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Proiect Clean Air 2  

Un concept – structura planului de învățământ 

Rezultat intelectual: 01 

Denumirea partenerului: Krakow Smog Alert 

Țara: Polonia 

 

 

A  Parte generală 

A.1 Titlul programului 

Jocul interactiv Clean Air ca instrument pentru un mediu curat. 

 

A.2 Obiectivul programului 

Obiectivul este de a forma o atitudine prin care copiii care participă la programul de formare devin „mesageri” 

conștienți și activi ai educației privind poluarea aerului. Obiectivul principal al formării este de a oferi 

cunoștințe copiilor și de a-i ajuta să dobândească o înțelegere holistică a problemei poluării aerului. Programul 

acordă atenție și profesorilor. Își propune să abiliteze profesorii să folosească metode interactive (joc) și să le 

angajeze independent; în acest sens, obiectivul final al programului este de a ajuta profesorii să dezvolte 

abilitățile necesare pentru a crea lecții eficiente despre poluarea aerului. Clean Air 2 este complementar 

programului Clean Air și ideea din spatele acestuia a apărut ca urmare a cererii profesorilor de a utiliza metode 

digitale mai interactive și inovatoare în procesul de învățare. 

A.3 Grup țintă 

 

• Copii de la școlile primare și secundare 

• Profesori de la școlile primare și secundare 

• Părți interesate (în special în timpul testării pilot) de la instituții de învățământ etc. 

• Părinți 

• Locuitori/cetățeni și potențialul lor pentru reducerea poluării aerului 

• Utilizatori/vizitatori online vizați etc. 

 

A.4 Obiectivele programului 

Profesorii vor primi produse noi (joc cu film introductiv și scenariu de lecție adaptat jocului) care pot 

îmbunătăți viziunea de predare/formare privind poluarea aerului, efectele asupra sănătății și conștientizarea  

cetățeniei; 

Prin activități de formare, profesorii vor fi echipați cu materiale educaționale inovatoare și interactive despre 

poluarea aerului pentru a fi utilizate în continuare cu elevii în clasă; 

Copiii vor avea o motivație mai mare să studieze despre poluarea aerului/mediu curat; 

Copiii și profesorii vor fi competenți în chestionarea și analiza critică; 
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Copiii și profesorii își vor spori interesul și capacitatea de a participa la luarea deciziilor privind poluarea  

aerului; 

Copiii și profesorii își vor schimba comportamentul în ceea ce privește problemele legate de poluarea  

aerului. 

A.5 Principii didactice 

– Predare interactivă folosind tehnologii digitale: Principiile sunt legate de următoarele componente: (1) 

predare științifică – predare care implică știința și noile tehnologii, (2) finalitatea noilor tehnologii – noile 

tehnologii ar trebui utilizate cu scopuri determinate exact, (3) diviziunea contextuală – pregătirea unei bune 

structuri de conținut – secțiuni și module, (4) amplitudine – definește conținutul modulelor - teorie, întrebări, 

exemple, probleme, exerciții, (5) vizualizare – fiecare modul ar trebui să combine text și elemente vizuale 

adecvate pentru înțelegerea contextului, (6) învățare activă și predare educațională – elevii trebuie să fie 

implicați în învățarea activă, (7) adaptabilitatea noilor tehnologii în funcție de nevoile elevilor și profesorilor 

și de obiectivele învățării, (8) funcționare ușoară – accentul trebuie pus pe performanța sarcinii în loc de 

gestionarea problemelor tehnice. 

–  Pedagogia muncii: Învățarea se bazează pe activitatea practică și nu este determinată de teorie. Studenții 

învață făcând produsele utile sau furnizând servicii utile altora.  

– Învățare prin cooperare: Învățarea are loc într-un context de colaborare și provine din interacțiunea dintre 

cursanți și cu profesorul. Se bazează pe cooperarea din procesul de producție. 

– Învățarea bazată pe investigare: Cursanții învață empiric prin experiența personală din situații din viața 

reală printr-un fel de rezolvare rudimentară a problemelor sau grupare experimentală. Învățarea se bazează pe 

explorarea unui spațiu de soluționare pentru problemele din lumea reală în mod experimental, prin încercări și 

erori care implică activitatea în grup. 

– Metoda naturală: Învățarea se bazează pe o abordare inductivă, globală. Este întotdeauna bazată pe situația 

actuală de viață a studenților. În acest caz viața este concepută ca un concept larg care include natura, natura 

în sine și aspectele sociale și politice ale vieții contemporane. 

– Centre de interes: Învățarea se bazează pe interesele de învățare și curiozitatea cursanților. Cursanții în 

contextul școlii și în acord cu alții aleg singuri la ce să lucreze și cum să exploreze subiectul de interes. 

A.6 Cerințe de admitere și reglementări de evaluare 

Nu 

 

B Partea specifică 

 

B.1 Organizarea procesului educațional 

• Muncă individuală în mediu interactiv 

• Muncă în grup 

• Materiale extracuriculare 

B.2 Conținut 
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Un titlu de conținut Durata în minute 

Modulul 1: Influența poluării asupra sănătății 

și calității vieții 
20 minute 

Modulul 2: Poluare generată de transport  20 minute 

Modulul 3: Poluare industrială 20 minute 

Modulul 4: Emisii reduse 20 minute 

Modulul 5: Campanie de protecție a mediului 20 minute 

Modulul 6: Rezumat și evaluare 20 minute 

 

Descrierea rezultatelor învățării pentru fiecare modul: 

Modulul 1: 

• Copiii au cunoștințe despre impactul poluării aerului asupra sănătății umane 

• Copiii dobândesc date prin simțuri 

• Copiii comunică date și informații într-o formă adecvată 

Modulul 2: 

• Copiii descriu modurile în care oamenii modifică mediul 

• Copiii caracterizează poluarea gazoasă împreună cu identificarea surselor 

• Copiii ascultă și vorbesc despre experiențe 

• Copiii contribuie la discuțiile în grupuri mici și mari 

• Copiii înțeleg clar, interpretează și explică aspecte legate de poluarea aerului și, de asemenea, sunt 

capabili să estimeze, să evalueze și să ajungă la concluzii 

• Copiii sunt capabili să construiască explicații 

Modulul 3: 

• Copiii descriu modurile în care oamenii modifică mediul 

• Copiii caracterizează poluarea industrială  

• Copiii ascultă și discută despre experiențe 

• Copiii contribuie la discuțiile în grupuri mici și mari 
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• Copiii înțeleg clar, interpretează și explică aspecte legate de poluarea aerului și, de asemenea, sunt 

capabili să estimeze, să evalueze și să ajungă la concluzii 

• Copiii sunt capabili să construiască explicații 

 

Modulul 4: 

• Copiii descriu modurile în care oamenii modifică mediul 

• Copiii caracterizează poluarea asociată cu emisii reduse 

• Copiii ascultă și discută despre experiențe 

• Copiii contribuie la discuțiile în grupuri mici și mari 

• Copiii dezvoltă gândire investigativă științifică și critică 

• Copiii înțeleg clar, interpretează și explică aspecte legate de poluarea aerului și, de asemenea, sunt 

capabili să estimeze, să evalueze și să ajungă la concluzii 

• Copiii sunt capabili să construiască explicații 

Modulul 5: 

• Copiii fac alegeri înțelepte în ceea ce privește utilizarea resurselor naturale și reciclarea materialelor 

• Copiii cunosc practici sigure, ecologic adecvate și etice 

• Copiii știu ce acțiuni pot întreprinde cetățenii 

• Copiii pot comunica concluzii valide 

Modulul 6: 

• Copiii definesc poluarea aerului și efectul acesteia. 

• Copiii enumeră efectele poluării aerului asupra sănătății umane. 

• Copiii grupează și scalează sursele de poluare a aerului. 

• Copiii definesc și folosesc corect toate cuvintele cheie. 

• Copiii descriu unele principii cheie care susțin prevenirea și controlul poluării. 

 

Metode de verificare a rezultatelor învățării 

Test de evaluare în modulul 6 

Implicarea în munca în echipă 

Activitate în timpul lecțiilor 

 

Competențe cheie: 

Colectarea, analiza și organizarea informațiilor 
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Comunicarea ideilor și a informațiilor 

Activități de planificare și organizare 

Colaborarea cu alții în echipe 

Folosirea ideilor matematice și a tehnicilor 

Rezolvarea problemelor 

Folosirea tehnologiei 

Termeni literari cheie: 

Aer, poluare atmosferică, benzo(a)piren, cele mai bune practici de mediu (BEP), ardere, îngrijire, mașini, 

schimbare, coșuri de fum, curat, cărbune, conservare, ecosistem, emisii, energie, pe cale de dispariție, mediu, 

valori de mediu, echipament, etică, evacuări, fabrici, guvern, sănătate, încălzitoare, produse de om, impacturi, 

implementare, grup de interese, investiga, local, întreținere, particule, pulberi în suspensie, permise, poluare, 

proteja, rare, resursă, restricții, siguranță, smog, fum, surse, tehnologie, amenințat, transport, apă, lemn, muncă. 

B.3 Materiale de învățare și de citit  

Materialele pentru fiecare modul vor fi disponibile pe site-ul web al proiectului. 

B.4 Furnizori de formare 

Programul va fi prezentat profesorilor de către partenerii de consorțiu în timpul evenimentelor de multiplicare.  


