariţia acestui grup de reptile, se prezintă elevilor tabelul din anexa 15, fiind solicitaţi
să completeze coloana avantajelor.
Număr optim de participanţi: 20 – 30.
Durată: 20 - 30 minute.
Materiale necesare: copii ale tabelului (anexa 15).
Grup ţintă: elevi clasele VIII – X.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 213: “Echilibrul unei biocenoze”. Pentru a evidenţia raporturile
de masă între diferite categorii trofice ale unei biocenoze, se sugerează elevilor
să construiască după modelul de mai jos un sistem (din sârmă, sfoară, plastic,
hârtie etc) care să demostreze că pe măsură ce ne apropiem de vârful unei
piramide trofice scade numărul şi creşte masa indivizilor.
Număr optim de participanţi: 20 – 30.
Durată: 20 - 30 minute.
Materiale necesare: copii ale modelului, sârmă, sfoară, plastic, hârtie etc.
Grup ţintă: elevi clasele VI – VIII.

Spaţiu: clasă.

Exemplul 214: “Terra”. Scopul jocului este de a rezolva probleme reale
sau ipotetice cu care se confruntă populaţia umană în prezent, printr-o
colaborare între jucători, păstrând condiţiile necesare menţinerii unui
mediul natural, social, economic stabil. Jucătorii trebuie să-şi echilibreze
interesele personale cu cele de grup. Poate exista un singur câştigător la
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finalul jocului, după cum toţi participanţii pot pierde jocul. Jucătorii marchează puncte folosind
cărţi de joc care rezolvă problemele de mediu comune şi “economisind” cărţi cu soluţii care le pot
aduce victoria la sfârşitul jocului.
Pentru desfăşurarea jocului sunt necesare:
• 108 cărţi de joc (18 cărţi cu probleme şi 90 cărţi cu soluţii);
• planşă de marcare a scorului (anexa 18);
• 12 pioni (de şase culori diferite, câte doi pentru fiecare culoare).
Cărţile problemelor sunt: verzi pentru problemele de mediu, albastre pentru problemele
socio-economice, roşii pentru problemele diplomatico-militare. Fiecare criză este asociată cu cele
şase regiuni ale lumii: America de Nord, America de Sud, Europa, Africa, Asia (Orientul apropiat
şi mijlociu), Oceania (Orientul îndepărtat) şi sunt marcate de la 11 la 16 (cu cât mai mare este
valoarea cu atât mai mare este pericolul reprezentat de acea problemă).
Cărţile soluţiilor sunt numerotate de la unu la şase astfel:
Număr cărţi cu soluţii
Număr cărţi cu soluţii
Valoare
pentru problemele
pentru problemele de
carte
socio-economice
mediu (verde)
(albastru)
6 – Garantarea accesului
6 – Reciclaţi pentru a vă
la apă şi alimente pentru
îmbunătăţi calitatea vieţii
toţi
6 - Garantarea accesului
la asistenţă medicală
6 – Economisiţi resursele
naturale
(programe de vaccinare,
medicamente)
5 – Plantaţi arbori
care ajută la păstrarea
5 – Promovarea valorilor
echilibrului economic al
locale
planetei
5 – Prevenirea
5 – Economisirea apei
marginalizării unor
grupuri

Număr cărţi cu soluţii
pentru problemele
diplomatico-militare
(roşu)
6 – Acceptarea regulilor
vieţii sociale
6 – Solidaritate faţă de
cei aflaţi în nevoie
5 – Prevenirea
conflictelor armate
5 – Dezamorsarea
conflictelor

4 – Transformarea
sistemelor productive
pentru a limita poluarea

4 – Lupta împotriva
rasismului şi acceptarea
diferenţelor celorlalţi

4 – Încurajarea utilizării
surselor alternative de
energie

4 – Susţinerea
idealurilor şi acţiunilor
organizaţiilor
internaţionale de
păstrarea a păcii

4 – Susţinerea educaţiei
pentru toţi

4 – Încurajarea luării
democratice a deciziilor

Desfăşurarea jocului:
Se amestecă cărţile cu soluţii şi se distribuie fiecărui jucăror câte patru cărţi. Apoi se
amestecă cărţile cu probleme cu cărţile cu soluţii rămase şi se pun teanc în mijlocului mesei.
Fiecare jucător ia doi pioni de aceeaşi culoare şi pune unul la start pe planşa de marcare a scorului
şi unul în faţa sa pentru ca ceilalţi să ştie ce culoare reprezintă fiecare jucător. Cel mai tânăr jucător
începe. Jocul se parcurge în sens orar fiecare jucător pe rând. Jocul se desfăşoară de-a lungul a trei
faze:
1. alege o carte – fiecare jucător ia o carte din teancul aflat pe masă. Dacă este o carte cu
soluţii el o adaugă la cele pe care le are în mână, fără să o arate celorlalţi jucători. Dacă este
o carte cu probleme pune cartea pe masă în faţa sa şi merge spre faza a doua – rezolvarea
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2.

3.

problemelor.
rezolvă problemele – jucătorii care au cărţi cu soluţii pun pe masă, pe rând, cu faţa în sus, o
carte cu soluţii de aceeaşi culoare cu cartea cu probleme. După ce toţi jucătorii au avut ocazia
să pună cărţile cu soluţii pe care le aveau se totalizează punctele de pe cărţile cu soluţii.
i. Dacă valoarea acestei sume este egală sau mai mare decât numărul înscris pe
cartea cu probleme se consideră că problema poate fi rezolvată în timp şi se
îndepărtează toate cărţile (şi cele cu soluţii şi cele cu probleme). Jucătorul care
a jucat primul o carte cu soluţii primeşte trei puncte şi îşi deplasează pionul în
poziţia corespunzătoare. Jucătorul care a jucat cartea cu soluţii de valoarea cea
mai mare primeşte şi el trei puncte şi procedează la fel cu pionul său. După
aceasta se trece la următorul jucător care are o carte cu probleme, în sens orar.
ii. Dacă valoarea acestei sume este mai mică decât numărul înscris pe cartea cu
probleme sau dacă nici o carte cu soluţii nu este jucată, problema duce la o
criză. Cartea respectivă este mutată în centrul mesei şi toate cărţile cu soluţii
deja jucate pentru acea criză sunt îndepărtate.
utilizează cărţile – acum jucătorii pot juca unele cărţi cu soluţii pe care le au în mână,
astfel: dacă jucătorul a jucat cel puţin o carte cu soluţii pentru rezolvarea unei probleme,
el poate opta pentru a păstra trei cărţi cu soluţii, punându-le cu faţa în jos în faţa sa. Suma
acestor cărţi va fi folosită pentru propriul său punctaj la sfârşitul jocului. Aceste cărţi
reprezintă interesul individual al fiecărui jucător. Nu se pot păstra mai multe seturi de trei
cărţi la un tur. Seturile de trei cărţi trebuie să fie formate doar din următoarele posibilităţi:

i. Aceeaşi valoare, aceeaşi culoare (ex.: albastru 5, albastru 5, albastru 5);
ii. Aceeaşi valoare, fiecare de altă culoare (ex.: verde 5, albstru 5, roşu 5);
iii. Aceeaşi culoare, valori crescătoare (ex.: roşu 2, roşu 3, roşu 4);
iv. Trei culori diferite, valori crescătoare (ex.: roşu 2, albastru 3, verde 4).
La sfârşitul unui tur, un jucător nu poate păstra mai mult de opt cărţi în mână. Dacă are mai
multe de opt trebuie să renunţe la cărţile suplimentare, astfel încât să ajungă la opt.
Sfârşitul jocului:
• Datorat unei pierderi colective, în următoarele situaţii:
o trei crize apărute în aceeaşi regiune a globului;
o patru crize de acelaşi tip (aceeaşi culoare) indiferent de regiunea în care
apar;
o şapte crize indiferent de tip şi indiferent de regiunea în care apar.
• Datorat succesului jucătorilor care reuşesc să joace toate cărţile din teanc. Jocul se
termină când un jucător care a luat ultima carte finalizează turul. Fiecare jucător
însumează punctele păstrate şi cele câştigate de-a lungul jocului. Cel care are mai
multe puncte câştigă.
Număr optim de participanţi: patru.
Durată: 30 - 40 minute.
Materiale necesare: 108 cărţi de joc (18 cărţi cu probleme şi 90 cărţi cu soluţii); planşă
de marcare a scorului (anexa 18); 12 pioni (de şase culori diferite, câte doi pentru fiecare culoare).
Grup ţintă: elevi clasele X – XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 215: “Dileme…”. Scopul jocului este de a încerca rezolvarea
unor probleme reale sau ipotetice. Se prezintă elevilor următoarele situaţii şi
opţiuni de răspuns, în final calculându-se punctajul fiecăruia:
Parcul naţional
I. Eşti administratorul unui parc naţional. Ai primit de curând plângeri la adresa cărărilor turistice
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stricate şi alunecoase. Care este cea mai buna cale de a proteja parcul şi de a îmbunătăţi starea
cărărilor?
• Să asfaltezi cărările cele mai folosite şi să laşi restul cărărilor aşa cum sunt.
• Să foloseşti pietriş.
• Să foloseşti scânduri şi rumeguş.
• Să închizi toate cărările până când pot fi reparate.
Hotărăşti:
Să asfaltezi cărările cele mai folosite şi să laşi restul cărărilor aşa cum sunt.
Consecinţe: Asfaltarea va ajuta la întreţinerea cărărilor, dar suprafaţa dură permite apei să curgă
la vale mai uşor, ceea ce va duce la eroziunea marginilor cărării iar solul va fi purtat până la apele
curgătoare din apropiere. Scândurile şi rumeguşul ar fi ajutat la absorbirea şi infiltrarea apei în sol,
prevenind eroziunea cărărilor şi ar fi arătat şi mai natural.
Scor: 1 din 5 puncte
Să foloseşti pietriş.
Consecinţe: Din punct de vedere economic şi estetic, pietrişul este o alegere bună. Dar, cu timpul,
poate deveni compact şi apa va eroda suprafaţa înconjurătoare, purtând pământ şi resturi de frunze
în râurile şi lacurile din apropiere. Însăşi cărarea se va eroda din nou. Scândurile ar fi fost mai
scumpe, dar ar fi ajutat la absorbţia şi filtrarea apei.
Scor: 3 din 5 puncte.
Să foloseşti scânduri şi rumeguş.
Consecinţe: Este cu siguranţă o metodă foarte bună de a întreţine cărările. Aşchiile absorb apa şi o
filtrează pana ajunge în sol, prevenind eroziunea. De asemenea, îi conferă un aspect natural.
Scor: 5 din 5 puncte.
Să închizi toate cărările până când pot fi reparate.
Consecinţe: Este o decizie destul de bună. Ajută şi cărarea, şi parcul. Pe de altă parte, mulţi
vizitatori vor fi nemulţumiţi, deci mai puţini dintre ei vor veni în parc. Ar fi fost mai bine, chiar
dacă era mai scump, să foloseşti scânduri şi rumeguş, care ar fi absorbit şi filtrat apa, prevenind
eroziunea solului.
Scor: 3 din 5 puncte.
II. Recent a fost o furtună puternică ce a dărâmat mulţi copaci în parcul pe care îl administrezi.
Câţiva dintre copaci au căzut în râu şi pe cărări. Dacă vrei să eliberezi cărările fără să dăunezi
râului, care e cea mai bună soluţie?
• Să tai toţi copacii căzuţi pe cărări şi să arunci bucăţile în râu.
• Să laşi copacii care au căzut în râu, dar să tai toţi copacii căzuţi pe cărări şi să foloseşti
bucăţile pentru a îmbunătăţii cărările.
• Să împingi toţi copacii în râu.
• Să laşi toţi copacii acolo unde au căzut.
Hotărăşti:
Să tai toţi copacii căzuţi pe cărări şi să arunci bucăţile în râu.
Consecinţe: Nu este cea mai bună decizie. A tăia copacii de pe cărări este o idee bună, dar ar fi
mai bine pentru parc să foloseşti rumeguşul la îmbunătăţirea cărărilor în loc de a le arunca în râu.
Lemnul distruge habitatul acvatic şi schimbă unele caracteristici fizice şi chimice ale râului.
Scor: 1 din 5 puncte.
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Să laşi copacii care au căzut în râu, dar să tai toţi copacii de pe cărări şi să foloseşti bucăţile pentru
a îmbunătăţi cărările.
Consecinţe: Este un plan bun. Tăierea copacilor pentru cărări a ajutat la îmbunatăţirea şi menţinerea
cărărilor. Rumeguşul absoarbe apa, prevenind scurgerile care ar fi dus diferite particule în râu.
Scor: 5 din 5 puncte.
Să împingi toţi copacii în râu.
Consecinţe: O soluţie simplă, dar prin împingerea copacilor în apă, distrugi o mare parte din malul
şi habitatul râului. Poţi chiar să schimbi cursul râului şi să creezi o zonă de inundaţii. Ar fi mai
bine să tai copacii şi să foloseşti lemnul pentru cărări, ştiind că acesta absoarbe apa, prevenind
scurgerile care ar fi dus diferite particule în râu.
Scor: 1 din 5 puncte.
Să laşi toţi copacii acolo unde au căzut.
Consecinţe: Din punct de vedere ecologic, această hotărâre pare cea mai rezonabilă, din moment
ce diminuează impactul ulterior asupra râului. Vizitatorii însă nu vor fi mulţumiţi de închiderea
cărărilor şi unii dintre ei vor protesta din cauza lipsei de acces în parc. Ar fi mai bine să tai copacii
şi să foloseşti lemnul pentru cărări, ştiind că acesta absoarbe apa, prevenind scurgerile care ar fi
dus diferite particule în râu.
Scor: 2 din 5 puncte.
III. Un incendiu a ars o mare parte a pădurii din parc. Ce ar trebui să faci?
• Să laşi zona să se regenereze singură.
• Să laşi zona să se regenereze, dar să ajuţi prin plantarea unor copaci.
• Să acoperi zona cu rumeguş şi să o laşi să se regenereze.
• Să instalezi un sistem de stropitori în parc pentru a preveni alte incendii.
Hotărăşti:
Să laşi zona să se regenereze singură.
Consecinţe: Este o decizie foarte bună. Pădurile sunt capabile să se regenereze. Incendiile
forestiere sunt fenomene naturale care ajută la menţinerea sănătăţii pădurii. Orice altă intervenţie
ar fi costisitoare; folosirea utilajelor mari ar deranja solul şi ar ajuta la producerea scurgerilor ce
pot afecta râurile şi lacurile şi ar fi încetinit creşterea noilor plante.
Scor: 5 din 5 puncte.
Să laşi zona să se regenereze, dar să ajuţi prin plantarea unor copaci.
Consecinţe: Este o decizie bună. Pădurile sunt capabile să se regenereze. Plantarea puietului
grăbeşte puţin regenerarea zonei, dar este o intervenţie costisitoare. Trebuie să plantezi manual
copaci specifici florei parcului. Ar fi mai bine să laşi zona să se regenereze singură.
Scor: 3 din 5 puncte.
Să acoperi zona cu rumeguş şi să o laşi să se regenereze.
Consecinţe: Din păcate, acoperirea zonei cu rumeguş încetineşte procesul de regenerare şi este şi
foarte costisitor. Utilajele mari deranjează solul şi permit apei să se scurgă la vale, dăunând râurilor
şi lacurilor. Pădurile sunt capabile să se regenereze. Dacă nu intervii, plante noi vor începe să
crească în câteva săptămâni. Incendiile forestiere sunt fenomene naturale care ajută la menţinerea
sănătăţii pădurii. Ar fi deci mai bine să laşi zona să se regenereze singură.
Scor: 1 din 5 puncte.
Să instalezi un sistem de stropitori în parc pentru a preveni alte incendii.
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Consecinţe: Instalarea unui sistem de stropitori este foarte costisitor, cât şi ne-ecologic deoarece
afectează apele curgătoare şi stătătoare din veninătate, schimbă volumul şi viteza curgerii apei,
afectând direct întregul lanţ trofic al zonei. Ar fi mai bine să laşi incendiile să se producă în mod
natural. Pădurile sunt capabile să se regenereze. La câteva săptămâni după prima ploaie, încep să
crească plante noi. Incendiile forestiere sunt fenomene naturale care ajută la menţinerea sănătăţii
pădurii. Este deci mai bine să laşi zona aşa cum este.
Scor: 1 din 5 puncte.
IV. Un investitor urmează să construiască un hotel la marginea parcului, pe malul unui lac. Ce poţi
face pentru a diminua impactul hotelului asupra parcului naţional şi a apelor sale?
• Să creezi o zonă-tampon între parc şi hotel.
• Să cooperezi cu hotelul pentru a limita impactul asupra mediului ale acestuia după
construire.
• Să blochezi construirea hotelului raportând că impactul acestuia asupra mediului ar fi prea
mare.
• Să construieşti un gard imens în jurul parcului pentru a-l separa de hotel.
Hotărăşti:
Să creezi o zonă-tampon între parc şi hotel.
Consecinţe: Este o soluţie excelentă. Ajută la menţinerea distanţei între fauna parcului şi hotel, dar
nu elimină în totalitate impactul asupra asupra mediului. Zona trece peste teritoriul unora dintre
animale şi le poate distruge habitatul. De asemenea, nu schimbă rolul hotelului care aduce mai
mulţi vizitatori în zonă.
Scor: 5 din 5 puncte.
Să cooperezi cu hotelul pentru a limita impactul asupra mediului al acestuia după construirestabili
activităţi ecologice la care pot participa clienţii hotelului.
Consecinţe: Este o hotărâre foarte bună. Ajungerea la un acord înainte de începerea lucrărilor de
construcţie ajută la reducerea impactului asupra mediului din zonă. Discuţi cu investitorul pentru
a te asigura că sistemul de canalizare şi deşeurile nu vor polua lacurile şi apele curgătoare şi că
hotelul va respecta normele de mediu.
Scor: 3 din 5 puncte.
Să blochezi construirea hotelului raportând că impactul acestuia asupra mediului ar fi prea mare.
Consecinţe: Oprirea construncţiei ar fi ideală. Dar, în realitate, acesta va fi construit în afara
parcului, deci este foarte dificil să opreşti construcţia. Dacă hotelul va fi construit fară a se fi
consultat un specialist de mediu, sistemul de canalizare şi deşeurile pe care acesta le va produce
vor afecta apele din zonă. Cel mai bine este să colaborezi cu investitorii pentru a te asigura că
normele de mediu sunt respectate.
Scor: 2 din 5 puncte.
Să construieşti un gard imens în jurul parcului pentru a-l separa de hotel.
Consecinţe: Nu este cea mai buna alegere. Gardul poate să ţină animalele departe de hotel, dar
nu împiedică poluarea provocată de hotel. Construcţia acestui gard este şi foarte costisitoare, iar
la cheltuieli se va adauga şi întreţinerea lui. De asemenea, el deranjează habitatele şi teritoriile
animalelor. Ar trebui să alegi cooperarea cu hotelul în vederea asigurării unei staţiuni ecologice.
Scor: 1 din 5 puncte.
Agricultură
I. Deţii o fermă cu o mie de porci. Nu ai fonduri mari, dar legile statului îţi cer să cureţi deşeurile
produse de animale pentru a evita poluarea resurselor locale de apă. Care este cea mai bună cale
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de a economisi bani, dar şi de a proteja rezerva de apă?
• Să strângi resturile organice şi să le împrăştii apoi pe câmp ca îngrăşământ.
• Să strângi resturile organice şi să le păstrezi până când o firmă de salubrizare poate veni să
le ridice.
• Să contruieşti un mini-sistem de tratare a deşeurilor.
• Să laşi ploaia să spele deşeurile.
Hotărăşti:
Să strângi resturile organice şi să le împrăştii apoi pe câmp ca îngrăşământ.
Consecinţe: Împiedici deşeurile să polueze apa şi economiseşti fondurile alocate îngrăşămintelor.
Scor: 1 din 5 puncte.
Să strângi resturile organice şi să le păstrezi până când o firmă de salubrizare poate veni să le ridice.
Consecinţe: Depozitarea deşeurilor şi plătirea firmei pentru a le colecta se dovedeşte a fi destul de
costisitoare.
Scor: 5 din 5 puncte.
Să contruieşti un mini-sistem de tratare a deşeurilor.
Consecinţe: Este o idee fantezistă deoarece acesta costă cu mult mai mult decât îţi poţi permite.
Scor: 2 din 5 puncte.
Să laşi ploaia să spele deşeurile.
Consecinţe: Este întotdeauna o alegere proastă. Toate deşeurile ajung în râuri şi resursele de apă.
Scor: 1 din 5 puncte.
II. Ai o fermă mare unde cultivi porumb. Poţi câştiga foarte mulţi bani din vânzarea recoltelor, de
aceea vrei ca acestea să fie cât mai bogate. Ştii că îngrăşământul ajută recoltele să crească, dar nu
vrei să dai prea mulţi bani pe acestea. Dacă foloseşti prea puţin, recolta nu va creşte bine. Dar dacă
foloseşti prea mult, îngrăşământul în exces va ajunge în râu, provocând înfloriri algale dăunătoare.
Cât îngrăşământ ar trebui să foloseşti?
• Deloc.
• Mai mult decât anul acesta pentru a îmbogăţi recolta.
• Cât anul acesta; recolta a fost foarte bună.
• Nu te poţi hotărî încă; trebuie să mai testezi solul pentru a afla nivelul de nutrienţi şi când
şi cum ar trebui folosit îngrăşământul.
Hotărăşti:
Să nu foloseşti îngrăşământ.
Consecinţe: Este o decizie destul de bună. Cu siguranţă reduci asltfel poluarea şi păstrezi calitatea
apei. Totuşi, rişti să reduci considerabil profitul de pe urma recoltei din cauza calităţii solului. Ar fi
fost mai bine să testezi mai întâi solul pentru a determina ştiinţific de ce cantitate de îngrăşământ
are nevoie.
Scor: 2 din 5 puncte.
Să foloseşti mai mult îngrăşământ decât anul acesta.
Consecinţe: Nu este o decizie bună. Mărirea cantităţii de îngrăşământ nu determină neapărat
creşterea producţiei. Planta foloseşte doar o parte din el pentru a creşte la dimensiuni maxime. De
fapt, pierzi bani şi îngrăşământul în exces va ajunge în râu, poluându-l.
Scor: 1 din 5 puncte.
Să foloseşti aceeaşi cantitate de îngrăşământ.
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Consecinţe: Este o decizie destul de bună. Folosind aceeaşi cantitate de îngrăşământ produci aceeaşi
cantitate de porumb. Dar încă nu ştii dacă ai într-adevăr nevoie de atât de mult îngrăşământ. Şi,
fără a testa solul, nu poţi ştii de cât este nevoie.
Scor: 2 din 5 puncte.
Să testezi mai întâi nivelul nutrienţilor solului.
Consecinţe: Este o hotărâre foarte bună. Testarea te ajută să determini ştiinţific de ce cantitate de
îngrăşământ are nevoie solul pentru a fi productiv şi nepoluant. Bine gândit!
Scor: 5 din 5 puncte.
III. În ultimii doi ani, ferma ta a avut probleme cu insectele. Ce vei face anul acesta?
• Vei cumpăra şi planta cele mai noi soiuri de plante rezistente la insecte.
• Vei pulveriza insecticid deasupra lanurilor.
• Vei folosi utilaje pentru a omorî mecanic insectele.
• Vei folosi prădători naturali care consumă insectele.
Hotărăşti:
Să cumperi şi să plantezi cele mai noi plante rezistente la insecte.
Consecinţe: Este o decizie foarte bună. Astfel eviţi folosirea insecticidelor care contaminează apa.
Trebuie totuşi să-ţi aminteşti că poate fi mult mai costisitor să cumperi astfel de plante.
Scor: 3 din 5 puncte.
Să pulverizezi insecticid.
Consecinţe: Nu este cea mai ecologică soluţie. Când împrăştii insecticidul, o parte este purtat de
curenţii de aer în râu. Când plouă, soluţia rămasă pe plante este spălată, ajunge în sol până la pânza
freatică şi în râu. Insecticidele omoară şi insectele folositoare, iar unele sunt cancerigene. Ar fi
deci mai bine să nu foloseşti insecticid, ci să cumperi plante rezistente la insecte sau să foloseşti
prădători naturali.
Scor: 1 din 5 puncte
Să foloseşti foarte multe palete pentru a omorî mecanic insectele.
Consecinţe: Deşi ecologice, utilajele sunt costisitoare, consumă foarte mult timp şi va trebui să le
foloseşti repetat tot timpul sezonului.
Scor: 1 din 5 puncte
Să foloseşti prădători naturali care consumă insectele.
Consecinţe: Este un răspuns foarte bun. Prădătorii reduc numărul insectelor, dar nu contaminează
apa şi nu dăunează celorlalte animale.
Scor: 5 din 5 puncte
IV. Care este cea mai bună cale de a preveni scurgerile de îngrăşământ de pe terenurile tale?
• Să creezi o zonă-tampon de vegetaţie în jurul terenurilor.
• Să sapi şanţuri de drenaj.
• Să cultivi pământul astfel încât să asiguri diminuarea scurgerii apei.
• Să aplici îngrăşământul pe parcursul anului în cantităţi mici, în loc de o doză mare primăvara.
Hotărăşti:
Să creezi o zonă-tampon de vegetaţie în jurul terenurilor.
Consecinţe: Este o decizie foarte bună. Zona-tampon previne împrăştierea îngrăşământului.
Scor: 5 din 5 puncte
240

Educaţie pentru dezvoltare durabilă-vol II – Metoda jocurilor şi simulărilor
dr.Carmen Bucovală, Mihaela Cândea

Să sapi şanţuri de drenaj.
Consecinţe: Este o idee bună, dar îngrăşământul astfel reţinut va ajunge în cele din urmă în altă
parte – cel mai probabil în râu sau apele subterane. De asemenea, îngrăşământul din şanţ nu ajută
plantele.
Scor: 1 din 5 puncte
Să cultivi pământul astfel încât să asiguri diminuarea scurgerii apei.
Consecinţe: Cultivarea poate reduce scurgerile de apă, dar solul cu îngrăşământ va fi erodat de
ploaie sau vânt şi va ajunge în râu.
Scor: 2 din 5 puncte
Să foloseşti îngrăşământul pe parcursul anului în cantităţi mici, în loc de o doză mare primăvara.
Consecinţe: Cantităţile mici ajută la diminuarea cantităţii care se scurge la fiecare folosire, dar nu
previne poluarea. Consumă şi mai mult timp şi este o metodă costisitoare. În plus, este greu să
aplici îngrăşământul după ce planta a crescut fără să-i faci rău.
Scor: 2 din 5 puncte
Cartierul
I. Cartierul în care trăieşti se dezvoltă. Consiliul local dezbate posibilitatea construirii imobilelor
mari. Noile locuinţe ar aduce profituri mari oraşului, dar ar fi amplasate lângă râu. Care este cea
mai bună modalitate de a avea profit şi a evita poluarea râului?
• Să nu acţionezi. Companiile de construcţie vor avea grijă de râu.
• Să ceri consiliului local un studiu al impactului asupra mediului pentru a fi sigur că
dezvoltarea nu va afecta râul.
• Să ceri oprirea acţiunilor de construire. Dezvoltarea va avea un efect negativ asupra apei.
• Să ceri construirea de instalaţii de filtrare a apei la fiecare casă pentru a diminua poluarea
râului.
Hotărăşti:
Să nu acţionezi. Companiile de construcţie vor avea grijă de râu.
Consecinţe: Este o hotărâre dezastruoasă. Companiile de construcţie pot fi indiferente faţă de
rezerva de apă.
Scor: 1 din 5 puncte
Să ceri consiliului local un studiu al impactului asupra mediului pentru a fi sigur că dezvoltarea nu
va afecta râul.
Consecinţe: Este o decizie grozavă. Raportul va ghida companiile de construcţie în realizarea unui
plan care va proteja râul şi rezerva de apă.
Scor: 5 din 5 puncte
Să ceri oprirea acţiunilor de construire. Dezvoltarea va avea un efect negativ asupra apei.
Consecinţe: Vei proteja râul, dar oraşul va pierde bani. Un raport de impact asupra mediului este
o alternativă foarte bună.
Scor: 2 din 5 puncte
Să ceri construirea de instalaţii de filtrare a apei la fiecare casă pentru a diminua poluarea râului.
Consecinţe: Este o idee bună, dar foarte costisitoare, ceea ce poate determina abandonarea
proiectului. În plus, este posibil să nu fie nevoie de filtre la fiecare casă. Ar fi mai bine să ceri un
raport de impact asupra mediului înainte de a lua o hotărâre.
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Scor: 2 din 5 puncte

II. Grădina zoologică locală are opt cai rari. Sunt animale foarte frumoase şi toată lumea se bucură
de prezenţa lor. Din păcate, produc o mare cantitate de deşeuri, care pot polua râul din apropiere.
Ce ar trebui făcut?
• Să se colecteze şi depoziteze deşeurile până cand pot fi folosite pentru extragerea biogazului.
• Să se strângă deşeurile şi să fie apoi aruncate într-o canalizare.
• Nimic. Opt cai nu pot produce o cantitate îngrijorătoare de deşeuri.
• Să se construiască un gard în jurul adăpostului cailor pentru a-i ţine departe de râu.
Hotărăşti:
Să se colecteze şi depoziteze deşeurile până când pot fi folosite pentru extragerea biogazului.
Consecinţe: Este o decizie grozavă şi o cale foarte bună de evitare a poluării râului. Prin folosirea
compostului ca îngrăşământ pentru plante, ai economisi şi bani.
Scor: 5 din 5 puncte
Să se strângă deşeurile şi să fie apoi aruncate într-o canalizare.
Consecinţe: Nu e o hotărâre prea înţeleaptă. Astfel deşeurile vor ajunge direct în râu, poluându-l şi
dăunând animalelor şi oamenilor.
Scor: 1 din 5 puncte
Să nu se facă nimic. Opt cai nu pot produce o cantitate îngrijorătoare de deşeuri.
Consecinţe: Nu este o decizie bună. Chiar dacă sunt numai opt cai, produc suficiente deşeuri
pentru a polua un pârâu. O soluţie mai bună ar fi fost compostarea deşeurilor.
Scor: 1 din 5 puncte
Să se contruiască un gard în jurul adăpostului cailor pentru a îi ţine departe de râu.
Consecinţe: Nu este cea mai bună alegere. Gardul nu poate opri apa de ploaie care va duce deşeurile
în râu. O soluţie mai bună ar fi fost compostarea deşeurilor.
Scor: 1 din 5 puncte
III. Parcul din cartierul tău este în renovare. Unii rezidenţi doresc mai mult spaţiu pentru parcare
şi alei pavate, iar alţii vor mai puţine parcări şi mai multe arii naturale. Decizia depinde de tine.
Ce vei hotărî?
• Să vizitezi alte parcuri şi să le copiezi.
• Să construieşti o parcare mare din beton şi să foloseşti numai rumeguş pentru alei.
• Să amenajezi parcări mari şi alei pavate pentru ca toată lumea să se poată bucura de parc.
• Să nu mai construieşti parcări, ci să încurajezi oamenii să meargă pe jos sau să folosească
bicicleta în parc.
Hotărăşti:
Să vizitezi alte parcuri şi să le copiezi.
Consecinţe: Este o idee destul de bună, dar nu te prea ajută să iei o hotărâre. Eşti sigur că modelul
altor parcuri ar proteja apa râului tău?
Scor: 1 din 5 puncte
Să construieşti o parcare mare din beton şi să foloseşti numai rumeguş pentru alei.
Consecinţe: Este o decizie bună din punct de vedere economic, dar suprafaţa de beton a parcării
avantajează scurgerea apei cu poluanţi spre râu. Totuşi suprafaţa acoperită cu rumeguş va absorbi
apa.
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Scor: 5 din 5 puncte

Să amenajezi parcări mari şi alei pavate pentru ca toată lumea să se poată bucura de parc.
Consecinţe: Este probabil cea mai neecologică hotărâre. Deşi nu au fost costisitoare, parcările şi
aleile necesită mult spaţiu şi reduc frumuseţea naturală a parcului. În plus, suprafaţa lor dură şi
netedă avantajează scurgerea apei cu poluanţi înspre râu.
Scor: 1 din 5 puncte
Să nu mai construieşti parcări, ci să încurajezi oamenii să meargă sau să folosească bicicleta în
parc.
Consecinţe: Este o decizie foarte bună, prin care limitezi poluarea apei râului.
Scor: 3 din 5 puncte
IV. Este mijlocul verii şi sunt ţânţari peste tot. Deşi nu sunt periculosi, câţiva vecini s-au săturat
şi vor să omoare toţi ţânţarii cu un nou tip de pesticid, dar eşti îngrijorat că pesticidul poate afecta
lacul. Ce ar trebui să faci?
• Să ceri un raport asupra impactului pe care îl poate avea asupra mediului.
• Să foloseşti pesticidul cât se poate de repede.
• Să convingi vecinii să folosească vechiul spray pentru a îndepărta ţânţarii.
• Să ceri secarea lacurilor, râurilor şi a altor zone în care se pot înmulţi ţânţarii în apropierea
casei tale.
Hotărăşti:
Să ceri un raport asupra impactului pe care îl poate avea asupra mediului.
Consecinţe: Raportul poate fi un mod foarte bun de a determina dacă pesticidul va funcţiona. O
soluţie necesară.
Scor: 5 din 5 puncte
Să foloseşti pesticidul cât se poate de repede.
Consecinţe: Folosirea unui pesticid fără a îi cunoaşte efectele este un risc destul de mare. Dacă
acesta omoară şi peşti, hotărârea ta reduce efectivul de peşti din lac. Ar fi fost mai bine să testezi
pesticidul mai întâi.
Scor: 1 din 5 puncte
Să convingi vecinii să folosească vechiul spray pentru a îndepărta ţânţarii.
Consecinţe: Este o soluţie bună. Îndepărtează ţânţarii, dar nu dăunează lacului. Dacă vecinii nu
sunt mulţumiţi, cere un raport de impact asupra mediului al pesticidului.
Scor: 3 din 5 puncte
Să ceri secarea lacurilor, râurilor şi a altor zone în care se pot înmulţi ţânţarii în apropierea casei
tale.
Consecinţe: Secarea lacurilor, râurilor şi a altor zone în care se pot înmulţi ţânţarii în apropierea
casei tale a eliberat zona de ţânţari, dar a distrus şi alte animale şi plante care aveau nevoie de apă
pentru a supravieţui.
Scor: 1 din 5 puncte
Oraşul
I. Sistemul de tratare a apei potabile nu poate face faţă nevoilor oraşului. Rezidenţii sunt deja iritaţi
de taxele foarte mari, deci un nou sistem este prea scump pentru a fi luat în calcul. Ce ar putea face
consiliul local pentru a proteja rezidenţii şi mediul?
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•
•
•
•

Să nu mai permită construirea de noi imobile, rezolvând astfel problema creşterii populaţiei
până se rezolvă problema tratării apei.
Să facă îmbunătăţiri minore în sistemul de tratare deja existent.
Să înceapă planificarea unui nou sistem de tratare modern şi eficient, bazat pe cea mai bună
tehnologie.
Să cauţi investitori pentru finanţarea unui nou sistem de tratare a apei.

Hotărăşti:
Să nu mai permită construirea de noi imobile, rezolvând astfel problema creşterii populaţiei până
se rezolvă problema tratării apei.
Consecinţe: Este o decizie destul de bună, dar soluţia este numai temporară. Încă mai trebuie să
găseşti o soluţie pentru problema de termen lung a apei.
Scor: 1 din 5 puncte
Să facă îmbunătăţiri minore în sistemul de tratare deja existent.
Consecinţe: Este un răspuns bun. Îmbunătăţirile minore ajută la rezolvarea problemei actuale, dar
ce vei face dacă populaţia oraşului creşte în continuare?
Scor: 3 din 5 puncte
Să înceapă planificarea unui nou sistem de tratare modern şi eficient, bazat pe cea mai bună
tehnologie.
Consecinţe: Este o decizie foarte bună. Tehnologia modernă tratează apa mai bine, dar este foarte
costisitoare şi necesită timp. Contribuabilii ar putea deveni foarte nemulţumiţi din cauza costurilor
acestei noi facilităţi.
Scor: 5 din 5 puncte
Toate cele de sus.
Consecinţe: Să cauţi investitori pentru finanţarea unui nou sistem de tratare a apei. Este o hotărâre
excelentă. Felicitări!
Scor: 5 din 5 puncte.
II. Se construieşte un nou complex de imobile, dar deja sunt prea puţine locuri de parcare. Ce
ar trebui făcut în legătură cu parcarea? Hotărârea ta trebuie să reflecte atât un punct de vedere
economic, cat şi unul ecologic.
• Să se contruiască o parcare subterană lângă fiecare bloc.
• Să se contruiască o parcare cu mai multe etaje, care să închirieze locurile de parcare pe
timp de o lună tuturor celor care vor să o folosească.
• Să se construiască o parcare întinsă, pe lângă complexul de imobile, care să închirieze
locurile de parcare pe timp de o lună tuturor celor care vor să o folosească.
• Să se încurajeze folosirea bicicletelor sau mijloacelor de transport în comun în locul
automobilelor particulare.
Hotărăşti:
Să se contruiască o parcare subterană lângă fiecare bloc.
Consecinţe: Este o bună alegere. Parcarea subterană asigură spaţiul necesar fără a acoperi o altă
suprafaţă de teren cu beton care ar avantaja scurgerea apei cu poluanţi în râuri sau lacuri.
Scor: 2 din 5 puncte.
Să se contruiască o parcare cu mai multe etaje, care să închirieze locurile de parcare pe timp de o
lună tuturor celor care vor să o folosească.
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Consecinţe: Este un răspuns bun din punct de vedere economic; aşa rezolvi problema lipsei locurilor
de parcare. Însă loturile de parcare la suprafaţă acoperă solul cu beton, favorizând scurgerea apei
cu poluanţi în râuri sau lacuri.
Scor: 5 din 5 puncte
Să se construiască o parcare întinsă, pe lângă complexul de imobile, care să închirieze locurile de
parcare pe timp de o lună tuturor celor care vor să o folosească.
Consecinţe: Este probabil cea mai neecologică soluţie. Deşi mai ieftină, o parcare întinsă ocupă
foarte mult spaţiu şi nici nu oferă foarte multe locuri de parcare. O soluţie mai bună este parcarea
subterană.
Scor: 1 din 5 puncte
Să se încurajeze folosirea bicicletelor sau mijloacelor de transport în comun în locul automobilelor
particulare.
Consecinţe: Este o soluţie foarte favorabilă pentru rezerva de apă. Din păcate, lipsa locurilor de
parcare rămâne o problemă.
Scor: 3 din 5 puncte
III. Se construieşte un parc lângă râu. Pentru a păstra râul curat, ce ar trebui să se facă la instalarea
noii facilităţi?
• Să se asigure existenţa multor arii cu plante native pentru a încetini scurgerea apei.
• Să se folosească cele mai bune echipamente pentru recreere, fără a ţine cont de mediu.
• Să se asigure accesul automobilelor, locuri de parcare şi alei pavate.
• Să se înfrumuseţeze zona şi iarba să fie tunsă până la marginea râului.
Hotărăşti:
Să se asigure existenţa multor arii cu plante native pentru a încetini scurgerea apei.
Consecinţe: Este cea mai bună alegere pentru rezerva de apă. Suprafeţele naturale sunt alternative
foarte bune pentru beton, care încetinesc scurgerea apei şi o filtrează înainte ca aceasta să ajungă
în râu.
Scor: 5 din 5 puncte
Să se folosească cele mai bune echipamente pentru recreere, fără a ţine cont de mediu.
Consecinţe: Hotărârea ta poate creşte popularitatea parcului, dar ar fi bine să cauţi un echilibru
între recreere şi mediu. Unele jocuri, cum ar fi baschet sau tenis, necesită suprafeţe dure, dar
acestea permit apei să se scurgă repede, ducând poluanţi în râu. Ai putea alege o combinaţie între
terenuri de fotbal şi volei, mult mai bune pentru mediu.
Scor: 1 din 5 puncte
Să se asigure accesul automobilelor, locuri de parcare şi alei pavate.
Consecinţe: Accesibilitatea măreşte popularitatea parcului, dar acesta va avea de suferit de pe
urma folosirii în exces. Drumurile, cărările pavate şi parcările au lăsat prea puţin spaţiu parcului
propriu-zis, în schimb, favorizează scurgerea apei cu poluanţi în râu.
Scor: 2 din 5 puncte
Să se înfrumuseţeze zona şi iarba să fie tunsă până la marginea râului.
Consecinţe: Zonele ierboase sunt un habitat foarte bun pentru păsări acvatice.
Scor: 3 din 5 puncte
IV. Circulaţia în zonă a crescut semnificativ în ultimii ani. Care este cea mai bună soluţie la această
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problemă – dacă te gândeşti doar la apă?
• Să se contruiască o cale ferată sau metrou.
• Să se contruiască mai multe autostrăzi.
• Să se dezvolte mijloacele de transport în comun.
• Să se facă reduceri de preţuri pentru rezidenţii care folosesc mijloacele de transport în
comun din oraş.
Hotărăşti:
Să se contruiască o cale ferată sau metrou.
Consecinţe: Este o soluţie foarte bună. Un sistem de cale ferată este un mijloc grozav de a transporta
multe persoane fără a polua mult şi nici nu ocupă atât de mult spaţiu precum autostrăzile.
Scor: 5 din 5 puncte
Să se contruiască mai multe autostrăzi.
Consecinţe: Nu este cea mai bună soluţie. Mai multe autostrăzi încurajează creşterea traficului, iar
maşinile poluează apa şi aerul. În plus, suprafaţa pavată a unei autostrăzi permite apei cu poluanţi
să se scurgă repede în râu. Este un cerc vicios.
Scor: 1 din 5 puncte
Să se dezvolte mijloacele de transport în comun.
Consecinţe: Este o soluţie foarte bună. Cu cât mai multe persoane folosesc mijloacele de transport
în comun, cu atât se reduce poluarea.
Scor: 5 din 5 puncte
Să se facă reduceri de taxe pentru rezidenţii care folosesc mijloacele de transport în comun din
oraş.
Consecinţe: Este o alegere destul de bună. Reducerile preţurilor biletelor motivează oamenii să
folosească mai des mijloacele de transport în comun, ceea ce reduce poluarea.
Scor: 5 din 5 puncte
Număr optim de participanţi: 10-20.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: 16 cărţi de joc
Grup ţintă: elevi clasele X – XII.
Spaţiu: clasă.
Exemplul 216: “Câtă apă are fiecare?”. Scopul jocului este de a vizualiza cantităţile de apă
folosite de diferite ţări (datele sunt preluate din statisticile ONU). Se umplu mai multe carafe cu
suc sau soluţie de apă colorată cu colorant alimentar. Fiecare participant trage la sorţi numele unei
ţari din tabel şi primeşte un pahar gol. Funcţie de ţara pe care o “reprezintă” îşi pune în pahar apă
conform numărului de cm prevăzut în tabel (1 cm de apă corespunde la 65.52 l în realitate). Se
compară/discută diferenţele între ţari.
Ţara
Afganistan
Africa de Sus
Algeria
Arabia Saudită
Argentina

Apa utilizată (l/zi)
60
162
121
214
344
246

Apă în cm în pahar
0.9
2.5
1.8
3.3
5.3
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Australia
Bangladesh
Bhutan
Brazil
Camerun
Canada
China
Corea de Nord
Corea de Sud
Elveţia
Finlanda
Franţa
Grecia
Haiti
India
Indonezia
Islanda
Israel
Jamaica
Japonia
Kenya
Letonia
Madagascar
Mali
Mongolia
Mozambic
Noua Zeelandă
Pakistan
Polonia
Rusia
Spania
SUA
Sudan
Turcia
Turkmenistan
Vietnam
Yemen

514
47
22
189
32
819
95
222
392
236
184
295
312
17
375
86
506
287
148
381
43
162
77
16
97
11
749
65
149
274
311
599
98
226
291
200
40

Număr optim de participanţi: 25.
Durată: 30 minute.
Materiale necesare: suc, pahare, carafe, rigle
Grup ţintă: elevi clasele V- XII.
Spaţiu: clasă.
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7.8
0.7
0.3
2.9
0.5
12.5
1.4
3.3
6
3.6
2.8
4.5
4.8
0.3
5.7
1.3
7.7
4.4
2.3
5.8
0.7
2.5
1.2
0.2
1.5
0.2
11.4
1
2.3
4.2
4.7
9.1
1.5
3.4
4.4
3.1
0.6
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Anexa 7

1. Sunt introduse
reglementări cu privire la
limitarea emisiilor poluante
ale automobilelor (avansezi
cinci căsuţe).
14. AI
AJUNS …
POTI
rESPIrA
AEr
CUrAT.
13. Cele mai multe capitale
ale lumii prezintă depăşiri
accentuate ale cantităţilor
maxime admise de substanţe
chimice în atmosferă (te
întorci cu douăsprezece
căsuţe).
12. Mulţi copii sut afectaţi
de boli respiratorii, cauzate
de poluarea atmosferică cu
diferite substante chimice
(te întorci cu treisprezece
căsuţe).
1. RESPIRĂ
PUŢIN
AEr
CUrAT –
POŢI
PLECA
MAI
DEPArTE.

10. Mulţi oameni se
îmbolnăvesc din cauza
poluării (te întorci cu şase
căsuţe).

2. Ploile acide,
formate datorită
oxizilor de azot şi
sulf sunt generate de
industrie (te întorci
cu trei căsuţe).

C
E

r
E
S
P
I
r
Ă
M
D
E
F
A
P
T
?

9. La unele fabrici sau montat filtre
performante la
coşurile prin care se
reduc emisiile de
metale grele
(avansezi o căsuţă).
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3. Uzinele chimice care
eliberează în atmosferă
compuşi ai clorului au fost
închise (avansezi trei
căsuţe).
4. În unele zone
concentraţia de poluanţi
chimici este atât de mare
încât afectează viaţa
oamenilor şi a tuturor
celorlalte vieţuitoare (te
întorci cu trei căsuţe).
5. Fabricile de negru de
fum au fost închise,
limitând astfel
poluarea din zonă
(avansezi trei căsuţe).
6. Poluanţii generaţi de
fabriile de acumulatori
depăşesc de cinci ori limita
admisă de plumb în
atmosferă (te întorci cu opt
căsuţe).
7. RESPIRĂ
PUŢIN
AEr
CUrAT –
POŢI
PLECA
MAI
DEPArTE.

8. Organizaţiile locale
informează publicul cu
privire la dreptul pe care îl
au la un mediu sănătos
(avansezi cinci căsuţe).

Anexa 8

Medeea

Platforma
Gloria

Insula
Ghea

Insula Eol

Insula
Venus

Insula
Apolo
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Insula
Zeus

Insula
Thor

Insula
Dionisos

Insula
Atena

Insula
Neptun

Insula

Andromeda

Insula
Ares

Insula
Hermes

Golful
Piraţilor

Cherhana
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2 3

4
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61

60

59

58

32

36

28
27
37

26

63

56
Se defrişează o pădure
pentru a planta cereale.
STAI Un TUr

34

35

29

5
Se crează o rezervaţie
subacvtică marină
MAI DAI O DATĂ CU
zArUL

62
Copii dintr-o şcoală
igienizează o porţiune de
plajă
AVANSEZI 2 CĂSUŢE

57

33

30
Copii dintr-o şcoală
formează grupuri de
monitorizare a
biodiversităţii costiere
AVAnSEzI CU 6
CĂSUŢE

31

1
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64

55

38

65

54

39

25 24

6

7

22

9

21

10

66
5

67

53 52

68

51

40
Se construiesc case în
zona falezei marine
STAI Un TUr

23

8

42 43

44

19

69

17

46
47
49 48

45

18

16

15

14

13

70
AI CÂŞTIGAT…

50
Din cauza turiştilor care au
lăsat un foc nesupravegeat, o
mare parte din arborii unei
rezervaţii au ars
TE ÎnTOrCI DIn DrUM
CU 3 CĂSUŢE

41

20
10 delfini sunt capturaţi
de pescari
TE ÎnTOrCI DIn
DRUM CU 6 CĂSUŢE

11

12
Se plantează arbori
pentru a limita erodarea
falezei marine
AVANSEZI 2 CĂSUŢE
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Solea
nasuta –
limba de
mare

260

SPECIE
EXTINCTĂ
- stai un tur

Nerespectarea
perioadei de
prohibiţie la
peşte – te
întorci 2 căsuţe

Branta
rufficollis –
gâsca cu găt
roşu

Deversări de
ape uzate
casnice – te
întorci cu o
căsuţă

Reducerea
emisiilor
poluate ale
fabricilor –
avansezi 3
căsuţe

Phyllophora
SPECIE
nervosa –
EXTINCTĂ
algă roşie
– stai un tur

STArT

Anexa 12

Platea
leucorodia lopătarul

SOSIrE

Poluare cu
deşeuri
solide – te
întorci cu 2
căsuţe

Acţiuni de
igienizare a
plajelor –
avansezi o
căsuţă

Tursiops
truncatus
- afalinul

Phocoena
phocoena
marsuinul

Acipenser
stellatus păstruga

Eutrofizarea
apelor Mării
Negre – te
întorci 3
căsuţe

Legislaţie de
protecţie a
mediului
marin avansezi cu o
căsuţă

căsuţe

Pescuit
Reducerea
Plegadis
braconajului falcinellus intensiv al
organismelor
– avansezi 3 – ţigănuşul marine – te
căsuţe
întorci cu 3

Avansezi
până la
următoarea
specie
extinctă

Monachus
monachus
– foca de
mediterană

Zostera
marina –
iarba de
mare

Pelecanus
onocrotalus
– pelicanul
comun

Unelte de
pescuit
distructive
– te întorci
3 căsuţe

Înfinţarea unei
rezervaţii
marine
subacvatice –
avansezi 3
căsuţe

Delphinus
delphis –
delfinul
comun

Hippocampus
guttulatus –
căluţul de
mare

3 căsuţe

În Cartea
Roşie a
Mării
Negre sunt
peste 200
specii

Poluare
accidentală
cu ulei de
motor – te
întorci 2
căsuţe
Combaterea
eroziunii
ţărmurilor –
avansezi 3
căsuţe

Ephedra
distachya cărcelul

Avansezi
până la
următoarea
specie
extinctă

SPECIE
EXTINCTĂ
– stai un tur

Cystoseira Combaterea
SPECIE
barbata – distrugerii
habitatelor EXTINCTĂ
algă brună – avansezi – stai un tur

Reducerea
cotelor de
pescuit –
avansezi cu
o căsuţă

Grus grus
- cocorul

Boicotarea
produselor
obţinute din
specii
periclitateavansezi cu
o căsuţă

Gravă
poluare cu
petrol – te
întorci la
start
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+ MAL

1
2

I+

3

+ OG

4

+ N
R +

5

B +

6

K +

+ K +
C +

K+

7

P +
n

8

+ GUR

9

+ INĂ

10

+ AT +
+ U + 3, 14
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11

+ AL

12
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Anexa 17
Nume/imagine
Brontozaur

Adaptări
 Gât lung
 Membre groase,
precum trunchiurile de
copac

Anchilozaur

 Corpul acoprit cu
plăci osoase şi coarne
 Membre scurte



Edmontozaur

 Craniu larg, turtit
anterior ca un cioc de
raţă
 Membre lungi,
puternice



Pterodactil

 Oase fine, goale la
interior
 Craniu alungit anterior



Stegozaur

 Ţepi lungi la capătul
cozii
 Creastă de plăci
oasoase pe spate
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Brachiozaur

 Gât lung
 Nocturn



Triceratops

 Armură osoasă în
jurul capului
 Trei coarne lungi pe
cap
 Gregar (forma turme)



Tiranozaur

 Dinţi lungi şi ascuţiţi
 Coadă lungă şi
musculoasă
 Ochi în partea
anterioară a capului
(lateral)



Velociraptor

 Deplasare bipedă
 Creier mare
 Homeoterm
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Simbol

Tema activității

Ecologie generala

Modificări antropice

Managementul resurselor

Dezvoltare durabila

Biodiversitate

Comunicare

275

28
28

profesori
profesori

276

12. “Ce este managementul integrat al zonei
costiere şi cum poate fi folosit ca temă în
curriculum de educaţie pentru dezvoltare
durabilă?”

28
20-30
20-30

profesori
elevi clasele
X - XII, profesori
elevi clasele
X - XII, profesori

16-20

clasă

24

elevi clasele
VII - XII, profesori
profesori

clasă

clasă

clasă

clasă

15-20
20-30

clasă
clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

Spaţiu

profesori
profesori

24
25

3. “Obiectivele specifice ale educaţiei pentru
dezvoltare durabilă”
4. “Care sunt obiectivele educaţiei pentru
dezvoltare durabilă?”
5. “Ce este educaţia pentru dezvoltare durabilă–
ierarhizarea/ clasificarea obiectivelor acesteia”
6. “Transmiterea unor mesaje ecologiste”
7.”Caracteristicile unei lecţii optime de educaţie
pentru dezvoltare durabilă”
8. “Eco-auditul sau care este impactul şcolii
asupra mediului local?”
9. “Relaţia obiective - discipline în cadrul
educaţiei pentru dezvoltare durabilă”
10. “Tipuri de lecţii de educaţie pentru dezvoltare
durabilă”
11. “Complexitatea sistemului socio-uman”

2. “Ce este, de fapt, o arie protejată ?”

20-30

elevi clasele
VII - XII, profesori
elevi clasele
VII - XII, profesori
profesori

1. “Ce se aşteaptă de la un seminar/curs?”

Nr. optim de
participanţi

Grup ţintă

Metoda/exemplul

40

20

50

30

45

50
35

30

30

40

45

25

Durată
(min)

Arii protejate

Comunicare

Temă

Dezvoltare durabilă

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Comunicare de mediu
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Comunicare de mediu,
management de mediu
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Dezvoltare durabilă
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24. “Introducerea unui curs de educaţie pentru
dezvoltare durabilă în cadru formal”
25. “Proiectarea unui parc acvatic - muzeu cu
valoare educativă sau … ce este pedagogia
muzeală?”
26. “Codul bunelor maniere … atunci când

18. “Ce sunt educaţia pentru mediu şi educaţia
pentru dezvoltare durabilă ?”
19. “Cum poate fi prezentată relaţia religie –
ştiinţă – natură într-un curriculum de educaţie
pentru dezvoltare durabilă ”
20. “Religiile lumii şi legătura lor cu educaţia
pentru dezvoltare durabilă”
21. “Stabilirea rolului educaţiei pentru dezvoltare
durabilă ”
22. “Aspecte pozitive/negative ale educaţiei
pentru dezvoltare durabilă în România“
23. “Ştim/vrem să ştim/am învăţat”
clasă

30

15-25
20-30

elevi clasele

30

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

20-30

30

clasă

clasă

36-45

elevi clasele
VII - XII, profesori

elevi clasele
VII - XII, profesori
profesori

elevi clasele
X - XII, profesori
elevi clasele
IX - XII, profesori
profesori

20-30

profesori

clasă

clasă

15-21
6-10

clasă

20

clasă

clasă

16-24
16-32

clasă

20-30

profesori

elevi clasele
X - XII, profesori
elevi clasele
IX - XII, profesori
profesori

15. “Principiile dezvoltării durabile”

16. “Tehnologia… şi cum ne influenţează viaţa de
zi cu zi”
17. “Educaţia în, pentru şi despre mediu”

elevi clasele
VII - XII, profesori
profesori

13. “Marea Neagră – un ecosistem în declin
permanent?”
14. “Tipuri de educaţie”

40

70

40

20

40

40

60

35

30

40

45

40

40

60

Comunicare de mediu

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Management de mediu

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Comunicare

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă

Dezvoltare durabilă

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Dezvoltare durabilă

Marea Neagră
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elevi clasele
VII - XII, profesori
profesori
elevi clasele
V-XII, profesori
profesori

28. “Proverbe şi legende”

30. “Alege fotografia”

278
elevi clasele
IX-XII, profesori
profesori

36. “Ce mă interesează…de ce îmi pasă”

38. “Întrebări strategice”

37. ”Criterii de evaluare a materialelor suport de
educaţie pentru dezvoltare durabilă din
perspectiva obiectivelor dezvoltării durabile”

35. “Educaţia pentru valori”

elevi clasele
X-XII, profesori

elevi clasele
V-XII,
profesori
profesori

34. “Cum a-i reacţiona dacă…”

33. “Planificarea curriculară”

elevi clasele
V-XII, profesori
profesori

32. “Ultima oră … în adâncuri”

31. “CDS de educaţie pentru dezvoltare durabilă ”

29. “Ce este eco-etica?”

V - XII, profesori
elevi clasele
VIII - XII, profesori

vizităm o rezervaţie“
27. “Realizarea unui traseu educativ într-o arie
protejată/zonă verde”

24

20-26

15-20

24-28

20-30

16-24

20-30

20-30

15-20

20-30

15-25

15-25

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

40

50

30

30

40

60

30-50

30-60

30

40

40

30

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă

Teoria educaţiei pentru mediu
dezvoltare durabilă
Comunicare de mediu

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Comunicare de mediu

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Comunicare de mediu

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Comunicare de mediu

Comunicare de mediu

Comunicare de mediu
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elevi cls VIII-XII

20-30

profesori

48. “Poteca vie“

20-30

profesori

elevi cls VII-XII

nelimitat

20-30

10-30

15-20

15-20

15-20

20-30

20

elevi clasele
V-XII,
profesori
elevi clasele
V-XII, profesori
elevi clasele
V-XII, profesori
publicul larg

elevi clasele
V-XII, profesori
elevi clasele
V-XII, profesori

47. “Teatrul verde”

44. “Ce rol au muzeele/expoziţiile tematice în
educaţia pentru dezvoltare durabilă?”
45. “Abordarea conceptul de dezvoltare durabilă
în predare”
46. “Realizarea unui plan de acţiune pentru
introducerea educaţiei pentru dezvoltare durabilă
în curriculum opţional”

43. “Jocul supraveţuirii”

42. „Imagini din natură”

41. “Ce este ozonul?”

40. “Delfinii din Marea Neagră”

39. “Jocul de puzzle”

Clasă

Clasă.
Sală de
festivități

Clasă

clasă

muzeu

clasă

clasă

clasă

clasă

clasă

2 ore

Variabil

50-60

40

40

30

40

40

30-40

15-20

Comunicare de mediu

Comunicare de mediu

Teoria educaţiei pentru dezvoltare
durabilă
Dezvoltare durabilă

Comunicare de mediu

Comunicare de mediu

Comunicare de mediu

Management de mediu

Comunicare de mediu

Comunicare de mediu
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11. “Eco-scrabble”

10. “Drumul unei picături de apă”

9. “Cât de poluat este aerul pe care-l
respirăm”

8. “Călători prin lume”

7. “Problema deşeurilor”

6. “Managementul deşeurilor”

5. “Consumul de resurse – ce însemnă
echitabil/ce însemnă inechitabil”

4. “Ce este acumularea în lanţurile trofice”

3. “Pesajul – înainte şi după”

2. “Jocul ozonului”

1. “Râul – de la izvor la mare”

Metoda/exemplul
Elevi clasele
VII – XII
Elevi clasele
V–VIII
Elevi clasele
V – XII,
profesori
Elevi clasele
V – XII,
profesori
Elevi clasele
V – XII,
profesori
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII– XII,
profesori
Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V-VI
Elevi clasele
V – XII

Grup ţintă

20

Teren de
sport
Clasă

15-20
16-24

30

30

70
Clasă

Clasă

40

35

25

30

30

35

50

Durată
(min)

8-12

24

Clasă

Clasă

9-18
12-16

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Spaţiu

6-30

6-30

10-14

28

16-20

Nr. optim de
participanţi

Ecologie generală

Modificări antropice

Modificări antropice

Ecologie generală

Temă

Ecologie generală

Ecologie generală

Modificări antropice

Managementul resurselor

Modificări antropice

Modificări antropice

Managementul resurselor

Activități – metoda jocurilor și simulărilor
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26. “Toate sunt legate între ele”

25. “Pământul - ca o aeronavă”

24. “Cubul”

23. “Ce este agricultura durabilă?”

22. “Adevărat/fals”

21. “Ce sunt şi care sunt tehnologiile
adecvate”

20. “Ce ascundem în capsula timpului?”

19. “Ce ai face dacă...”

18. “Cum obţinem apă dulce din apa de
mare”

17. “Populaţiile de peşti din Marea Negră”

16. “Acţiuni de igienizare a ariilor verzi”

15. “Ce mai scrie presa?”

14. “Care sunt utilizările mediului marin”

13. “Rezervaţia marină”

12. “Utilizarea plantelor…”

Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – VI
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
21

25-30

24-36

10-20

10-20

18-27

20

20

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

40

40

50

30

20

50

40

20

20

60

60-180

Teren,
plajă

20-30
30

60

30

30

30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

30

6-16

5-10

12-14

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Ecologie generală

Dezvoltare durabilă

Dezvoltare durabilă

Dezvoltare durabilă

Managementul resurselor

Modificări antropice

Ecologie generală

Biodiversitate

Modificări antropice

Comunicare

Managementul resurselor

Comunicare

Biodiversitate
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41. “Analiza riscurilor”

40. “Crearea unei fişe de observaţie pentru
un sector de râu”

39. “Planificarea teritoriului”

38. “Energia nucleară”

37. “Delfinii din Marea Neagră”

36. “Pro şi contra”

35. “Managementul unui parc naţional”

34. “Eroziunea solului”

33. “Cât de multe detalii poţi să observi?”

32. “Căutaţi cuvântul”

31. “Pădurea şi…pădurarii”

30. “Lanţul trofic”

29. “Bingo...cu specii de animale”

28. “De ce avem nevoie…”

27. “Clasificarea animalelor”

Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
IX – XII
20-24

20-24

20-30

20

20

20-25

21-28

20-30

20-30

20-30

20-30

30

16

10-20

12-18

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

25

45

30

30

45

35

45

15

35

30-40

30

15

50

10

50

Managementul resurselor

Ecologie generală

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Biodiversitate

Modificări antropice

Managementul resurselor

Modificări antropice

Biodiversitate

Comunicare

Ecologie generală

Ecologie generală

Biodiversitate

Ecologie generală

Biodiversitate
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56. “Pro şi contra energiei nucleare”

55. “Probleme şi soluţii…”

54. “Cine beneficiază de pe urma pădurii”

53. “Hărţi ale sunetului”

52. “Să facem noi înşine hârtie”

51. “Stări de agregare ale apei”

50. “Cutia vieţii”

49. “Cum construim un experiment?”

48. “De unde luăm energia şi nutrienţii?”

47. “Realizarea unei diagrame conceptuale”

46. “Resursele oceanului mondial”

45. “Chestionar cu privire la gradul de
conştientizare a problemelor de mediu de
către tineri”

44. “Şi gestul tău contează”

42. “Cum s-ar putea rezolva aceste
probleme”
43. “Pământul…resursele pe care le avem la
dispoziţie”

Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – VI
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
VIII – XII

Elevi clasele
VIII – XII

Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-28

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

30
20-30

Clasă

Clasă

Clasă

20

28-30

Nelimitat

Clasă

Clasă

20-30
20-30

Clasă

14

30

30

40

70

60

30

15

40

40

30

50

50

50

25

40

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Modificări antropice

Managementul resurselor

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Managementul resurselor

Comunicare

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Managementul resurselor
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71. “Chestionarul verde”

70. “Poluarea cu petrol”

66. “Sunt ploile acide într-adevăr o
problemă”
67. “Cum să realiză noi înşine hârtie
indicatoare de aciditate?”
68. “Cât de rapidă este creşterea
exponenţială”
69. “Speciile din pădurile tropicale şi
speciile din pădurile temperate”

65. “Cine are dreptate?”

64. “Din ce este alcătuit solul”

63. “Câtă apă este stocată în alimente?”

62. “Distribuţia apei pe Terra”

61. “Ce respirăm de fapt?”

60. “Specii periclitate în România”

59. “Poluarea apei”

58. “Drepturile animalelor”

57. “Agricultură chimică şi agricultură
organică – ce alegem?”

Elevi clasele
VIII – X
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – VIII
Clasă
Clasă

18-20
20-24

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

20-30

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20

20-30

20-30

20-30

20-30

15

30

25

20

40

40

40

30

20-30

30

30

40

20

30

30

Comunicare

Modificări antropice

Biodiversitate

Ecologie generală

Ecologie generală

Modificări antropice

Managementul reurselor

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Modificări antropice

Biodiversitate

Modificări antropice

Biodiversitate

Dezvoltare durabilă
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86. “Care afirmaţie este mai corectă”

85. “Şirul vorbitor”

84. “Circuitul apei în natură”

83. “La ce animal mă gândesc”

82. “Categorii trofice”

81. “Harta plajei”

80. “Descifrarea codului”

79. “Ce este homocromia?”

78. “Ce este homeotermia?”

77. “Harta tactilă”

76. “Paleta de culori a pictorului”

75. “Analiza calităţii apei”

74. “Ce este eutrofizarea?”

73. “Tipuri de substrat”

72. “Utilizarea apei în gospodării şi
industrie”

Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V–X
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
VI – X
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
12-16

15

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Teren de
sport
Teren de
sport

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

20

30

40

20-30

30

30

50

20

20

50

50

40

60

30

50

Managementul resurselor

Ecologie generală

Ecologie generală

Biodiversitate

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Modificări antropice

Ecologie generală

Ecologie generală

Managementul resurselor
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“Surse de poluare urbană”

“Poluarea râurilor”

100.

101.

99. “Tipuri de deşeuri”

98. “Habitate degradate”

97. “Fertilitatea solului”

96. “Proiectarea unui oraş ecologic”

95. “Prezentarea caracteristicilor mediului
local”

94. “Toată lumea…cineva...oricine...nimeni”

93. “Accidente de poluare”

92. “Analiza produselor mass media”

91. “Ozonul este poluant?”

90. “Natura – în drum spre şcoală”

89. “Ce ştim despre Marea Neagră?”

88. “Ce cuprinde de fapt bazinul
mediteranean?”

87. “Vreme sau climă”

Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
18-24

20-30

20-30

20-30

20-30

12-20

20-30

20

12

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

12-16

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

50

40

40

20-40

20

40

30

30

40

40

25

30

35

25

20

Modificări antropice

Modificări antropice

Modificări antropice

Ecologie generală

Ecologie generală

Managementul resurselor

Comunicare

Comunicare

Modificări antropice

Comunicare

Modificări antropice

Biodiversitate

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală
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“Puzzle-ul speciilor”

“Care sunt efectele urbanizării”

“Să realizăm un circuit al apei”

“Caleidoscopul naturii”

103.

104.

105.

106.
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“Simbolistica ornitologică”

“Cel mai…cea mai…”

“Poveste despre nişte...păsări”

109.

110.

111.

“Cine corespunde definiţiei?”

“Cum mă pot caracteriza?”

“Managementul de mediu”

“Ghicitori despre animale”

113.

114.

115.

116.

112.
“Cu ce se hrăneşte fiecare
pasăre?”

“Comportamentul păsărilor”

108.

107.
“De ce plutesc organismele
zooplanctonice în apă?”

“Cum s-au utilizat resursele de

102.
apă”

Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V – VIII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
20-30

20-30

20-30

16-32

20-30

20-30

12-24

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20

20

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Teren de
joacă

40

40

20

40

20

40-60

30

40-60

20

50

40

20

40

50

40

Biodiversitate

Managementul resurselor

Comunicare

Comunicare

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Ecologie generală

Ecologie generală

Modificări antropice

Biodiversitate

Managementul resurselor
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118.
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“Eco-turismul”

“Jocul Mării Negre”

“Lupta pentru existenţă”

“Introducerea unor specii noi”

“Circuitul apei în natură

“Specii şi habitate”

122.

123.

124.

125.

126.

127.

131.

“Metafore…“

129.
“Realizarea unui poster care să
reprezinte o zonă umedă”
130.
“Adaptările plantelor
hidrofite/higrofite”

128.
“Curiozităţi despre animalele
care trăiesc în zonele umede”

“Ce este apa?”

121.

119.
“Elaborarea unui proiect de
mediu”
120.
“Cum studiem problema speciilor
periclitate”

“Găseşte specia”

117.

Elevi clasele
VI-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII

Elevi clasele
VI – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VI-VIII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VI-XII

Clasă

Clasă

20-30
20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasa

Clasă

Clasă

Clasă

20-30

20-30

20-30

20

20-30

8-24

20-30

20-30

Clasă

Clasă

20-30
20-30

Clasă

Clasă

Clasă

20-30

21

20-30

20

20

50

40

20

20

30

40

60

30

50

50

60-120

40

40

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Biodiversitate

Ecologie generală

Ecologie generală

Biodiversitate

Ecologie generală

Ecologie generală

Dezvoltare durabilă

Ecologie generală

Biodiversitate

Comunicare

Managementul resurselor

Biodiversitate
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“Bazinul hidrografic”

“Apa în fiecare anotimp”

“Jurnalul apei”

“Ce sunt nitraţii?”

„Agro-Bingo”

“Regenerabil sau neregenerabil”

“Resurse energetice”

“Managerii pădurii”

“Muzeul apei”

„Eco-bingo”

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.
“Ce probleme avem noi…ce
probleme au alţii?”

“Densitatea apei”

135.

132.
”Amenajarea teritoriului în
zonele umede-1”
133.
“Amenajarea teritoriului în
zonele umede-2”
134.
“Exploatarea resurselor oferite de
zonele umede”

Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
V-VI
Elevi clasele
V-VI
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
V-XII
Clasă

20-30

20-30

20-30

Nelimitat

20

20-30

20-30

20-30

15-20

20-30

20

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

20-30

20

Clasă

20-30

20-30

20-30

10-20

40-50

40-50

40-50

40-50

Dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă

Ecologie generală

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Ecologie generală

Ecologie generală

An
şcolar
40

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

40

50

30

40

20

40
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“Depozite de deşeuri”

“De la deşeuri la energie”

“Managementul riscurilor”

“Poluarea electromagnetică”

“Clorul - prieten sau duşman?”

149.

150.

151.

152.

153.
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“Teatru de păpuşi”

“Consiliul de administraţie”

“Valoarea apei”

“Utilizarea apei”

“Există sau nu?”

“Relaţiile interspecifice”

156.

157.

158.

159.

160.

161.

155.
“Prevenirea incendiilor de
pădure”

“Reţeau trofică”

“Ciclul de viaţă al produselor”

148.

154.

“Tipuri de ambalaje şi etichete”

147.

Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
X-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
VIII-IX
8-16

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

20-30

20-30

30-40

30-40

30-40

30-40

50-100

20-30

40

Teren de
joacă

20-30

20-30

40-50

40-50

30-40

30-40

20-30

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

Nelimitat

Ecologie generală

Biodiversitate

Dezvoltare durabilă

Dezvoltare durabilă

Dezvoltare durabilă

Comunicare

Modificări antropice

Ecologie generală

Modificări antropice

Modificări antropice

Dezvoltare durabilă

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă
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“Dezbateri”

“Surse de poluare”

“Simptomele arborilor”

163.

164.

165.
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“Arta şi natura”

“Specii periclitate din Dobrogea”

“Alfabetul frunzelor”

“Analiza mesajelor publicitare”

“Găseşte legătura”

168.

169.

170.

171.

172.

“Ce este …un viitor durabil?”

175.
“Analiza unui text literar din
pespectiva valorilor legate de natură”
176.
”Toleranţa la poluare a speciilor
acvatice”

174.

173.
“Analiza tipurilor de reprezentare
a naturii în filme”

“Culorile naturii”

167.

166.
“Evaluarea gravităţii problemelor
de mediu”

“Pânza vieţii”

162.

Elevi clasele
IX-XII
Elevi clasele
IX-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
X-XII

Elevi clasele
IX-XII

Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
X-XII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
X-XII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
VIII-IX
Elevi clasele
X-XII

Clasă
Clasă

12-24

Clasă

Clasă

Clasă

30-40

40-60

30-40

30-60

30-60

50-60

30-60

Pădure,
parc
Clasă

30-60

30-60

30-40

30-50

20-30

20-30

20-30

20

Clasă

Parc,
plajă....
Parc,
plajă..

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

Clasă

Clasă

20-30
20-30

Clasă

Clasă

Clasăteren

20-30

20-30

20-30

Biodiversitate

Comunicare

Dezvoltare durabilă

Comunicare

Dezvoltare durabilă

Comunicare

Biodiversitate

Biodiversitate

Comunicare

Biodiversitate

Dezvoltare durabilă

Biodiversitate

Modificări antropice

Comunicare

Ecologie generală
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“Priorităţi în politica de mediu”

“Mozaicul ideilor”

“Eco-compasul”

181.

182.
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“Şarpele”

“Pontus Euxinus”

“Strada”

“Omul şi mediul”

“Obervând natura”

185.

186.

187.

188.

189.

190.
“Cine se ascunde sub aceste
indicii…?”
191.
“Ce se ascunde sub aceste
indicii…?-2”

“Cât e ceasul?”

184.

183.
“Acelaşi subiect….exprimări
diferite”

“Laturile dezvoltării durabile”

180.

179.
“Cum percep oamenii problemele
de mediu”

178.

177.
“Cauze şi consecinţe ale poluării
apei”

Elevi clasele
IX-XII
Elevi clasele
X-XII
Elevi clasele
X-XII
Elevi clasele
X-XII
Elevi clasele
IX-XII
Elevi clasele
XI-XII
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
V-VII
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
V-XII
Elevi clasele
V-X
Elevi clasele
IX-XII
Elevi clasele
IX-XII
Clasă
Clasă

2-8

Clasă

30

30

30

30

60

Teren de
joacă
Clasă

50

20

20

40

30-40

50

30-40

30-40

30-40

30-40

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

2-8

4-8

4-8

20-30

16

20-30

20-30

20-30

20-30

20

20-30

20-30

20-30

20-30

Ecologie generală

Biodiversitate

Ecologie generală

Ecologie generală

Dezvoltare durabilă

Ecologie generală

Comunicare

Comunicare

Comunicare

Dezvoltare durabilă

Comunicare

Dezvoltare durabilă

Comunicare

Dezvoltare durabilă

Modificări antropice
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“Staţia de tratare a apei”

“Peisajul…în manieră proprie”

“Găseşte diferenţele”

“Curcubeul naturii”

“Harta geologică”

“Care este locul corect?”

“Povestea din fotografie”

201.

202.

203.

204.

205.

206.

“Ce spun păsările?”

198.

“Ce fotografie am văzut…?”

“Ce animal reprezint?”

197.

200.

“Muzeul deşeurilor”

196.

“O carte de citit…cu nasul!”

“Deşeurile…doar deşeuri?”

195.

199.

“Puncte de reper”

194.

193.
“O plantă…mai multe plante –
un animal …mai multe animale”

192.

Elevi clasele
IX-XII
Elevi clasele
V – XII
Elevi clasele
V - VIII
Elevi clasele
V - VIII
Elevi clasele
VIII-XII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII – XII
Elevi clasele
VIII - XII
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12-16

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

10-20

10-20

Clasă

Clasă

Parc,
pădure…
Parc,
pădure…
Parc,
pădure…

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă,
teren ...
Clasă,
teren ...
Parc,
pădure…

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

50

30

120

60

60

60

30

60

30

30

60

40

30

20

20

Comunicare

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Biodiversitate

Biodiversitate

Managementul resurselor

Managementul resurselor

Ecologie generală

Biodiversitate

Managementul resurselor
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“Alege obiectivul”

“Transmite mesajul…”

“Pas cu pas…”

“Rebusul animalelor”

“Ce/cine ameninţă animalele?”

“Adaptările dinozaurilor”

“Echilibrul unei biocenoze”

“Terra”

“Dileme…”

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

Elevi clasele
X - XII
Elevi clasele
X - XII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
V-VIII
Elevi clasele
VIII - X
Elevi clasele
VIII - X
Elevi clasele
VIII - X
Elevi clasele
X-XII
Elevi clasele
X-XII

294
10-20

2-6

20-30

20-30

20-30

20-30

10-16

20-30

20-30

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

Clasă

30

30-40

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

50

50

Dezvoltare durabilă

Dezvoltare durabilă

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Ecologie generală

Comunicare

Comunicare
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