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„Ce poluează aerul” – plan de lecție 
 

Durată  1 oră  

Vârstă  15-19  

Tip de ore  Activități didactice și educative 

Obiective  ● Familiarizarea studenților cu problematica poluării aerului și 

prevalența apariției acestuia, inclusiv în zonele rurale, 

● Familiarizarea studenților cu cauzele calității slabe a aerului și cu 

nocivitatea arderii cărbunelui și a lemnului, 

● Familiarizarea studenților cu definițiile cheie din domeniul 

poluanților atmosferici (pulberi în suspensie, benzo(a)piren, 

concentrația de emisii) 

● Familiarizarea studenților cu efectele poluării aerului – asupra 

sănătății, societății, imagine 

● Crearea unui sentiment de influență reală asupra stării aerului din 

regiune, 

● Formarea atitudinilor de responsabilitate socială pentru acțiuni 

corective de îmbunătățire a calității aerului (organizarea de 

evenimente, campanii educaționale etc.). 

● Creșterea conștientizării studenților privind nevoia de a verifica 

calitatea aerului și familiarizarea cu posibilitățile de a realiza acest 

lucru, 

● Dezvoltarea abilității de a compara calitatea aerului și nivelurile 

acceptabile ale testului de persistență, comportamentul adecvat al 

concentrațiilor de poluanți în aer. 

Metode Show, discuții, screening de film, brainstorming, jocuri didactice   

Moduri de lucru Individual, colectiv 

Materiale necesare ● Carduri cu teme tipărite pentru a lucra pe acestea, 

● Proiector, laptop, filmul "Spin the Smog!", 

● Două cuburi - primele substantive scrise pe pereți (aer, gunoi, 

smog, fum, sănătate, om) și cu verbele secunde scrise pe pereți 

(poluează, arde, rănește, protejează, distruge) 

● "Tricouri" croite din hârtie, 

● Ziare cu articole despre poluarea aerului, 

● Mai multe foarfece, markere, adezivi, 
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● Tabele tipărite cu standarde de calitate a aerului și calendare 

 

 

 

 
Atenție: În timpul lecției, puteți utiliza prezentarea dedicată disponibilă care poate fi descărcată de pe site-

ul "Clean Air". 

 

Prezentarea conține slide-uri legate de subiectele discutate în timpul lecției. După finalizarea fiecărui 

exercițiu profesorul poate utiliza un slide (sau slide-uri) care rezumă problema dată, pentru a reaminti cele 

mai importante informații și pentru a sistematiza cunoștințele cursanților. 

 

1. Introducere - dobândirea cunoștințelor privind poluarea aerului și cauzele sale 

Profesorul împarte cursanții în patru grupe (sau cursanții își aleg singuri grupurile). Fiecare grup primește 

un subiect diferit pe care să lucreze în timp ce vizionează filmul. Temele sunt (slide-ul 2): 

a) Ce substanțe poluează aerul? - poluanți ai aerului 

b) Definiții de bază în domeniul poluării aerului: smog, particule, benzo(a)piren, emisii, concentrație. 

c) Principalele cauze ale poluării aerului. 

d) Calitatea aerului în oraș și în mediul rural. 

 

2. Vizionarea filmului  

Profesorul prezintă filmul. 

3. Prezentarea informațiilor obținute 

 
Fiecare grup prezintă informații despre subiectul pe care a lucrat în ordinea descrisă mai sus. Profesorul 
pune întrebări suplimentare fiecărui grup. Exemple de întrebări: 
a) Ce substanțe poluează aerul? Cu care tipuri de poluare avem cea mai mare problema? De ce avem 
probleme cu PM și benzo(a)piren? 
b) Care este diferența dintre termenii "emisie" și "concentrare"? În ce unități dăm valoarea concentrației? 
Cat de mic este PM10 și PM2.5? 
c) Care este cea mai mare sursă de emisii de particule și benzo(a)piren? Care este cea mai mare sursă de 
emisii de dioxid de azot? 
d) Cu care tipuri de poluanți menționați anterior avem cea mai mare problemă în mediul rural? Aerul este 
întotdeauna mai bun în zonele rurale decât în oraș? De unde credem că vine această convingere? 
 
 
După prezentarea fiecărui grup, profesorul prezintă slide-urile cu rezumatul cunoștințelor (3-12). 
 
GRUPUL 1 - POLUANȚII AERULUI 
 
Există diferite substanțe care ne poluează aerul, de exemplu: 
 
particule - un amestec de particule mici, suspendate în aer. PM10 sunt particule cu un diametru de 10 
micrometri și mai mici, în timp ce PM2,5 - particule cu un diametru de 2,5 micrometri sau mai puțin. 
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Acestea pot purta diverse substanțe periculoase (de exemplu benzo(a)piren). 
 
PAH - hidrocarburi aromatice policiclice, de exemplu benzo(a)piren - un compus chimic carcinogen și 
mutagen 
 
dioxid de sulf - este un produs secundar al arderii combustibililor fosili contaminați cu compuși de sulf. 
Inhalarea dioxidului de sulf este asociată cu simptome și boli respiratorii crescute, cu dificultăți de respirație 
și cu deces prematur 
 
oxizi de azot - pentru publicul larg, cele mai importante surse de NO2 sunt motoarele cu combustie internă 
care ard combustibili fosili. În aer liber, NO 2 este rezultatul traficului autovehiculelor. Pentru public, 
expunerea cronică la NO2 poate provoca efecte respiratorii, inclusiv inflamarea căilor respiratorii la 
persoanele sănătoase și simptome respiratorii crescute la persoanele cu astm. 
 
ozon - formarea acestuia este cauzată de NO2. Expunerea la ozon este legată de moartea prematură, 
astmul, bronșita, atac de cord și alte probleme cardio-pulmonare. 
 
metale grele - de ex. mercur, plumb, cadmiu, crom, nichel, cupru, zinc. Efectele lor toxice sunt legate de 
acumularea acestora în organism, inclusiv în oase, rinichi, creier.   
 
GRUPUL 2 - DEFINIȚII DE BAZĂ 
 
Smog - acest termen a fost creat din combinația a două cuvinte din limba engleză: fum și ceață. 
Smogul este, pe scurt, un fenomen nenatural și periculos, în timpul căruia există o combinație de poluare 
semnificativă a aerului și condiții meteorologice nefavorabile, care conduc la acumularea de poluanți. 
 
În smog există diverse substanțe periculoase.  
 
Particule - un amestec de particule mici, suspendate în aer. Nu este un grup omogen de substanțe: pot fi 
particule de praf, cenușă, nisip, polen, precum și funingine, anvelope uzate sau plăcuțe de frână de 
vehicule. Este important faptul că, de cele mai multe ori, astfel de particule includ (sau se așază pe 
suprafața lor) diverse substanțe periculoase, de exemplu metale grele sau hidrocarburi aromatice policiclice 
(HAP-uri), care, ulterior, pot fi inhalate împreună cu praful suspendat și, astfel, intră în organism. 
 
Praful PM10 constă în particule cu un diametru de 10 micrometri și mai puțin, în timp ce PM2.5 - particule 
cu un diametru de 2,5 micrometri sau mai puțin. 
 
benzo(a)piren - un compus chimic carcinogen și mutagen, care este un reprezentant al hidrocarburilor 
aromatice policiclice (HAP-uri). Principala sursă a acestei substanțe în aer este arderea combustibililor solizi 
la temperaturi scăzute, cum ar fi carbonul și lemnul în instalațiile de încălzire. Benzo(a)pirenul se găsește, 
de asemenea, în fumul de țigară. 
 
Benzo(a)pirenul prezintă toxicitate acută scăzută și toxicitate cronică ridicată, legată de capacitatea de a se 
acumula în organism. 
 
Verificați câte țigări ar trebui să fumați pentru a inhala doza pe care o respirați! 
https://www.omnicalculator.com/ecology/smog-benzoapiren 
 
emisia de poluanți - determină cantitatea de poluanți introduși direct în aer. 
 
Emisia de poluanți (concentrația de poluanți) - determină poluarea cu praf sau gaz într-o unitate de volum 
de aer atmosferic. 

https://www.omnicalculator.com/ecology/smog-benzoapiren
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Concentrația poluanților depinde de dimensiunea emisiilor, precum și de condițiile de răspândire, inclusiv 
topografia zonei și factorii meteorologici. 
 
 
GRUPUL 3 – PRINCIPALELE SURSE ALE POLUĂRII AERULUI  

 

 

GRUP 4 – CALITATEA AERULUI ÎN ZONELE RURALE ȘI URBANE 
 
Există încă o convingere puternică că aerul este curat și sănătos la sate și în orașele mici. De fapt, nu există 
fabrici mari și trafic uriaș, ceea ce ar putea indica o lipsă simultană a emisiilor nocive în aer. 
 
Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că principala sursă de pulberi în suspensie și de benzo(a)piren din 
aerul european nu este industria și energia, ci așa-numita emisie redusă, adică cea provenită de la coșurile 
noastre de uz casnic. Aceasta înseamnă că, în zonele rurale, aerul ar putea fi mai rău decât în orașele mari, 
deoarece există mai multe grupuri de case încălzite cu dispozitive de încălzire care sunt adesea depășite, cu 
emisii ridicate de combustibili solizi. Uneori oamenii ard chiar și deșeuri în acestea. 
 
În plus, nivelul poluării aerului din zonele rurale este subestimat, deoarece stațiile de monitorizare a calității 
aerului se află, de obicei, în orașele mari. 
 
In concluzie: 
În orașele mari, problema este emisiile provenite din transporturi (în principal responsabile de 
concentrațiile mari de oxizi de azot) și industria, iar în orașele mici, în zonele rurale, societatea se confruntă 
cu emisii scăzute, adică emisiile provenite de la cuptoarele de uz casnic pentru combustibili solizi, 
concentrații mari de particule în suspensie și benzo(a)piren carcinogen. 
 
Este un mit faptul că aerul are întotdeauna o calitate mai bună în zonele rurale decât în oraș. Foarte des se 
întâmplă ca, în orașele și satele mai mici, concentrațiile de poluanți să depășească semnificativ nivelurile 
acceptabile, în special în ceea ce privește PM și B(a)P. 
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4. Parte creativă - proiect de campanie anti-smog 
 
După afișarea tuturor prezentărilor, profesorul va trece la partea creativă a lecției (slide-ul 13), alegând 
exercițiile din următoarele sugestii, la discreția sa (și în funcție de timpul rămas). 
 
Profesorul prezintă cursanților subiectul campaniilor anti-smog, explicând cât de important este ca oamenii 
să fie conștienți de problema poluării aerului și în zonele rurale. 
 
Profesorul cere cursanților să joace rolul de activiști anti-smog pentru o vreme și să-i ajute să desfășoare o 
campanie eficientă privind riscurile de sănătate în cazul unul aer contaminat, interzicerea deșeurilor arse și 
a calității slabe a combustibililor, precum și necesitatea înlocuirii cazanelor vechi cu surse ecologice de 
încălzire. 
 
 
Propunerea 1: Stabilirea unei parole anti-smog din cuvinte extrase aleatoriu (exerciții scurte, aproximativ 8 
minute) 
 
Profesorul recomandă ca fiecare dintre grupurile anterioare să fie împărțit în două grupuri mai mici 
(aproximativ 3-4 persoane). Profesorul dă cursanților niște zaruri special pregătite. Zarul are trei 
substantive și trei verbe scrise pe laturile sale privind preocuparea pentru calitatea aerului și poluarea 
acestuia. Ulterior, fiecare grup aruncă de două ori zarurile pregătite de profesor. Cuvintele alese la 
întâmplare de fiecare grup vor, de asemenea, scrise pe tablă. 
 
Profesorul acordă cursanților aproximativ 5 minute să vină cu o parolă pentru o campanie anti-smog care 
conține în mod obligatoriu ambele cuvinte extrase, indiferent de numărul de cuvinte. Profesorul prezintă 
un exemplu. Acesta le va solicita cursanților cea mai mare creativitate posibilă, reamintindu-le că sloganul 
va fi conceput pentru a atrage atenția destinatarilor. 
 
Ulterior, fiecare grup prezintă parola pregătită, iar profesorul o va scrie pe tablă. 
Profesorul subliniază importanța sensibilizării publicului cu privire la efectele poluării atmosferice și nevoia 
de a o reduce. . 
 
ATENȚIE: Sarcina poate fi împiedicată de alegerea mai multor cuvinte care ar trebui folosite într-o singură 
intrare. 
ATENȚIE: În loc de cuburi, puteți scrie pur și simplu cuvintele pe niște cartele mici. Cu toate acestea, 
versiunea cu cubul pare a fi mai interesantă. 
 
Propunerea 2: Analiza articolelor și crearea unui design de tricou anti-smog (exerciții lungi de aproximativ 
20 de minute) 
 
Profesorul distribuie fiecărui participant un articol decupat dintr-un ziar cu privire la poluarea aerului și cere 
tuturor să îl citească. De asemenea, solicită fiecărui participant să aleagă cele mai importante informații din 
acesta, să rezume conținutul acestuia și apoi să-l prezinte restul grupului - acest tip de exercițiu dezvoltă o 
abilitate importantă de a vorbi în public. 
 
După câteva minute de pregătire, fiecare participant prezintă grupului ceea ce a aflat din articolul respectiv. 
 
După prezentarea conținutului tuturor articolelor, profesorul va distribui mai multe ziare - de data aceasta 
ziarele în întregime, indiferent de ce se întâmplă, precum și tricourile decupate din hârtie. Acesta solicită 
participanților să pregătească un design al tricoului lor anti-smog cu o slogan puternic și atrăgător. Trebuie 
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să fie folosite ziarele aduse: cursanții pot tăia cuvintele, literele, fotografiile și le pot lipi pe tricourile de 
hârtie. Vor putea utiliza și carioci colorate.  
 
Ulterior, fiecare își prezintă tricoul și parola anti-smog, pe care le-a făcut. Profesorul încurajează grupul să 
includă lucrarea pregătită în ziarul școlii. 
 
ATENȚIE: Exercițiul poate fi efectuat și cu sloganurile din exercițiul anterior. 
 
5. Câtă poluare poate fi în aer? 
 
a) Profesorul explică faptul că există anumite praguri acceptabile pentru substanțele din aer (concentrațiile 
admise de poluanți în aer). Nu trebuie depășite! 
b) Profesorul distribuie tabelele și calendarul măsurătorilor calității aerului tipărite pe pagini. 
c) În continuare, profesorul prezintă (slide-ul 14) nivelele acceptabile pentru compuși individuali și le cere 
cursanților să completeze datele lipsă pe paginile lor. 
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Tabel pentru profesor: 

Substanță  Perioadă medie  Nivel țintă/permis   

PM10 
24 ore 50  µg/m3 

1 an 40  µg/m3 

PM2.5 1 an 25  µg/m3 

Benzo(a)piren 1 an 1 ng/m3 

NO2 
1 oră 200 µg/m3 

1 an 40 µg/m3 

SO2 
1 oră 350 µg/m3 

24 ore 125 µg/m3 

 

Tabel pentru cursanți 

Substanță   Perioadă medie   Nivel țintă/permis    

PM10 
24 ore   

1 an   

PM2.5 1 an   

Benzo(a)piren  1 an   

NO2  
1 oră   

1 an   

SO2  
1 oră   

24 ore   

 
a) După completarea tabelului cu nivelele admisibile, profesorul va arăta cursanților cum pot verifica precis 
calitatea aerului și îi instruiește să înregistreze concentrațiile zilnice de PM10 la cea mai apropiată stație, 
săptămâna următoare (slide-ul 15). 
b) În timpul următoarei lecții, cursanții vor analiza rezultatele, calcula procentajul normei și verifica dacă 
nivelele admisibile au fost depășite. Împreună cu profesorul, trag concluzii despre calitatea aerului din zona 
lor. 
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Data   PM10 înseamnă concentrația 

zilnică  

Percent din normă  

   

   

   

   

   

   

   

 

Profesorul finalizează lecția arătând slide-ul 16.  

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru prezentarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, 

care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a 

informațiilor conținute în aceasta. 

 


