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Modulul I
ALIMENTE PROASPETE DIN
ÎMPREJURIMI

PRINCIPII ŞI OBIECTIVE

ROMANIA MODUL 1:
ALIMENTE PROASPETE DIN ÎMPREJURIMI
PRINCIPIILE PROIECTULUI “LECŢIILE NATURII”
• Natura are beneficii multiple
• Natura prezintă diversitate
• Deşeuri = sursă de hrană
Obiective generale:
• Conştientizarea beneficiilor multiple pe care ni le oferă natura
• Descoperirea diversităţii în natură
• Înţelegerea conceptului economiei circulare
• Conştientizarea schimbării obiceiurilor de consum şi a consecinţelor
• Promovarea valorilor tradiţionale şi a produselor naturale
Arii curriculare:
Ştiinţele naturii, Ştiinţe sociale, Arte, Tehnologie, Limbă şi
comunicare
Grupa de vârstă: 12-16 ani

INSPIRĂ-TE
INSPIRA
INSPIRAŢI
ŢI--VĂ

Valorile din jurul nostru
Pentru a stârni interesul elevilor şi a-i antrena putem
oferi una (sau mai multe) din următoarele activităţi:
Să descopere că în
• Se face o ieşire din şcoală într-un loc unde elevii pot
natură lucrurile au
admira frumuseţea naturii şi pot descoperi valorile ei
beneficii multiple
adevărate (grădina şcolii, parcul apropiat). Această
Conştientizarea
ieşire inspiră elevii să observe
valorilor locale
natura ca fiind mediul tuturor
vieţuitoarelor.
COMPETENŢE De exemplu plantele constituie hrană
pentru animale.
Competenţe
OBIECTIVE

analitice: observaţii, Găsiţi trei exemple din jurul vostru!
analize, concluzii,
gândire critică

• Se pot urmări filme,
videoclipuri sau sliduri:
http://www.youtube.com/watch?v=fzyt8t6W8Pk, în care
elevii vor descoperi peisajul pitoresc, autentic
transilvănean şi modul de viaţă tradiţional. Pe aceste
meleaguri trăiesc oamenii care transmit din generaţie
în generaţie cunoştinţele de a produce cele necesare
vieţii: mâncarea, produse de lungă
folosinţă, dar tot acest mediu serveşte şi
pentru recreere.
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Nota profesorului:
Se poartă discuţii pe marginea filmului vizionat.
Ce înseamnă acest peisaj pentru voi?
Care sunt resursele acestei regiuni?
Peisajele observate au un potenţial economic valoros:
biodiversitate, eco-agro turism, viaţa sălbatică.
Deci se observă beneficiile multiple ale naturii: producţia
alimentelor: grădini, terenuri unde se cultivă legume, fructe,
păşuni cu animale.
Se poartă discuţii despre schimbarea obiceiurilor de nutriţie din
ultima perioadă.
De unde provin alimentele, cum sunt pregătite. Cum a fost în
trecut, cum este astăzi ?
Ce fel de schimbări au intervenit ?
Reflectaţi asupra consecinţelor schimbărilor.
Agricultura tradiţională însemna bunăstarea
producătorului: producerea celor necesare, loc
de muncă, transmiterea valorilor spirituale, morale.
În zilele noastre în supermarketuri se cumpără produse importate
de la distanţe mari la preţuri variabile, ambalajele folosite devin
instantaneu deşeuri.
Biofermele asigură hrană de calitate, procesate ecologic şi
sănătoase, dar nu toate familiile îşi pot permite.

DESCOPERIŢI
DESCOPERĂ
Cu ce ne hrănim?
De unde provine mâncarea?
OBIECTIVE

De la biofermă

Promovarea valorilor
tradiţionale şi a
produselor naturale Piaţa locală
Folosirea resurselor
locale disponibile.
Conştientizarea
schimbărilor obiceiurilor de consum şi a
consecinţelor

.
COMPETENŢE
Munca în echipă,
gândire critică,
deprinderi
antreprenoriale,
analiză şi luarea
deciziilor

sau de la supermarket.
În natură asigurarea hranei se realizează
în diferite moduri. Iarna ursul hibernează.
Păsările migratoare parcurg distanţe
lungi ca în anotimpul rece să-şi
găsească de mâncare. Veveriţele
îşi depozitează hrana pentru iarnă;
de ce nu am face şi noi la fel?
Urmăriţi perseverenţa
veveriţei:
http://www.youtube.com/watch?v=UpCP__O8qNE
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Faceţi o plimbare la piaţa cea mai apropiată şi la un
supermarket. Alegeţi 5-6 produse alimentare de bază care pot
fi produse şi în regiunea voastră, dar în supermarket sunt din
import: ex. produse lactate-iaurt, legume-usturoi, ceapă,
fructe- mere, băuturi răcoritoare şi notaţi datele: preţul, locul
de provenienţă, termen de garanţie, etc.
Realizaţi o analiză comparativă pentru produsele alimentare
luate din cele două locuri. Uitati-vă la video clipurile de mai
jos, apoi răspundeti la întrebările de mai jos: Cum au fost
preparate? Cum se face iaurtul? Aţi putea pregăti si voi?
http://www.youtube.com/watch?v=kecBi27dhjw&feature=
related şi
Ce fel de ceapă luăm?
http://www.youtube.com/watch?v=CD-qPKKbyE&feature=related
Unde au fost produse? Cum au fost procesate?
Adunaţi informaţii despre modul de împachetare: ce tip de
materiale s-au folosit, deşeurile produse, soarta acestora
după folosire, etc.
De la ce distanţă au fost transportate?
SUPERMARKET
Produs

Ceapă
Usturoi
Morcovi
Cartofi
Mere
Lactate
……….
……….

Locul de
provenienţă

Distanţa
( km)

Termen
de
garanţie

PIAŢA LOCALĂ
Preţul

Preţul

Locul de
provenienţă

Distanţa
(km)

Termen de
garantie
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Amprenta ecologică
Amprenta ecologică exprimă impactul realizat de activităţile
unei populaţii umane asupra mediului înconjurător.
Reprezintă suprafaţa de uscat şi luciu de apă necesare pentru
a asigura resursele pentru consum şi a asimila deşeurile
produse de respectiva populaţie, caracterizată printr-un
anumit standard de viaţă. Despre amprenta ecologică aflaţi
mai multe:
http://lefo.wikispaces.com/Amprenta+ecologica sau
www.generatiaverde.ro, http://www.ceasulcuc.ro/mediu/ ,
http://myfootprint.org/en/visitor_information/,
Cantitatea de CO2 generată pentru producerea,
transportul si distributia produsului câteodată este
inscriptionată pe eticheta produsului, reprezentând amprenta
de carbon a acestuia. Aflaţi amprenta ecologică de CO2
emis în timpul producerii, procesării, împachetării şi
transportului produselor alimentare analizate mai înainte
până când ajung pe masa voastră folosind site-ul:
www.mtvsz.hu/karbonkalkulator
Comparaţi: 1. Energia necesară pentru producere,
procesare, împachetare, transport.
2. Preţul şi prospeţimea produselor alimentare locale cu cele
de la supermarket.
Ce conţine preţul produselor? (procesarea, ambalarea, costul
transportului, etc.)
Care este contribuţia gazelor emise în timpul transportului
asupra schimbărilor climatice?
Găsiţi alternative pentru a reduce impactul negativ al
transportului asupra mediului.
Analizaţi problematica ambalajelor, deşeurilor în procesele
de mai sus.

ÎNŢELEGEŢI

Cum ne pregătim hrana sănătoasă?
OBIECTIVE

Hrana sănătoasă presupune ingrediente naturale şi
proaspete. Pentru conştientizarea necesităţii
Conştientizarea
alimentaţiei sănătoase elevii pot iniţia un proiect,
avantajelor alimenapoi pot pregăti o campanie de nutriţie sănătoasă
taţiei sănătoase
şi conştientă. Urmăriţi cum se prepară zacusca Să înţeleagă că
o mâncare tradiţională, care înmagazinează
natura are beneficii
nutrienţii şi savoarea verii şi-i păstrează fără
multiple
conservanţi pe parcursul iernii:
COMPETENŢE
http://www.youtube.com/watch?v=CxOP5zKm7ZQ
Creativitate, gândire
critică , deprinderi Folosind produse locale ingredientele rămân
proaspete, drumul parcurs este mult mai scurt
antreprenoriale
(deci amprentă ecologică mai redusă), se poate
asigura o alimentaţie sănătoasă, iar resturile
rămase pot fi compostate, ceea ce înseamnă că se
ajunge la varianta circulară. Solul obţinut prin
compostarea resturilor menajere se va folosi din
nou pentru fertilizarea naturală a solului. În
acest fel se poate evita folosirea îngrăşămintelor
chimice.
Acest procedeu pe care-l puteţi urmări pe cele două
filme era utilizat şi mai de mult, şi este ecologic.
http://www.youtube.com/watch?v=pjuQU2SlkkI
http://www.youtube.com/watch?v=W_pnXilN560&fe
ature=related
Discutaţi în cadrul grupei avantajele
acestei metode.

ÎNŢELEGEŢI

Ce ne învaţă natura ?
OBIECTIVE
Elevii să înţeleagă
cum putem imita
natura, ajungând de la
economia liniară la cea
circulară

COMPETENŢE
Creativitate,
gândire critică,
analiză

În natură nu se produc deşeuri. Cum rezolvă
natura această problemă ?
Cum funcţionează în natură, să urmărim filmul
Get loopy http://bit.ly/IJHXDe
Deşeurile înseamnă hrană: în natură totul este
reciclat astfel încât ceea ce pare a fi deşeu
este de fapt hrană pentru următorul ciclu. De
exemplu, frunzele moarte ale copacilor vor
îmbunătăţi solul în care creşte un nou copac.
Această înţelegere poate fi aplicată pentru a
transforma sistemele de producţie ale
oamenilor care sunt în prezent liniare în
sistemele cu circuit închis, în care resursele
limitate sunt utilizate eficient şi existenţa
deşeurilor este eliminată sau redusă
semnificativ.

APLICĂ
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ

Obiective
Elevii să ajungă la
concluzia că
folosind produse
locale se vor hrăni
sănătos
Se conştientizează
rolul economic al
produselor
autohtone

Competenţe
Deprinderi
antreprenoriale,
munca în echipă,
creativitate

Aţi aflat multe despre ciclul de producere al
diferitelor produse alimentare.
Discuţii: Analizaţi diferite metode de a ţine legumele,
fructele la iarnă. Resturile rămase în urma
acestor procese se pot composta. Întrebaţi
bunicii cum era pe vremea când ei erau
copii?
Pregătiţi alte meniuri care să se bazeze pe cele
constatate.
Cina din apropiere
Grupuri de elevi stabilesc meniul de o zi /
săptămână folosind produse locale de
sezon.
Idei: meniuri de ocazii în diferite anotimpuri
Preparaţi şi în şcoală diferite salate din fructe, legume
de sezon, folosiţi condimente de preferinţă din
regiunea noastră.
Organizaţi târgul de bucate preparate de voi în şcoală.
Grupuri de elevi aduc de acasă reţete tradiţionale şi
scriu o carte de bucate (ex. prăjitură cu mere, etc.)
Se poartă discuţii despre potenţialul economic al
regiunii: turismul gastronomic, ecologic, se
accentuează rolul generaţiei tinere.
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Compostaţi în grădina şcolii
Urmărind
indicaţiile, construiţi o ladă de
.
compost şi depuneţi resturi organice. În
două săptămâni va fi populată de animale
care vor descompune biomasa depusă.
Urmăriţi lunar schimbările, gândiţi-vă
cum veţi folosi solul. Sugestii: plantaţi
flori, în grădina de condimente, etc.
Construiţi uscător de fructe folosind
cutii de bere (upcycling). Instrucţiunile le
găsiţi:
http://gyumolcsaszalo.wordpress.com/201
1/03/14/bemutattuk-az-aszalonkat/...
sau pe http://think.transindex.ro/?p=6958
Vizită la o biofermă tradiţională
Observaţi cum trăiesc animalele
domestice în condiţii naturale. Vizita va fi
pregătită în prealabil, elevii se
documentează, adună informaţii despre
alimente, şi alimentaţie sănătoasă. Cu
această ocazie vor observa o gospodărie:
grădina, curtea, cum trăiesc animalele. Ce
se întâmplă cu resturile organice - aici nu
se pierde nimic.
Iniţiaţi o campanie
Prezentaţi rezultatele obţinute şi
convingeţi colegii, părinţii şi liderii şcolii
referitor la favorizarea produselor locale .
Să se comercializeze produse locale şi la
chioşcul şcolii.

Trhjk

j

Grădina de condimente
Natura are beneficii
multiple: multe plante
pot fi folosite ca şi
condimente iar cu
plantele medicinale
se pot vindeca diferite boli.
Amenajaţi un colţ în grădina
şcolii şi plantaţi plante de
condimente. La ce sunt folosite
aceste plante?
Folosiţi solul rezultat din
compostare în această
grădină cu plante.
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EVALUARE & RECAPITULARE
Scoala /clasa
Nume
Marcaţi din fiecare coloană afirmaţia care consideraţi că este cea mai potrivită!

Gândire critică
Analiza
informaţiilor

Judecarea
informatiilor

Creativitate

Transfer

Reflectii & Evaluare

Folosirea
imaginaţiei

Iniţiative

Distribuire

Reflectare

Evaluare

Pot analiza
informaţii şi
le pot rezuma
şi singur. Pot
folosi
rezultatele
pentru luarea
deciziilor.

Mă uit
totdeauna la mai
multe produse
alimentare şi
pot judeca ce
impact are
producerea lor
asupra mediului.

Îmi pot folosi
imaginaţia
pentru a găsi
un nou înţeles
al informaţiilor
chiar şi fără
ajutor.

Conduc în
mod activ
testarea şi
încercarea
unor noi
activităţi
şi idei.

Împart ideile
mele tot
timpul cu
oricine
vorbind,
scriind, şi
folosind
mijloacele de
socializare.

Îmi place să
reflectez
asupra celor
învăţate şi
celor auzite
pentru că îmi
vin idei noi.

Pot să-mi
evaluez
progresul
realizat în
procesul de
învăţare şi
de
înţelegere.

Pot analiza
informaţii şi
le pot rezuma
cu ajutorul
prietenilor.
Pot folosi
rezultatele
pentru luarea
deciziilor
numai cu
ajutor.

Mă uit deseori
la mai multe
produse
alimentare şi
pot judeca ce
impact are
producerea lor
asupra mediului.

Îmi place să
realizez
legături între
idei noi şi
înţelesul lor.
Pot lucra
numai cu ajutorul
prietenilor.

Încerc idei
şi
activităţi
noi, dar
am nevoie
de ajutor
din partea
prietenilor
sau a
profesoril
or.

Îmi place să
impart ideile
mele cu
prietenii,
familia şi
profesorii.

Îmi place să
reflectez
asupra celor
învăţate şi
celor auzite,
dar am nevoie
de ajutor
pentru a
elabora idei
noi.

Am nevoie
de ajutor ca
să-mi
evaluez
progresul
realizat în
procesul de
învăţare/
înţelegere.

Pot analiza
informaţii şi
le pot rezuma
cu ajutorul
profesorului.

Câteodată mă
uit la produsele
alimentare şi
pot judeca ce
impact are
producerea lor
asupra mediului.

Îmi este greu
să realizez
legături între
idei noi şi
înţelesul lor,
fără ajutorul
unui adult.

Mă alătur
prietenilor
când
încearcă
idei şi
activităţi
noi.

Împart ideile
mele când
sunt întrebat

Când am
învăţat ceva,
am nevoie de
ajutor pentru a
reflecta mai
profund.

Am nevoie
de ajutor
pentru a
evalua
progresul
meu în
învăţare/
intelegere.

Mi se pare
Nu suntşi linkuri laPrefer
mi se
Prefer să-i” Lecţiile
Prefer să
nu
Urmăresc
Alte Module
altesăresurse
pentru
Naturii”
găsiţi pe
greu să
conştient că
spună ce
las pe alţii
împart ideile
instrucţiunile
www.lessonsfromnature.org
analizezProiectului
produsele
înseamnă
în frunte
mele, şi mă
şi învăţ
informaţiile
cumpărate au
lucrurile.
să încerce
simt nervos
informaţiile
şi să le rezum
impact asupra
ideile şi
dacă ele nu
care mi se
fără ajutorul
mediului.
activităţile
vor fi
dau.
profesorului.
noi.
acceptate.

Încerc
site-ul

să
evaluez
progresul
meu în
procesul de
înţelegere/
învăţare.
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EVALUARE & RECAPITULARE
Întrebări

După activităţile
din cadrul LN

Comentaţi (cum s-a schimbat
gândirea ta)

Ce fel de lecţii ne dă
natura?

Natura are beneficii
multiple. Puteţi să daţi
exemple?

Ce credeţi că înseamnă
“deşeuri = sursă de
hrană”? Cunoaşteţi
aplicaţii din lumea
reală?
Ce noutăţi aţi
descoperit despre
natură?

În ce măsură te-au
inspirat experienţele
LN să gândeşti pozitiv
despre viitor?
Alte Module şi linkuri la alte resurse pentru “ Lecţiile Naturii”găsiţi pe site-ul
proiectului www.lessonsfromnature.org

