INSPIRAŢI
INSPIRA
ŢI--VĂ
MODULUL 6: PLANURI DE VIITOR
Lumea în care trăim (50 min.)
OBIECTIVE

•

să captăm
atenţia elevilor
asupra tematicii
modulului.

Pentru a inspira elevii prin frumusețea naturii
putem alege în curtea școlii sau în apropierea
școlii un loc sub un copac, lângă o pădure, o apă
sau pe un deal, unde să se desfășoare activitatea
noastră.

Joc didactic: elevii sunt rugați să descrie un
copac (pom fructifer) din mai multe perspective:
observaţia,
îmbrățișându-l, privindu-l de la câțiva pași
conversaţia,
distanță și culcându-se sub acesta. Utilizând
creativitatea,
cuvintele prin care au descris arborele din diferite
brainstorming.
perspective (folosindu-se de simțuri: mirosul,
văzul, gustul, simțul tactil) rugăm elevii să
alcătuiască o scurtă poezie despre natură.
•
În sala de clasă putem utiliza poze sau filme
despre natură pentru a inspira elevii:
http://www.lessonsfromnature.org/bg/index.php?option=com_phocado
wnload&view=category&id=4&Itemid=107
Slide Show;
COMPETENŢE

•

http://www.newscientist.com/blogs/nstv/2011/05/time-lapse-tuesdaymilky-way-shines-through-sandstorm.html
Videoclip (2:40 minute) de Sandrine Kerstemont;
http://www.youtube.com/watch?v=lmIFXIXQQ_E&feature=related
Videoclip (0:40 secunde) despre succesiunea anotimpurilor –”Un an în
40 de secunde”.

INSPIRAŢI
INSPIRA
ŢI--VĂ
Lumea în care trăim (50 min.)

Pe baza observațiilor efectuate (imagini, clipuri video sau în natură)
începeți o discuție punând următoarele întrebări:
•
Ce înseamnă natura pentru voi?
•
Ce fel de resurse naturale cunoașteți ?
•
Există relații între mediu și viețuitoare? Precizați modul în care
diferitele elemente ale naturii interacționează!
“Ce înseamnă natura pentru voi?”
Natura este sursa de viață și energie pentru toate ființele vii. Ea ne
dă resursele, ne oferă adăpost. Este important ca elevii să înțeleagă că
noi suntem o parte integrantă a biosferei.
“Ce fel de resurse naturale cunoașteți?”
Resursele naturale sunt toate cele necesare vieții (hrană, apă curată
și aer), precum și alte materiale necesare (lemn, petrol, metale, minerale
etc.) fabricării miilor de obiecte care ne înconjoară. Resursele naturale
pot fi epuizabile (neregenerabile: petrol, cărbune, gaze naturale,
minerale, săruri) și regenerabile (energia solară, vântul, apa, energia
geotermală, lemnul). Unele resurse naturale se formează ușor, altele
necesită milioane de ani pentru a se forma din nou. Alte resurse sunt
“veșnice” (energie solară sau geotermală) fiind prezente până când
Soarele și Pământul există.
Dacă epuizăm resursele naturale, viața noastră nu va mai putea
continua în modul în care ne-am obișnuit. Prin urmare, este necesară
utilizarea rațională a resurselor naturale, astfel încât să menținem
echilibrul natural.
“Există relații între mediu și viețuitoare? Precizați modul în care
diferitele elemente ale naturii interacționează!”
Elementele naturii interacționează în armonie. Ciclurile naturale
susțin echilibrul din natură. În natura, totul este într-o relație, fiecare
ființă are locul și rolul bine stabilit. Uneori acest echilibru este perturbat
de calamitățile naturale (erupții vulcanice, cutremure, viituri etc.) care ne
reamintesc de puterea naturii.

DESCOPERIŢI
Principiile naturii (50 min.)
•
OBIECTIVE

•

să descopere
principiile
naturii.
COMPETENŢE
•
observaţia,
conversația,
gândirea
analitică, munca
în echipă.

Elevii vor descoperi felul în care funcționează
natura, adică principiile naturii.
Activitatea se poate derula în natură ori în clasă.
Elevii lucrând în echipe vor folosi imaginea
despre un cireș pentru a răspunde la întrebările
adresate. Profesorul va citi un text referitor la
cele ce urmează a fi descoperite:
“…Imaginați-vă cireșul: miile de flori ale cireșului
dau roade pentru păsări, oameni și numeroase
alte animale. În cele din urmă fructele
neconsumate cad pe pământ, semințele prind
rădăcini și cresc. Cine s-ar plânge la vederea unui
sol acoperit cu o grămadă de flori de cireș?

Cireșul produce o cantitate uriașă de flori și fructe, fără a perturba
mediul în care trăiește. Odată ce au ajuns pe sol, roadele cireșului se
descompun și hrănesc diferite microorganisme, insecte, gândaci, plante,
animale, chiar și solul. Deși cireșul produce mai mult material decât este
necesar pentru a supraviețui, această bogăție a evoluat (de-a lungul a
milioane de ani de încercări și reușite) și persistă deoarece menține
varietatea și bogăția din natură. De altfel fertilitatea cireșului susține
viața din jurul său. Gândiți-vă, cum ar fi arătat lumea în care trăim
(mediul creat de om), dacă ar fi fost proiectat în acest fel? …” (William
McDonough & Michael Braungart, "Cradle to Cradle“, 2002).
Utilizând imaginea (Fig. 1.) și ascultând citatul despre cireș, elevii
vor descoperi beneficiile copacului asociate cu:
•
•
•
•

frunzele și florile;
crengile și trunchiul;
rădăcina;
frunzele, florile, fructele, semințele și crengile uscate.

DESCOPERIŢI
Principiile naturii (50 min.)
Fig. 1. Cireșul

DESCOPERIŢI
Principiile naturii (50 min.)

Beneficiile descoperite sunt notate pe fișe de lucru și urmează a fi
grupate în funcție de principiile naturii:

Deșeuri=hrană

Utilizarea energiei solare

Beneficii multiple

Natura optimizează

Puterea diversității

Autoreglare prin feedback

Mai multe informații despre principii puteți afla accesând pagina:
http://www.lessonsfromnature.org/ro/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=82&Itemid=86
Clasificarea beneficiilor enumerate în funcție de principiile naturii:
Deșeuri=hrană
Toate organele cireșului sunt consumate de diferite viețuitoare chiar și cele
aflate în putrefacție. Ele sunt hrană pentru descompunători (bacterii,
ciuperci, gândaci, miriapode și alte insecte).
Beneficii multiple
Toate exemplele date în fișa de lucru dovedesc beneficiul multiplu oferit de
cireș.
Puterea diversității
Cireșul întreține diversitatea prin prezența sa. Cireșul atrage multe ființe vii
oferind sursă de hrană și adăpost.
Utilizarea energiei solare
Fotosinteza.

DESCOPERIŢI
Principiile naturii (50 min.)
Fișă de lucru

Beneficii asociate cu frunzele și florile copacului:

Beneficii asociate cu crengile și trunchiul (scoarța) copacului:

Beneficii asociate cu rădăcina copacului:

Beneficii asociate cu părțile uscate (aflate în descompunere) ale
copacului:

ÎNŢELEGEŢI

OBIECTIVE
să descopere
ciclul de viață al
speciilor;
să cunoască
sistemul de
fabricare al
produselor și
economia liniară.

“Ciclul de viață” a unui produs (50 min.)
Pornind de la ideea “cum ar fi arătat lumea de
azi dacă ar fi fost proiectată precum cireșul”, elevii
vor înțelege diferența dintre economia liniară,
adoptată azi de majoritatea lumii și economia
circulară, care se bazează pe principiile naturii.
Urmăriți videoclip-ul-Ciclul de viață al unui
stejar: Videoclip (1:15 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=4BtKAkP5xOk

COMPETENŢE
observaţia,
gândirea
analitică,
gândirea critică,
învățare prin
investigare,
conversația.

Se pot da mai multe exemple pentru cicluri de
viață: metamorfoza insectelor, metamorfoza
amfibienilor, ciclul de viață la plantele anuale și
bienale.
Observați “Viața” unui pantof:
Investigare: Împărțiți elevii în 4-5 grupuri.
Fiecare grup va aborda unul dintre punctele-cheie
ale “vieții” pantofului:

•
materii prime (resurse naturale, umane și financiare) utilizate în
procesul de fabricare;
•
energia utilizată în procesul de fabricare;
•
împachetarea și transportul produsului;
•
utilizarea și soarta pantofului după utilizare.
În urma prezentării aspectelor din viața pantofului, elevii vor
putea răspunde la următoarele întrebări:
•
Care sunt etapele din “viața” unui pantof?
•
Ce fel de substanțe intră în sistemul de fabricare și utilizare al
pantofului, ce fel de substanțe ies din acest sistem?
•
Unde și cum se generează deșeurile?
•
Ce putem învăța de la acest sistem, comparându-l cu cireșul?

ÎNŢELEGEŢI
Ciclul de viață a unui produs (50 min.)
Fișă de lucru - ”Viața pantofului”
Cerințe

Analizează viața unui
pantof ca un sistem!
1.Materii prime utilizate
în fabricare.
2.Energia utilizată în
fabricare.
3.Împachetare și
transport.
4.Utilizare și soarta
pantofului după utilizare.

Gândește-te la...
Care sunt etapele din
“viața” unui pantof?
Ce fel de substanțe intră
în sistemul de fabricare
și utilizare al pantofului,
ce fel de substanțe ies
din acest sistem?
Unde și cum se
generează deșeurile?
Ce putem învăța de la
acest sistem,
comparându-l cu cireșul?

APLICAŢI
Să regândim viitorul!

OBIECTIVE
să descopere
noi soluții pentru
modul de
fabricare și
utilizare al
produselor de pe
piață;
să adopte ideile
noi pentru a crea
produse de
viitor.
COMPETENŢE

Utilizați imaginile și videoclip-urile pentru a
exemplifica economia liniară și cea circulară sau
pentru a realiza o comparație între cele două tipuri
de economii:
•economia circulară:
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/videos
Videoclip (3:48 min.) Re-thinking ProgressCircular Economy, "Ellen MacArthur“ Foundation.

•“ciclul de viață” al pantofului:
http://www.youtube.com/watch?v=hDOHExtc7WY
Videoclip (5:23 min.)- Business Case Study 2:
Nike, “Ellen MacArthur” Foundation.

observaţia,
comparația,
creativitatea,
munca în echipă,
gândirea
analitică, spiritul
de inițiativă.
Prin dezbatere putem afla următoarele:
Ce este diferit în ceea ce au văzut față de situația actuală?
Ce soluții au descoperit elevii din imagini sau din filme pentru o
economie circulară?
În final elevii vor proiecta un pantof (telefon mobil, laptop etc.), al
cărui ciclu de viață este în concordanță cu principiile naturii (deșeuri =
hrană, energie solară, diversitate, etc.).

APLICAŢI
Să regândim viitorul!
Fig. 2. Modelul economiei liniare

APLICAŢI
Să regândim viitorul!
Fig. 3. Modelul economiei circulare.

