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1. EDUCAȚIE DESPRE PROTEJAREA AERULUI CURAT 
 

Aerul este parte a mediului care nu cunoaște granițe și este necesar pentru supraviețuirea 
tuturor oamenilor. De aceea, calitatea și influența pe care o are fiecare dintre noi asupra purității 
sale nu sunt lipsite de importanță. Protecția calității aerului este foarte importantă pentru 
sănătatea și confortul vieții atât a generațiilor prezente, cât și a generațiilor viitoarelor. 
 
Lupta împotriva smogului este un subiect ideal pentru o lecție despre natură, biologie, 
chimie sau geografie și chiar antreprenoriat! Din păcate, smogul are un impact negativ 
supra multor sectoare ale vieții încât puteți vorbi despre acesta în multe ocazii. 

 

Discutând cu studenții despre emisiile reduse, ar trebui să utilizăm date și fapte care vorbesc de 
la sine - poluarea aerului este o problemă care nu mai poate fi subestimată. Dacă în etapa 
pregătitoare a lecțiilor aveți nevoie de sprijin considerabil, de cunoștințe, de informații despre 
emisiile scăzute, vă încurajăm să utilizați materialele disponibile pe site-urile web la care sunt 
plasate linkurile de la sfârșitul acestui modul. 
 
 
 
 



De mulți ani, în societăți se crede că industria care operează într-o anumită zonă este 
responsabilă de poluarea aerului. Noțiunea de emisie de poluanți este asociată, inerent, cu 
coșurile de fum înalte ale instalațiilor industriale și o astfel de imagine este transmisă chiar 
copiilor în școli. De fapt, locuitorii orașelor și satelor în sezonul rece emit în aer cantități 
semnificative de poluanți precum PM10, PM2.5, dioxid sau hidrocarburi, precum și 
benzo(a)piren. 
 
Cele mai mari depășiri ale standardelor de poluare 
apar din cauza arderii combustibililor solizi în sobe și cazane 
combinate cu deșeuri patologice, precum și datorită  
numărului tot mai mare de vehicule care circulă pe șosele. 
Cazanele și sobele în sezonul rece produc aproape 60%  
din concentrațiile din zonele cu excedent de particule PM10 
și 74% pentru benzo(a)piren. 
 
 



Schimbarea acestei situații impune o educație de mediu extinsă în ceea ce privește protecția 
aerului. Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la impactul stării aerului 
asupra sănătății și impactul fiecărei persoane asupra purității aerului este necesară pentru a 
obține efectele dorite și a schimba situația în perspectiva mai multor ani. Realizarea acestui 
lucru este unul dintre obiectivele unei educații de mediu eficiente. 
 
Problema poluării aerului este discutată din ce în ce mai des în mass-media și intră în dezbateri 
publice. Următoarea acțiune care trebuie făcută este să ne îndreptăm atenția asupra educației 
de mediu a copiilor și tinerilor. 
 



 
2. OBIECTIVELE EDUCAȚIEI ANTI-SMOG: 
 
 
 Specificarea motivelor pentru care aerular trebui protejat și modalitățile prin care  

aceasta se poate realiza (sensibilizarea la problemele legate de calitatea aerului deja incluse 
în educația copiilor și tinerilor), 

 Dezvoltarea capacității de a percepe fenomene legate de calitatea aerului, inclusiv 
impactul acțiunilor și deciziilor asupra calității aerului, efectele expunerii la poluarea aerului și 
răspunsul adecvat în astfel de situații (de unde se obțin informații despre calitatea aerului și 
care activitățile și alegeri zilnice afectează cantitatea de poluanți din aer?; cum se 
monitorizează acțiunile întreprinse în zona dvs.? 

 Formarea atitudinii emoționale față de protecția aerului, inclusiv influența aerului  
respirat asupra sănătății copiilor, a persoanelor în vârstă și a publicului larg, asupra 
distrugerii clădirilor istorice pentru degradarea mediului în care trăim cu toții, 
 

 



 Formarea și consolidarea credințelor și atitudinilor sociale pozitive bazate pe 
conștientizarea impactului asupra sănătății și confortului vieții și a capacității de a influența 
starea aerului în locul de reședință prin atitudine socială și oferind exemple în domeniu: 

 
○ impactul incinerarii deșeurilor în sobele menajere, 
 
○ arderea în dispozitive cu eficiență scăzută, 
 
○ principiile utilizării eficiente a combustibililor și modalitățile de a 
reduce consumul de energie termică, 
 
○ promovarea comportamentului care vizează renunțarea la mașină 
pentru transport colectiv, biciclete, 
 
○ principiile responsabilității sociale și de a răspunde  
unui comportament necorespunzător, de ex. vecini. 
 



3. CÂND SE IMPUNE EDUCAȚIA? 
 
Educația ecologică, pentru a da rezultate, trebuie să fie o acțiune planificată pe mai mulți 

ani, deoarece necesită o schimbare a modului de gândire și a comportamentului publicului 

larg. Se poate compara cu creșterea unui copil. 
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4. REGUI PENTRU O BUNĂ EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 
Întotdeauna, oriunde și pentru toată lumea. Educația nu se poate limita la învățarea la 

școală sau la grădiniță. Are loc, de asemenea, acasă, în timpul liber, la locul de muncă. 

Trebuie să aibă diverse forme, să adune copii de toate vârstele, precum și toate comunitățile 

cu statut material diferit, cu posibilități intelectuale și de comunicare diferite. 
 

Deschisă la colaborarea dintre oameni și instituții. Comunicarea și cooperarea dintre aceștia 

sunt importante pentru toți oamenii și instituțiile din jur. Implicarea cât mai multor 

instituții, unități organizaționale, parteneri (inclusiv mass-media), precum și a unor 

organisme administrative este esențială pentru un impact al informațiilor furnizate. 

 
 
Scopul educației nu este doar furnizarea de informații 

ci de a consolida capacitatea de a învăța și de a influența 

mediul. Formarea capacității de a lua decizii informate, 

de a-și da seama de consecințe.  



 

 

 

 

Ordinea 
corespunzăto

are 

• Tema și mesajul campaniei trebuie ales cu atenție.  

 

Comunicare 
prin imagini 

•  Utilizarea unei imagini (film, poster, animație, prezentare), cu 
text, poate fi mai eficientă pentru receptorii mesajului.  

În cursul unor întâlniri educative mai lungi, de exemplu în timpul  
orelor ”să curățăm planeta”, școli verzi, etc. este importantă  
utilizarea corespunzătoare a timpului alocat educației.  

Tema și  
acțiunea  
corespunzătoare 



 

 

 

 

Educarea 
educatorilor 

• Educația în domeniul protecției aerului ar trebui să ia în 
coniderare în primul rând transferul de informații și crearea unei 
motivații puternice în rândul oamenilor care o vor direcționa către 
alți recipienți.  

Motivație, nu 
învățare 

• sarcină a educației de mediu este de a dezvolta dorința de 
acțiune, nevoia de schimbare a obiceiurilor.  

Simplicitate 

• Pentru a fi eficiente, campaniile educative trebuie să stârnească 
interesul și memoria, axându-se pe slogane și mesaje simple. 



 

 

 

 

 

5. EDUCAȚIA COPIILOR ȘI A ȘCOLARILOR 
Acest grup este important datorită transferului comportamentului pro-ecologic din școală la 

nivelul familiei și dezvoltarea timpurie a atitudinilor de responsabilitate față de calitatea 

aerului. 

Educația acestui grup va aduce rezultate într-o perioadă lungă de timp, deci ar trebui să fie 

realizată în paralel cu alte activități de educație activă 



 

 

 

 

 

5. EDUCAȚIA COPIILOR ȘI A ȘCOLARILOR – cont. 
Acțiunile și activitățile actuale din cadrul disciplinelor școlare tradiționale ar trebui consolidate 

prin intermediul altor acțiuni și materiale, bazate mai mult pe educație activă decât pe transfer de 

informații, care să includă: 

 
 conștientizarea efectelor nocive ale poluării aerului, modul în care respirăm, sănătatea și 

mediul (indicând ce este poluarea, cum apare și unde găsește, cum poate fi recunoscută în aer 

și cum copiii înșiși influențează apariția acestor poluanți apar și modul în care vegetația este 

distrusă de ploaia acidă); 

 
 indicarea comportamentelor și atitudinilor pozitive și negative care afectează protecția 

aerului, de ex. modul în care comportamentul nostru afectează poluarea aerului, dar și 

protecția acestuia. Construirea acestor atitudini și comportamente se realizează prin joc activ, 

ateliere, prin exemple și activități în aer liber, 

 
 conștientizarea că fiecare persoană este responsabilă de starea calității aerului în mediul 

său, fără a se referi la scara globală, ci la propria curte, familie, prieteni, vecini și arătând 

responsabilitatea de a reacționa la acțiunile altor oameni; 
Rolul cheie în acest caz este jucat de profesorii care modelează atitudinile de viață ale copiilor și 

tinerilor. 



Ca parte a educației, elevii ar trebui să învețe, printre altele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
În același timp, însă, această educație trebuie să se bazeze pe valori și principii etice care sunt 

fundamentul real al vieții sociale. "Ar trebui să fie efectul unui impact coerent asupra sferelor 

cognitive și emoționale și asupra atitudinilor tinerilor. În fazele de început ale educației, cel mai 

important lucru este să includă în programă elemente de reflecție asupra normelor și valorilor 

vieții sociale. Ulterior, reflecția ar trebui să includă fenomene sociale, politice și economice, 

inclusiv reglementări legale și coduri de etică profesională "- citim în programa de bază. 

 

1. • Ce poluează aerul? 

2. • Soluții pentru un mediu curat 

3. 
• Impactul poluării asupra sănătății oamenilor 

4. • Preventirea poluării aerului 



Am dori că efectul educației să nu fie doar o creștere a cunoștințelor despre poluare 

și despre pericolele asociate acesteia, ci mai ales o schimbare a atitudinilor elevilor față de acest 

fenomen. Prin urmare, un element integrant al educației anti-smog este propunerea ca aceștia să 

încerce să influențeze atitudinea semenilor și a adulților familiarizați cu smogul, rupând sentimentul 

de neputință și lipsă de speranță privind oportunitatea de a îmbunătăți calitatea aerului (afișe, 

organizarea zilelor școlare, întâmplări, campanii etc.) 

  
 
 Ce schimbări dorim să aducem: 

 

 

 schimbarea conștientizării despre smog 

      în grupul respectiv 

 extinderea cunoștințelor și dobândirea de noi abilități 

 O implicare mai activă în probleme 

      de protecția mediului 

 
 
 



6. CUM ÎNVĂȚĂM DESPRE SMOG? 
 
Utilizând metodele de activare în cadrul lecțiilor, care: 
• cresce eficacitatea predării, 
• fac cursurile mai atractive pentru elevi, 
• cresc interesul pentru subiectul discutat în clasă, 
• stârnesc curiozitatea și o implicare mai mare a elevilor 
 
7. METODE ȘI FORME DE PREDARE  
• Mindmap 
• Os de peşte 
• Metaplan 
• 6 pălării gânditoare de Bono 
• Dezbatere, de exemplu, Oxford 
• Discuții 
 
 



• Mindma – este o formă vizuală de luare a notițelor care oferă o imagine de 

ansamblu a unui subiect și informațiile complexe, permițând elevilor să 

înțeleagă, să creeze idei noi și să conexiuni. Prin utilizarea culorilor, imaginilor 

și a cuvintelor, harta minții îi încurajează pe elevi să înceapă cu o idee centrală 

și să se extindă spre exterior către sub-subiecte mai aprofundate. 

 

 



• Diagrama os de pește este un instrument de vizualizare pentru clasificarea 

cauzelor potențiale ale unei probleme pentru a identifica cauzele sale 

principale. 

 

• Numele tehnicii provine de la o formă asemănătoare unui schelet de pește. 

Cunoscută și sub denumirea de „schemă de cauze și consecințe”. Este utilizată 

pentru a identifica factorii responsabili de problemă. 

 

• O diagramă os pește este utilă în sesiunile de discuții pentru a concentra 

conversația. După ce grupul a discutat toate cauzele posibile ale unei probleme, 

moderatorul ajută grupul să evalueze cauzele potențiale în funcție de nivelul 

lor de importanță șicreează diagrama unei ierarhii. Designul diagramei seamănă 

mult cu scheletul unui pește. Diagramele os de pește sunt de obicei de la 

dreapta la stânga, cu fiecare „os” mare al peștilor care se ramifică pentru a 

include oase mai mici ce conțin mai multe detalii. 
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• Metaplan - este o metodă de prezentare grafică a cursului discuției, în timpul 

căreia elevii analizează problema dată și caută o soluție comună și optimă 

înainte de a lua o decizie. 

 

• Această metodă: 

• promovează dezvoltarea capacității de a analiza, de a evalua fapte, situațiile și 

propunerile de soluții ale celeilalte părți, 

• pregătește propriul punct de vedere, argumente și 

      apărarea propriei opinii. 

• oferă posibilitatea de a asculta și de a ține cont de 

      opiniile celorlalți, activează toți elevii, 

      permite schimbul de idei. 

 



O PROBLEMĂ CARE TREBUIE 
LUATĂ ÎN CONSIDERARE 

CUM ESTE 

ACUM? 
CUM AR 

TREBUI SĂ 
FIE? 

CE AR 
TREBUI 
FĂCUT 

PENTRU A 
ÎMBUNĂTĂȚI 

SITUAȚIA? 

DE CE ESTE 
AȘA CUM 

ESTE? 



    Șase pălării gânditoare de Edward de Bono - A vedea lucrurile în moduri 

diferite este adesea o idee bună pentru formarea strategiei sau în procesele 

complexe de luare a deciziilor. Modelul este conceput pentru a ajuta indivizii să 

adopte în mod deliberat o varietate de perspective asupra unui subiect care 

poate fi foarte diferită de cea pe care ar putea-o presupune în mod natural. 

Purtând o anumită pălărie gânditoare, oamenii joacă roluri sau „ca și cum” ar fi 

într-o anumită perspectivă. De exemplu, avocatul diavolului, chiar dacă numai 

de dragul de a genera discuţii. Scopul susținerii diavolului este de a delibera în 

mod deliberat o idee: a fi critic, a căutați ce nu este în regulă. 

 

 



• Fiecare palarie este denumită în funcție de o culoare care este mnemonic 

descriptivă a perspectivei pe care o persoană o adoptă atunci când poartă 

pălăria. De exemplu, avocatul diavolului este rolul care trebuie jucat atunci 

când cineva poartă pălăria gânditoare de culoare neagră. 

Cele 6 pălării și perspectivele pe care le reprezintă sunt: 

 

 Alb (Observator) Hârtie albă; Neutru; concentrați-vă asupra informațiilor 

disponibile, FAPTE obiective, ce este necesar, cum pot fi obținute  

 Roșu Foc, căldură; EMOȚII, SENTIMENTE, intuiție, indicii; prezintă puncte de 

vedere fără explicație, justificare  

 Negru, judecător care poartă o robă neagră; judegător; critic; de ce ceva nu 

este în regulă; Vedere LOGICĂ NEGATIVĂ 

 Galben (Sine, Alții) Soare, optimism Vedere LOGICĂ POZITIVĂ; caută beneficii, 

ce este bine.  

 Verde (Sine, Alții) Vegetație; Gândire creativă; posibilități și ipoteze; idei noi 

 Albstru (Observator) Cer; crece; prezentare generală; CONTROLUL 

PROCESULUI, PAȘI, ALTE PĂLĂRII; președinte, organizator; gândirea gândirii  

 

•  



 

 
Dezbatere Oxford (dezbatere universitară) - un fel de dezbatere în care 
este interzis cu tărie să se insulte sau să se ridiculizeze vorbitorii părții opuse. 
Scopul dezbaterii este de a discuta teza. Adversarilor tezei și susținătorii 
acesteia, dezbat. Sunt conduși de mareșal, care are un secretar observator al 
timpului și ordinii declarațiilor. Tipul dezbaterii provine de la Universitatea din 
Oxford, 
 
Discuții (brainstorming) - o tehnică derivată din psihologia socială, care 

are ca scop îmbunătățirea deciziilor de grup. Brainstorming-ul este și o 

formă de discuție didactică, folosită ca una dintre metodele de predare. 

Ulterior este inclusă în metodele de activare, 
care este un subgrup de metode   
pentru probleme. 
Una dintre așa-numitele metode  
euristice. 
Afișați mai mult 
Afișați mai puțin 
 



• Prin urmare, munca cu tinerii ar trebui să fie o oportunitate pentru 

introducerea discuțiilor în timpul lecțiilor, crearea unui spațiu pentru schimbul 

de opinii, stimulând reflecția și declanșarea curiozității și a creativității elevilor. 

Acest lucru este mai valoros decât transferul de cunoștințe enciclopedice. 

 



• 8. ALTE METODE DE EDUCARE 

 

 Colectarea selectivă a gunoiului și arderea cu combustibil adecvat, acțiune 

locală (campanie), rezidenții fiind conștienți că nivelul lor de smog depinde de 

comportamentul lor. 

 Zile deschise într-o fabrică de incinerare a deșeurilor, de exemplu 

 Expoziții 

 Concursuri: 

 Pentru postere, 

 Pe povești,  

 Pentru filme,  

 Pentru benzi desenate legate de smog.  

Acestea sunt sarcini care nu numai că sporesc cunoștințele și conștientizarea cu 

privire la poluarea aerului, dar și unesc elevii în cadrul luptei împotriva smogului 

și aduc beneficii concrete pentru dezvoltarea lor. De asemenea, învață copii 

despre sensibilitatea și cooperarea socială 

 



9. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

Michał Stefan Lisowski, Cercetaș șef la Școala Primară din Czemierniki 

Proiect de grup: 6 persoane 

Grupul din Czemierniki a vrut să verifice ce știu vecinii lor despre emisiile reduse. Așa că au 

efectuat un sondaj stradal și au stat de vorbă cu 54 de persoane. S-a dovedit că majoritatea 

oamenilor întâlniți nu a înțeles termenul. În această situație, grupul a decis să pregătească două 

evenimente - un joc de teren, care va permite familiarizarea cu acest subiect într-un mod plăcut 

și un discurs în timpul unei întâlniri cu părinții, când personal le vor oferi adulților cunoștințe 

despre protejarea purității aerului. 

  

Dorind să se pregătească bine pentru această sarcină, grupul a organizat interviuri cu persoane 

care se ocupă direct de problema curățeniei aerului. S-au întâlnit, printre altele, cu preotul 

paroh, care modernizează clădirile parohiei sale și folosește din ce în ce mai mult surse 

regenerabile de energie. De asemenea, au discutat cu proprietarul unei mici brutării și au aflat 

cum această companie mică își limitează emisiile. Au fost, de asemenea, surprinși de un oficial 

care de 40 de ani a făcut naveta cu bicicleta. Cunoștințele acumulate le-au permis să 

pregătească întrebări interesante pentru joc. În plus - în timpul jocului, tinerii au implicat 

participanții să interacționeze cu trecătorii, iar datorită efectului bulgărelui de zăpadă pe tema 

emisiilor scăzute, mai mult de zece persoane au învățat despre acest subiect. 

 





EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

School name: Liceul public din Łagów 

Proiect de grup: 14 persoane 

Grupul din Łagów a decis să se concentreze pe examinarea mediului lor înconjurător - familiile 

lor - în ceea ce privește impactul lor asupra stării aerului. Fiecare persoană din grup a fost 

însărcinată să poarte o discuție cu mama sau cu tatăl lor espre combustibilul folosit acasă în 

cuptor și dacă ard, uneori, gunoiul. 

S-a dovedit că 40% dintre familii aruncă deseori gunoaie în sobă și alte 25% fac acest lucru din 

când în când. În această situație, tinerii au decis să organizeze un discurs susținut de o 

prezentare multimedia pregătită împreună. Au invitat părinții și bunicii la o întâlnire la școală. 

Au venit aproximativ 60 de persoane. A fost o ocazie de a conecta subiectul arderii gunoiului cu  

un risc crescut de cancer. După prezentare, a avut loc o discuție în cadrul căreia s-a stabilit că 

tinerii vor scrie o scrisoare autoritățile locale prin care le vor solicita să specifice cum ar putea 

ajuta cele mai sărace familii să reducă arderea combustibililor de cea mai proastă calitate în 

sobe. 





 

Alte exemple de bune practici: 

 

1. Numele școlii: Complex școlar nr. 2 din Pabianice 

Acțiune: Dezbatere pe tema transportului sustenabil 

 

2. Numele școlii : Complexul școlar din Secemin 

Operațiune: Petiție 

 

3. Numele școlii : Liceul Jan Dobrogost Krasiński din Węgrów 

Acțiune : Sensibilizarea părinților 

 

4. Numele școlii : Liceul Public Nr. 24 din Łódź 

Operațiune : întâlniri cu aliații locali (Garda municipală, Consiliul așezărilor) 

 



• 10. REFERINȚE: 

• http://www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping 

• http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bono_six_thinking_hats.html 

• https://whatis.techtarget.com/definition/fishbone-diagram 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Burza_m%C3%B3zg%C3%B3w 

• https://powietrze.malopolska.pl/wp-

content/uploads/2017/02/Wytyczne_edukacji_ekologicznej_Malopolska_2012.pdf 

• https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/dobre-praktyki-z-programu-wez-oddech 

• https://powietrze.slaskie.pl/content/dziel-sie-wiedza-o-smogu--materialy-

edukacyjne  
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nicio utilizare posibilă a informațiilor conținute aici.  


