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Argument: 

 

Dezvoltarea societăţii actuale şi de perspectivă presupune educarea unor generaţii de tineri 

responsabili faţă de acţiunile pe care le desfăşoară în raport cu mediul înconjurător.  

Diversitatea etniilor de pe pământ constă în frumuseţea omenirii, fiecare dintre acestea 

contribuind la patrimoniul cultural mondial cu specificul său. Istoria , tradiţiile, cultura fiecărei etnii 

reprezintă un capitol important al universalităţii. 

Despre rromi s-a vorbit şi s-a scris la început mai mult anecdotic, speculându-se în principal 

aspectele „pitoreşti” ale vieţii lor. Dreptul la  recunoaştere şi apreciere se afirmă în prezent tot mai 

pregnant, elitei rromilor revenindu-i misiunea de a prezenta opiniei publice adevărata faţă a acestei 

etnii. In viziunea Uniunii Europene şi a statelor membre, obiectivul general  este lupta  împotriva 

sărăciei şi discriminării sociale ce ar trebui să aibă un impact crucial în sensibilizarea comunităţii. 

Problema discriminării elevilor pe criterii etnice, religioase, culturale si lingvistice ce reprezintă 

încă o provocare pentru şcoală, generând în rândul acestora tulburări de comportament şi rezultate 

şcolare slabe, chiar abandon şcolar. 

Pentru a diminua discriminarea, vom implica deopotrivă elevii români şi cei aparţinând 

minorităţilor în activităţi extracurriculare: artistice, caritabile, sportive, ecologice. Urmărim 

demonstrarea faptului că elevii pot lucra împreună, în echipă,  pot evolua fiind stimulaţi în  

competiţie, prin mediatizare în mass-media, petrecându-şi timpul liber în mod plăcut şi util, 

indiferent de etnie. 

În cadrul interrelatiilor între om şi mediul său ambiant, acesta din urmă exercită asupra 

omului influenţe multiple, una din cele mai importante este acţiunea asupra sănătăţii. Se ştie că 

mediul conţine atât factori cu acţiune favorabilă, cât şi factori cu acţiune nefavorabilă asupra 

sănătăţii, determinând înrăutăţirea sau pierderea acesteia. Acţiunea mediului poluant asupra 

organismului este foarte variată şi complexă. Ea poate merge de la simple incomodităţi în 

activitatea omului, aşa-zisul disconfort, până la perturbări puternice ale stării de sănătate. 

Relaţia care se stabileşte între o societate umană şi mediul ei înconjurător este determinată de 

tehnologiile prin intermediul cărora oamenii preiau din natura toate lucrurile necesare vieţii, iar apoi 

„restituie” către natură deşeurile. 

 Acest schimb de materie cu natura pare absolut firesc pentru om, care prins in iureşul 

evenimentelor cotidiene gândeşte probabil ca ceea ce se arunca ar trebui sa „dispară”.   

 Prezentul curs propus pentru elevii de clasa a VI – a, este organizat după o concepţie didactică 

transdisciplinară ce are la baza relaţia OM – NATURĂ – VIAŢĂ. 
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 În acest curs elevii vor afla informaţii noi despre mediu, cum afecteaza activiăţile umane 

mediul natural, interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii, efectele poluării asupra 

sănătăţii şi cum se poate reduce sau stopa poluarea mediului. 

Disciplina se interrelaţionează cu disciplinele chimie, fizică, biologie, educaţie pentru 

sănătate, educaţie tehnologică urmărind să creeze un tot unitar cu acestea în realizarea 

competenţelor prevăzute de standardul de pregătire profesională. 

 Parcurgând materia propusă elevii vor învăţa să protejeze, ocrotească şi să conserve 

elementele mediului natural – asigurând astfel calitatea vieţii în general, conştientizând că protecţia 

mediului este o problemă a tuturor. 

La Berevoești  populaţia şcolară rromă este în creștere, fapt care ne determină să implicăm 

copiii şi părinţii în activităţi de acest fel pentru a limita tulburările  de comportament, absenteismul, 

chiar  abandonul şcolar şi obţinerea unor rezultate şcolare mai bune 

 

Scopul  opționalului:  

 

Modificarea comportamentului şi atitudinii elevilor în vederea prevenirii abandonului şcolar, 

absenteismului, obţinerea unor rezultate şcolare mai bune, prevenirea discriminării sociale  şi 

reducarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al 

toleranţei, al respectării calităţii mediului înconjurător prin formarea unei conduite ecologice, al 

schimbului liber de opinii.  

Competenţe generale 

 

C.1. Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului. 

C.2. Observarea, recunoaşterea componentelor mediului. 

C.3. Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic. 

C.4. Utilizarea surselor de documentare, informare din domeniul ştiinţelor naturii. 

C.5. Dezvoltarea deprinderilor practice de ocrotire a naturii valorizate prin formarea unor 

competenţe ecologice adecvate. 

C.6. Dezvoltarea interesului pentru realizarea unui mediu ecologic echilibrat, pentru asigurarea 

calităţii vieţii şi sănătăţii. 

C.7. Formarea şi dezvoltarea unei atitudini critice faţă de extinderea diverselor forme de poluare, 

educarea în sensul ocrotirii şi conservării mediului înconjurător. 
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Valori şi atitudini 

 

I. Promovarea unui mediu natural propice vieţii. 

II. Conştientizarea consecinţelor pe care le poate avea exploatarea neadecvată a resurselor 

naturale. 

III. Stimularea curiozităţii pentru utilizarea materialelor refolosibile în confecţionarea diferitelor 

obiecte şi dispozitive. 

IV. Interesul pentru argumentarea raţională; promovarea strategiilor integrate de incluziune activă. 

 

V. Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi, care aparțin diferitelor etnii și religii.  

VI. Formarea obişnuinţei de a folosi deprinderile şi cunoştinţele ştiinţifice pentru luarea unor 

decizii personale în scopul soluţionării unor probleme de interes global. 
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Conţinuturi 

Nr. Conţinuturi Nr. Ore 

1 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

- Norme de sănătate şi securitate în muncă  

- Necesitatea educaţiei ecologice în şcoală 

- Mediul înconjurător. Ecologia. Ecosistemul.  Echilibrul ecologic. 

- Poluarea. Poluanţi. Cauzele poluării. 

5 

2 

Poluarea aerului şi efectele asupra sănătăţii populaţiei 

- Structura atmosferei. Compoziţia şi proprietăţile aerului. 

- Surse de poluare a aerului. Poluanţi. 

- Protecţia calităţii aerului. Măsuri de prevenire şi combatere a poluării aerului. 

- Studiu de caz: familia și comunitatea rromă. 

7 

3 

Poluarea apei şi efectele asupra sănătăţii populaţiei 

- Apa în natură. Resurse de apă. Caracteristici. 

- Clasificarea apelor naturale. 

- Surse de poluare a apei. Poluanţi. Protecţia calităţii apelor 

- Studiu de caz:neamurile de rromi. 

7 

4. 

Poluarea solului şi efectele asupra sănătăţii populaţiei. 

- Solul – factor de mediu. Degradarea solurilor 

- Aplicaţii cu elevii privind starea de degradare a solurilor. 

- Surse de poluare a solurilor. Protecţia calităţii solului 

- Ocupațiile tradiționale ale rromilor.Impactul lor asupra mediului. 

6 

5 

Alte tipuri de poluare şi efectele asupra sănătăţii populaţiei 

- Poluarea fonică, radioactivă, electromagnetică 

- Implicarea comunității rrome în prevenirea combaterii poluării mediului 

6 

5 

Protecţia mediului înconjurător  

- Măsuri luate pentru protecţia mediului   

- Ghid de comportament al ecologistului  

- Eucația ecologică în familiile rrome 

4 
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Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

C.1. Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

1.1 Identificarea şi descrierea principalelor 

componente ale mediului natural din oraşul 

Suceava; 

1.2 Evidenţierea unor adaptări ale 

organismelor la diferiţi factori de mediu; 

1.3 Observarea şi recunoaşterea componentelor 

structurale ale acestui ecosistem; 

1.4 Folosirea corectă a terminologiei specifice. 

- Identificarea factorilor biotici şi abiotici (apa, aer, sol, vegetaţie, faună); 

- elaborarea de fişe de informare si documentare despre adaptarea organismelor la factorii de mediu 

C2. Observarea, recunoaşterea componentelor mediului 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

2.1. să compare tipuri de ecosisteme naturale 

utilizând informaţii obţinute formal şi 

informal precum şi experienţa proprie de 

viaţă. 

2.2. să diferenţieze substanţele chimice după 

acţiunea lor asupra componentelor de bază 

ale vieţii (aer, apă, sol), stabilind criterii de 

clasificare a acestora. 

2.3. Identificarea surselor de poluare a 

mediului înconjurător 

2.4. Indicarea modului de dispersie a 

poluanţilor; 

- identificarea fenomenelor ce definesc relaţia mediu - viaţă-sănătate; 

- exerciţii de recunoaştere a fenomenelor legate de starea de sănătate a omului în raport cu nivelul 

de poluare; 

- recunoaşterea elementelor componente ale unui ecosistem 

- studiu de caz; 

- interpretarea informaţiilor furnizate  de mass-media pe tema ecosistemelor; 

- recunoaşterea tipurilor de ecosisteme pe baza unor informaţii date; 

- realizarea şi completarea de tabele şi diagrame clasificând aerul, apa şi solul după compoziţia şi 

proprietăţile lor; 

- clasificarea fenomenelor de poluare după diferite criterii. 

C3 Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic 
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Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

3.1.Stabilirea influenţei factorilor poluanţi asupra diferitelor 

componente ale mediului înconjurător din localitatea 

Verești 

3.2. Identificarea zonelor cel mai afectate de poluare 

-realizarea de vizite în zona industrială a localității Verești, în lunca Sucevei, pe 

malurile râului Suceava în zona gropii de gunoi a localității, la Agenţia de protecţie a 

mediului Suceava, etc 

-colectarea de probe în vederea analizării lor 

compararea rezultatelor analizelor efectuate cu datele obţinute din informările oficiale 

ale A.J.P.M Suceava  

-crearea de situaţii problemă cu privire la influenţa factorilor poluanţi asupra 

echilibrului ecologic 

C4. Utilizarea surselor de documentare, informare din domeniul ştiinţelor naturii. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

4.1.  sa utilizeze sursele informaţionale furnizate de profesor 

pentru definirea fenomenelor, legilor, etc. 

4.2.  să sintetizeze informaţiile obţinute elaborând  şi 

interpretând tabele şi scheme sintetizatoare. 

4.3. să formuleze corect răspunsuri, judecăţi originale, 

soluţii viabile referitoare la protecţia mediului şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

- elaborarea de fişe de informare si documentare; 

- exerciţii de utilizare a diverselor surse de informare: atlase, albume, enciclopedii, 

mijloace video, etc; 

- realizarea de tabele, scheme, grafice pentru ierarhizarea surselor de poluare, a tipurilor 

de poluanţi, a efectelor benefice sau nocive asupra organismelor vii; 

- investigaţii experimentale, activităţi practice de teren şi valorificarea rezultatelor în 

cadrul activităţilor de tip brainstorming; 

- elaborarea şi susţinerea de referate. 

C5. Dezvoltarea deprinderilor practice de ocrotire a naturii valorizate prin formarea unor competente ecologice adecvate. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

5.1. să utilizeze mijloace şi metode adecvate observării / 

investigării fenomenelor din natură prin realizarea de 

activităţi de teren şi lucrări de laborator. 

5.2. să înregistreze datele, observaţiile obţinute în activităţile 

de investigare integrându-le în structuri logice. 

5.3. să realizeze evaluări ale rezultatelor obţinute 

experimental, formulând concluzii generalizatoare. 

- recoltarea, transportarea şi determinarea probelor din teren prin mânuirea 

instrumentarului adecvat; 

- observarea proprietăţilor. şi caracteristicilor materiilor, materialelor substanţelor 

constituite probe, utilizând cunoştinţe referitoare la compoziţia apei, aerului şi a solului; 

- modelarea unor fenomene şi procese; 

- elaborarea unor fişe de observaţii care să evidenţieze impactul poluanţilor asupra 

vieţii plantelor, animalelor şi omului; 
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- organizarea unor experimente, modelări, simulări, jocuri, concursuri, dezbateri, studii 

de caz. 

C6. Dezvoltarea interesului pentru realizarea unui mediu ecologic echilibrat, pentru asigurarea calităţii vieţii şi sănătăţii. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

6.1. să identifice impactul activităţii omului asupra mediului, 

analizând situaţii, imagini, evenimente. 

6.2. să conştientizeze influenţa diferitelor tipuri de poluare 

asupra plantelor, animalelor şi asupra sănătăţii omului 

aplicând cunoştinţele despre factorii poluanţi şi acţiunea 

lor fiziologică. 

6.3. să generalizeze informaţiile obţinute prin studierea 

fenomenului de poluare stabilind concluzii şi alternative 

de prevenire şi diminuare a factorilor ce produc efecte 

nedorite asupra ecosistemelor.. 

- identificarea principalilor factori poluanţi din Verești prin activităţi practice de teren; 

- recunoaşterea unor procese tehnologice sau fenomene cu acţiune poluantă asupra 

mediului înconjurător; 

- documentarea şi crearea de situaţii –problemă privind complexitatea fenomenului de 

poluare; 

- argumentarea orală a propriilor opinii referitoare la metode şi tehnici ameliorative  de 

protecţie a mediului;. 

C7. Formarea şi dezvoltarea unei atitudini critice faţă de extinderea diverselor forme de poluare, educarea în sensul ocrotirii şi conservării 

mediului înconjurător. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

7.1. să identifice impactul activităţii omului asupra mediului, 

analizând situaţii, imagini, evenimente. 

7.2. să conştientizeze influenţa diferitelor tipuri de poluare 

asupra plantelor, animalelor şi asupra sănătăţii omului 

aplicând cunoştinţele despre factorii poluanţi şi acţiunea 

lor fiziologică. 

7.3. să generalizeze informaţiile obţinute prin studierea 

fenomenului de poluare stabilind concluzii şi alternative 

de prevenire şi diminuare a factorilor ce produc efecte 

nedorite asupra ecosistemelor. 

7.4. Însuşirea legislaţiei de mediu generală şi specifică zonei 

- identificarea principalilor factori poluanţi din Verești prin activităţi practice de teren; 

- recunoaşterea unor procese tehnologice sau fenomene cu acţiune poluantă asupra 

mediului înconjurător; 

- documentarea şi crearea de situaţii –problemă privind complexitatea fenomenului de 

poluare; 

- argumentarea orală a propriilor opinii referitoare la metode şi tehnici ameliorative  de 

protecţie a mediului; 

- întocmirea unui set de imagini care să surprindă obiective turistice relevante; 

- consultarea documentaţiei referitoare la legislaţia de mediu 
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Modalităţi de evaluare 

 

În alegerea strategiilor didactice pentru această disciplină se va ţine cont de finalităţile 

aşteptate, formulate în termeni de competenţe generale şi specifice. 

Astfel, activităţile de învăţare trebuie să pună accent pe aspectul activ – participativ, astfel 

încât elevii să fie stimulaţi : 

➢ Să identifice surse competente de informare privind protecţia şi calitatea mediului şi 

legislaţia în vigoare din acest domeniu; 

➢ Să formuleze şi să exprime idei, puncte de vedere, critici şi argumente; 

➢ Să propună alternative, soluţii la probleme; 

➢ Să ia decizii şi să-şi asume responsabilitatea pentru acestea; 

➢ Să aducă schimbări în atitudini şi comportament privind protejarea mediului şi 

menţinerea calităţii vieţii în judeţul lor; 

 Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de 

examinare. Acestea pot fi clasificate astfel: 

➢ observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor; 

➢ diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice); 

➢ analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, referat, portofoliu). 

Evaluarea competenţelor specifice vizate va fi centrată nu pe volumul de cunoştinţe achiziţionat, ci 

pe rezultatele obţinute prin : 

➢ Generare de idei, opţiuni, soluţii, puncte de vedere; 

➢ Argumentarea unor enunţuri; 

➢ Analiza unor situaţii concrete; 

➢ Compararea unor date şi stabilirea unor relaţii; 

➢ Elaborarea de strategii; 

➢ Particularizarea/ generalizarea , aplicarea, integrarea legislaţiei de mediu; 

➢ Explorarea propriilor obiceiuri de poluare a mediului involuntare şi a diverselor surse de 

informare; 

➢ Organizarea informaţiilor şi observaţiilor sub forma unui portofoliu personal. 

Se va pune accent pe evaluarea formativă în scopul valorificării potenţialului de care dispun 

elevii şi asigurării unui feed-back permanent. 

Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării 

iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor. 
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CG Criterii de evaluare Modalităţi şi procedee de 

evaluare 

C1 P1 - operarea cu limbajul, terminologia şi conceptele specifice chimiei, ecologiei şi a altor discipline. 

P2 – organizarea, clasificarea şi reprezentarea datelor şi fenomenelor în structuri logice. 

P3 – interpretarea datelor din scheme şi tabele prin efectuarea de analogii 

P4 – descrierea însuşirilor şi caracteristicilor factorilor de mediu, stabilirea interdependenţei între factorii 

poluanţi şi efectele lor 

Observare directă 

Examinarea orală 

Autoevaluarea 

Convorbiri 

C2 P5 – utilizarea limbajului ştiinţific 

P6 – formularea de enunţuri ştiinţifice viabile pe baza informaţiilor extrase din date experimentale 

P7 – folosirea şi utilizarea de surse informaţionale 

P8 – prezentarea  rezultatelor unei observaţii / experiment în mod coerent, riguros, ştiinţific. 

P9 – valorificarea informaţiilor rezultate din documentare 

Tehnici sinoptice: asocierea, 

predicţia 

Observarea şi aprecierea verbală 

Investigaţia 

Test docimologic 

C3 P10 – selectarea şi folosirea corectă a ustensilelor şi a aparaturii necesare investigării fenomenelor şi 

modificărilor mediului înconjurător. 

P11 – identificarea consecinţelor degradării mediului prin intermediul observaţiilor curente 

P12 – interpretarea cauzală a observaţiilor experimentale 

P13 – efectuarea corectă a experimentelor şi înregistrarea exactă a datelor obţinute, întocmirea de fişe, grafice, 

tabele şi diagrame 

Activitate practică pe teren 

Experimentul de laborator 

C4 P14 – argumentarea efectelor negative ale factorilor naturali 

P15 – stabilirea modalităţilor de prevenire, diminuare şi combatere a factorilor nocivi pentru asigurarea unui 

mediu de viaţă sănătos 

P16 – utilizarea cunoştinţelor însuşite în sensul păstrării sănătăţii individuale şi colective 

P17 – valorificarea factorilor de mediu favorabili menţinerii stării de sănătate 

Discuţii la nivelul clasei 

Studiu de caz 

Apreciere obiectivă 

C5 P18 – argumentarea atitudinilor critice referitoare la impactul factorilor poluanţi asupra naturii şi asupra 

omului 

P19 – cunoaşterea mijloacelor şi căilor de prevenire şi combatere a poluării mediului 

P20 – emiterea de soluţii privind utilizarea raţională a resurselor pământului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

P21 – înţelegerea responsabilităţii de a transmite nealterată natura în scopul menţinerii vieţii pe Pământ 

Referat 

Eseu 

Portofoliu, postere, creaţii literare,  
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Resurse materiale 

➢ Fişe – suport de lecţie 

➢ Fişe de lucru individual şi / sau pe grupe 

➢ Colecţii de standarde, buletine de analiză, cărţi de specialitate, articole broşuri, pliante 

➢ Teste şi materiale de evaluare ; 

➢ Materiale înregistrate (cu emisiuni TV, casete video, CD-uri) pe teme de protecţie a 

mediului în judeţul / localitatea Verești 

➢ Probe de ape şi sol pentru analize simple.; 

➢ Chestionare. 

 

Concluzii 

 

Am propus acest opţional ţinând cont de : 

➢ interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă; 

➢ complexitatea tematicii care trebuie abordată din perspectivă interdisciplinară; 

➢ existenţa bazei materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice; 

➢ asigurarea transferului de cunoştinţe prin activităţi inter- şi transdisciplinare; 

➢ susţinere din partea comunităţii locale pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-

educativ; 

➢ corelarea cunoştinţelor dobândite în cadrul diferitelor ore de curs cu cele mai noi 

cunoştinţe de ecologie, factori poluanţi şi protecţia mediului. 

Caracterul formativ vocaţional al programei este dat de selecţia conţinutului, a metodicii şi 

mijloacelor de învăţământ, ca rezultat al unei concepţii de structurare a tematicii, a informaţiei şi de 

evaluare a cunoştinţelor. 
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