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Deschiderea şi diversitatea sunt două dintre condiţiile fundamentale ale statutului 

stiinţelor instruirii şi dezvoltării omului prin invăţare. Nu trebuie uitat faptul că situaţiile , 

problemele şi exigenţele cu care se confruntă educaţia şi educatorul au depăsit şi vor mai depăşi 

cu siguranţă frontierele instituţionale ale şcolii. Nimeni şi nimic nu poate schimba convingerea 

că şcoala, învăţământul, educaţia trebuie să funcţioneze în temeiul unei logici specifice , 

umaniste. Axul central îl constituie aspiraţia de a- l conduce pe om de la stadiul de a fi la cel de a 

deveni neîncetat o fiinţă şi mai umană şi mai productivă în sens valoric. 

Unii consideră că sistemele educative nu au şi nu pot avea un rol important în pregătirea 

lumii de mâine, alţii, mai optimişti, cred în puterea şi capacitatea educaţiei de a contribui cu 

resurse specifice la construirea viitorului. În epoca contemporană, o problemă de stringentă 

actualitate este formarea şi educarea elevilor în spiritul unor responsabilităţi umane ce vizează 

protecţia mediului înconjurător. Educaţia ecologică, componentă a „noilor educaţii”, îşi propune 

să-l ajute pe elev să înţeleagă că omul este inserabil de mediul său şi că efectele negative ale 

acţiunilor sale se repercutează asupra lui însuşi. De asemenea  trebuie să obţină cunoştinţe de 

bază necesare soluţionării problemelor mediului său apropiat, să judece responsabilităţile 

individuale şi colective, angajându-se în obţinerea cooperării pe linia rezolvării unor probleme. 

Pe baza celor învăţate, elevul trebuie să fie capabil să identifice instrumente de analiză, reflecţie 

pentru a înţelege, preveni şi corecta neajunsurile provocate mediului. Prin diferite discipline 

incluse în procesul de învăţământ, şcoala este chemată să formeze convingeri şi deprinderi de 

protecţie a mediului înconjurător, precum şi o conduită ecologică modernă 



Instruirea integrată propune o abordare holistă şi constructivă a procesului curricular care 

urmăreşte, prin stabilirea unor grade diferite de integrare la nivelul obiectivelor, conţinuturilor, 

conceptelor sau valorilor, atingerea unor rezultate complexe pentru care nu mai sunt suficiente 

limitele unei anumite discipline. 

Primul pas în dezvoltarea unui curriculum integrat este acela al identificării unei 

probleme care poate fi abordată cel mai bine într-o manieră întegrată. Anumite activităţi în 

cadrul temei integrate se pot realiza într-o oră obişnuită de curs, altele solicită un timp mai 

îndelungat. 

 Formarea conduitei ecologice la şcolarul mic are un caracter interdisciplinar, elemente ale 

educaţiei ecologice regăsindu-se în mod concret şi la nivelul celorlalte discipline de studiu, unde 

obiectivele urmărite în cadrul unei lecţii li se circumscriu finalităţi cu caracter clar ecologic. 

 Prin educaţia ecologică putem să cultivăm dragostea şi interesul elevilor pentru lumea 

înconjurătoare, pentru protejarea mediului şi a societăţii, putem să formăm atitudini de 

dezaprobare faţă de cei ce încalcă normele de păstrare a igienei mediului. De asemenea, educaţia 

ecologică contribuie la activizarea vocabularului legat de termenii ecologici, stimulează 

curiozitatea faţă de existenţa animalele preistorice şi, desigur,faţă de vieţuitoarele din actuala 

perioadă istorică. 

 Conştientizând obiectivele majore ale educaţiei ecologice am organizat opţio nalul 

„Pământul, planeta vie” din care vă prezent un demers didactic. S–a dorit un demers centrat pe 

rezultate observabile, traduse în produse, care facilitează evaluarea, şi stimulează  motivaţia prin 

aceea că elevii au satisfacţia lucrului bine făcut. 

 

TEMA 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI 

CLASA a IV-a 

(aplicarea cunoştinţelor şi capacităţilor în situaţii noi) 

 Această activitate se desfăşoară după ce anterior s-au organizat câteva acţiuni 

pregătitoare: 

 Observarea naturii: identificarea, colectarea, clasificarea diverselor materiale din 

natură (seminţe, petale, funze, ramuri, ghinde, paie...); 

 Îngrijirea unor plante(din clasă, de acasă şi nu numai); 

 Realizarea de afişe, materiale publicitare privind unele efecte nocive ale poluării 
mediului; creaţii literare având ca temă natura( poluată sau nu); 

 Activităţi de creaţie artistico-plastică (poluara şi efectele ei); 



 Confecţionarea de jucării realizate din deşeuri refolosibile (tuburi de pastă de 

dinţi, cutii de răcoritoare din metal, pahare de plastic, sticle de plastic). 
 

OBIECTIVE 

1. Să argumenteze necesitatea ocrotirii, protejării şi respectării naturii; 
2. Să identifice forme de poluare care influenţează negativ sănătatea; 

3. Să redea prin desene, colaje, efectele poluării în diferite anotimpuri; 
4. Să exemplifice mijloace de deplasare  poluante  argumentând menţionărilr 

făcute; 
5. Să ia atitudine faţă de cei care strică echilibrul naturii. 

 

DESFĂŞURARE – ETAPE 

S-au format grupe de câte 4 elevi. Grupele au fost eterogene din punct de vedere al 

tipului de „inteligenţă” ”(Lingvistică, Spaţial-vizuală, Naturalistă, Intrapersonală,Existenţială) 

 Învăţătorul are rol de facilitator în toată activitatea. Din punct de vedere organizaţional, 

soluţia cea mai la îndemână pentru aplicarea teoriei inteligenţelor multiple este cursul opţional, 

căci în acest caz nu există coerciţiile curriculum-ului prescris, ci doar imaginaţiile didactice ale 

celui care proiectează cursul.Sarcinile au fost diferenţiate astfel: 

I. Realizaţi un fotocolaj cu imaginile colectate anterior ( 10 imagini 

reprezentative)(inteligenţa Spaţial-vizuală ): 

„Soseşte un prieten de-al vostru din altă localitate. Ce i-aţi arăta din oraşul vostru natal, care ar fi 

locurile pe care le-aţi vizita? Adunaţi imagini foto pe care i le-aţi putea da amintire.” 

 

 



 

 

- Grupa va desemna un reprezentant care să prezinte tema.  

 II. Observaţi,  clasificaţi, jusificaţi  ( inteligenţa Naturalistă): 

„Alegeţi acele imagini care sugereză poluarea mediului. Explicaţi alegerea insistând pe efectele 

actelor de poluare asupra mediului”  



 

  

 

 

   

 - se va justifica alegerea făcută. 

       III. Scrieţi o  povestire ( inteligenţa Lingvistică): 



Cereţi-le să creeze o listă despre activităţile despre care cred că dăunează plantelor şi 
animalelor din mediul natural. Un reprezentant  va citi lista întocmită, în timp ce un alt elev trece 

cele citite pe tablă, pentru a putea fi văzute de întreaga clasă. 
Pe o coală de hîrtie fiecare membru al grupei va face un desen al unei activităţi listate. 

Dacă e posibil,fiecare elev  să deseneze o altă activitate.  
Elevii trebuie să privească cu atenţie desenele şi să discute lucruri ca de exemplu: Ce s-a 

întâmplat? Dăunează aceasta lumii ? De ce? Persoana care face această activitate se 

simte bine? Ce forme alternative ale aceleaşi activităţi a-ţi putea enumera, dar care e mai puţin 
dăunătoare? Cu întrebări de acest,gen profesorul poate dirija discuţia. 

Afişaţi desenele pe perete pentru a realiza o expoziţie care să le amintească elevilor 
despre comportamentul dăunător al oamenilor contra naturii. 
 

După ce elevii vor vedea multiplele activităţi prin care omul dăunează naturii, ei pot 
crea o poveste în care să prezinte acţiuni care dăunează mediului găsind căi alternative mai 

puţin dăunătoare mediului. 

 

- se cer păreri cu privire la cum pot fi prevenite astfel de situaţii. 

 
      IV.  Priviţi imaginea cu cele trei containere pentru sticle, pentru hârtie, pentru 

resturi menajere (inteligenţa Existenţială): 

 

„Propuneţi ce se poate face cu conţinutul fiecărui container. Convingeţi- i pe cei din jurul vostru 

să-şi schimbe în bine comportamentul ecologic ”- se vor discuta şi aprecia variantele prezentate. 

Se vor da cateva informatii- curiozităţi. 

 



   

   

 

 

 

Câteva motive de ținut minte pentru care merită să reciclaţi plasticul. 

 Plasticul ocupă aproximativ 12% din volumul gropilor de gunoi, motiv pentru care 
incinerarea deșeurilor a devenit din ce în ce mai atractivă pentru recuperarea energiei, dar 
cu efecte negative asupra atmosferei din cauza gazelor de ardere rezultate. Colectarea 

selectivă a plasticului descurajează incinerarea deșeurilor, reducând profitabilitatea 
incinerarii și aduce beneficii directe calității aerului. 

 Aproximativ 4% din consumul de energie al unei țări este utilizat pentru a produce 
plastic, datorită utilizării lui în foarte multe domenii. Reciclarea plasticului 
economisește cantitați însemnate de apă, petrol și gaze naturale, necesare pentru a 

produce un nou plastic. 
 Energia economisită prin reciclarea unei singure sticle de plastic alimentează un bec de 

60 W timp de 6 ore. 

 

 

 

 

Sticla 



   

   

 

Câteva motive de ținut minte pentru care  merită să reciclați sticla 

 Reciclând o singură sticlă se economisește suficientă energie pentru a aprinde un bec de 
15 watti timp de 24 de ore. 

 Producătorii de sticlă beneficiază de reciclare în mai multe moduri: sticla reciclată reduce 
emisiile și consumul de materii prime, extinde durata de viață a echipamentelor din 

fabrică, cum ar fi cuptoarele, și economisește energie. 
 Pentru fiecare tonă de sticlă reciclată, se evită emiterea în atmosferă a 315 kg de dioxid 

de carbon, gaz cu efect de seră. 

 O creștere relativă cu 10 % a masei de sticlă reciclată reduce emisiile de particule cu 8%, 
emisiile de oxid de azot cu 4% și emisiile de oxizi de sulf cu 10%. 

 Reciclarea a 1.000 de tone de sticlă creează ușor peste 8 locuri de muncă. 

 Odată ajunsă la groapa de gunoi, unei sticle îi sunt necesari aproximativ un milion de ani 
pentru a se degrada. 

Hârtie 

Un motiv de ținut minte pentru care merită să reciclați hârtia. 

  Prin reciclarea unei tone de hartie, salvati 17 copaci.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

      V.Exprimaţi-vă propriile gânduri (inteligenţa Intrapersonală): 

 „Scrieţi „Un mesaj adresat oamenilor de protejare a plantelor si a 

animalelor”inspirându-va din cele  cinci sfaturi pe care le-aţi da prietenului vostru care se duce 

în pădure”. Se vor afişa în clasă listele întocmite (turul galeriilor- comentarii, completări).  

Puteti realiza un afiş care să insoţeasă mesajul transmis. 

a)Plantarea altor copaci in locul celor tăiaţi. 

b)Interzicerea aprinderii focurilor in zonele care nu sunt special amenajate. 

c)Oprirea vânării animalelor salbatice pe cale de dispariţie sau in timpul imperecherii. 

d), Nu hrăniți animalele sălbatice! 

e )Nu arunca gunoaie pe jos! 

 Rezultatele au fost deosebite. Produsele copiilor au fost foarte atrăgătoare datorită diversităţii 

modurilor de realizare.La evaluarea lor în faţa clasei a avut loc chiar un schimb de idei despre 

cum ar fi putut fi făcut şi mai bine materialul 

 Cadrele didactice  care cred că elevii lor sunt individualităţi aparte, cu propriile lor maniere de 

exprimare al căror potenţial unic merită de a fi dezvoltat, să proiecteze lecţii din perspectiva 

intelectului multiplu. Necesitatea desfăşurării unui asemenea opţional decurge şi din 

caracteristicile problematicii – nici o ţară nu se poate plasa în afara acestei problematici: 

afectează toate sectoarele vieţii, atât asfera vieţii spirituale cât şi sfera vieţii materiale. 
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