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Ride and Smile -  Activități 
educaționale privind 
conștientizarea aspectelor lega-
te de mediu

Modulul: 
Efectul de seră și schimbările climatice

Grup țintă:
9-11 ani

Discipline: Științe primare și științe sociale, Matematică, Limba italiană, Limba engleză, Arte, Geografie, Istorie
Subiect: Efectul de seră și schimbările climatice
Durată: 40 ore
Material: Utilizarea echipamentelor digitale (LM, calculator, cameră și cameră video), software educațional, consumabile
materiale reciclate, video, carti, ghiduri, pliante, materiale distribuite de asociațiile de mediu care activează in zonă

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Științe

Descriere: 
Având în vedere daunele provocate mediului de către om, aceasta devine o provocare inevitabilă pentru 
viitor generații pentru a planifica educația ecologică pentru dezvoltarea durabilă, înțeleasă ca un pro-
ces de reformă a modului de viață și de concepere a mediului. Activitățile propuse vizează conducerea 
elevilor la dobândirea integrală a conștientizării rolului lor în protecția mediului înconjurător, pornind de 
la cunoașterea teritoriului și a problemelor aferente utilizării resurselor în mod nesustenabil ex.(poluare, 
producția de deșeuri, gestionarea resurselor naturale, modificarea ecosistemelor ...). 
Intervenția educativă a școlii, promovând „o pedagogie activă” a medierii, care sporește „experiența, explo-
rarea, relația cu semenii, cu natura, obiectele, arta, teritoriul” (din Indicații pentru Curriculum), este esențial 
astfel încât copilul să poată integra diferitele aspecte ale realității, să reflecteze asupra comportamentului 
corect pentru protecția mediului și a resurselor sale, educarea cu privire la „bunele practici” pentru dezvol-
tarea durabilă. 
Devine din ce în ce mai important să reeducăm, adulții și copiii împreună, la o logică care are natura și re-
sursele în esență, pentru a evita deteriorarea ecosistemului, precum  și risipa, consumul excesiv și nemoti-
vat care, chiar și în activitățile de zi cu zi,  pot fi evitate.

Vor fi create căi semnificative, cu activități de cercetare și experimentare care vor permite depășirea
barierelor între discipline. Cursul își propune să instruiască cetățeni conștienți și responsabili, într-un cadru 
european și global, spre protecția mediului natural prin: conștientizarea deplină a rolului lor în protejarea
mediului; cunoașterea teritoriului și a problemelor legate de utilizarea  mediului într-un mod nesustenabil;
dezvoltarea capacității de a gestiona și de a proiecta noi soluții; dobândirea de cunoștințe referitoare la
sistemele de mediu și relațiile care le integrează; conștientizarea faptului că marile probleme ale
omenirii poate fi rezolvată doar printr-o colaborare strânsă și prin respectarea diversității umane.



Cerințe de învățare:  
Elevii 
• Cunoașterea modului de explorare a unui mediu.
• Cunoașterea modului de identificare a unei probleme, analizarea 
acesteia și elaborarea propunerilor/soluțiilor.
• Dezvoltarea capacităților de prevenire şi rezolvare a situaţiilor pro-
blematice

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
1. Obiective de învățare din Curriculumul Național
• Cunoașterea zonei prin abordare perceptivă și observare directă;
• Identificarea și descrierea elementelor fizice și antropice care 

caracterizează peisajele mediului de viață și ale realității;
• Recunoașterea intervenției umane pozitive și negative în mediul de 

viață a cuiva;
• Observarea și interpretarea transformărilor naturale ale mediului și 

cele făcute de om;
• Descrierea fenomenelor simple ale vieții de zi cu zi referitoare la 

schimbările climatice;
• Utilizarea internetului pentru a găsi știri și informații;
• Prezentarea datelor de observare prin tabele, hărți, diagrame și 

Scheme;

2. Obiective de învățare/ Programa școlară
• Sensibilizarea cu privire la importanța respectării și protecției me-

diului;
• Explorarea elementelor tipice ale unui mediu natural și artificial;
• Cunoașterea și dobândirea atitudinii de protecție și respect față de 

mediu și ființe vii;
• Identificarea unei probleme de mediu, analizarea și elaborarea 

unor propuneri de soluții;
• Explorarea elementelor tipice ale unui mediu natural și artificial ca 

un sistem ecologic;
• Identificarea situațiilor actuale de respect / exploatare a mediului;
• Identificarea principalelor efecte ale intervenției umane asupra 

mediului;
• Utilizarea resurselor naturale comune (apă, aer, sol ...) într-un mod 

conștient și responsabil;
• Forme practice de reutilizare a materialelor;



• Cunoașterea problemei distribuției resurselor pe Pământ, a 
cantității acestora și regenerarea lor;

• Promovarea atitudinilor adecvate pentru respectarea și protejarea 
mediului;

• Încurajarea reflectării faptului că mediul este un bun care trebuie 
apărat;

• Să-și Analizarea propriilor comportamente prin evaluarea 
consecințelor pe care le pot avea privind sănătatea și mediul;

• Dezvoltarea unei „sensibilizări cu privire la mediu” pentru a
• participa la propriile alegeri de mediu, care vizează cel mai înalt 

nivel
• de bunăstare și sănătate;

3. Competențe specifice
• Achiziționarea și interpretarea informațiilor;
• Gestionarea situațiilor problematice;
• Încurajarea reflectării faptului că sănătatea și mediul sunt atuuri 

care trebuie apărat (protejat);
• Să-și Analizarea propriilor comportamente prin evaluarea 

consecințelor pe care le pot avea privind sănătatea și mediul;
• Sprijinirea elevilor în dezvoltarea unei „sensibilizări cu privire la me-

diu” pentru a participa în mod activ și conștient în alegerile lor de 
mediu, care vizează cel mai înalt nivel de bunăstare și sănătate;

4. Atingerea competenței
• Fiți conștienți de faptul că toată lumea cu propriile comportamente 

poate contribui la schimbarea climatică.



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 1
Introducere 

Identificarea și 
înțelegerea 
factorilor 
climatice

Recunoașterea 
elemente-
lor prin care 
schimbarea 
climatică se 
manifestă

Activitatea introductivă (Captarea atenției)
• Profesorul începe lecția prin a întreba: Ce este schimbarea climatică?
• elevii discută între ei tema și dau propriile opinii
• elevii se uită la filmulețe despre schimbarea climatică.

Activitatea principală
• elevii analizează factorii și elementele climatice: ploaia, vântul și în spe-

cial temperatura.

Activitatea finală
• elevii concluzionează prin a desena și a ilustra impresiile proprii despre 

temă.

Elevii 
• dobândesc și 

interpretează 
informații

• rezolvă situații  
problematice

• dezvoltă o  
sensibilitate cu privire 
la mediu, o activizare 
în privința alegerii în 
mod conștient  
mediul de viață în 
așa fel încât acesta 
să vizeze cel mai  
înalt nivel de 
bunăstare și 
sănătate.

echipamente digi-
tale (LM, calculator, 
cameră și cameră 
video) software 
educațional; consu-
mabile;
materiale reciclate; 
video; cărți; ghiduri; 
broșuri; material dis-
tribuite de asociațiile 
de mediu care își 
desfășoară activita-
tea în domeniu.

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o&ab_channel=CaritasLodigiana
https://www.youtube.com/watch?v=fFDxfikcZJI&ab_channel=Saint-GobainItalia



Impresii



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățares

Faza 2
A recunoaște 
comportamen-
tele virtuoase 
și implemen-
tarea acestora 
pentru a înce-
tinii procesul 
de schimbare 
climatică

Activitatea intorductivă (Captarea atenției)
• Profesorul deschide/începe o dicuție după vizionarea unui filmuleț
• elevii încearcă să identifice cauzele schimbării climatice, pentru a 

înțelege ce înseamnă efectul de seră, identificarea legăturii între cauză 
și effect.

• elevii identifică comportamentele care cauzează schimbările identificate.

Activitatea principală
• elevii crează afișe prin care rezumă cauzele și efectele schimbării clima-

tice și a poluării apei, aerului și a solului.
• unde este posibil elevii pot face activități în grădină sau curtea școlii, 

eventual în parcuri pentru a studia și a cerceta prin observare caracteris-
ticile și habitatul insectelor polenizatoare, de asemenea observarea celor 
mai potrivite specii de plante.

Activitatea finală
• elevii fac provocări (concursuri) legate de durabilitate (sustenabilitate), 

teste, jocuri.
• verde prietenos: a găsii activități prietenoase cu mediu
• Țintiți cârtița…și jos cu risipa(jocuri)

Elevii 
• dobândesc și 

interpretează 
informații

• rezolvarea situațiilor 
problematice

• dezvoltă o  
sensibilitate cu privire 
la mediu, o activizare 
în privința alegerii în 
mod conștient  
mediul de viață în 
așa fel încât acesta 
să vizeze cel mai  
înalt nivel de 
bunăstare și 
sănătate.

echipamente digi-
tale (LM, calculator, 
cameră și cameră 
video) software 
educațional; consu-
mabile;
materiale reciclate; 
video; cărți; ghiduri; 
broșuri; material dis-
tribuite de asociațiile 
de mediu care își 
desfășoară activita-
tea în domeniu.

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
https://www.youtube.com/watch?v=VxdusxIRIkQ&ab_channel=iolanz
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4DcrFeRQo&ab_channel=MauroBorgarello
https://wordwall.net/play/11192/027/334
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Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 3
-Folosirea in-
ternetului pen-
tru a găsii știri 
și informații
-reprezentarea 
datelor prin 
diagrame, ta-
bele

Activitatea intorductivă (Captarea atenției)
• Profesorul și elevii introductivă elementele care provoacă poluarea 

Activitatea principală
• elevii analizează datele referitoare la emisiile diferitelor mijloace de 

transport
• elevii analizează datele referitoare la emisiile mijloacelor de transport din 

propriile lor orașe/localități
• elevii analizează legătura dintre calitatea aerului și efectul acestuia asup-

ra sănătății oamenilor.

Activitatea finală
• elevii fac grafice (pe hârtie și digitale)
• elevii fac un model de 3D referitor la emisie-km-persoană

Elevii 
• dobândesc și 

interpretează 
informații

• rezolvă situații  
problematice

• dezvoltă o  
sensibilitate cu privire 
la mediu, o activizare 
în privința alegerii în 
mod conștient  
mediul de viață în 
așa fel încât acesta 
să vizeze cel mai  
înalt nivel de 
bunăstare și 
sănătate.

echipamente digi-
tale (LM, calculator, 
cameră și cameră 
video) software 
educațional; consu-
mabile;
materiale reciclate; 
video; cărți; ghiduri; 
broșuri; material dis-
tribuite de asociațiile 
de mediu care își 
desfășoară activita-
tea în domeniu.

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o&ab_channel=CaritasLodigiana
https://www.youtube.com/watch?v=fFDxfikcZJI&ab_channel=Saint-GobainItalia
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Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 4
A recunoaște 
comportamen-
tele virtuoase 
și implemen-
tarea acestora 
pentru a înce-
tinii procesul 
de schimbare 
climatică

Activitatea introductivă (Captarea atenției)
• Profesorul și elevii se adâncesc în Agenda 2030.
• Elevii analizează fenomenul de Greta Thumberg
• Elevii vizionează filmulețe referitor la temă

Activitatea principală
• elevii studiazăă amprenta ecologică și capacitatea biologică
• elevii calculează propriile amprente ecologice și a familiilor lor cu ajutorul 

calculatorului dezvoltat de WWF.

Activitatea finală
• se deschide o discuție despre amprenta ecologică
• jocuri didactice/quiz
1.”Măsoară amprenta ta ecologică”
2.”Calea cea bună”.

Elevii 
• dobândesc, 

interpretează 
informații

• rezolvă situații  
problematicee

• dezvoltă o  
sensibilitate cu privire 
la mediu, o activizare 
în privința alegerii în 
mod conștient  
mediul de viață în 
așa fel încât acesta 
să vizeze cel mai  
înalt nivel de 
bunăstare și 
sănătate.

echipamente  
digitale (LM, calcu-
lator,
cameră și cameră
video) software
educațional; 
consumabile;  
materiale reciclate; 
video; cărți; ghiduri;
broșuri; material  
distribuite de 
asociațiile
de mediu care își
desfășoară 
activitatea în dome-
niu.

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
https://www.teleambiente.it/greta_thunberg_2019_personaggio_dell_anno/
https://www.youtube.com/watch?v=rYCG_Ko9ikg
https://www.youtube.com/watch?v=CiGG1xbglAk&ab_channel=geom.SilvioPopoli
https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica
https://wordwall.net/play/11229/150/208
https://wordwall.net/play/12365/845/768



Impresii


