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DETALII DESPRE PROIECT
ANUL ȘCOLAR
NIVELUL STUDIILOR

2017-2018
9th grade (14-15 years old)

PERIOADA
DURATA PROIECTULUI
TITLUL
DISCIPLINE

ELEMENTE DE SPRIJIN
(ÎNTREBĂRI
CONDUCĂTOARE)

Impactul urbanizării asupra mediului înconjurător
Științe (Biologie, Chimie, Fizică), Matematică, Limbi, TIC
Știți despre importanța circuitului de apă din ecosistem?
Știți despre consecințele unor blocaje în circuitul apei în natură?
Care este rolul biodiversității într-un ecosistem.
Cum este diversitatea biocenozei în ecosistemul antropizat față de cel natural?
Care sunt factorii care determină această diferență?
Care sunt modalitățile de conservare a biodiversității?
Ce impact au oamenii asupra biodiversității.
/Pot oamenii să vadă, să audă sau să simtă întotdeauna problemele de mediu?
Care sunt efectele acestor "probleme invizibile"?
Ce impact au locuitorii asupra mediului urban?
A: COMPETENȚE TRANSVERSALE
COMPETENȚE (EU)
SARCINI
1. A învăța să înveți

COMPETENȚE CHEIE

4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19

2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
3. Sociale și civice
B: COMPETENȚE SPECIFICE

1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-20

2-3-14-15-19-20
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COMPETENȚE (EU)
SARCINI
4. Comunicare în limba maternă
2-14-16-17-18-20
5. Comunicare într-o limbă străină
16-17
6. Competențe digitale
3-4-16-17
7. Matematice, științifice și tehnologice
5-6-7-8-9-10-11-12-20
8. Expresivitate și conștientizare
culturală

INTELIGENȚA

SARCINI

1. Interpersonală
1-2-3-4-5-14-15-16-19-20-21
2. Intrapersonală
1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
3. Vizuală / Spatială
14-16
INTELIGENȚE
MULTIPLE

4. Kinestezică / Corporală
5. Musicală / Ritmică
6. Verbală / Lingvistică
14-16-17-18-20
7. Logică / Matematică
6-7-8-12-14-16
8. Naturalistă
6-7-8-9-10-11-12-13

OBIECTIVE SPECIFICE
DISCIPLINARE ȘI
CROSS - DISCIPLINARE

Obiectivul general:
Studierea și conștientizarea efectelor urbanizării asupra mediului înconjurător.
0. Obiectivul principal
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Ce dorim să înțeleagă
elevii?

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități
1. Științe
1.1. Compararea unor indicatori abiotici și biotici din ecositemul natural și
ecosistemul urban-industrializat.
1.2. Identificarea tipurilor de poluanți/poluare.
1.3. Analiza efectelor impactului antropic asupra mediului.
2. Matematică
2.1. Aplicarea cunoștințelor de matematică pentru a desena, citi și interpreta
diagrame, funcții, grafice, formule de calcul, conversia unităților de măsură
3. Limba engleză
3.1. Învățarea vocabularului specific: urbanizare, impact antropic, specii
indicatoare, ecosistem, poluanti
3.2. Îmbunătățirea competențelor de citire
4. Limba maternă:
4.1. Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare (orale și de scriere).
5. TIC
5.1. Prelucrarea datelor în tabele și reprezentarea grafică a rezultatelor
investigațiilor.
5.2. Învățarea editării informațiilor în diverse programe.
Prezentarea proiectului va fi realizată prin punerea în scenă a unei mici piese de
teatru care să ilustreze tematica proiectului.

PREZENTAREA
PROIECTULUI

Directorul școlii va prezenta titlul și tema proiectului, după care elevii implicați în
proiect vor interpreta piesa de teatru, care se va finaliza cu invitarea tuturor
participanților la vizionarea produsului final: expoziția de postere ("Turul galeriei").

PRODUSUL FINAL

Expoziție de postere – Turul galeriei
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SUCCESIUNEA SARCINILOR
Sarcinile scrise cu caractere îngroșate sunt obligatorii, restul sunt opționale. Sarcinile opționale sunt în funcție de
profesorii implicați și de dotările școlii.
A. SARCINI PRELIMINARE
1. Sarcina: Dinamica grupului/echipei
2. Sarcina: Prezentarea proiectului
3. Sarcina: Formarea echipei/roluri/sarcini individuale
4. Sarcina: Ce știu – Ce trebuie să știu
5. Sarcina: Proiectați modelul expoziției și numiți responsabilitățile
B. SARCINI DE CERCETARE / DEZVOLTARE
6. Sarcina: Măsurarea temperaturii aerului în zonă central urbană și într-un ecosistem natural din
împrejurimi
7. Sarcina: Măsurarea cantității de apă prin pecipitații în zonă central urbană și într-un ecosistem natural
din împrejurimi
8. Sarcina: Determinarea diversității biocenozei în cele două ecosisteme cercetate.
9. Sarcina: Identificarea tipurilor de poluanți dintr-o zonă urbană/rurală și clasificarea acestora
10. Sarcina: Efectele urbanizării asupra atmosferei. Interpretarea datelor de monitorizare a caliății aerului
11. Sarcina: Efectele urbanizării asupra solului și resurselor naturale.
12. Sarcina: Efectele urbanizării asupra resurselor de apă (analiza apei).
13. Sarcina: Efectele urbanizării asupra resurselor de apă (practicile de conservare a apei.
14. Sarcina: Văd, mă întreb, întreb
15. Sarcina: Planificarea evaluării echipei/de grup
16. Sarcina: Pregătirea posterului pentru expoziție
17. Sarcina: Învățarea termenilor din postere, în limba engleză
18. Sarcina: Traducerea posterelor în limba engleză
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C. SARCINI FINALE
19. Sarcina: Organizarea expoziției – Turul galeriei
20. Sarcina: Diseminarea posterelor
21. Sarcina: Pregătirea scenetei
22. Sarcina: Evaluarea finală a echipei

INDICATORI

Obiectivul principal:
Studierea și conștientizarea efectelor urbanizării asupra mediului înconjurător.
0. Obiective generale:
0.1.1. Atingerea de către elevi a obiectivelor echipei
0.1.2. Atingerea de către elevi a obiectivelor individuale
0.1.3. Îndeplinirea responsabilităților de către elevi

1. Științe:
1.1.1. Enumerarea indicatorilor abiotici și biotici
1.1.2. Identificarea ecosistemului natural și a ecosistemului urban industrializat
1.1.3. Măsurarea temperaturii și a apei
1.1.4. Măsurarea cantității de apă de ploaie într-o zonă urbană centrală și un ecosistem natural în jurul
orașului.
1.1.5. Explicarea importanței circuitului de apă în ecosistem
1.1.6. Identificarea disfuncțiilor în ecosisteme în cazul variației cantității de precipitații în raport cu valoarea
ideală
1.1.7. Determinarea diversității biocenozelor unui ecosistem antropic
1.1.8. Compararea diversității biocenozei unui ecosistem antropic
1.1.9. Definirea biocenozelor și prezentarea structurii acestora
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1.1.10. Identificarea speciilor din diferite categorii trofice
1.1.11. Compararea și interpretarea datelor

1.2.1. Identificarea factorilor care contribuie la degradarea mediului într-un perimetru din jurul școlii
1.2.2. Gruparea factorilor care contribuie la degradarea mediului într-un perimetru din jurul școlii, în funcție
de natura lor (fizică, chimică, biologică)
1.2.3. Identificarea cauzelor și efectelor problemelor urbane în zona din jurul școlii

1.3.1. Măsurarea concentrației de CO2 în aer în zona centrală a orașului și în zona industrială
1.3.2. Măsurarea umidității relative a aerului în zona centrală a orașului și în zona industrială
1.3.3. Compararea datelor obținute cu indicatorii de calitate a aerului.
1.3.4. Analizarea efectelor vopselelor pe bază de plumb asupra clădirilor, asupra solului și a apei
1.3.5. Determinarea calității apei din râu / lac lângă oraș.
1.3.6. Compararea cantității de apă utilizate înainte și după implementarea planului de conservare a apei.

1.

Matematică:
2.1.1. Calcularea indicelui lunar de precipitații pentru ecosistemul studiat, conform formulei.
2.1.2. Comparația valorilor obținute în cele două ecosisteme.
2.1.3. Reprezentarea grafică a consecințelor cantității de precipitații în cele două tipuri de ecosisteme
2.1.4. Convertiți măsurătorile pentru parametrii utilizați
2.1.5. Diagrame de desenare
2.1.6. Executarea corectă a graficelor pentru evidențierea variațiilor de temperatură
2.1.7. Comparați datele privind calitatea aerului din cele două zone ale orașului, utilizând o diagramă a
coloanelor 3D.

3. Limba engleză
3.1.1. Explică termenii: urbanizarea, impactul antropic, speciile indicator, ecosistemul, poluanții în limba
străină.
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3.2.1. Exprimă termenii tehnici în limba străină.
4. Limba română
4.1.1. Faceți prezentarea proiectului (abilități de scriere orală și scrisă).
4.1.2. Faceți prezentarea produselor (abilități de comunicare orală și scrisă).
5. TIC:
5.1. 1. Utilizați software pentru a produce fotografii, clipuri video, prezentare Power Point
5.2. 1. Scrieți și editați postere.
INSTRUMENTE:
-

Tabele

-

Probe, demonstrații

SARCINI

SARCINI PRELIMINARE

1. Sarcina: Dinamica echipei
COMPETENȚE

2.

Sociale and civice

Durata: 1 h
INTELIGENȚE

1. Interpersonală
2. Intrapersonală

OBIECTIVE

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități

Descrierea sarcinii:
Pentru a vă cunoaște reciproc, fiecare își va rosti numele și va spune două calități care încep cu inițialele
numelui. (Ex. Petru Cană, două calități ar putea fi: puternic și curajos). Apoi, veți discuta răspunsurile în
grupuri și veți încerca să găsiți și alte calități.
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După ce vă veți cunoaște unii pe alții, veți putea alege 3 sau 4 colegi cu care să faceți echipă. Profesorul vă
va ajuta, astfel încât să alcăturiți o echipă adevărată. Puteți citi anexa “Belbin pentru elevi” și să definiți/alege
rolul vostru în cadrul echipei.

Vedeți anexele: Belbin pentru elevi”.
Website-uri pentru explorare:
http://www.belbin.com/media/1336/belbin-for-students.pdf

2. Sarcina: Prezentarea proiectului
COMPETENȚE

3. Sociale and civice

Session: 1h
INTELIGENȚE

4. Comunicare în limba maternă
OBIECTIVE

1. Interpersonală
6. Verbală / Linguistică

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități
4.1. Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare (orale și de scriere)

Descrierea sarcinii:
Sunteți un grup de oameni din partea consiliului local responsabili de mediul înconjurător și doriți să desfășurați
o campanie de conștientizare privind identificarea tipurilor de poluanți într-o zonă urbană / rurală și efectele
urbanizării asupra atmosferei.
Prin urmare, trebuie să pregătiți postere pentru o expoziție și o prezentare pentru membrii comunității și
companiile interesate. Veți pregăti, de asemenea, o mică piesă de teatru care ilustrează tema proiectului.
Pentru aceasta veți avea 7-8 săptămâni.
În grupuri, veți analiza posibilitatea identificării tipurilor de poluanți dintr-o zonă urbană / rurală. Veți măsura
temperatura aerului în zona urbană centrală și într-un ecosistem natural, cantitatea de apă rezultată în urma
precipitațiilor în zona urbană centrală și într-un ecosistem natural înconjurător, veți determina diversitatea
biocenozelor din cele două ecosisteme studiate, toate acestea pentru a identifica efectele urbanizării asupra
atmosferei, asupra solului și resurselor naturale și asupra resurselor de apă.
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În timpul acestui proiect, veți pregăti, produce, publica și disemina postere (pe hârtie și digital). Afișele vor
conține cele mai importante activități desfășurate pentru a ilustra efectele urbanizării asupra mediului. Proiectul
și produsele sale vor fi prezentate comunității (colegi, profesori, părinți, alți oameni din comunitatea locală).
Prezentarea proiectului va fi realizată prin organizarea unei mici pise de teatru care să ilustreze tema
proiectului.
Directorul școlii va prezenta titlul și tema proiectului, după care voi veți interpreta piesa și, în final, îi veți invita
pe toți participanții să vizioneze produsul final: expoziția de postere ("Turul galeriei").

3. Sarcina: Formarea echipei/roluri/sarcini individuale
COMPETENȚE

OBIECTIVE

2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
3. Sociale și civice
6. Digitale

Durata: 1 h
INTELIGENȚE

1.
2.

Interpersonală
Intrapersonală

0.1. Învățarea și controlarea lucrului în echipă

Descrierea sarcinii:
Veți lucra pe echipe. Fiecare echipă își va realiza propria planificare, care va consta în parcurgerea a trei
etape: stabilirea obiectivelor echipei, stabilirea rolurilor și obiectivelor individuale și stabilirea
responsabilităților. În acest scop, fiecare echipă poate scrie pe o foaie de hârtie câteva obiective pe care să
le discutați împreună și să le selectați pe cele mai relevante.
Fiecare echipă va avea patru obiective: două obiective vor fi comune tuturor echipelor, iar celelalte două
obiective vor fi stabilite de fiecare echipă.
Fiecare dintre voi veți avea două obiective individuale: unul sugerat de echipa voastră și celălalt stabilit de
voi înșivă. După ce fiecare dintre voi veți fi de acord cu obiectivele stabilite, profesorul va aloca
responsabilitățile pentru fiecare dintre voi.
Vedeți anexele: T1-T3-“Belbin pentru elevi” și 3T – Planificarea echipei
Website-uri pentru explorare:
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http://www.belbin.com/media/1336/belbin-for-students.pdf
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_72.htm (Management by Walking About)
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-113_9a2bc5e8-2f70-4288-bb88-aeb2de49e955.pdf
http://www.economist.com/node/12075015
http://fortune.com/2012/08/23/management-by-walking-around-6-tips-to-make-it-work/

4. Sarcina: Ce știu – Ce trebuie să știu
COMPETENȚE

Durata: 1h

1. A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și antreprenorial
6. Digitale

INTELIGENȚE

1. Interpersonală
2. Intrapersonală

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități

OBIECTIVE

Descrierea sarcinii:
Veți lucra pe echipe. Veți stabili ceea ce deja știți despre proiect și ce este trebuie să știți pentru a putea
rezolva sarcinile.
Fiecare echipă va primi o foaie de hârtie pe care vor fi reprezentate două coloane, 1. Știu și 2. Vreau să
știu/Ce trebuie să știu
1. Ştiu (În această coloană notați faptele, elementele pe care le cunoaşteți deja referitor la tema abordată)
2. Vreau/Trebuie să ştiu (In această coloană notați acele aspecte, detalii pe care ați dori să le aflați/sunt
necesare referitor la această temă)

Ex.
Ştiu
(În această coloană notați faptele,
elementele pe care le cunoaşteți deja
referitor la tema abordată)

Vreau/Trebuie să ştiu
(In această coloană notați acele
aspecte, detalii pe care ați dori să le
aflați/sunt necesare referitor la această
temă)
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Vedeți anexele 4T Ce știu? – Ce trebuie să știu? – Ce am învățat?, 3T – Planificarea echipei and T4“Fereastra lui Johary”

5. Sarcina: Proiectați modelul expoziției și numiți responsabilitățile
COMPETENȚE

2. Spiritul de inițiativă și antreprenorial

INTELIGENȚE

7. Matematice, științifice și tehnologice

Durata: 30 min
1. Interpersonală
2. Intrapersonală

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități

OBIECTIVE

Descrierea sarcinii:
Echipa dvs. va stabili designul expoziției. Astfel, veți seta numărul de fotografii / imagini și dimensiunile
acestora; împărțiți sarcinile. Pentru a face acest lucru, este necesar ca toți să ajungeți la un acord.

SARCINI DE CERCETARE / DEZVOLTARE

6. Sarcina: Măsurarea temperaturii aerului în zonă central urbană și într-un
ecosistem natural din împrejurimi
INTELIGENȚE

Durata: 2 h

COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
7. Scientific and technological

OBIECTIVE

1.1. Compararea unor indicatori abiotici și biotici din ecositemul natural și ecosistemul
urban-industrializat.

2. Intrapersonală
7. Logică-matematică
8. Naturalistă

Descrierea sarcinii:
Activitatea pe care o veți desfășura pentru realizarea sarcinii constă în:
1. Măsurarea temperaturii aerului în trei zone diferite ale orașului
2. Prelucrarea datelor obținute și interpretarea acestora.
Pentru desfășurarea acestei activități veți forma trei echipe de lucru; Pentru fiecare echipă, sarcinile
sunt următoarele:
1.

măsurarea temperaturii în cele trei zone stabilite ale orașului
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2.

prelucrarea datelor culese în fiecare zonă, de echipa responsabilă cu zona respectivă

3.

prezentarea rezultatelor și concluziilor în urma interpretării datelor culese.

Sarcina 1: pe echipe, după un program stabilit de profesor, vă veți deplasa într-o anumită zonă din localitate.
Veți determina temperatura aerului cu ajutorul termometrului cu mercur, instalat într-o zonă ferită de radiații.
Citiți temperatura aerului înregistrată de termometrul cu mercur, în trei momente diferite ale zilei, la un interval
de 6 ore (dimineața, la prânz și seara, pe cât posibil la aceeași oră). Fiecare grupă va realiza citirea datelor
într-o anumită zonă, stabilită de comun acord cu profesorul, timp de 6 zile consecutiv. Pentru înregistrarea
datelor culese, veți utiliza Anexa 1. După finalizarea sarcinii, datele înregistrate vor fi prezentate celorlalți
colegi.

Sarcina 2: pe echipe, aveți la dispoziție patru zile pentru a prelucra datele culese din teren. Veți reprezenta
grafic variațiile de temperatură pentru fiecare zonă a orașului (fiecare echipă va reprezenta datele obținute din
zona repartizată) pe trei diagrame distincte, folosind diagrame cu coloane.
După aceea, împreună cu celelalte 2 echipe, veți realiza o diagramă cu coloane 3D în care veți reprezenta
comparativ temperaturile din cele trei zone ale orașului, în cele trei momente ale zilei. Aceste diagrame vor fi
prezentate colegilor de clasa în următoarea oră de curs, sub forma unei prezentări PPT. Pentru centralizarea
datelor, veți folosi Anexa 2.

Sarcina 3: veți realiza, pe baza diagramelor realizate împreună cu colegii voștri, o prezentare Power Point, în
care veți prezenta factorii care au determinat variațiile de temperatură la același moment al zilei în cele trei
zone ale orașului. Fiecare echipă va realiza prezentarea PPT pentru zona repartizată.

Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
Se va folosi Fișa de evaluare individuală/de grup pentru T6
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7. Sarcina: Măsurarea cantității de apă prin pecipitații în zonă central urbană și
într-un ecosistem natural din împrejurimi
INTELIGENȚE

Durata: 2 h

COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și antreprenorial
7. Matematice, științifice și tehnologice

OBIECTIVE

1.1. Compararea unor indicatori abiotici și biotici din ecositemul natural și ecosistemul urbanindustrializat.

2. Intrapersonală
7. Logică-Matematică
8. Naturalistă

Descrierea sarcinii:
Veți participa la o activitate de măsurare a cantității de apă din precipitații într-o zonă central urbană
și un ecosistem natural din împrejurimile orașului. Activitatea se va desfășura pe echipe. Veți alcătui două
echipe.

Activitatea 1: în clasă – 1h
Activitatea va fi una de documentare privind aparatul de măsurat - pluviometrul - și modalitatea de
utilizare a acestuia. În acest scop, veți consulta statisticile mediilor anuale de precipitații din datele publice ale
Institutului de Meteorologie și Hidrologie.
Activitatea 2: pe teren
Fiecare echipă va utiliza câte un pluviometru. Sub coordonarea profesorului, o echipă se va deplasa
într-o zonă centrală din localitate, iar a doua echipă, într-o zonă din împrejurimile localității. Fiecare echipă va
monta pluviometrul în teren conform indicațiilor. Pe o perioadă de 30 de zile, notați valoarea cantității de apă
căzută la sol, conform graficului de monitorizare pus la dispoziție de profesor – Anexa 3.
Activitate în clasă - 2h
După colectarea datelor din teren, pentru perioada stabilită, calculați indicele pluviometric al lunii și
faceți o raportare la valoarea ideală, în fiecare din cele două ecosisteme.
Comparați rezultatul obținut prin calcul în cele două ecosisteme și explicați influența cantității de
precipitații asupra biocenozei.
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Alcătuiți o listă cu argumente pentru necesitatea cunoașterii cantității de apă căzută prin precipitații.
Realizați o schemă cu circuitului apei în natură, având la dispoziție Anexa 4.
Website:
https://www.youtube.com/watch?v=Az2xdNu0ZRk
Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
Se va folosi Fișa de evaluare individuală/de grup pentru T6
Li se va cere elevilor să:


explice importanța circuitului apei în ecosistem



identifice disfuncțiile din ecosisteme în cazul variației cantității de precipitații raportat la valoarea
ideală



conceapă un plan de măsuri pentru a menține nivelul constant al apei, în funcție de necesitățile
ecosistemului

8. Determinarea diversității biocenozei în cele două ecosisteme cercetate.
INTELIGENȚE

Durata: 4 h

COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2 Spiritul de inițiativă și antreprenorial
7. Matematice, științifice și
tehnologice

OBIECTIVE

1.1. Compararea unor indicatori abiotici și biotici din ecositemul natural și ecosistemul
urban-industrializat.

2. Intrapersonală
7. Logică /
Matematică
8. Naturalistă

Descrierea sarcinii:
Veți participa la o activitate care se va desfășura în teren. În cadrul acestei activități veți determina și
compara diversitatea biocenozei unui ecosistem antropizat (parc local) și a unui ecosistem natural din
împrejurimile orașului (pajiște sau pădure).
Activitate în clasă (1h)
Înainte de activitatea din teren, veți discuta în echipe despre structura unei biocenoze, categorii trofice, lanțuri
și rețele trofice.
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Activitate pe teren (1h)
Vă veți deplasa pe teren timp de o oră, conform itinerariului stabilit împreună cu profesorul, urmărind
structura biocenozei, distribuția în spațiu a populațiilor. Veți face fotografii și veți preleva probe biologice din
suprafața indicată de profesor.
Activitate în clasă (2h)
În urma activității din teren, în clasă, sub îndrumarea profesorului și folosindu-vă de atlase școlare
botanice și zoologice, veți determina speciile de plante și animale. Veți întocmi o listă de specii pentru fiecare
ecosistem – Anexa 5.
Veți prezenta colegilor din celelalte echipe, printr-un colaj de fotografii, ce ați observat în teren și veți
expune lista speciilor identificate și frecvența lor.
Veți compara structurile celor două biocenoze și veți identifica factorii care influențează diversitatea
biologică.
Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
Se va folosi Fișa de evaluare individuală/de grup pentru T6

Profesorul le va cere elevilor să:


definească biocenoza și să prezinte structura acesteia



identifice specii din diferite categorii trofice



conceapă un eseu în care să prezinte importanța biodiversității și măsurile de conservare a acesteia

9. Sarcina: Identificarea tipurilor de poluanți dintr-o zonă urbană/rurală și
clasificarea acestora
COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și antreprenorial
7. Matematice, științifice și tehnologice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

1.2. Identificarea tipurilor de poluanți/poluare.

Durata: 2 h

2. Intrapersonală
8. Naturalistă
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Descrierea sarcinii:
Veți participa la o activitate ce se va desfășura pe teren. În cadrul acestei activități veți identifica factorii care
contribuie la degradarea mediului într-un perimetru din jurul școlii și îi veți grupa după natura lor (fizici, chimici,
biologici). Înainte de aceasta, prin metoda brainstorming, veți alcătui o listă cu problemele de mediu care apar
de obicei în zonele urbane.
Vă veți deplasa timp de o oră în zona din jurul școlii, urmărind harta pusă la dispoziție de profesor, în care veți
găsi și exemple de degradare a mediului (gunoaie, curs de apă poluat, dovezi de eroziune a solului sau de
compactare, zone fără copaci sau spaţiu verde). Observați şi identificați cauzele şi efectele problemelor care
apar aici. Lucrând pe echipe, veți cerceta problemele legate de :
• Poluarea apei
• Poluarea aerului
• Poluarea sonoră
• Poluarea solului (deşeuri, chimicale etc.)

În urma observațiilor făcute, alcătuiți o listă a problemelor identificate pe care o veți prezenta apoi în clasă.
Veți descrie ceea ce ați văzut, care au fost cauzele degradării mediului şi efectele sale. După ce veți identifica
poluanții care au determinat problemele în teren, realizați o clasificare a acestora.
Fiecare problemă identificată va fi ilustrată într-un desen, pe care îl veți expune la Turul galeriei.
Desenele vor fi realizate de fiecare echipă, fiecare din voi reprezentând o problemă identificată.
Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
Li se va cere elevilor să:
• Definească urbanizarea şi să discute problemele de mediu specifice aşezărilor urbane.
• Identifice probleme de mediu specifice zonei din împrejurimile şcolii şi să discute cauzele şi efectele acestora.
Fiecare profesor are libertatea de a concepe instrumentul de evaluare pe care îl consideră cel mai potrivit.
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10. Sarcina: Efectele urbanizării asupra atmosferei. Interpretarea datelor
de monitorizare a caliății aerului
COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
7. Matematice, științifice și
tehnologice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

1.3. Analiza efectelor impactului antropic asupra mediului.

Durata: 2 h
2. Intrapersonală
8. Naturalistă

Descrierea sarcinii:
În cadrul acestei activități trebuie să măsurați concentrația CO2 din aer și umiditatea relativă a aerului
în zona centrală a orașului și în zona industrială și să comparați aceste date cu indicatorii de calitate a aerului.
Veți forma două echipe care vor culege datele din cele două zone ale orașului.
Prima echipă va citi, timp de 5 zile, de pe panoul de monitorizare instalat în zona centrală a orașului
valorile pentru concentrația dioxidului de carbon și umiditatea relativă a aerului, iar cea de-a doua echipă va
măsura, timp de 5 zile, cu ajutorul unui detector de calitate a aerului și de gaz valorile pentru concentrația
dioxidului de carbon și umiditatea relativă a aerului din zona industrială a orașului în două momente diferite
ale zilei (pe cât posibil la aceeași oră) pe care le veți înscrie într-un caiet de observații, utilizând tabelul din
Anexa 6:
În următoarea oră de curs, veți prezenta datele culese din cele două zone.
Prima echipă va prelucra datele culese de voi, având la dispoziție patru zile în care să prezentați grafic
variațiile celor două mărimi de calitate a aerului. Pentru aceasta veți folosi diagrame tip coloană. Pentru
compararea datelor despre calitatea aerului din cele două zone ale orașului veți folosi o diagramă cu coloane
3D. Aceste diagrame vor fi prezentate colegilor de clasa în următoarea oră de curs.
A doua echipă va culege informații despre indicatorii de calitate ai aerului și pe baza diagramelor
realizate de colegii voștri veți prezenta concluziile referitoare la calitatea aerului din orașul vostru și factorii
care contribuie la poluarea aerului.
Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
Se va folosi Fișa de evaluare individuală/de grup pentru T6
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Durata: 2 h
11. Sarcina: Efectele urbanizării asupra solului și resurselor naturale.
COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
7. Matematice, științifice și
tehnologice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

1.3. Analiza efectelor impactului antropic asupra mediului.

2. Intrapersonală
8. Naturalistă

Descrierea sarcinii:
Veți analiza efectele pe care le au vopselele pe bază de plumb de pe clădiri asupra solului și apei.
Pentru aceasta veți forma trei echipe și veți identifica câte clădiri din cartierul vostru sunt vopsite cu vopsele
pe bază de plumb (var lavabil).
Vă veți documenta despre modul de pătrundere a plumbului în pânza freatică și efectele plumbului
asupra organismului uman.
După aceasta, veți studia amplasarea, în trei cartiere diferite, a containerelor pentru deșeurile
menajere, modul de selectare a acestora și periodicitatea ridicării gunoiului menajer. Veți analiza calitatea
aerului din jurul containerelor de gunoi și gradul de curățenie din jurul acestora.
Rezultatele acestor studii vor fi prezentate pe parcursul următoarei ore de curs.
Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
Se va folosi Fișa de evaluare individuală/de grup pentru T6

12. Sarcina: Efectele urbanizării asupra resurselor de apă (analiza apei).
COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
7. Matematice, științifice și
tehnologice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

1.3. Analiza efectelor impactului antropic asupra mediului.

Durata: 2 h
2. Intrapersonală
7. Logică /
Matematică
8. Naturalistă
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Descrierea sarcinii:
În cadrul acestei activități trebuie să determinați calitatea apei din râul/lacul din apropierea orașului.
Pentru prelevarea probelor de apă, veți forma 4 echipe și vă veți deplasa împreună cu profesorul pe cursul de
apă / lac. Profesorul va efectua instructajul de protecția muncii pentru deplasare și veți fi instruiți asupra tehnicii
de recoltare a probelor de apă de pe firul apei/din lac. Veți semna normele de protecția muncii pe timpul
deplasării pe malul râului / lacului.
Pe echipe, împreună cu profesorul, vă veți deplasa pe malul râului /lacului de unde veți preleva probele de
apă în patru flacoane de polietilenă prevăzute cu dopuri etanșe, pe care le veți numerota cu numere de la 1 la
4 folosind etichete autocolante. Flacoanele vor fi umplute cu apă din râu până la refuz, iar dopul se va fixa în
așa fel încât să nu rămână bule de aer în interiorul vasului. La fața locului, veți determina proprietățile
organoleptice (miros) ale apei, culoarea apei, turbiditatea apei, veți măsura temperatura apei cu ajutorul unui
termometru cu mercur, și veți măsura pH-ul apei cu ajutorul unui pH-metru electronic. Toate aceste informații
vor fi trecute într-un caiet de observație, utilizând tabelul din Anexa 7.
Aveți la dispoziție o săptămână să vă documentați referitor la standardele de calitate ale apei și să le comparați
cu datele culese de voi pe teren. Veți identifica factorii poluanți care au contribuit la poluarea apei.
Pe echipe, veți realiza graficele de evidențiere a variațiilor de temperatură, veți interpreta rezultatele și veți
prezenta concluziile colegilor voștri.
Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
Anexa 8 – Identificarea factorilor care contribuie la degradarea mediului înconjurător din perimetrul din jurul
școlii.
Criterii de evaluare:
Culegerea datelor
-

Respectarea intervalului orar de culegere a datelor

-

Completarea tabelului din caietul de notițe

Prelucrarea datelor
-

Modul de realizare a graficelor

-

Executarea corectă a graficelor care să evidențieze variațiile de temperatură
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Prezentarea concluziilor
-

Modul de interpretare a graficelor

-

Modul de prezentare a concluziilor.

13. Sarcina: Efectele urbanizării asupra resurselor de apă (practicile de
conservare a apei).
COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
7. Matematice, științifice și
tehnologice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

1.3. Analiza efectelor impactului antropic asupra mediului.

Durata: 4 h
2. Intrapersonală
8. Naturalistă

Descrierea sarcinii:
Activitate în clasă – 1h:
1. În cadrul echipei, descrieți modul cum folosiți apa și alcătuiți o listă pe care o veți prezenta celorlalți colegi.
După aceasta, desenați situaţiile în care voi credeți că apa a fost irosită. Veți arăta desenele voastre celorlalți
colegi şi veți discuta despre metodele prin care puteți folosi apa mai eficient. Creați o listă cu metodele prin
care apa poate fi conservată sau poate să nu fie irosită.
2. Activitate pe teren:
(1) Pe perioada unei săptămâni, păstrați o evidenţă a apei folosită de voi. Puteți să vă inspirați sau să
folosiți modelul “Măsurarea apei” – Anexa 9. Notați numărul litrilor de apă folosiţi pentru fiecare
activitate. Construiţi planul de măsurare a apei împreună cu colegii de echipă.

Vă veți ghida după tabelul prezentat de profesor şi veți aduna cantitatea de apă folosită într-o perioadă dată.
Veți colora partea de jos a tabelului în momentul în care ați consumat cantitatea de apă trecută în coloanele
de deasupra. În cazul spălării vaselor şi a rufelor veți afla cantitatea de apă ce vă revine prin împărţirea
numărului de litri la numărul de persoane.
Activitate în clasă – 2 h:
3. Peste o săptămână, prezentați concluziile modului în care ați folosit apa pe parcursul unei săptămâni:
eficient sau nu. Prezentați colegilor dacă ați irosit cel puţin o dată apa. Discutați în echipe și cu clasa.
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Discutaţi motivele pentru care apa nu trebuie irosită.
-

în viitor sursele de apă sunt limitate

-

necesităţile oamenilor pentru folosirea apei vor creşte

-

costurile pentru folosirea apei trebuie să fie cât mai mici.

Gândiți un plan de conservare a apei care să conţină un set de activităţi prin care voi puteți să conservați
apa la şcoală şi acasă.
Identificați de la 3 până la 5 metode prin care puteți să conservați apa. Realizați un poster cu metodele
identificate.

Activitate în clasă – 1 h:
4. Prezentați colegilor dacă practicile voastre de conservare a apei au produs diferenţe în ceea ce priveşte
cantitatea apei folosită în prima săptămână. Prezentați comparația dintre cantitatea de apă folosită în prima
săptămână și cantitatea de apă folosită în săptămâna a doua, când ați pus în aplicare planul de conservarea
al apei. Care practică este mai uşor de adaptat? Şi care este mai dificilă? Doriți să adoptați alte metode de
conservare a apei?

Creați un afiş care să arate beneficiile conservării apei. Afişele pot include multe lucruri pe care oamenii le
pot face să salveze apa.
Afișele realizate vor fi expuse la Turul galeriei

Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
Cereţi elevilor să:
• Arate metodele prin care apa poate fi conservată.
• Compare cantitatea de apă folosită înainte şi după implementarea planului de conservare al apei.
(realizat în Concluzii)
Cereţi elevilor să scrie un articol în care să arate de ce cred ei că este importantă conservarea apei.
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14. Sarcina: Văd, mă întreb, întreb

Durata: 1 h

COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
3. Sociale și civice
4. Comunicare în limba maternă

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

Analiza efectelor impactului antropic asupra mediului.

1. Interpersonală
2. Intrapersonală
3. Vizuală / Spatială
6. Verbală / Lingvistică
7. Logică / Matematică

Descrierea activității:
- determinați modul în care practicile de conservare a apei îmbunătățesc modul de viață.
- identificați măsurile obișnuite de conservare a apei pe care le pot schimba sau adopta.
- recunoașteți importanța conservării apei.

15. Sarcina: Planificarea evaluării echipei/de grup

Durata: 1 h

COMPETENȚE

3. Sociale și civice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități

1. Interpersonală
2. Intrapersonală

Descrierea sarcinii:
Veți evalua toate obiectivele stabilite în cea de-a 3-a sarcină, obiectivele individuale și de echipă, precum și
responsabilitățile de a reflecta asupra lucrurilor pe care le faceți bine și a aspectelor care trebuie îmbunătățite.
Instrumente de evaluare (grile…): Se evaluează.
3T- Planificarea echipei

Notele profesorului:
Vedeți anexele - 3T Planificarea echipei și T1-T3-“Belbin pentru studenți”
Website-uri pentru explorare:
http://www.belbin.com/media/1336/belbin-for-students.pdf
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16. Sarcina: Pregătirea posterului pentru expoziție

Durata: 2 h

COMPETENȚE

4. Comunicare în limba maternă
5. Comunicare într-o limbă străină
6. Digitale

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

4.1. Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare (orale și de scriere).
5.2. Învățarea editării informațiilor în diverse programe.

1. Interpersonală
3. Vizuală / Spatială
6. Verbală / Lingvistică
7. Logică / Matematică

Descrierea sarcinii:
Pentru această Sarcină trebuie să folosiți calculatoarele. Veți selecta cea mai potrivită aplicație pentru a
redacta documentele și a insera imagini în ele.
Veți lucra pe echipe, veți produce un șablon/tamplate pentru fiecare aplicație și veți arăta celorlalți.
Împreună veți selecta cel mai frumos și mai complet model.
Aveți posibilitatea să utilizați Photoshop, Paint sau orice program de editare.
Echipa dvs. va fi responsabilă de realizarea unei părți a posterului. După selectarea șablonului, veți lucra pe
echipe pentru a completa conținutul.
Trebuie să aveți grijă să folosiți cuvinte și expresii corecte. Trebuie să descrieți fotografiile.

17. Sarcina: Învățarea termenilor din postere în limba engleză
INTELIGENȚE

Durata: 1 h

COMPETENȚE

4. Comunicare în limba maternă
5. Comunicare într-o limbă străină
6. Competențe digitale

OBIECTIVE

4.1. Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare (orale și de scriere).

6. Verbală / Lingvistică

Descrierea sarcinii:
Veți folosi un șablon dat de profesor și în echipe veți scrie termenii specifici: urbanizare, impact antropic, specii
indicatoare, ecosistem, poluanti etc. Apoi, lista va fi tradusă în limba engleză la ora de engleză cu ajutorul
profesorului și / sau a web-ului, dicționarului.
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18. Sarcina: Traducerea posterelor în limba engleză / (se evaluează)
INTELIGENȚE

Durata: 1 h

COMPETENȚE

4. Comunicare în limba maternă
5. Comunicare într-o limbă
străină
6. Competențe digitale

OBIECTIVE

4.1. Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare (orale și de scriere).

6. Verbală / Lingvistică

Descrierea sarcinii:
După traducerea posterelor în limba română, le veți traduce în engleză, pe echipe. În acest scop, veți utiliza
lista de termeni comună întocmită la sarcina anterioară. Puteți utiliza dicționare pentru traducere. Puteți împărți
conținutul și fiecare din voi să traducă o secvență. La sfârșit, veți pune cap la cap secvențele și veți obține
conținutul întreg.
Această sarcină va fi evaluată:
-

Fiecare echipă va evalua partea din postere tradusă de altă echipă, asistați de un profesor de

engleză, care îi va corecta. Elevii vor folosi listă de termeni comună pentru a corecta textul. La sfârșit,
posterele vor avea forma corectă, gata pentru imprimare.
Notele profesorului:
Profesorul va superviza modul în care lucrează echipele și va oferi sugestii pentru îmbunătățire. Profesorul va
asigura logistica (computer și softuri). Profesorul trebuie să urmărească activitatea elevilor și să îi corecteze.

SARCINI FINALE

19. Sarcina: Organizarea expoziției- Turul galeriei

Session: 30 min

COMPETENȚE

1.
A învăța să înveți
2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
3. Sociale și civice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități

1. Interpersonală

Project Number: 2016-1-ES01-KA201-025091

Descrierea sarcinii:
Odată ce ați terminat aspectul posterelor și imaginile care vor fi expuse, le veți da celor responsabili să le
verifice și să le corecteze. Dacă este necesar, veți face modificări, astfel încât să vă asigurați că aspectul este
bine scris și structurat.
Odată ce ați realizat planurile, veți revizui posterele pentru a evita posibilele greșeli.
După aceasta, trebuie să organizați expoziția, să discutați cu reprezentanții instituțiilor și să faceți o schemă
de plasare a posterelor și desenelor.

20. Sarcina: Diseminarea posterelor

Durata: 1 h

COMPETENȚE

2. Spiritul de inițiativă și
antreprenorial
3. Sociale și civice
4. Comunicare în limba maternă
7. Matematice, științifice și
tehnologice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

4.1. Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare (orale și de scriere).

1. Interpersonală
6. Verbală / Lingvistică

Descrierea sarcinii:
Va trebui să pregătiți în clasă, scris și oral, ceea ce veți spune când veți disemina posterele. Veți repeta, de
asemenea, în clasă.
Trebuie să identificați cele mai adecvate locuri unde puteți disemina posterele:
●

Locuri unde ați primit ajutor financiar pentru tipărirea posterelor

●

Piețe

●

Vecinătăți ale zonelor comerciale

●

Magazine

●

Radio

●

Tv

●

Parteneri ai școlii

●

Alte școli
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După identificarea locurilor, veți lucra în echipe pentru realizarea sarcinii. Toate echipele va trebui să
participe la activitate.
21. Sarcina: Pregătirea scenetei

Durata: 3 h

COMPETENȚE

4. Comunicare în limba maternă
8. Expresivitate și conștientizare
culturală

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități

1. Interpersonală
4. Kinestezică /
Corporală
6. Verbală / Lingvistică

Descrierea activității:
Veți putea crea personaje și situații folosind cuvintele-cheie din întreaga activitate: urbanizarea, ecositemul
natural și ecosistemul urban-industrializat, poluanți, apă, oameni etc.

Realizați un scurt scenariu care să ilustreze nevoia de a proteja mediul prin utilizarea rațională a apei, evitarea
poluării și utilizarea modalităților de conservare a biodiversității, precum și impactul pe care îl au oamenii
asupra biodiversității, ca urmare a urbanizării.
Interpretați rolurile create pentru a putea prezenta proiectul tuturor invitaților printr-o scurtă scenetă.

22. Sarcina: Evaluarea finală a echipelor

Durata: 1 h

COMPETENȚE

3. Sociale și civice

INTELIGENȚE

OBIECTIVE

0.1. A lucra în echipă și a-și asuma responsabilități

1. Interpersonală

Descrierea sarcinii:
Veți evalua obiectivele și responsabilitățile stabilite în cadrul activității de planificare a echipei înainte de a
reflecta la lucrurile pe care le-ați făcut bine și la aspectele care trebuie îmbunătățite
A se vedea anexele - 3T -Planificarea echipei și T1-T3-Belbin_pentru_elevi
Website-uri pentru explorare:
http://elf.cs.pub.ro/mps/wiki/_media/old/2008-2009/laboratoare/lab-01-test-rol-echipa-evaluare.pdf
http://www.belbin.com/media/1336/belbin-for-students.pdf
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ANEXE
9T-13T VĂD_MĂ ÎNTREB_ÎNTREB
9T-13T-VT_9T-13T VĂD_MĂ ÎNTREB_ÎNTREB – PDF
Anexa_1_Tabel Zone
Anexa 2_Măsurarea temperaturii
Anexa 3_Măsurarea apei cu pluviometrul
Anexa_4_circuitul apei
Anexa_5, 6, 7, 8
Anexa_9_Măsurarea apei
T1-T3-BELBIN_PENTRU_ELEVI
T4-FEREASTRA_LUI_JOHARY
T15 -10 REGULI_DE_BRAINSTORMING

