
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

MODUL 0 - INTRODUCERE



Abordări inovatoare de învățare ale Modulelor privind Aerul Curat 

Modulele privind Aerul Curat pe baza nevoilor și cerințelor reale de învățare ale cadrelor didactice și ale 

copiilor, în special din zonele rurale, pentru a asigura conținutul necesar de instruire pentru lecțiile pregătite 

într-un mod Multimedia. Activitățile de formare sunt dezvoltate pentru a asigura relevanța materialelor de 

învățare, iar Modulele sunt un excelent instrument de învățare deoarece oferă detalii utile despre structura 

cursului, subiectele modulelor și specificațiile de învățare în ceea ce privește un mediu cu un aer curat, poluarea 

aerului și efectele acestuia în zonele rurale. 

Materialele didactice dezvoltate de consorțiu prezintă tipologiile de documentație care vor fi utilizate în timpul 

cursului pentru a deveni un suport real pentru profesori și copii grație utilității unui conținut inovator, atractiv și 

cuprinzător.



Module privind Aerul Curat – Conținut de învățare cuprinzător și ghidat

Modulele privind 
aerul curat asigură

Termeni, 
măsuri și 

valor privind 
aerul 

înconjurător

Ghidaj 
continuu, 
suport de 
învățare și 

exploatare în 
peisaj

Personalizare
a 

conținutului, 
conceptului și 

animații 
atractive

Materiale, 
principii și 

soluții  
dovedite prin 

cercetare 
pentru un aer 

curat 



Module privind Aerul Curat– Motivare și oportunități generale de învățare 

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
măsuri, legislație și 

valori 

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

zonele aerului 
înconjurător

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
tipurile de poluanți și 

efectele acestora

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

modurile de afectare a 
aerului

MODULUL 0 – INTRODUCERE 



Module privind Aerul Curat– Motivare și oportunități generale de învățare 

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
efectele negative ale 

poluării aerului și 
formele acesteia

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

condiția aerului 
înconjurător

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

cauzele poluării aerului

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

posibilitățile de 
modificare a condiției 

negative a aerului

MODULUL 1 – CE POLUEAZĂ AERUL 



Module privind Aerul Curat– Motivare și oportunități generale de învățare 

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
consecințele poluării 

asupra sănătății 
oamenilor

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

metodele de măsurare 
a impactului poluării

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

posibilitățile reducerii 
impactului poluării 

asupra sănătății 
oamenilor

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
abrdările inovative a 
sănătății oamenilor

MODULUL 2 – IMPACTUL POLUĂRII ASUPRA SĂNĂTĂȚII UMANE



Module privind Aerul Curat– Motivare și oportunități generale de învățare 

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
zona cu aer curat și 

principiile sale

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

posibilitățile de a avea 
și de a trăi într-un 
mediu cu aer curat

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

metode alternative de 
utilizare a aerului curat 

pentru relaxare

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
abordările invovative 
ale unui mediu cu aer 

curat 

MODULUL 3 – SOLUȚII PENTRU UN AER CURAT



Module privind Aerul Curat– Motivare și oportunități generale de învățare 

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
prevenirea poluării

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

poluare și efectele sale

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
căile de măsurare  a 

metodelor de prevenire 
existente

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
tipurile de bază de 
prevenire a poluării

MODULUL 4 – PREVENIREA POLUĂRII



Module privind Aerul Curat– Motivare și oportunități generale de învățare 

Îmbunătățirea 
procesului de învăare și 

educație despre 
protecția aerului curat 

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
tipurile de bază ale 

materialelor de învățare 
aferente protecției 

aerului curat

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 
beneficiile protecției 

aerului curat

Îmbunătățirea 
cunoștințelor despre 

învățarea cu materialea 
Multimedia și 

explorarea avantajelor 

MODULUL 5 – EDUCAȚIA PRIVIND PROTECȚIA AERULUI CURAT



Ce este aerul?

Poluarea aerului poate fi definită ca prezența substanțelor chimice sau a compușilor toxici (inclusiv cele de 

origine biologică) în aer, la niveluri care prezintă un risc pentru sănătate. Poluarea aerului este probabil una 

dintre cele mai grave probleme de mediu cu care se confruntă civilizația noastră astăzi, în special în mediul 

rural. Cel mai adesea, este cauzată de activități umane, cum ar fi minerit, construcție, transport, lucrări 

industriale, agricultură, topire etc.

Principala sursă de poluare a aerului este arderea combustibililor solizi: cărbune, lemn și chiar
gunoiul în dispozitive de încălzire învechite, cu emisii ridicate.

Educație privind poluarea 
aerului



Sursa: Zabierzowski Alarm Smogowy, 
https://www.facebook.com/ZabierzowskiAlarmSmogowy/photos/a

.1862224954018549/2264283583812682/?type=3&theater



Poluanți majori ai aerului în zonele rurale

Particule (PM) reprezintă particule (denumită și poluare cu particule): termenul desemnează un amestec de particule solide și 

picături de lichid găsite în aer. Unele particule, cum ar fi praful, murdăria, funinginea sau fumul, sunt suficient de mari sau de 

întunecate pentru a fi văzute cu ochiul liber. Altele sunt atât de mici încât pot fi detectate numai cu ajutorul unui microscop 

electronic.

Poluarea cu particule include:

PM10 : particule inhalabile, cu diametre în general de 10 micrometri sau mai mici; și

PM2.5 :  particule inhalabile fine,  cu diametre în general de 2,5 micrometri sau mai mici.

Cât de mici sunt 2,5 micrometri? Gândiți-vă la un singur fir de păr din cap. Părul uman mediu are aproximativ 70 de 

micrometri în diametru - fiind de 30 de ori mai mare decât cea mai mare particulă fină.

Compuși organici volatili (COV) – cuprind o gamă foarte largă de hidrocarburi, oxigenați, halogenați și alți compuși de carbon 

existenți în atmosferă în stare de vapori. Sursa predominantă este evaporarea unui combustibil lichid, cum ar fi benzenul, din 

rezervorul de carburant al unui vehicul. Cu toate acestea, arderea combustibililor fosili și procesele de incinerare generează, de 

asemenea, creșterea emisiilor de combustie.  



 

Poluarea cu particule (PM) – Dimensiunea unei 
PM în raport cu un fir de păr

FIR DE PĂR 
UMAN

(microni) în diametru

(microni) în diametru

(microni) în diametru

(microni) în diametru

Particule de ardere, compuși 
organici, metale, etc.

PM10
Praf, polen, mucegai, etc.

NISIP FIN DE PE PLAJĂ

Sursa: http://smog.edu.pl/cotosmog-inf



 

Poluanți majori ai aerului în zonele 
rurale

Benzo[a]piren (B[a]P) - Este unul dintre numeroasele hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) care se formează în timpul arderii 

incomplete a materiei organice. Eliberările de benzo(a)piren in aer de către om, sunt transformate de lumina soarelui într-o 

substanță uscată care cate pe sol și se descompune. Această substanță chimică rezultă din arderea plantelor, lemnului, cărbunelui și 

emissile vehiculelor, a camioanelor și a altor vehicule.

Dioxid de sulf – Este una dintre multiplele forme în care sulful există în aer. Principala sursă de dioxid de sulf este arderea 

combustibililor care conțin sulf. Combustibilii fosili, în special cărbunele și petrolul, conțin cantități diferite de sulf în funcție de sursa 

lor, dar în mod obișnuit între 1% și 5%. Sulful este cel mai abundent în fracțiunile mai puțin volatile ale țițeiului și, prin urmare, 

transportul maritim, care arde combustibilul rezidual, poate fi un emitent foarte mare de dioxid de sulf.

Oxizi de azot -  Oxizii de azot sunt poluanți emiși în principal de către transportul rutier. 

Ozon - Ozonul este unul dintre cei mai puternici agenți oxidanți. Este un poluant secundar fotochimic format la nivelul solului ca 

rezultat al reacțiilor chimice care au loc în lumina soarelui. Concentrația atmosferică a ozonului a fost observată mai ridicată în 

zonele rurale în comparație cu zonele urbane.



Limită/valori preferabile

Substanțe Limită/valoare preferabilă Perioadă medie
Depășiri permise în 

fiecare an

PM10
 

50 µg/m3 24 ore 35 

40 µg/m3 an  

PM2.5 25 µg/m3 an  

benzo(a)piren 1 ng/m3 an  

NO2

200 µg/m3 oră 18 

40 µg/m3 an  

Sursă: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level



Zonele rurale suferă de poluarea aerului cauzată în principal de activitățile umane, dar și de cauze naturale. 

Lemnul, cărbunele și alți combustibili solizi continuă să fie folosiți pentru gătit și încălzire rezidențială. Încălzirea 

rezidențială cu lemn și cărbune este o sursă importantă de poluare a aerului înconjurător (în aer liber); de 

asemenea, poate provoca poluarea substanțială a aerului din interior, fie prin expunere directă, fie prin infiltrare din 

exterior.

Poluarea naturală rezultă, de asemenea, din incendii forestiere, incendii de cărbune, furtuni de praf și furtuni de 
nisip.

Principalele cauze ale poluării aerului în zonele 
rurale 



Încălzirea clădirilor – emite o serie de gaze și particule datorate arderii combustibililor fosili;

Agricultură – poluează aerul, de regulă, prin emisii de gaz amoniacal și prin aplicarea de pesticide / erbicide / 

insecticide care conțin compuși organici volatili toxici;

Incinerarea deșeurilor – în funcție de compoziția deșeurilor, sunt emise în atmosferă diverse gaze toxice și 

particule;

Gestionarea arderii pădurilor și agriculturii – include arderea controlată care va emite gaze și particule; 

Activități de construcții și demolări – poluează aerul cu diverse materiale de construcții.

Transport – emite o serie de poluanți atmosferici (gaze - inclusiv monoxid de carbon, oxizi de sulf și oxizi de azot)

Principalele cauze ale poluării aerului în zonele 
rurale 



Poluarea în țările partenere  

POLONIA
poluare

Indexul polonez al calității aerului

praf

praf

benzen

Foarte bun

Bun

Moderat

Suficient

Rău

Foarte rău

Fără index

Sursa: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current, 23.01.2019 



Poluarea în țările partenere  

ROMÂNIA

Excelent: Forte bun: Bun Mediu Rău Foarte rău Lipsă date

Date insuficiente

Sursa: http://calitateaer.ro/public/home-page/?__locale=ro, 6.04.2020



Unde se poate verifica situația aerului în țările partenere

SLOVACIA

Sursa: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis, 
6.04.2020

Foarte bun 
Bun
Moderat
Negativ
Foarte negativ
Poluarea aerului nu este 
măsurată

Sursa: 
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_syst

em, 18.05.2020

Date Value



Poluarea în țările partenere  

REPUBLICA CEHĂ
Legendă 

Foarte bun
Bun
Satisfăcător
Mulțumitor
Rău
Foarte rău
Date incomplete
Index 
nedeterminat

Notă
Evaluat din 
concentrații măsurate 
în fiecare oră de SO2,

Iar concentrațiile de 
OC la 8 ore nu sunt 
verificate

Sursa: http://portal.chmi.cz/?tab=2, 6.04.2020



Poluarea în țările partenere  

SPANIA
N

Sursa: https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/, 4.04.2020



CALITATEA AERULUI ÎN EUROPA

Calitatea aerului

Bun
Accetabil

Moderat

Prost
Foarte prost
Lipsă date

Legenda explicată

Sursa: http://airindex.eea.europa.eu/, 5.04.2020



Consecințe asupra sănătății

Efectele particulelor asupra sănătății (PM)

Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul lor de a provoca probleme de sănătate. Particulele mici, cu 
diametrul mai mic de 10 micrometri, prezintă cele mai mari probleme, deoarece pot ajunge adânc în plămâni, iar 
unele pot intra chiar în sânge. Expunerea la astfel de particule poate afecta atât plamanii, cât și inima. Persoanele cu 
afecțiuni cardiace sau pulmonare, copiii și adulții în vârstă sunt cel mai probabil să fie afectați de expunerea la 
poluarea cu particule.

Cum afectează poluarea aerului sănătatea noastră?

-Există multe organe și funcții corporale care pot fi lezate, consecințele incluzând:
-Creșterea simptomelor respiratorii, cum ar fi iritarea căilor respiratorii, tuse sau dificultăți de respirație
-Leziuni cardiovasculare
-Oboseală
-Dureri de cap și anxietate
-Iritarea ochilor, a nasului și a gâtului
-Afectarea sistemului nervos
-Bătăi neregulate ale inimii
-Astm agravat etc.



Cum să vă protejați sănătatea – Indicii 

Când vedeți în ziar sau auziți la Meteo că nivelurile de poluare sunt 

ridicate, ar fi util să limitați timpul petrecut de copii sau de dvs. afară.  

Când faceți exerciții în aer liber, stați cât puteți de departe de drumurile 

puternic traficate. Ulterior, faceți duș și spălați-vă hainele pentru a 

îndepărta particulele fine.

Ce trebuie să faceți în timpul unui nivel ridicat de al smogului?

- Rămâneți acasă, nu ventilați casa

- Nu faceți sporturi de exterior,

- Copiii trebuie să rămână înăuntrul grădiniței etc.,

- Dacă suferiți de boli cardiovasculare etc. contactați medicul,

- Porniți purificatorul de aer,

- Dacă aveți nevoie să ieșiți din casă purtați o mască pentru praf.



Concentrația de poluare a aerului și efectele sale asupra sănătății umane în Europa – 
Privire de ansamblu

Sursa: http://berkeleyearth.org/air-pollution-overview/, 20.12.2019



Procentul sectoarelor principale în emisiile de poluanți specifici ai aerului în 2016, în Europa

Agricultură       Comercial, instituțional și gospodării        Producere și distribuție de electricitate          Utilizarea electricității în industrie 

 Procese industriale și utilizarea produselor       Transport nerutier        Transport rutier          Deșeuri           Altele

Sursa:  https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019


Agenția principală de consiliere a UE privind poluarea aerului este Agenția Europeană de Mediu (AEM). 

Directiva 2008/50 / CE privind aerul curat pentru o Europă mai curată sau CAFE, așa cum este cunoscută, 

stabilește necesitatea de a stabili calitatea aerului înconjurător, evaluând comparativ și informând publiculu atunci 

când este cazul. CAFE determină măsurarea și reducerea poluanților, și anume:

Monoxid de carbon

PM10 și PM2.5s (pulberi în suspensie)

Plumb

Benzen

Dioxid de sulf

Dioxid de azot

Calitatea aerului și legislația UE

 



                   1. O persoană respiră aproape 16 kg de aer în fiecare zi. Ca o comparație, mâncăm zilnic aproximativ 0,7 kg de 

alimente și bem 1,4-2,3 kg de apă. Calitatea aerului din jurul nostru are un efect esențial asupra sănătății noastre.

2. Ideea răspândită potrivit căreia aerul poluat poate fi periculos pentru om, datează din Evul Mediu. Dovezi clare privind 

efectele nocive ale aerului murdar au început să se acumuleze după prima utilizare a cărbunelui la începutul secolului al XIV-lea.

3. În viața noastră de zi cu zi, toată lumea contribuie la poluarea aerului. Aproape tot ceea ce facem și fiecare produs pe 

care îl achiziționăm creează o anumită poluare. Toți purtăm o responsabilitate considerabilă pentru reducerea poluării aerului.

Aspecte interesante  

Cum să reducem efectele poluării

Înlocuiți încălzirea cu una ecologică, de exemplu o pompă de căldură sau încălzire pe gaz. Dacă trebuie să vă încălziți casa cu 

combustibili solizi, asigurați-vă că sunt de bună calitate. Nu ardeți cărbune de calitate slabă, lemn umed sau gunoaie. Când puteți, 

mergeți pe jos sau cu bicicleta. De asemenea, puteți analiza opțiunile furnizorului dvs. de energie electrică - puteți solicita 

furnizarea de energie electrică produsă de vânt sau energie solară. Cumpărând mâncarea produsă local veți reduce consumul de 

combustibili fosili arși pentru transportul rutier sau aerian al alimentelor din toată țara
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Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 

aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 

considerată responsabilă pentru nicio utilizare posibilă a informațiilor conținute aici. 


