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Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Harghita 

- newsletter-ul proiectului – 

Metodologie pentru activități ecologice 

 

 

Consiliul Judeţean Harghita a semnat în luna octombrie a anului 2013 contractul de finanţare 

pentru proiectul de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita. Valoarea fără TVA 

a proiectului este de aproximativ 164 milioane de lei, finanţat în proporţie de 70,5% din 

fonduri europene, 14,2% din fonduri de la bugetul de stat, iar în proporție de 15,3% din 

fonduri de la bugetul Consiliului Județean Harghita. Proiectul reinventează întregul proces al 

managementului deşeurilor în judeţ, de la colectare până la depozitare finală.  

 

Dezvoltarea metodologiilor de predare a cunoștințelor despre mediu și gestionare a deșeurilor 

a fost scopul principal al trainingurilor organizate de Consiliul Județean Harghita în cadrul 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Harghita.” 

 

Organizatorii au furnizat informații legate de protecția mediului, economia de resurse, 

sortare, colectare selectivă, reciclare, compostare pentru a putea realiza în instituțiile de 

învățământ diferite activități cu elevii legate de protecția mediului și managementului 

deșeurilor. Profesorii au primit pe lângă informațiile necesare și  tipuri de proiecte 

trimestriale și anuale, tipuri de activități și metodologia de desfășurare pentru programa 

școlară.  

 

În următoarele rânduri găsiți câteva tipuri de proiecte care pot fi puse în practică în cadrul 

activităților desfășurate cu elevii. Pentru eventuale informații și materiale suplimentare, 

expertul în probleme ecologice Pakot Mónika, poate fi contactat prin adresa de email 

pakotmonika@gmail.com.  

Tematicile prezentate în cadrul acestui newsletter sunt următoarele: I. Schimbările climatice 

și pădurile; II. Reciclarea şi resursele ; III. Protecția mediului, educație,  compostare pentru 

profesori; IV. Plantele medicinale ca resurse naturale 

 

I. SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI PĂDURILE 

 

Scopuri generale 

Posibilitățile educației alternative sunt destul de limitate, astfel de oportunități sunt oferite 

numai prin proiecte similare sau prin fundații și ONG-uri. Vrem să promovăm acest tip de 

educație în cadrul temei noastre prin punerea în evidență a posibilităților oferite de această 

formă de educație, cu prezentarea unor exemple. 
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Privind pedagogia pădurii, un exemplu foarte bun este Ungaria unde toate direcțiile silvice de 

stat dispun de infrastructură și specialiști care oferă drept serviciu făcut societății acest tip de 

educație și conștientizare. Astfel, toți elevii au șansa de a participa la programe tematice care 

de altfel sunt foarte variate, incluzând pe lângă educație ecologică, protecția naturii și 

mediului, pedagogia pădurii și activități de păstrarea datinilor, tras cu arcul, etc.  

Programele de pedagogia pădurii, școala despre pădure sunt foarte răspândite în occident, au 

deja o tradiție veche și se bucură de o mare popularitate. 

 Elevii sunt foarte preocupați de protecția mediului, schimbările climatice și defrișările de 

păduri. Este o experiență concretă faptul că datorită fluxului de informații din secolul al XXI-

lea elevii sunt deja informați asupra acestor aspecte. Având în vedere acest fapt, cea mai 

importantă misiune a profesorilor este de “a pune lucrurile la locul lor” adică de a oferi 

informații corecte, autentice, de a ajuta elevii să vadă conexiunile, a filtra fluxul de 

informații. 

Clarificarea conceptului de defrișare a pădurilor, prin ce alte căi se poate distruge, calamita și 

păgubi pădurea. Ce efect are schimbarea climatică asupra pădurilor. 

Cunoașterea conceptului de gospodărire durabilă a pădurilor. Pădurea ca și resursă 

regenerabilă. Cum să folosim resursele noastre în mod sustenabil. Cum să procedăm noi ca 

oameni simpli pentru a exercita o presiune mai mică asupra pădurii. Exemple figurative, 

tehnici de prezentare prin care să favorizăm înțelegerea proceselor globale ce se petrec în 

zilele noastre.  

Perceperea faptului că pădurea este singura metodă aplicabilă la scară globală prin care 

putem contracara încălzirea globală și implicit schimbările climatice, pe lângă prevenție. Ce 

metode accesibile pentru oameni există, pentru a se implica în lupta împotriva schimbărilor, 

prin folosirea integrată a terenurilor intravilane luând în considerare cele de mai sus. 

Prezentarea prin exemple actuale, pe cât posibil din împrejurimile noastre, a schimbărilor 

care urmează să se producă din cauza încălzirii globale și a schimbărilor climatice. Pădurea 

este unul dintre cele mai complexe sisteme naturale și ca atare poate reacționa spectaculos la 

efectul schimbărilor climatice. 

Conștientizarea oamenilor că activitățile de zi cu zi, precum și acțiunile noastre au un efect 

asupra naturii, că exercităm o oarecare presiune asupra mediului care se reflectă asupra 

pădurilor din regiune. Ce efecte are folosirea pădurii ca și resursă într-o lume globală și în 

regiunea noastră. 

Zona Covasna – Harghita - Mureș denumită și Ținutul Secuiesc este o zonă acoperită într-o 

proporție de 50% de păduri. Atât cei care trăiesc aici în prezent cât și generațiile viitoare 

trebuie să conștientizeze că orice schimbare datorată schimbărilor climatice va avea un 

impact major asupra zonei. Orice schimbare cantitativă dar și calitativă a pădurii va influența 

major viața actuală a locuitorilor, atât din prisma mediului înconjurător cât și din perspectivă 
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economică. Silvicultura, gospodărirea pădurilor și prelucrarea lemnului sunt elemente cheie 

ale regiunii, datorită proporției ridicate de păduri din zonă. Beneficiile provenite din păduri 

sunt cruciale pentru sustenabilitatea financiară a regiunii. Întinderea pădurilor, calitatea și 

starea lor determină nivelul de trai al locuitorilor actuali ai zonei și nivelul de ocupație din 

zonă. Aceste lucruri vor avea un impact major în primul rând asupra vieții elevilor de azi.  

Elaborarea planurilor de învățământ, pentru a face cunoscute interacțiunile dintre pădure și 

schimbările climatice. Elevii ca și reprezentanți ai generațiilor viitoare pot fi educați cel mai 

eficient cu ajutorul cadrelor didactice. Dacă cadrele didactice vor orienta corespunzător pe 

această temă și sunt și ei conștienți de profunzimea problemelor, investiția în această temă va 

fi fructificată cel mai abundent în viitor.  

Cel mai important obiectiv este capacitatea cadrelor didactice de a dobândi o viziune clară cu 

privire la tema de mai sus și angajamentul lor față de formarea ecologică a elevilor. Acest 

scop se realizează dacă și cadrele sunt informate cu privire la ceea ce se realizează prin 

aprofundarea cunoștințelor din domeniu și cunoașterea situației reale din zonă privind 

pădurile și efectele schimbărilor climatice. 

Activități practice: ce pot face eu pentru mediul înconjurător, susținerea biodiversității, creare 

de noi habitate. Activități care atrag atenția, sunt interesante, focusează concentrarea copilului 

asupra temei și oferă experiență care poate fi repetată și acasă. 

Competențe dobândite 

Metoda cea mai eficientă este dacă putem sensibiliza asupra unei teme, deoarece astfel putem 

motiva. Cum să motivăm elevii că acțiunile împotriva schimbărilor sunt necesare, cum să 

conștientizăm că și copiii, ca viitori adulți, pot avea un cuvânt de spus în eforturile de 

contracarare a schimbărilor climatice.  

Ce putem face ca și cadre didactice și elevi pentru a schimba percepția celorlalți din jurul lor 

pentru a se implica în această luptă. Transmiterea cunoștințelor: cadru didactic —> elev —> 

părinte, bunici, prieteni. Este foarte important ca toate cunoștințele acumulate să nu le păstrez 

doar pentru mine, pentru că aceasta înseamnă doar un singur om care acționează 

corespunzător. Dacă încerc să implic și comunitatea din jurul meu aceasta va însemna mai 

mulți oameni și mai multe acțiuni.   

Elaborarea planurilor corespunzătoare și eficiente pentru educarea ecologică și 

conștientizarea generațiilor viitoare. Cum să angajăm și să motivăm elevii față de acest 

subiect. 

 Programe educaționale cu orientare practică, dobândirea experienței concrete prin activități 

de grup și activități individuale. Punem accent pe munca de tip cercetare, exploratoare, 

creatoare. Contact direct cu natura, mediul înconjurător, cunoștințe dobândite prin experiență.  
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Cunoașterea conceptului de pădure și cunoașterea proceselor ce se desfășoară în pădure. 

Expresia „nu vedem pădurea de copaci” este mai actuală ca oricând. 

Utilizarea pădurii în diferite scopuri și cum se poate schimba acest lucru datorită schimbărilor 

climatice. Gospodărirea durabilă a pădurii. Înțelegerea conceptului de gospodărire durabilă. 

Importanța economică a pădurilor și ca atare factorii ce determină viața noastră de zi cu zi. 

Clarificarea eventualelor confuzii create în urma campaniilor pentru protejarea pădurilor ce 

se propagă în media, cunoașterea unor surse de informare autentice și de încredere pentru a 

susține planurile de învățământ dedicate elevilor.  

Formarea unei păreri corecte și echilibrate despre subiectul păduri, ce este susținută de 

cunoștințe ce țin seama de aspectul ecologic, cel de mediu și cel economic. Transmiterea 

acestor abilități elevilor. 

Cunoașterea unor surse de informare, site-uri web, publicații ce pot ajuta cadrul didactic în 

atingerea obiectivelor de mai sus. Organizații, personalități din domeniul conștientizării, 

educației ecologice, educației alternative și pedagogiei pădurii și datele acestora de contact. 

Tema 1: Pădurea și schimbarea climei  

Scop:  

 Cunoaşterea participanţilor, iniţierea programului, împărțirea părerilor despre temă;  

 Conștientizarea importanței rolului ecologic, social și economic al pădurii. Dintre cele 

trei roluri, care are prioritate în perspectiva schimbărilor climatice; 

 La ce interacțiuni ne putem aștepta de la raportul schimbări climatice ↔păduri. 

Activități: discuții, argumente pro și contra, analize, întocmire de planuri, stabilirea unor 

programe practice. 

Metodologie: Prezentare, discuții purtate pe tema respectivă, păreri împărtășite și dezvoltarea 

ideilor. Exemple globale și locale (ex. uscarea pinilor) motive și soluții posibile. Dezvoltarea 

unor metode și prezentarea lor, urmând să se prezinte cât mai pe înțelesul elevilor, 

schimbările climatice și efectul acestora asupra pădurii. Activități practice care servesc 

înțelegerea temei. 

Durata: 30 de minute 

Tema 2: Pădurea ca și ameliorator al climei 

Scop:  

 La ce ne servește pădurea și ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea în anumite regiuni? 
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 Ce fac copacii pentru noi? 

 Problematica CO2. Pădurea este metoda cea mai ieftină de a reduce cantitatea de  

CO2 folosit în cursul fotosintezei și astfel este singura soluție aplicabilă la scară 

globală pentru contracararea efectelor de seră; 

 Pădurea ca și regulator al umidității aerului și al temperaturii; 

 Pădurea ca și soluție pentru reducerea efectelor negative ale vântului și viscolului de 

zăpadă. 

Activități: discuții, argumente pro și contra, analize, întocmire de planuri, stabilirea unor 

programe practice. 

Metodologie: Prezentare, discuții purtate pe tema respectivă, păreri împărtășite și dezvoltarea 

ideilor. Exemple globale și locale (ex. păduri amelioratoare de climă, Depresiunea Carpatică - 

unul dintre cele mai complexe sisteme ecologice și biogeografice) posibile scenarii privind 

efectele schimbărilor climatice, din perspectiva pădurilor. Dezvoltarea unor metode și 

prezentarea lor urmând să se prezinte cât mai pe înțelesul elevilor schimbările climatice și 

efectul acestora asupra pădurii. Activități practice care servesc înțelegerea temei. 

Plantarea puieților ca și activități de toamnă-primăvară, producerea puieților prin metode 

accesibile pentru oricine cu ajutorul unor obiecte reciclate. 

Durata: 60 de minute 

Tema 3: Apa - element cheie 

Scop: 

 Apa ca și cel mai important factor și problema primordială a omenirii în toiul 

schimbărilor climatice. Este/va fi prea multă ori este/va fi prea puțină, repartiția în 

timp și spațiu fiind foarte dezechilibrată. Ce posibilități ne oferă pădurea cu privire la 

apă. Toleranța diferitelor specii la apă ne conferă soluții. 

 Rolul pădurii în ciclul apei, atât în atmosferă cât și în sol. Asigurarea unei 

aprovizionări cu apă reprezintă cel mai mare avantaj al pădurii. 

 Apa ca și element refolosit, promotoarea acestei reciclări fiind pădurea 

Activități: discuții, argumente pro și contra, analize, întocmire de planuri, stabilirea unor 

programe practice. 

Metodologie: Prezentare, discuții purtate pe tema respectivă, păreri împărtășite și dezvoltarea 

ideilor. Exemple globale și locale (ex. păduri mangrove și păduri cu palmieri) ilustrarea 

figurativă a proceselor ce se desfășoară peste (coronament) și sub (sistemul radicelar) pădure, 

în ciclul apei. Dezvoltarea unor metode și prezentarea lor, urmând să se prezinte cât mai pe 



 
 

6 
 

înțelesul elevilor efectele schimbărilor climatice și efectul acestora asupra ciclului apei din 

păduri. Activități practice care servesc înțelegerea temei. Interconexiunea dintre sistemul 

radicelar și circuitul apei, prezentarea pe stratul de humus și litieră din pădure și pe puieții cu 

balot de pământ la rădăcină. 

Durata: 90 de minute 

Tema 4: Pădurea ca și habitat și potențială sursă de hrană 

 Scop:  

 Pădurea are multe viețuitoare și toate sunt foarte frumoase, pădurea este o comunitate 

vie; 

 Specii de animale care trăiesc în pădurile noastre, efectele schimbărilor climatice 

asupra răspândirii și populațiile lor; 

 Specii invazive; 

 Conflictul dintre oameni, comunitățile locale și carnivorele mari; 

 Produse ecologice ale pădurii, produse accesorii ale pădurii. Pe vremuri, se culegea și 

se valorifica mai mult. Cât pot să iau de la pădure și cât trebuie să las. Organizații care 

oferă certificări FSC, PEFC, UTZ, GAP cunoașterea acestor certificări și produse. 

 Plantații de palmieri sau păduri tropicale virgine? 

 Lemnul mort pentru păduri vii sau pădurea refolosește totul; 

 Zone de protecție a mediului, parcuri naționale și arii protejate, situri Natura2000  

programe oferite de custozi, posibilități de proiecte pentru conștientizare. Organizații 

și ONG-uri care oferă fonduri pentru educare ecologică. 

Activități: discuții, argumente pro și contra, analize, întocmire de planuri, stabilirea unor 

programe practice. 

Metodologie: Prezentare, discuții purtate pe tema respectivă, păreri împărtășite și dezvoltarea 

ideilor. Exemple globale și locale (ex. lupul și ursul - agricultorul, fermierul local; gorila - 

agricultorul african) exemple și cele mai bune practici pentru comunitățile locale în vederea 

acceptării ariilor protejate alături de care trăiesc. Programe de educare ecologică, programe 

pentru tabere PRO Natura și Cercetași. Activități practice care servesc la înțelegerea temei. 

Creare de habitate pentru elemente de biodiversitate, hotel de gândaci, garaj de viespe, 

vizuină de arici, cuib de pasăre. Toate din materiale reciclate, ușor de procurat. 

Durata: 60 de minute 

Tema 5: Desculț pentru sănătatea noastră 
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Scop: 

 Amenajarea unei poteci din scoarță, conuri, pietre etc.; 

 Experiența creației; 

 A face cunoscut pentru copii mersul desculț pe diferite obiecte care stimulează 

terminațiile nervoase din talpă; 

 Dezvoltare spiritului de echipă; 

 A face cunoscută metoda Kneipp; 

 Depășirea obstacolelor făcute din materiale ecologice.  

Activități: Poteca Kneipp, confecționarea acesteia din materiale ce provin din mediul nostru 

natural. 

Metodologie: lucrul în echipă, procurarea materiilor prime: conuri, scoarță, litieră, pietriș. 

Confecționarea potecii. 

Durata: 120 de minute 

 

II. RECICLAREA ŞI RESURSELE ACESTEIA 

Tema 1. Resurse naturale și refolosirea deșeurilor 

Scop: 

 Să facem cunoştinţă; 

 Analizarea participanţilor, baza de cunoştinţe pe care le deţin despre gestionarea 

deşeurilor şi reciclarea; 

 Numirea resurselor ce se pot utiliza prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. 

Metoda:  

Joc de cunoaştere: prin utilizarea unui sticle din plastic, care se transmite de la un participant 

la altul, iar fiecare se prezintă, scopul participării şi aşteptările de la acest curs. 

Întrebări cheie: În ce fel pot fi deșeurile resurse?Se pot recicla deşeurile în aşa fel în cât 

acesta să fie resurse pentru comunitate? 

Posibilităţi de reciclare şi realizarea acesteia în aşa fel încât acesta să aducă beneficiu 

comunităţii. Deşeurile existente cum se poate pot utiliza, tehnologii de conservare, precum 
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prevenirea producerii deşeurilor şi practicarea pe scară largă a reciclării. Tehnologii de 

reciclare prin producerea unor produse de uz general. 

Produse ce se pot realiza din deşeuri reciclate, procedee de valorificare a deşeurilor. 

Materiale necesare: flipchart, sticlă de plastic, etc. 

Durata: 1 oră 

Tema 2: Definiţia deşeurilor în secolul 21 

Scop: 

 Motivul pentru care producem din ce în ce mai multe deşeuri, de ce în trecut s-a 

produs mai puţin deşeu, practici vechi despre reciclare; 

 Prevenire, ce trebuie avut în vedere în urma achiziţionării unui produs; 

 Posibilităţi de compostare a deşeurilor biodegradabile, procedee de producere 

compost de calitate; 

 Sensibilizarea cetăţenilor asupra importanţei reciclării, a prevenirii producerii de 

deşeuri, gestionarea deşeurilor în prezent fiind o problemă de impact social asupra 

comunităţii. 

Metoda: Conversație interactivă 

Materiale necesare:  flipchart, sticlă de plastic, etc. 

Durata: 1 oră 

Tema 3: Birouri verzi 

Scop: 

 Prezentarea tehnologiilor care trebuie avute în vederea în urma echipării unei săli de 

curs, prin amenajarea spaţiului ambiental în aşa fel încât să fie benefică participanţilor 

– ex. Plante decorative în încăperi unde este prezentă poluarea fonică  

 Influenţarea benefică a ambiantei spaţiului, prin prezentare şi utilizarea diferitelor 

tehnici  

 Înfrumuseţarea spaţiului de învăţământ prin utilizarea diferitelor plante ornamentale 

special alese pentru epurarea aerului ambiental. 

 Producerea echipamentelor de birotică din deşeuri reciclate 

Metode: implicare colectivă 
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Materiale necesare: video proiector, Manual Birou Verzi - format electronic 

Durata: 1 oră 

Tema4: Valorificarea deşeurilor în grădini demonstrative - Urbangarden 

Scop: 

 Variante alternative în ceea ce priveşte valorificarea deşeurilor; 

 Deşeuri din care se pot realiza accesorii şi unelte de folosinţă horticolă, mediatizarea 

acestor procedee; 

 Atragerea atenţiei asupra faptului că şi din deşeuri se pot obține diferite produse utile 

şi estetice; 

 Deşeurile produse în unităţile de învăţământ se pot recicla în aşa fel încât acestea sunt 

de folosinţă şi pot conveni ca şi exemple ce se pot învăţa şi implementa acasă.  

Metode: prezentarea tehnicii de Urbangarden, valorificare suprafeţelor cu chibzuinţă, 

prezentarea tehnicilor, lucrări în grupuri mici, concurs interactiv între grupe.  

Materiale necesare: videoproiector, diferite deşeuri casnice (caserolă de ouă, tub hârtie 

igienică, carton, cutie de plastic) 

Durata: 1 oră 

Tema 5: Livezi şi grădini din deşeu 

Scop: 

 Prezentare ciclului natural în ceea ce priveşte valorificarea deşeurilor în horticultură 

de la producerea compostului, materialului săditor, produse fitofarmaceutice, sisteme 

de irigat, unelte de recoltat; 

 Importanţa producerii în spaţiu restrâns, evitarea procurării diferitelor produse 

horticole, să producem pentru necesităţile noastre. Impactul poluant al procedeului de 

importare - Foot print;  

 Prezentarea practicilor ce se pot utiliza în cadrul programelor: Şcoala altfel sau la 

orele de biologie şi tehnologie. Ex. Dintr-o sămânţă de măr ce se regăseşte în miezul 

fructului, care de obicei este aruncat la gunoi se poate realiza un experiment de 

germinaţie, se poate creşte un pom fructifer; 

 Înfrumuseţarea grădinii unităţii de învăţământ prin procedee simple - înmulţire prin 

butaşi, marcote, sau prin altoirea, (se poate crește un pom fructifer din miezul unui 

măr dacă se cunosc procedeele de cultivare); 
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 Idei de înfrumuseţare a grădinilor şcolare, petec de spaţii verzi în preajma unităţii de 

învăţământ-design practic şi estetic în grădină; 

 Implementarea în practică a celor auzite şi discutate teoretic; 

 Crearea unui program privind modul de implementare a practicelor învăţate. 

Metode: lucru în echipă, implicare interactivă 

Prezentări video, brainstorming  

Învăţarea practicii de altoit 

Unelte necesare: foarfecă horticolă, cuţit de altoit, rafie de legătură, ceară de altoire, , 

videoproiector 

Durata: 2 ore 

 

III. PROTECȚIA MEDIULUI, EDUCAȚIE  DESPRE COMPOSTARE  

 

Tema 1 

Experiența copiilor - elevilor: originari din mediu rural sau de oraș;  cui îi place biologia și 

istoria - viziune holistica. Studiu interactiv. 

Jocul cu „smiley”. După părerea copiilor care este starea emoționala a Pământului? Motivele, 

pentru care a fost creată știința - protecția mediului înconjurător. 

 Confuz, dar e pregătit pentru vindecare (posibilitate de video-proiectare). 

Durata - 1 oră 

Tema 2 

Sa ne pregătim, de o „călătorie în timp” - urmărirea evoluției societății noastre. Ce face 

societatea noastră cu deșeurile? 

Retrospectivă istorică: 

 Primele orașe: prezența gunoiului, lipsa igienei – lipsa WC-ului - apariția ciumei, 

holerei. 

 În zilele noastre: holera în Haiti, în USA în timpul uraganului Catrina, testul prafului în 

Afganistan - WC- lipsa, Napoli, Nimes - dependența orașelor de a fi curățate și spălate 

de două ori pe zi (posibilitate de video-proiecție). 
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 Viața la „țară”: armonia cu natura= prezența redusă a deșeurilor= nu există pericol de 

epidemie. 

Soluția: transformare pas cu pas - programul de gestionare al apei  aflata în jurul nostru - 

exemplul familiilor belgiene, Eco-construcții din deșeuri (posibilitate de video-proiecție). 

(Orientarea vizuală a elevilor. Posibilitate de a desena progresiv, - în ritm, cu dezvoltarea 

cunoștințelor - sate sau  orașe din diferite epoci, în mici grupuri. Basme, povești, legende. 

Durata - 1 oră 

Tema 3  

 Solul = pământul, garanția noastră de supraviețuire, Pământul = importanța acestui 

cuvânt.  

 Ce avem sub tălpile noastre? (Pregătire de desene în echipe,  plimbare în pădure și în 

câmpie. Jocuri: fereastra spre sol - observarea creării solului de către natură. 

 Agricultura modernă și atacul sau asupra vieții solului;  

 Minerale, animale, plante, ciuperci și rolul acestora. 

 Dintre milioane de creaturi, mari și mici, 5% sunt cunoscute. De ce avem nevoie de 

compost? Renaștere prin cicluri. 

 Deșeuri biodegradabile – compost – sol – protecția mediului înconjurător (testul de 

descompunere și spălare prin ploaie: îngrășământ artificial 6 ani și 8 luni, gunoi de 

grajd 6 ani, compost 17 ani. 

 Vindecarea – soluția vindecării omenirii și a Pământului este compostul. Posibilitatea 

de a trăi 140 ani. 

Durata - 1 oră 

Tema 4 

Joaca cu solul: creatori ai solului - să amestecăm totul - factorul cel mai important: TIMPUL 

Posibilități de compostare 

 Natural – sa lăsăm să se descompună după însămânțare 

 Acoperirea solului – tehnica grădinarului leneș 

 Crearea rezervei de compost – în jurul unui copac fructifer 

Gunoiul de toaleta– descompunerea substanțelor toxice, biogaz. 55-65 gr. C apă caldă. 
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Țara basmelor: legendele, poveștile, Iordania, Austria, să creăm un ou delicios și sănătos cu 

compost - găinile ca și turma (posibilitate de video - proiecție). 

Durata - 1 oră 

Tema 5 

Grădinarul: Vindecătorul - prezenta alergiilor de polen 

 Pădurea – livada – puterea ciupercilor (6km) și relația lor cu copacii (5% cunoscut), 

Gheorgheniul– Europa 80% și pădurile 20%,  cum s-a schimbat procentajul. 

Posibilitatea de a crea un mediu înconjurător mai blând. 

 Câmpurile – gradina pentru bucătărie, floriile – bacteriile. 

 Omul - gradina pentru bucătărie, livada – bacteriile, ciupercile. Experimentul cu 

balotul de paie + deșeu de petrol + ciuperca= forța descompunerii. Termita și ciuperca. 

Necesar material de instruire: video-proiector, ecran de proiecție, foi de desen mărime A1 sau 

A0- 15 buc, carioci. 

Durata - 2 ore 

 

IV. PLANTELE MEDICINALE CA RESURSE NATURALE 

Tema 1: Semnificația plantelor medicinale 

Scop: 

 Să ne cunoaștem; 

 Evaluarea cunoștințelor despre plante medicinale; 

 Clarificarea rolului plantelor medicinale în cadrul managementului deșeurilor. 

Metodă:  

Joc de prezentare: discuții despre  cât de familiară este lumea plantelor medicinale, precum și 

ce așteaptă de la această zi. 

Întrebare de pornire a discuției: Ce cred? Care este legătura dintre plantele medicinale și tema 

managementului deșeurilor? 

Discuții despre faptul că plantele medicinale pot avea  un rol important în cadrul 

managementului deșeurilor la capitolul prevenire. Prima și cea mai importantă treaptă a 

ierarhiei deșeurilor cu mai multe etape o constituie prevenirea. Reutilizarea, reciclarea pot 

urma  numai după acțiunea de prevenire. 
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Evaluarea cunoștințelor despre plante medicinale: fiecare își alege dintre ilustrații o plantă 

medicinală, vorbim despre plantele pe care le cunosc, la ce se folosesc, etc. 

Instrumente necesare:  ilustrații despre plante medicinale,  tablă flipchart  

Durata: 1 oră 

Tema 2: Tur de colectare de  plante medicinale 

Scop: 

 Evaluarea cunoștințelor deja existente, schimb de experiență, idei și informații; 

 Atragerea atenției asupra faptului că plantele medicinale sunt în regiunea noastră, 

vorbim despre o trezorerie a unor resurse naturale bogate; 

 Accentuarea importanței faptului că, datorită interesului în continuă creștere față de 

plantele medicinale,  fiecare dintre noi trebuie să-și asume responsabilitate în direcția 

ocrotirii plantelor sălbatice. Promovarea comportamentului  ecologic  al culegătorilor. 

Metodă: plimbare prin împrejurimi, observarea plantelor medicinale, studierea acestora, 

schimb de informații 

Instrumente necesare: coș, foarfeci 

Durata: 1 oră 

Tema 3: Plantele medicinale ale celor patru anotimpuri 

Scop: 

 Evaluarea cunoștințelor despre plantele medicinale ale participanților, cât de mult le 

utilizează  pe cele din mediul lor, dacă le folosesc în practica lor pedagogică în vreun 

fel. Discutarea ideilor; 

 Pregătirea  unui calendar de plante medicinale cu ajutorul căruia  prezentăm și 

discutăm modul versatil de  folosire al plantelor  pe parcursul întregului an, defalcat 

pe anotimpuri. 

Metodă: lucru în echipă, discuție interactivă, lucru de artizanat 

Pregătire calendar de plante medicinale în echipă. 4 anotimpuri-4 echipe 

Calendarul se pregătește prin alegerea câtorva plante medicinale mai importante al  fiecărui 

anotimp. Acest calendar conține informațiile mai importante despre plante, rețete, moduri de 

utilizare. Culegem  cât mai multe idei, le discutăm, le completăm. În calendar sub ilustrațiile 

plantelor medicinale punem niște „buzunare” în care se vor pune rețete, observații. 
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Ne vom uita la niște filme scurte în care va fi prezentat modul de pregătire al  detergentului 

ecologic din castan sălbatic, cum se obține sevă de mesteacăn într-un mod ecologic și 

protectiv față de lemn, etc. 

Instrumente necesare: ilustrații ale unor plante medicinale, foarfeci, creioane colorate, 

marcatori, pixuri, foi A4, acces la internet, eventual retroproiector 

Durata: 1,5 ore 

Tema 4: Bucătăria vrăjitoarelor 

Scop: 

 Pregătirea unui produs  pe bază de plante medicinale care poate fi încercat și în 

condiții școlare; 

 Prezentarea a noi și interesante posibilități  de utilizare a plantelor medicinale; 

 Stârnirea interesului, entuziasmului față de pregătirea domestică a articolelor de uz 

ecologice, naturale. 

Metodă: 

Pregătim   loțiune de  corp solidă, amestec de ceaiuri colorate, exfoliant pentru trup și față, 

condiment. 

Instrumente necesare: ceară de albine, ulei de plante, sare, argilă pentru  cosmetică, plante 

medicinale 

Durata: 1 oră 

Tema 5: Să învățăm despre plante medicinale în mod jucăuș 

Scop: 

 A împărtăși și a culege idei referitoare la modul de predare  în mod jucăuș  a 

cunoștințelor despre plante medicinale; 

 A genera creativitate, entuziasm, idei noi. 

Metodă: prezentare powerpoint (idei concrete: diferite jocuri, fotografii despre metode), 

discuție interactivă, spot film (exemplu de caz: ”grădină” de plante medicinale  din flacoane 

la școală) 

 Instrumente necesare: acces la internet, calculator, eventual retroproiector 

Durata: 1 oră 

Tema 6: Program de plante medicinale la școală 
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Scop:  

 Îmbunătățirea capacității de integrare a celor învățate,exprimate; 

 Facilitarea punerii în practică a celor învățate; 

 Să se pregătească modele de proiecte de program concrete, cum ar pune în practică 

participanții cele auzite în cursul zilei. 

Metodă: Formând grupuri mici (4-5 persoane) se pregătește un proiect de program folosindu-

se de cele auzite în cursul zilei, proiect pe care l-ar putea utiliza în propria lor clasă, școală. 

Aceste programe vor fi prezentate. 

Instrumente necesare: tablă  flipchart, marcatori colorați, pixuri, creioane grafit 

Durata: 1,5 ore 

 

 

 

 


