
 Clean air curriculum as a base for clean environment 

No 2017-1-PL01-KA202-038377 

 

 

www.cleanair-project.eu 

 

 „ Soluție pentru un mediu cu aer curat” - plan de lecție 

 

Durată 1  oră 

Vârstă 15 - 19 

Tipuri de cursuri Activități didactice și educative  

Obiective 

● studenții conștientizează și înțeleg nevoia de protecție a aerului 

● studenții se familiarizează cu activitățile UE în cadrul soluțiilor de 
protecție a aerului 

● studenții își îmbunătățesc abilitățile de comunicare și negociere 

Metode brainstorming, discuții, jocuri didactice  

Tipuri de lucru Individual, grup, colectiv 

Material necesar 
● listă de lucru, carduri cu inscripții pentru joc de rol 

 
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. Prezentarea include și slide-uri 
cu exerciții și răspunsuri. 
 
 

1. I.N.S.E.R.T. - Analiza articolelor 
Fiecare student primește un text de citit (poate fi găsit mai jos). În timp ce lucrează individual, li se va cere să 
marcheze în timp ce citesc:  
√ (marcaj) pentru informații pe care le cunosc deja 
+ pentru informații noi sau informații pe care le pot identifica și le pot crede 
- pentru informațiile cu care nu sunt de acord sau sunt în contradicție cu ceea ce știu 
? pentru informațiile pe care nu le înțeleg și vreau să aflu mai multe (slide-urile 2 și 3) 
  
Această metodă se numește INSERT (Sistem interactiv de notare pentru citire și gândire eficientă). Acesta îi obligă pe 
studenți să lucreze activ cu textul și, astfel, să învețe mai multe din lectură. Odată ce au terminat, profesorul discută 

etichetele, clarifică toate "?" și discută informațiile contradictorii. 
 
Toate informațiile din text sunt corecte. 
 
Textul de citit: 

 
 
Poluarea aerului provoacă aproximativ 400 000 de decese premature în Europa an de an. Boala cardiacă și accidentul 
vascular cerebral sunt cele mai frecvente cauze ale morții premature care pot fi atribuite poluării aerului, urmate de 
bolile pulmonare și cancerul pulmonar. Poluarea aerului este percepută ca a doua cea mai mare preocupare ecologică 
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pentru europeni după schimbările climatice, iar populația se așteaptă ca autoritățile să pună în aplicare măsuri 
eficiente de reducere a poluării aerului și a efectelor acesteia. Recunoașterea sporită a efectelor și a costurilor poluării 
aerului a determinat organizațiile internaționale, autoritățile naționale și locale, organizațiile din industrie și 
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) să ia măsuri. 
Poluarea aerului a fost una dintre preocupările politice principale ale Europei începând cu sfârșitul anilor 1970. Politica 
Uniunii Europene privind calitatea aerului vizează dezvoltarea și implementarea instrumentelor adecvate pentru 
îmbunătățirea calității aerului. Principalele instrumente sunt directivele care stabilesc standardele de calitate a aerului 
înconjurător pentru a asigura protecția împotriva concentrațiilor excesive ale poluării, pe baza celor mai recente 
cercetări privind efectele poluării aerului asupra sănătății. Unul dintre cele mai importante acte legislative din Uniunea 
Europeană în domeniul protecției aerului este Directiva 2008/50 / CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer 
mai curat în Europa (directiva CAFE). Există un cadru amplu de legislație care stabilește standardele și obiectivele 
privind sănătatea pentru un număr de poluanți prezenți în aer. Acesta descrie principiile de bază privind evaluarea și 
gestionarea calității aerului și stabilește pragurile concentrațiilor poluanților care nu trebuie depășite. În cazul unor 
depășiri, autoritățile trebuie să elaboreze și să pună în aplicare planuri de gestionare a calității aerului. Directiva 
stabilește, de asemenea, praguri de informare și de alertă a concentrației poluanților atmosferici despre care 
populația ar trebui informată și alertă. Dar trebuie să știm că, în ciuda efectelor negative asupra sănătății ale expunerii 
scurte la particule poluante, bine documentate, directiva 2008/50 / CE stabilește pragurile de informare și de alertă 
numai pentru SO2, NO2 și ozon, ceea ce înseamnă că statele membre ale UE nu au obligația de a adopta astfel de 
praguri pentru pulberile în suspensie (PM10, PM2.5). Decizia de a le adopta sau nu, revine statelor membre.  

 
Guvernul național are numeroase modalități de reducere a poluării aerului. Pentru poluarea cauzată de transport, este 
vorba despre: subvenționarea transportului public, interdicții privind prezența automobilelor în centrul orașului sau 
crearea de trasee de ciclism în oraș. În zonele rurale, principalii poluanți sunt gospodăriile care ard cărbuni și lemne, 
astfel încât pentru a reduce acest aspect, guvernul subvenționează înlocuirea cazanelor sau izolarea caselor. În plus, în 
țările respective sunt introduse și prevederi legale specifice, care impun lichidarea / înlocuirea cazanelor vechi și cu 
emisii ridicate, cu o nouă sursă de căldură ecologică, de exemplu energiile regenerabile. Este, de asemenea, posibilă 
interzicerea combustibililor de ardere de calitate slabă, cum ar fi lemnul umed sau cărbunele de calitate inferioară. 
Astfel de soluții sunt introduse de voievodatele individuale din Polonia, de exemplu în Małopolska, unde până la 
sfârșitul anului 2022 trebuie înlocuite toate cazanele, șemineele și sobele care nu îndeplinesc standardele de emisie. 
Particulele, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului sunt, acum, recunoscute în general ca fiind cei trei poluanți 
care afectează în mod semnificativ sănătatea umană. Expunerile pe termen lung și de vârf la acești poluanți variază în 
funcție de severitatea impactului, de la afectarea sistemului respirator până la moartea prematură. Aproximativ 90% 
din locuitorii urbani din Europa sunt expuși la poluanți la concentrații mai ridicate decât nivelurile de calitate a aerului 
considerate nocive pentru sănătate. De exemplu, s-a estimat că pulberile fine (PM2.5) din aer reduc speranța de viață 
în UE cu mai mult de opt luni. Benzo(a)pirenul este un poluant carcinogen care determină o preocupare crescândă, 
concentrațiile depășind pragul stabilit pentru protejarea sănătății umane în mai multe zone, în special în Europa 
Centrală și de Est. 
 
Agenția Europeană de Mediu este una din instituțiile Uniunii Europene care măsoară modul în care țările respectă 
pragurile admisibile ale poluanților. Pe viitor, UE dorește să atingă niveluri de calitate a aerului care nu duc la efecte 
negative semnificative și la riscuri pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. De asemenea, poluarea aerului poate 
deteriora vegetația și ecosistemele. Aceasta conduce la câteva efecte importante asupra mediului, care afectează în 
mod direct vegetația și fauna, precum și calitatea apei și a solului și serviciile ecosistemice pe care le susțin. Protecția 

poluării aerului este o problemă a tuturor. 
 
După discuție, profesorul poate arăta diferitele praguri de alertă pentru PM 10 în țările UE (slide-ul 6), așa cum este 
menționat în I.N.S.E.R.T. Acesta reamintește că în ciuda efectelor negative asupra sănătății ale expunerii scurte la 
particule poluante, bine documentate, directiva 2008/50 / CE stabilește pragurile de informare și de alertă numai 
pentru SO2, NO2 și ozon, ceea ce înseamnă că statele membre ale UE nu au obligația de a adopta astfel de praguri 
pentru pulberile în suspensie (PM10, PM2.5). Decizia de a le adopta sau nu, revine statelor membre.  
De exemplu în Polonia, este: pragul de informare: 200 μg / m3 media zilnică, prag de alertă: 300 μg / m3 media 
zilnică). Profesorul explică faptul că acestea sunt cu siguranță praguri prea mari. Cetățenii nu sunt informați 
corespunzător despre pericol. 
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Profesorul explică faptul că stabilirea unor praguri adecvate de informare și de alertă este foarte importantă pentru 
protejarea sănătății populației în momentele în care concentrația poluanților atmosferici este ridicată. Odată ce se 
atinge pragul de informare, informațiile despre concentrația crescută a poluanților atmosferici ar trebui difuzată 
locuitorilor din zona afectată. Persoanele în vârstă, copiii și femeile gravide ar trebui să evite să-și petreacă prea mult 
timp în aer liber, deoarece aceștia sunt deosebit de vulnerabili la expunerea la aer poluat. Ar trebui difuzate 
instrucțiuni corespunzătoare către grădinițe, școli și spitale. Mass-media ar trebui să se implice în diseminarea 
informațiilor privind poluarea aerului. Aceste acțiuni contribuie la sensibilizarea opiniei publice cu privire la problema 
smogului, care este un factor cheie în planificarea și punerea în aplicare a măsurilor de protecție a aerului. Atunci când 
se depășește pragul de alertă, autoritățile locale și regionale trebuie să ia măsuri imediate pentru a reduce poluarea 
aerului în zona afectată, de ex. introducerea unui transport public gratuit, efectuarea unor inspecții extinse la 
cuptoarele de uz casnic, limitarea traficului în centrele orașelor, efectuarea de inspecții ample la instalațiile industriale 
etc 
 

2.  Ideile noastre – Ce se poate face? – slide-ul 5 
Ne reamintim principalele surse de poluare a aerului și înțelegem că nu putem face multe în privința surselor naturale, 
însă cu toții am putea lucra la soluții pentru a reduce sursele pe care le putem controla. Acum, profesorul întreabă 
încă o dată: Ce pot face autoritățile pentru a îmbunătăți calitatea aerului? Pentru a face acest exercițiu, profesorul 
poate să scrie pe foi colorate diferitele soluții comune ale orașelor / municipalităților pentru combaterea poluării 
aerului: 

 
1. Standardele de calitate a cărbunelui și a biomasei, deoarece arderea necorespunzătoare conduce la o poluare mai 
mare; 
2. Promovarea / Obligația de a înlocui cazanele vechi cu noi sisteme de încălzire moderne și ecologice; 
3. Introducerea zonelor cu emisii scăzute în orașe cu trafic intens. Poluarea aerului prin emisiile de gaze de la 
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autovehicule este o problemă majoră de sănătate, mai ales în timpul verii; 
4. Controlul focurilor în aer liber în agricultură și practicile necontrolate de gestionare a deșeurilor; 
5. Soluții care să permită un control mai bun al emisiilor provenite din instalațiile industriale; 
6. Sprijin pentru cetățenii în situații defavorizate în procesul de înlocuire a sistemelor de încălzire și de renovare 
termică a locuințelor; 
7. Introducerea programelor de împrumut cu dobândă redusă și a stimulentelor fiscale pentru a încuraja persoanele 
care nu se confruntă cu dificultăți financiare să-și înlocuiască sistemele de încălzire care poluează aerul și să efectueze 
lucrări de reabilitare termică a locuințelor; 
8. Reducerea pragurilor de alertă de smog; 
9. Informarea cetățenilor și rețeaua de contoare; 
10. Utilizarea unui instrument de planificare pentru grupurile vulnerabile pentru a decide cu privire la amplasarea 
școlilor în funcție de nivelurile de concentrație a NO2; 
11. Ecologizarea orașelor; 

 

 

4. Dezbatere Oxford/Joc de roluri – slide-ul 6 
Materiale necesare: mici carduri tipărite cu inscripții: poliție, rezidenți, părinți cu copii, mineri, medici, primarul 
orașului și funcționari. Sala în care are loc dezbaterea poate fi organizată în funcție de necesități, de ex. mese rotunde.  
 
Descrierea jocului: 
a) Profesorul are rolul de moderator, care ar trebui să urmărească timpul și ordinea dezbaterii. Acesta prezintă 
studenților principiile dezbaterii. 
b) În dezbaterea de tip Oxford este interzisă insultarea sau ridiculizarea vorbitorilor părții opuse. Există o teză 
referitoare la poluarea aerului, care va fi dezbătută. Sarcina este de a discuta teza și de a ajunge la o concluzie 
convenită în cele din urmă. Exemple de teze propuse pot fi găsite mai jos. 
c) Fiecăruia i se va atribui un rol specific, care trebuie să fie interpretat. Adolescenții extrag una dintre carduri prin care 
își aleg rolul în dezbatere. Apoi, se vor crea grupurile: mineri, rezidenți, părinți cu copii, polițiști, medici, primari și 
funcționari. 
d) Întrucât există o perioadă limitată de timp în clasă, este de preferat ca profesorul să informeze studenții cu câteva 
zile înainte de dezbatere. Studenții vor avea timp să-și discute argumentele în grupuri, să caute informații online dacă 
este necesar. Astfel, se va economisi timp, deoarece aceștia vor fi pregătiți deja. 
e) Moderatorul dă cuvântul fiecărui grup, pe rând. Grupurile aleg dacă sunt de acord cu teza sau sunt în opoziție cu 
aceasta și își prezintă argumentele (în conformitate cu caracteristicile grupului). În cazul unor probleme, profesorul 
direcționează dezbaterea către calea potrivită: părinții cu copii trebuie să se îngrijească de sănătatea copiilor, locuitorii 
au îndoieli cu privire la finanțarea noii încălziri, primarul și oficialii propun soluții noi: cofinanțare și așa mai departe. 
f) Partea finală a dezbaterii este votul. Toate grupurile trebuie să ia o decizie împreună. Ei pot dezbate sau vota 
ridicând mâinile. 
g) În final, moderatorul rezumă dezbaterea și subliniază declarațiile importante care au apărut în discuție. Este foarte 
important ca după dezbatere profesorul să rezume în mod corespunzător cursul său și prezinte concluziile: el / ea 
reamintește și subliniază cele mai importante declarații și, eventual, le corectează pe cele care nu erau adevărate. De 
asemenea, atrage atenția asupra importanței de a vorbi despre poluarea aerului, cauzele, efectele acesteia și, mai 
presus de toate, soluțiile care pot contribui la îmbunătățirea calității acestuia. 
 
Teze propuse (slide-ul 7): 
Prima teză: în satul nostru ar trebui interzisă arderea cărbunelui și a lemnului. Ar trebui introduse mai degrabă 
alternative ecologice. 
A doua teză: Lupta împotriva aerului contaminat este costisitoare. Ar fi mai bine ca autoritățile să cumpere măști anti-
smog pentru locuitori, purificatoare de aer, decât să lupte împotriva cauzelor poluării aerului. 
 
A treia teză: Fabrica locală poluează foarte mult aerul, ar trebui închisă de autorități. 

 

5. Reflexie 
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Profesorul ar putea folosi reflexia simplă în pereche. Studenții vor fi puși în pereche și apoi își vor împărtăși verbal ceva 
ce-și amintesc din curs pentru a revizui ceea ce tocmai au auzit. Acesta este un instrument bun pentru profesor pentru 
a evalua înțelegerea subiectului de către studenți și a planifica alte lecții. Profesorul poate apoi solicita unor perechi să 
spună despre ce au discutat. 

 

 

6. Activitate suplimentară – Acționarea  

 

Scrierea unei scrisori 
 
În cadrul acestei activități, studenții își vor aplica cunoștințele despre poluarea și protecția aerului, scriind o scrisoare 
formală adresată municipalității locale, reprezentanților statului, managerilor locali ai fabricii, directorului școlii și așa 
mai departe. Scopul scrisorii este de a obține informații despre problemele locale ale poluării aerului și de a sugera 
soluții și reglementări posibile pentru a îmbunătăți situația. Cu acest exercițiu, studenții își îmbunătățesc și abilitățile 
de scriere și își dau seama cum pot fi implicați personal în rezolvarea problemelor legate de poluarea aerului. 
 
Profesorul finalizează lecția afișând side-ul 8. 

 

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. 

 


