PROIECT DE OPÞIONAL
CICLUL PREªCOLAR
1. Denumirea opþionalului

Dezastre naturale

2. Arii curriculare

Matematicã ºi ªtiinþe
Om ºi societate

3. Tipul de opþional

Ca temã integratoare la nivelul mai
multor arii curriculare

4. Durata

1 an (o orã pe sãptãmânã)

5. Modul de desfãºurare

Pe grupe sau pe clase

6. Unitatea ºcolarã

Grãdiniþe

7. Propunãtor

Ministerul Administraþiei ºi Internelor

8. Programa ºcolarã

ARGUMENT
Curriculum-ul opþional DEZASTRE NATURALE se adreseazã copiilor din învãþãmântul

preºcolar ºi poate fi aplicat la nivelul mai multor arii curriculare (Matematicã ºi ªtiinþe,
Om ºi societate).

Componentele acestei programe respectã particularitãþile de vârstã ale copiilor ºi
urmãresc:


cunoaºterea la nivel personal ºi colectiv a dezastrelor;



înþelegerea modului în care diferitele pãrþi din naturã interacþioneazã, alcãtuind



dezvoltarea personalitãþii ºi competenþei sociale a copiilor în special pentru

un tot unitar, echilibrat ºi sensibil la intervenþia antropicã;

adoptarea unui comportament responsabil faþã de ei înºiºi ºi faþã de semenii lor.

Principalele trãsãturi ale mediului local relevante în procesul de educaþie (conform
Raportului asupra hazardelor pe teritoriul României, elaborat de Mercury Researce) sunt
urmãtoarele:


recunoaºterea faptului cã nu existã o culturã de prevenire a dezastrelor ºi de

rezistenþã comunitarã, strategiile asociate de pre-dezastru reprezentând serioase
investiþii care trebuie sprijinite;



pe teritoriul României se înregistreazã o mare diversitate de hazarde naturale ºi

tehnologice care rezultã din interacþiunea factorilor naturali, a celor demografici ºi
sociali ºi a structurilor realizate de om (construcþii, ºosele, cãi ferate) care
coroborate cu evenimente extreme devin tot mai complexe ºi greu de stãpânit;



lipsa unei legislaþii ferme în prima parte a perioadei de tranziþie a determinat o

înrãutãþire a condiþiilor de mediu prin despãduriri necontrolate, distrugeri ale
perdelelor forestiere ºi ale sistemelor de irigaþii din câmpie, o accentuare a
impactului hazardelor naturale asupra societãþii.

Interviurile realizate cu ocazia cercetãrilor de teren au arãtat, conform aceleiaºi surse, cã
pentru copiii noþiunile de dezastru ºi situaþie de urgenþã nu se traduc ºi nu stârnesc
asocieri imediate, care de cele mai multe ori sunt incorecte în mintea acestora.

De asemenea, responsabilitãþile specifice instituþiilor abilitate sã intervinã în situaþii de

urgenþã ºi/sau dezastre le sunt necunoscute copiilor. Se remarcã lipsa experienþei

copiilor de a fi întrebaþi ºi lãsaþi sã îºi exprime propria pãrere, neexistând o corelare între
informaþii, între fenomenele studiate la diferite discipline.
Structura curriculum-ului cuprinde:


Obiective cadru



Obiective de referinþã



Standarde curriculare de performanþã



Unitãþi de conþinut



Valori ºi atitudini



Bibliografie

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoaºterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora,
precum ºi a terminologiei specifice;

2. Formarea ºi perfecþionarea unor atitudini ºi comportamente responsabile în
situaþii de urgenþã;

3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de urgenþã
pentru reglarea ºi influenþarea comportamentului propriu ºi de grup, dezvoltarea
spiritului de solidaritate.

OBIECTIVE DE REFERINÞÃ
OC 1. Cunoaºterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a

acestora, precum ºi a terminologiei specifice;
Obiective de referinþã

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar copilul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:

urmãtoarele activitãþi:

1.1 Sã identifice principalele tipuri de

- exemplificarea termenilor, a faptelor

concrete ºi a conceptelor ;

dezastre

- definirea ºi exemplificarea noþiunilor de
bazã cu ajutorul conceptelor învãþate;

1.2 Sã descrie ºi sã analizeze modificãrile

suferite de mediul înconjurãtor ca urmare
a intervenþiei umane

- realizarea unor legãturi între fenomene ºi
terminologii;
- completarea fiºelor de observare
- dezbateri în grup;

1.3 Sã sesizeze

corespondenþa

activitatea umanã ºi dezastre

între

- descrierea unor situaþii privind efectele
intervenþiei omului în naturã, avantajele ºi
dezavantajele intervenþiei sale;

OC 2. Formarea ºi perfecþionarea unor atitudini ºi comportamente responsabile în
situaþii de urgenþã

Competenþe specifice

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar copilul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:

2.1

Sã

identifice

corect

situaþiile

de

urgenþã

urmãtoarele activitãþi:
-

compararea

diferitelor

surse

de

documentare, identificarea caracteristicilor
comune diferitelor tipuri de dezastre

2.2 Sã evalueze posibilitãþile de intervenþie

-

dezbateri,

comentarii,

jocuri–concurs

în situaþii de urgenþã

pentru înþelegerea corectã a situaþiilor

2.3 Sã manifeste iniþiativã în situaþii de

- studiu de caz

urgenþã

- elaborarea ºi susþinerea de referate

OC 3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de
urgenþã pentru reglarea ºi influenþarea comportamentului propriu ºi de grup,
dezvoltarea spiritului de solidaritate.
Competenþe specifice

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar copilul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:

urmãtoarele activitãþi:

3.1 Sã identifice corect factorii de risc

-vizionarea

unor

filme

documentare,

materiale informative, jocuri de simulare
3.2 Sã intervinã eficient în situaþii de

-

urgenþã

prevenirea

imaginarea
ºi

unor

strategii

reducerea

pentru
efectelor

dezastrelor;
3.3 Sã manifeste un comportament civic

- luarea de decizii ºi justificarea opþiunii în

privinþa atitudinilor ºi acþiunilor proprii
legate

de

întocmirea
decizionale;

situaþiile
ºi

de

utilizarea

urgenþã

unor

prin

scheme

UNITÃÞI DE CONÞINUT
Capitolul 1 Ce ºtim despre dezastre
Activitatea 1 Noþiuni generale despre dezastre
Activitatea 2 Dezastre naturale
Activitatea 3 Dezastre datorate activitãþii umane
Activitatea 4 Incendiile
Activitatea 5 Inundaþiile
Activitatea 6 Cutremurele
Activitatea 7 Accidentele tehnologice
Activitatea 8 Impactul dezastrelor asupra mediului
Activitatea 9 Lucrare practicã - Identificarea zonelor de risc din localitatea noastrã
Activitatea 10 Recapitulare
Activitatea 11 Evaluare
Capitolul 2 Cum acþionãm în caz de dezastru
Activitatea 12 Avertizarea ºi alarmarea în caz de dezastru
Activitatea 13 Protejarea individualã
Activitatea 14 Protejarea colectivã
Activitatea 15 Adãpostirea ºi evacuarea în caz de dezastru
Activitatea 16 Cum acordãm primul ajutor în caz de dezastru
Activitatea 17 Limitarea ºi înlãturarea efectelor dezastrelor

Activitatea 18 Igiena individualã ºi colectivã dupã dezastru
Activitatea 19 Cum acþionãm în caz de inundaþii ºi dupã
Activitatea 20 Cum acþionãm în caz de cutremur, incendiu ºi dupã
Activitatea 21 Cum acþionãm în caz de alunecãri de teren ºi dupã
Activitatea 22 Cum acþionãm în caz de poluãri accidentale ºi dupã
Activitatea 23 Cum acþionãm în cazul atacurilor teroriste ºi dupã
Activitatea 24 Lucrare practicã – Exerciþiu practic de acþiune în caz de dezastru
Activitatea 25 Recapitulare
Activitatea 26 Evaluare
Capitolul 3 Gestionarea dezastrelor
Activitatea 27 Organizarea sistemului românesc de intervenþie în caz de dezastre
Activitatea 28 Obligaþiile ºi drepturile cetãþenilor în situaþii de dezastre
Activitatea 29 Planul local de acþiune privind inundaþiile ºi alunecãrile de teren
Activitatea 30 Planul local de acþiune privind protecþia antiseismicã ºi împotriva
incendiilor
Activitatea 31 Planul local de acþiune privind radioactivitatea
Activitatea 32 Sã-i cunoaºtem pe cei cu care colaborãm
Activitatea 33 Recapitulare
Activitatea 34 Evaluare

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANÞÃ
Obiective cadru

Standarde

1. Cunoaºterea principalelor tipuri de

1.1 Sã identifice principalele tipuri de dezastre

risc, a formelor de manifestare a

1.2 Sã descrie ºi sã analizeze modificãrile

acestora,

precum

ºi

terminologia

specificã;

suferite de mediul înconjurãtor ca urmare a
intervenþiei umane

1.3 Sã sesizeze corespondenþa între activitatea
umanã ºi dezastre

2. Formarea ºi perfecþionarea unor
atitudini

ºi

comportamente

responsabile în situaþii de urgenþã

2.1 Sã identifice corect situaþiile de urgenþã
2.2 Sã evalueze posibilitãþile de intervenþie în
situaþii de urgenþã

2.3 Sã manifeste iniþiativã în situaþii de urgenþã
3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi

3.1 Sã identifice corect factorii de risc

urgenþã pentru reglarea ºi influenþarea

3.2 Sã intervinã eficient în situaþii de urgenþã

cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de

comportamentului propriu ºi de grup,
dezvoltarea spiritului de solidaritate

3.3 Sã manifeste un comportament civic

VALORI ªI ATITUDINI
Programul de educaþie privind dezastrele naturale vizezã formarea unor valori ºi atitudini
concentrate pe grija pentru viaþa personalã ºi a celorlalþi, ca ºi preocuparea pentru
ocrotirea mediului înconjurãtor.

Alte valori proprii unui astfel de proces educativ sunt:






motivaþia pentru aplicarea cunoºtinþelor într-un mod responsabil faþã de om;
dobândirea unui comportament responsabil;

dezvoltarea spiritului critic, a viziunii pozitive ºi a toleranþei;
interesul pentru aplicarea cunoºtinþelor în viaþa cotidianã;
interesul faþã de noile realizãri ale ºtiinþei ºi civilizaþiei.

In acest proces educativ copilul este coautor, de aceea este necesarã modificarea

rolului educatoarei în direcþia creºterii flexibilitãþii, disponibilitãþii la schimbare, deoarece
nu totul poate fi programat.
Plecând de la problemele cauzate de numeroasele calamitãþi naturale ºi erori umane,
opþionalul îºi concentreazã atenþia pe tematici în relaþie cu calitatea mediului ºi a vieþii:
sensul responsabilitãþii, spiritul de iniþiativã, autonomia, colaborare/solidaritate.

In sensul responsabilitãþii/spiritul de iniþiativã se aminteºte capacitatea de a elabora ºi de

a realizare proiecte, de a înfrunta ºi a rezolva probleme, de înfruntare a neprevãzutului,

de a pleca de la punctul de vedere al comunitãþii, de a propune ºi a coordona iniþiative
(în confruntare cu alþi elevi, alte ºcoli, în afara ºcolii).

În ceea ce priveºte autonomia amintim capacitatea copiilor de a se influenþa pe ei înºiºi,

modificându-ºi prin intermediul noilor cunoºtinþe capacitatea lor de a-ºi asuma

comportamente, de a propune ºi a gestiona activitãþi, de a duce mai departe sarcini liber
asumate.
Colaborarea/solidaritatea sunt valori ºi atitudini confirmate prin ascultarea, respectul
diferitelor puncte de vedere, valorizarea diferenþelor, capacitatea de a lucra în grup.

Colaborarea dintre educatoare, copiii, membrii comunitãþii ºi factorii de decizie locali
poate sã inspire educatoare ºi copiii lor sã înveþe sã utilizeze toate resursele locale
pentru atingerea obiectivelor educaþionale.

BIBLIOGRAFIE
Dumitru Copilu ºi colaboratori, 2002, Predarea pe bazã de obiective curriculare de
formare, Manual de autoinstruire pentru profesori, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, R.A.,
Bucureºti;
Programul pentru prevenirea ºi managementul riscului la dezastre naturale, martie

2006, Servicii de consultanþã pentru elaborarea ºi implementarea unei campanii
naþionale de conºtientizare publicã, Mercury Researce;

Conf.dr. Al. Ozunu ºi colaboratorii, martie 2006, Analiza situaþiei curente a educaþiei
formale în relaþie cu prevenirea, pregãtirea ºi diminuarea hazardelor.

PROIECT DE OPÞIONAL
CICLUL PRIMAR
1. Denumirea opþionalului

Dezastre naturale

2. Arii curriculare

Matematicã ºi ªtiinþe
Om ºi societate

3. Tipul de opþional

Ca temã integratoare la nivelul mai
multor arii curriculare

4. Durata

1 an (o orã pe sãptãmânã)

5. Modul de desfãºurare

Pe grupe sau pe clase

6. Unitatea ºcolarã

Clasele I-IV

7. Propunãtor

Ministerul Administraþiei ºi Internelor

8. Programa ºcolarã

ARGUMENT
Curriculum-ul opþional DEZASTRE NATURALE se adreseazã elevilor din învãþãmântul
primar ºi poate fi aplicat la nivelul mai multor arii curriculare (Matematicã ºi ªtiinþe, Om ºi
societate).
Componentele acestei programe respectã particularitãþile de vârstã ale elevilor ºi
urmãresc:



cunoaºterea la nivel personal ºi colectiv a dezastrelor;

înþelegerea modului în care diferitele pãrþi din naturã interacþioneazã, alcãtuind
un tot unitar, echilibrat ºi sensibil la intervenþia antropicã;



dezvoltarea personalitãþii ºi competenþei sociale a elevilor în special pentru
adoptarea unui comportament responsabil faþã de ei înºiºi ºi faþã de semenii lor.

Principalele trãsãturi ale mediului local relevante în procesul de educaþie (conform
Raportului asupra hazardelor pe teritoriul României, elaborat de Mercury Researce) sunt
urmãtoarele:


recunoaºterea faptului cã nu existã o culturã de prevenire a dezastrelor ºi de

rezistenþã comunitarã, strategiile asociate de pre-dezastru reprezentând serioase
investiþii care trebuie sprijinite;



pe teritoriul României se înregistreazã o mare diversitate de hazarde naturale ºi
tehnologice care rezultã din interacþiunea factorilor naturali, a celor demografici ºi
sociali ºi a structurilor realizate de om (construcþii, ºosele, cãi ferate) care
coroborate cu evenimente extreme devin tot mai complexe ºi greu de stãpânit;



lipsa unei legislaþii ferme în prima parte a perioadei de tranziþie a determinat o

înrãutãþire a condiþiilor de mediu prin despãduriri necontrolate, distrugeri ale
perdelelor forestiere ºi ale sistemelor de irigaþii din câmpie, o accentuare a
impactului hazardelor naturale asupra societãþii.

Interviurile realizate cu ocazia cercetãrilor de teren au arãtat, conform aceleiaºi surse, cã
pentru elevi noþiunile de dezastru ºi situaþie de urgenþã nu se traduc ºi nu stârnesc
asocieri imediate, care de cele mai multe ori sunt incorecte în mintea acestora.

De asemenea, responsabilitãþile specifice instituþiilor abilitate sã intervinã în situaþii de

urgenþã ºi/sau dezastre le sunt necunoscute elevilor. Se remarcã lipsa experienþei a

acestora de a fi întrebaþi ºi lãsaþi sã îºi exprime propria pãrere, neexistând o corelare

între informaþii, între fenomenele studiate la diferite discipline.
Structura curriculum-ului cuprinde:


Obiective cadru



Obiective de referinþã



Standarde curriculare de performanþã



Unitãþi de conþinut



Valori ºi atitudini



Bibliografie

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoaºterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora,
precum ºi a terminologiei specifice;

2. Formarea ºi perfecþionarea unor atitudini ºi comportamente responsabile în situaþii
de urgenþã;
3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de urgenþã
pentru reglarea ºi influenþarea comportamentului propriu ºi de grup, dezvoltarea
spiritului de solidaritate.

OBIECTIVE DE REFERINÞÃ
OC 1. Cunoaºterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a
acestora, precum ºi a terminologiei specifice;

Obiective de referinþã

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar elevul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:
1.1 Sã identifice principalele tipuri de

urmãtoarele activitãþi:


exemplificarea



definirea

dezastre

termenilor,

faptelor concrete ºi a conceptelor ;
noþiunilor

de

ºi

suferite de mediul înconjurãtor ca urmare
a intervenþiei umane

exemplificarea

bazã

conceptelor învãþate;
1.2 Sã descrie ºi sã analizeze modificãrile

a

cu

ajutorul

- realizarea unor legãturi între fenomene ºi
terminologii;
- completarea fiºelor de observare
- dezbateri în grup;

1.3 Sã sesizeze

corespondenþa

activitatea umanã ºi dezastre

între

- descrierea unor situaþii privind efectele

intervenþiei omului în naturã, avantajele ºi
dezavantajele intervenþiei sale;

OC 2. Formarea ºi perfecþionarea unor atitudini ºi comportamente responsabile în
situaþii de urgenþã

Competenþe specifice

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar elevul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:

2.1

Sã

identifice

corect

situaþiile

de

urgenþã

urmãtoarele activitãþi:
-

compararea

diferitelor

surse

de

documentare, identificarea caracteristicilor
comune diferitelor tipuri de dezastre

2.2 Sã evalueze posibilitãþile de intervenþie

-

dezbateri,

comentarii,

jocuri–concurs

în situaþii de urgenþã

pentru înþelegerea corectã a situaþiilor

2.3 Sã manifeste iniþiativã în situaþii de

- studiu de caz

urgenþã

- elaborarea ºi susþinerea de referate

OC 3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de
urgenþã pentru reglarea ºi influenþarea comportamentului propriu ºi de grup,
dezvoltarea spiritului de solidaritate.
Competenþe specifice

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar elevul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:

urmãtoarele activitãþi:

3.1 Sã identifice corect factorii de risc

-vizionarea

unor

filme

documentare,

materiale informative,
- jocuri de simulare
3.2 Sã intervinã eficient în situaþii de

-imaginarea

urgenþã

prevenirea

unor
ºi

strategii

reducerea

pentru
efectelor

dezastrelor;
3.3 Sã manifeste un comportament civic

- luarea de decizii ºi justificarea opþiunii în

privinþa atitudinilor ºi acþiunilor proprii
legate

de

întocmirea
decizionale;

situaþiile
ºi

de

utilizarea

urgenþã

unor

prin

scheme

UNITÃÞI DE CONÞINUT
Capitolul 1 Ce ºtim despre dezastre
Lecþia1 Noþiuni generale despre dezastre
Lecþia 2 Dezastre naturale
Lecþia 3 Dezastre datorate activitãþii umane
Lecþia 4 Incendiile
Lecþia 5 Inundaþiile
Lecþia 6 Cutremurele
Lecþia 7 Accidentele tehnologice
Lecþia 8 Impactul dezastrelor asupra mediului
Lecþia 9 Lucrare practicã - Identificarea zonelor de risc din localitatea noastrã
Lecþia 10 Recapitulare
Lecþia 11 Evaluare
Capitolul 2 Cum acþionãm în caz de dezastru
Lecþia 12 Avertizarea ºi alarmarea în caz de dezastru
Lecþia 13 Protejarea individualã
Lecþia 14 Protejarea colectivã
Lecþia 15 Adãpostirea ºi evacuarea în caz de dezastru
Lecþia 16 Cum acordãm primul ajutor în caz de dezastru
Lecþia 17 Limitarea ºi înlãturarea efectelor dezastrelor

Lecþia 18 Igiena individualã ºi colectivã dupã dezastru
Lecþia 19 Cum acþionãm în caz de inundaþii ºi dupã
Lecþia 20 Cum acþionãm în caz de cutremur, incendiu ºi dupã
Lecþia 21 Cum acþionãm în caz de alunecãri de teren ºi dupã
Lecþia 22 Cum acþionãm în caz de poluãri accidentale ºi dupã
Lecþia 23 Cum acþionãm în cazul atacurilor teroriste ºi dupã
Lecþia 24 Lucrare practicã – Exerciþiu practic de acþiune în caz de dezastru
Lecþia 25 Recapitulare
Lecþia 26 Evaluare
Capitolul 3 Gestionarea dezastrelor
Lecþia 27 Organizarea sistemului românesc de intervenþie în caz de dezastre
Lecþia 28 Obligaþiile ºi drepturile cetãþenilor în situaþii de dezastre
Lecþia 29 Planul local de acþiune privind inundaþiile ºi alunecãrile de teren
Lecþia 30 Planul local de acþiune privind protecþia antiseismicã ºi împotriva incendiilor
Lecþia 31 Planul local de acþiune privind radioactivitatea
Lecþia 32 Sã-i cunoaºtem pe cei cu care colaborãm
Lecþia 33 Recapitulare
Lecþia 34 Evaluare

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANÞÃ
Obiective cadru

Standarde

1. Cunoaºterea principalelor tipuri de

1.1 Sã identifice principalele tipuri de dezastre

risc, a formelor de manifestare a

1.2 Sã descrie ºi sã analizeze modificãrile

acestora,

precum

ºi

terminologia

specificã;

suferite de mediul înconjurãtor ca urmare a
intervenþiei umane

1.3 Sã sesizeze corespondenþa între activitatea
umanã ºi dezastre

2. Formarea ºi perfecþionarea unor
atitudini

ºi

comportamente

responsabile în situaþii de urgenþã

2.1 Sã identifice corect situaþiile de urgenþã
2.2 Sã evalueze posibilitãþile de intervenþie în
situaþii de urgenþã

2.3 Sã manifeste iniþiativã în situaþii de urgenþã
3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi

3.1 Sã identifice corect factorii de risc

urgenþã pentru reglarea ºi influenþarea

3.2 Sã intervinã eficient în situaþii de urgenþã

cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de
comportamentului propriu ºi de grup,
dezvoltarea spiritului de solidaritate

3.3 Sã manifeste un comportament civic

VALORI ªI ATITUDINI
Programul de educaþie privind dezastrele naturale vizezã formarea unor valori ºi atitudini
concentrate pe grija pentru viaþa personalã ºi a celorlalþi, ca ºi preocuparea pentru
ocrotirea mediului înconjurãtor.

Alte valori proprii unui astfel de proces educativ sunt:






motivaþia pentru aplicarea cunoºtinþelor într-un mod responsabil faþã de om;
dobândirea unui comportament responsabil;

dezvoltarea spiritului critic, a viziunii pozitive ºi a toleranþei;
interesul pentru aplicarea cunoºtinþelor în viaþa cotidianã;
interesul faþã de noile realizãri ale ºtiinþei ºi civilizaþiei.

In acest proces educativ elevul este coautor, de aceea este necesarã modificarea rolului

învãþãtoarei în direcþia creºterii flexibilitãþii, disponibilitãþii la schimbare, deoarece nu totul
poate fi programat.
Plecând de la problemele cauzate de numeroasele calamitãþi naturale ºi erori umane,
opþionalul îºi concentreazã atenþia pe tematici în relaþie cu calitatea mediului ºi a vieþii:
sensul responsabilitãþii, spiritul de iniþiativã, autonomia, colaborare/solidaritate.

In sensul responsabilitãþii/spiritul de iniþiativã se aminteºte capacitatea de a elabora ºi de

a realizare proiecte, de a înfrunta ºi a rezolva probleme, de înfruntare a neprevãzutului,

de a pleca de la punctul de vedere al comunitãþii, de a propune ºi a coordona iniþiative
(în confruntare cu alþi elevi, alte ºcoli, în afara ºcolii).

În ceea ce priveºte autonomia amintim capacitatea elevilor de a se influenþa pe ei înºiºi,

modificându-ºi prin intermediul noilor cunoºtinþe capacitatea lor de a-ºi asuma

comportamente, de a propune ºi a gestiona activitãþi, de a duce mai departe sarcini liber
asumate.
Colaborarea/solidaritatea sunt valori ºi atitudini confirmate prin ascultarea, respectul
diferitelor puncte de vedere, valorizarea diferenþelor, capacitatea de a lucra în grup.

Colaborarea dintre învãþãtoare, elevi, membrii comunitãþii ºi factorii de decizie locali

poate sã inspire învãþãtoarele ºi elevii lor sã înveþe sã utilizeze toate resursele locale
pentru atingerea obiectivelor educaþionale.

BIBLIOGRAFIE
Dumitru Copilu ºi colaboratori, 2002, Predarea pe bazã de obiective curriculare de
formare, Manual de autoinstruire pentru profesori, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, R.A.,
Bucureºti;
Programul pentru prevenirea ºi managementul riscului la dezastre naturale, martie

2006, Servicii de consultanþã pentru elaborarea ºi implementarea unei campanii
naþionale de conºtientizare publicã, Mercury Researce;

Conf.dr. Al. Ozunu ºi colaboratorii, martie 2006, Analiza situaþiei curente a educaþiei
formale în relaþie cu prevenirea, pregãtirea ºi diminuarea hazardelor.

PROIECT DE OPÞIONAL
CICLUL GIMNAZIAL
1. Denumirea opþionalului

Dezastre naturale

2. Arii curriculare

Matematicã ºi ªtiinþe
Om ºi societate

3. Tipul de opþional

Ca temã integratoare la nivelul mai
multor arii curriculare

4. Durata

1 an (o orã pe sãptãmânã)

5. Modul de desfãºurare

Pe grupe sau pe clase

6.Unitatea ºcolarã

Clasele V-VIII

7.Propunãtor

Ministerul Administraþiei ºi Internelor

8.Programa ºcolarã

ARGUMENT
Curriculum-ul opþional DEZASTRE NATURALE se adreseazã elevilor din învãþãmântul

preuniversitar ºi poate fi aplicat la nivelul mai multor arii curriculare (Matematicã ºi
ªtiinþe, Om ºi societate).

Componentele acestei programe respectã particularitãþile de vârstã ale elevilor ºi
urmãresc:



cunoaºterea la nivel personal ºi colectiv a dezastrelor;

înþelegerea modului în care diferitele pãrþi din naturã interacþioneazã, alcãtuind
un tot unitar, echilibrat ºi sensibil la intervenþia antropicã;



dezvoltarea personalitãþii ºi competenþei sociale a elevilor în special pentru

adoptarea unui comportament responsabil faþã de ei înºiºi ºi faþã de semenii lor.

Principalele trãsãturi ale mediului local relevante în procesul de educaþie (conform
Raportului asupra hazardelor pe teritoriul României, elaborat de Mercury Researce) sunt
urmãtoarele:


recunoaºterea faptului cã nu existã o culturã de prevenire a dezastrelor ºi de

rezistenþã comunitarã, strategiile asociate de pre-dezastru reprezentând serioase
investiþii care trebuie sprijinite;



pe teritoriul României se înregistreazã o mare diversitate de hazarde naturale ºi
tehnologice care rezultã din interacþiunea factorilor naturali, a celor demografici ºi
sociali ºi a structurilor realizate de om (construcþii, ºosele, cãi ferate) care
coroborate cu evenimente extreme devin tot mai complexe ºi greu de stãpânit;



lipsa unei legislaþii ferme în prima parte a perioadei de tranziþie a determinat o

înrãutãþire a condiþiilor de mediu prin despãduriri necontrolate, distrugeri ale
perdelelor forestiere ºi ale sistemelor de irigaþii din câmpie, o accentuare a

impactului hazardelor naturale asupra societãþii.
Interviurile realizate cu ocazia cercetãrilor de teren au arãtat, conform aceleiaºi surse, cã
pentru elevi noþiunile de dezastru ºi situaþie de urgenþã nu se traduc ºi nu stârnesc
asocieri imediate, care de cele mai multe ori sunt incorecte în mintea acestora.

De asemenea, responsabilitãþile specifice instituþiilor abilitate sã intervinã în situaþii de

urgenþã ºi/sau dezastre le sunt necunoscute elevilor. Se remarcã lipsa experienþei

elevilor de a fi întrebaþi ºi lãsaþi sã îºi exprime propria pãrere, neexistând o corelare între
informaþii, între fenomenele studiate la diferite discipline.
Structura curriculum-ului cuprinde:


Obiective cadru



Obiective de referinþã



Standarde curriculare de performanþã



Unitãþi de conþinut



Valori ºi atitudini



Bibliografie

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoaºterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora,
precum ºi a terminologiei specifice;

2. Formarea ºi perfecþionarea unor atitudini ºi comportamente responsabile în situaþii
de urgenþã;
3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de urgenþã
pentru reglarea ºi influenþarea comportamentului propriu ºi de grup, dezvoltarea
spiritului de solidaritate.

OBIECTIVE DE REFERINÞÃ
OC 1. Cunoaºterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a
acestora, precum ºi a terminologiei specifice;

Obiective de referinþã

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar elevul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:

urmãtoarele activitãþi:

1.1 Sã identifice principalele tipuri de

- exemplificarea termenilor, a faptelor

dezastre

concrete ºi a conceptelor ;
- definirea ºi exemplificarea noþiunilor de
bazã cu ajutorul conceptelor învãþate;

1.2 Sã descrie ºi sã analizeze modificãrile

suferite de mediul înconjurãtor ca urmare
a intervenþiei umane

- realizarea unor legãturi între fenomene ºi
terminologii;
- completarea fiºelor de observare
- dezbateri în grup;

1.3 Sã sesizeze

corespondenþa

activitatea umanã ºi dezastre

între

- descrierea unor situaþii privind efectele

intervenþiei omului în naturã, avantajele ºi
dezavantajele intervenþiei sale;

OC 2. Formarea ºi perfecþionarea unor atitudini ºi comportamente responsabile în
situaþii de urgenþã

Competenþe specifice

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar elevul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:

2.1

Sã

identifice

corect

situaþiile

de

urgenþã

urmãtoarele activitãþi:
-

compararea

diferitelor

surse

de

documentare, identificarea caracteristicilor
comune diferitelor tipuri de dezastre

2.2 Sã evalueze posibilitãþile de intervenþie

-

dezbateri,

comentarii,

jocuri–concurs

în situaþii de urgenþã

pentru înþelegerea corectã a situaþiilor

2.3 Sã manifeste iniþiativã în situaþii de

- studiu de caz

urgenþã

- elaborarea ºi susþinerea de referate

OC 3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de
urgenþã pentru reglarea ºi influenþarea comportamentului propriu ºi de grup,
dezvoltarea spiritului de solidaritate.
Competenþe specifice

Exemple de activitãþi de învãþare

La sfârºitul anului ºcolar elevul va fi

Pe parcursul anului ºcolar se recomandã

capabil:

urmãtoarele activitãþi:
-vizionarea

3.1 Sã identifice corect factorii de risc

unor

filme

documentare,

materiale informative
- jocuri de simulare

3.2 Sã intervinã eficient în situaþii de

-

urgenþã

prevenirea

imaginarea
ºi

unor

strategii

reducerea

pentru
efectelor

dezastrelor;
- luarea de decizii ºi justificarea opþiunii în

3.3 Sã manifeste un comportament civic

privinþa atitudinilor ºi acþiunilor proprii
legate

de

întocmirea
decizionale;

situaþiile
ºi

de

utilizarea

urgenþã

unor

prin

scheme

UNITÃÞI DE CONÞINUT
Capitolul 1 Ce ºtim despre dezastre
Lecþia 1 Noþiuni generale despre dezastre
Lecþia 2 Dezastre naturale
Lecþia 3 Dezastre datorate activitãþii umane
Lecþia 4 Incendiile
Lecþia 5 Inundaþiile
Lecþia 6 Cutremurele
Lecþia 7 Accidentele tehnologice
Lecþia 8 Impactul dezastrelor asupra mediului
Lecþia 9 Lucrare practicã - Identificarea zonelor de risc din localitatea noastrã
Lecþia 10 Recapitulare
Lecþia 11 Evaluare
Capitolul 2 Cum acþionãm în caz de dezastru
Lecþia 12 Avertizarea ºi alarmarea în caz de dezastru
Lecþia 13 Protejarea individualã
Lecþia 14 Protejarea colectivã
Lecþia 15 Adãpostirea ºi evacuarea în caz de dezastru
Lecþia 16 Cum acordãm primul ajutor în caz de dezastru
Lecþia 17 Limitarea ºi înlãturarea efectelor dezastrelor

Lecþia 18 Igiena individualã ºi colectivã dupã dezastru
Lecþia 19 Cum acþionãm în caz de inundaþii ºi dupã
Lecþia 20 Cum acþionãm în caz de cutremur, incendiu ºi dupã
Lecþia 21 Cum acþionãm în caz de alunecãri de teren ºi dupã
Lecþia 22 Cum acþionãm în caz de poluãri accidentale ºi dupã
Lecþia 23 Cum acþionãm în cazul atacurilor teroriste ºi dupã
Lecþia 24 Lucrare practicã – Exerciþiu practic de acþiune în caz de dezastru
Lecþia 25 Recapitulare
Lecþia 26 Evaluare
Capitolul 3 Gestionarea dezastrelor
Lecþia 27 Organizarea sistemului românesc de intervenþie în caz de dezastre
Lecþia 28 Obligaþiile ºi drepturile cetãþenilor în situaþii de dezastre
Lecþia 29 Planul local de acþiune privind inundaþiile ºi alunecãrile de teren
Lecþia 30 Planul local de acþiune privind protecþia antiseismicã ºi împotriva incendiilor
Lecþia 31 Planul local de acþiune privind radioactivitatea
Lecþia 32 Sã-i cunoaºtem pe cei cu care colaborãm
Lecþia 33 Recapitulare
Lecþia 34 Evaluare

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANÞÃ
Obiective cadru

Standarde

1. Cunoaºterea principalelor tipuri de

1.1 Sã identifice principalele tipuri de dezastre

risc, a formelor de manifestare a

1.2 Sã descrie ºi sã analizeze modificãrile

acestora,

precum

ºi

terminologia

specificã;

suferite de mediul înconjurãtor ca urmare a
intervenþiei umane

1.3 Sã sesizeze corespondenþa între activitatea
umanã ºi dezastre

2. Formarea ºi perfecþionarea unor
atitudini

ºi

comportamente

responsabile în situaþii de urgenþã

2.1 Sã identifice corect situaþiile de urgenþã
2.2 Sã evalueze posibilitãþile de intervenþie în
situaþii de urgenþã

2.3 Sã manifeste iniþiativã în situaþii de urgenþã
3. Dezvoltarea capacitãþii de a folosi

3.1 Sã identifice corect factorii de risc

urgenþã pentru reglarea ºi influenþarea

3.2 Sã intervinã eficient în situaþii de urgenþã

cunoºtinþele în domeniul situaþiilor de
comportamentului propriu ºi de grup,
dezvoltarea spiritului de solidaritate

3.3 Sã manifeste un comportament civic

VALORI ªI ATITUDINI
Programul de educaþie privind dezastrele naturale vizezã formarea unor valori ºi atitudini
concentrate pe grija pentru viaþa personalã ºi a celorlalþi, ca ºi preocuparea pentru
ocrotirea mediului înconjurãtor.

Alte valori proprii unui astfel de proces educativ sunt:






motivaþia pentru aplicarea cunoºtinþelor într-un mod responsabil faþã de om;
dobândirea unui comportament responsabil;

dezvoltarea spiritului critic, a viziunii pozitive ºi a toleranþei;
interesul pentru aplicarea cunoºtinþelor în viaþa cotidianã;
interesul faþã de noile realizãri ale ºtiinþei ºi civilizaþiei.

In acest proces educativ elevul este coautor, de aceea este necesarã modificarea rolului

profesorului în direcþia creºterii flexibilitãþii, disponibilitãþii la schimbare, deoarece nu totul
poate fi programat.
Plecând de la problemele cauzate de numeroasele calamitãþi naturale ºi erori umane,
opþionalul îºi concentreazã atenþia pe tematici în relaþie cu calitatea mediului ºi a vieþii:
sensul responsabilitãþii, spiritul de iniþiativã, autonomia, colaborare/solidaritate.

In sensul responsabilitãþii/spiritul de iniþiativã se aminteºte capacitatea de a elabora ºi de

a realizare proiecte, de a înfrunta ºi a rezolva probleme, de înfruntare a neprevãzutului,

de a pleca de la punctul de vedere al comunitãþii, de a propune ºi a coordona iniþiative
(în confruntare cu alþi elevi, alte ºcoli, în afara ºcolii).

În ceea ce priveºte autonomia amintim capacitatea elevilor de a se influenþa pe ei înºiºi,

modificându-ºi prin intermediul noilor cunoºtinþe capacitatea lor de a-ºi asuma

comportamente, de a propune ºi a gestiona activitãþi, de a duce mai departe sarcini liber
asumate.
Colaborarea/solidaritatea sunt valori ºi atitudini confirmate prin ascultarea, respectul
diferitelor puncte de vedere, valorizarea diferenþelor, capacitatea de a lucra în grup.

Colaborarea dintre profesor, elevi, membrii comunitãþii ºi factorii de decizie locali poate

sã inspire profesorii ºi elevii lor sã înveþe sã utilizeze toate resursele locale pentru
atingerea obiectivelor educaþionale.

BIBLIOGRAFIE
Dumitru Copilu ºi colaboratori, 2002, Predarea pe bazã de obiective curriculare de
formare, Manual de autoinstruire pentru profesori, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, R.A.,
Bucureºti;
Programul pentru prevenirea ºi managementul riscului la dezastre naturale, martie

2006, Servicii de consultanþã pentru elaborarea ºi implementarea unei campanii
naþionale de conºtientizare publicã, Mercury Researce;

Conf.dr. Al. Ozunu ºi colaboratorii, martie 2006, Analiza situaþiei curente a educaþiei
formale în relaþie cu prevenirea, pregãtirea ºi diminuarea hazardelor.

Carte de colorat pentru grupa preºcolarã
Toate activitãþile prezentate se desfãºoarã sub îndrumarea educatoarei. Cãrticica de

colorat va rãmâne la copii, iar la sfârþitul anului ºcolar va fi premiatã cea mai frumos

coloratã cãrticicã. Fiecare activitate va avea câteva fraze explicative ce vor veni în

sprijinul educatoarei pentru a prezenta copiilor ce este important de ºtiut despre
pericolul respectiv. Aceastã carte de colorat se preconizeazã a fi introdusã la
Grupa Pregãtitoare.
Mai trebuie menþionat faptul cã activitatea de grãdiniþã are 30 de minute ºi cã, în
general, nu le poate fi captatã atenþia copiilor mai mult de 15 minute cu explicaþii.

De aceea este necesarã intercalarea pãrþii „teoretice” cu cea practicã.

UNITÃÞI DE CONÞINUT
Capitolul 1 Ce ºtim despre dezastre
Activitatea 1 Noþiuni generale despre dezastre
Li se explicã copiiilor ce vor face pe parcursul acestui opþional.
Activitatea 2 Dezastre naturale
Imagini reprezentând ploi abundente, copaci rãsturnaþi, îndoiþi de vânt, case distruse,
pe care copiii le vor colora.
Activitatea 3 Dezastre datorate activitãþii umane
Imagini cu un camion rãsturnat, din care se scurge o substanþã neagrã, pãsãri cu aripi
murdare, plante veºtejite, coºuri de fabrici cu mult fum. Copiii le vor colora.
Activitatea 4 Incendiile
Imagini cu case în flãcãri, copii împreunã cu pompieri ajutã la stingerea incendiilor.
Copiii le vor colora.

Activitatea 5 Inundaþiile
Imagini cu ape învolburate, obiecte din gospodãrii care plutesc pe apã, case inundate,
vor fi colorate de copii.
Activitatea 6 Cutremurele
Imagini reprezentând copii speriaþi, case parþial distruse, crãpãturi în pãmânt. Copiii le
vor colora.
Activitatea 7 Accidentele tehnologice
Imagine cu un mic lac sau baraj din care se scurge o cantitate de substanºe, copii în jur
alarmaþi. Vor colora lacul sau barajul.

Activitatea 8 Impactul dezastrelor asupra mediului
Imagini cu plante ofilite, pãsãri moarte, teren fãrã vegetaþie, imagini pe care le vor colora
copiii. Se va organiza o activitate practicã de igienizare în care copiii, însoþiþi de
educatoare vor face curãþenie în spaþiul de joacã al grãdiniþei sau în parcul din localitate.
Pentru aceastã activitate copiii vor primi saci de gunoi ºi mãnuºi de protecþie.

Activitatea 9 Lucrare practicã - Identificarea zonelor de risc din localitatea noastrã
Activitate practicã constând în vizitarea localitãþii împreunã cu educatoarea ºi realizarea
unui desen cu ceva negativ care i-a impresionat în aceastã vizitã.
Activitatea 10 Recapitulare
Set de imagini din activitãþile anterioare pe care copiii le vor colora.
Activitatea 11 Evaluare
Capitolul 2 Cum acþionãm în caz de dezastru
Activitatea 12 Avertizarea ºi alarmarea în caz de dezastru

Imagini reprezentând sonerii sau alarme, copiii sunt atenþi ºi se îndreaptã spre ieºiri.
Copiii vor colora soneriile sau alarmele.
Activitatea 13 Protejarea individualã
Imagine cu un copil care se panseazã singur, copil singur în casã care fuge spre uºã.
Vor colora ambele situaþii. Li se vor explica copiilor modalitãþi de protejare individualã,
urmate de exerciþii practice.

Activitatea 14 Protejarea colectivã
Imagini cu copii care ajutã bãtrâni, salveazã animale. Vor colora toate imaginile.Se vor

efectua exerciþii practice cu copiii.

Activitatea 15 Adãpostirea ºi evacuarea în caz de dezastru
Imagine cu un copil adãpostit sub o scarã sau un pod, cu un semn de interzis peste, alta

reprezentând copiii împreunã cu învãþãtoarea în curtea grãdiniþei. Au de colorat a doua
reprezentare.
Activitatea 16 Cum acordãm primul ajutor în caz de dezastru
Desene reprezentând trusa medicalã, discuþie între doctor ºi copil, acordarea primului
ajutor unor persoane lovite. Copiii vor colora obiectele aparþinând trusei medicale. Se va
exemplifica practic acordarea primului ajutor.
Activitatea 17 Limitarea ºi înlãturarea efectelor dezastrelor
Imagini reprezentând copii care ajutã la înlãturare moloz, vorbesc cu doctorul, cu alte
persoane. Copiii vor colora acþiunile de ajutorare.

Activitatea 18 Igiena individualã ºi colectivã dupã dezastru
Imagini cu reguli de igienã personalã ºi colectivã corecte ºi incorecte, copiii având de
colorat acþiunile pozitive.

Se vor exemplifica practic regulile de igienã.

Activitatea 19 Cum acþionãm în caz de inundaþii ºi dupã
Imagini cu ape revãrsate, case inundate, copii salvaþi în bãrci, sau copii salvând
aniumale sau oameni, pe care trebuie sã-i coloreze.
Activitatea 20 Cum acþionãm în caz de cutremur ºi dupã
Imagini cu case dãrâmate, cu cãrãmizi în jurul lor, copiii acordând primul ajutor

împreunã cu doctorul. Coloreazã acordarea primului ajutor.

Activitatea 21 Cum acþionãm în caz de alunecãri de teren ºi dupã
Imagini cu teren alunecat, copaci dezrãdãcinaþi, de colorat imagine cu copii ajutând
bãtrâni.
Activitatea 22 Cum acþionãm în caz de poluãri accidentale ºi dupã
Dintr-un camion se scurge o substanþã coloratã în negru, în jur pãsãri cu aripi murdare ºi
sol murdar de negru, alãturi copii cu oameni mari cu diverse unelte pregãtiþi sã înlãture
substanþa neagrã, imagine ce trebuie coloratã.

Activitatea 23 Cum acþionãm în cazul atacurilor teroriste ºi dupã
Imagini reprezentând o explozie, ambulanþã, poliþiºti punînd cãtuºele unui suspect.
Copiii coloreazã imaginea cu poliþiºtii.

Activitatea 24 Lucrare practicã – Exerciþiu practic de acþiune în caz de dezastru
Activitatea practicã constã într-un exerciþiu de acþiune în caz dezastru la care vor fi
invitaþi sã participe reprezentanþi ai Primãriei, Protecþiei Civile, Poliþiei, Ambulanþei,
pentru a vedea concret cât de bine rãspund copiii unei situaþii date.
Activitatea 25 Recapitulare
Set de imagini din activitãþile anterioare pe care copiii le vor colora.
Activitatea 26 Evaluare

Capitolul 3 Gestionarea dezastrelor
Activitatea 27 Organizarea sistemului românesc de intervenþie în caz de dezastre
Imagini cu copii stând de vorbã cu persoane adulte în diferite uniforme (doctor, poliþist,
jandarm, etc.). Vor colora uniformele.
Activitatea 28 Obligaþiile ºi drepturile cetãþenilor în situaþii de dezastre
Imagini reprezentând copiii împreunã cu educatoarea care le citeºte dintr-o carte ºi îi
atenþioneazã. Copiii vor colora toate imaginile.

Activitatea 29 Planul local de acþiune privind inundaþiile ºi alunecãrile de teren
Imagini cu un canal amenajat sau un baraj, copiii în vizitã cu educatoarea. Vor colora
imaginea cu barajul.
Activitatea 30 Planul local de acþiune privind protecþia împotriva incendiilor ºi
protecþia antiseismicã
Imagini reprezentând copiii cu educatoarea în grãdiniþã, în plan apropiat uºa clasei cu
semnul de ieºire pe care îl vor colora.

Educatoarea le va arãta copiilor care sunt modalitãþile de evacuare din grãdiniþã, cum ºi
unde trebuie sã se adãposteascã în caz de cutremur,

Activitatea 31 Planul local de acþiune privind radioactivitatea
Imagini reprezentând o centralã nuclearã în depãrtare, semnul de radioactivitate în plan
apropiat pe care îl vor colora.

Activitatea 32 Sã-i cunoaºtem pe cei cu care colaborãm
Imagini cu copiii stând de vorbã în clasã cu diferite persoane adulte, pe care le vor
colora.
Activitatea 33 Recapitulare

Se va prezenta ºi premia cea mai frumos coloratã cãrticicã.
Activitatea 34 Evaluare

MANUAL PENTRU CLASELE I-IV
Manualul va fi adaptat ca limbaj ºi mod de explicare a temelor propuse categoriei
de vârstã cãreia îi este adresat.

UNITÃÞI DE CONÞINUT
Capitolul 1 Ce ºtim despre dezastre
Lecþia 1 Noþiuni generale despre dezastre
Lecþia este o introducere în materia ce va fi studiatã de elevi de-a lungul anului ºcolar,

cu accent pe necesitatea studierii acestui opþional în ºcoli. Noþiuni care le sunt
cunoscute elevilor de la alte materii (cunoºtinþe despre mediul înconjurãtor, geografie,

etc.) sau despre care au citit sau au aflat pe diverse cãi sunt ordonate ºi explicate pe
larg în cadrul acestui manual.

Elevilor li se va prezenta manualul, amintindu-se cã la sfârºitul anului ºcolar vor trebui sã
prezinte un portofoliu, constând în materiale adunate pentru fiecare lecþie în parte.
Lecþia 2 Dezastre naturale
Lecþia face o clasificare a dezastrelor naturale, explicând cauzele producerii acestora,
importanþa studierii ºi previziunii dezastrelor naturale.

Se propune ca temã culegerea unor legende de la locuitorii în vârstã privind cauzele
producerii diferitelor dezastre de-a lungul timpului în comunitatea respectivã. Materialele
vor fi prezentate colegilor.
Lecþia 3 Dezastre datorate activitãþii umane
Lecþia explicã ce reprezintã dezastrele datorate activitãþii umane, ce efecte pot avea
acestea pe termen scurt, mediu ºi îndelungat.

Se propune ca temã realizarea unui colaj de imagini cu diferite acþiuni negative ale
omului.

Lecþia 4 Incendiile
Lecþia prezintã cauzele declanºãrii incendiilor, efectele acestora asupra oamenilor ºi
bunurilor lor.
Se propune o vizitã la Unitatea de Pompieri din localitate sau prezenþa la lecþie a unui
reprezentant din partea pompierilor.
Lecþia 5 Inundaþiile
Lecþia se referã la cauzele ºi modul de producere a inundaþiilor ºi alunecãrilor de teren

în România.

Se împarte clasa în echipe:


Se distribuie fiecãrei echipe benzi de hârtie pe care sunt scrise cuvinte
amestecate;



Elevii se consultã, ordoneazã cuvintele ºi obþin propoziþii pe care le noteazã în
caiete;




Se argumenteazã fiecare propoziþie obþinutã;

Învãþãtoarea conduce discuþiile.

Lecþia 6 Cutremurele
Lecþia prezintã mecanismul producerii cutremurelor, elementele caracteristice producerii
cutremurelor la noi în þarã, precum ºi efectele devastatoare ale celor de intensitãþi mari.
Se propune ca temã:


Scrie în 5 minute ce efecte au cutremurele;



Elevul cu cele mai multe rãspunsuri corecte se premiazã.



Se citeºte tema ºi se corecteazã eventualele greºeli;

Lecþia 7 Accidentele tehnologice
Lecþia se referã la dezastrele provocate de om, pe diferite cãi.

Elevii vor realiza individual un material cuprinzând imagini ºi informaþii despre accidente
tehnologice. Materialele vor fi prezentate colegilor. Cele mai bune lucrãri se vor afiºa în
ºcoalã.

Lecþia 8 Impactul dezastrelor asupra mediului
În cadrul acestei lecþii sunt explicate efectele dezastrelor naturale ºi antropice asupra
mediului.
Se propune o activitate practicã de igienizare a curþii ºcolii sau a parcului din localitate.

Elevii vor primi mãnuºi de protecþie ºi saci de gunoi.

Elevii vor realiza desene privind impactul dezastrelor asupra mediului. Cele mai
reprezentative desene vor fi expuse în clasã.
Lecþia 9 Lucrare practicã - Identificarea zonelor de risc din localitatea noastrã
Este o lecþie practicã ce se va desfãºura în afara ºcolii, elevii, însoþiþi de învãþãtoare vor

face un tur al localitãþii ºi vor identifica zonele de risc privind diferitele dezastre studiate
de ei pânã în acel moment. La întoarcerea în clasã se va realiza o hartã pe care elevii

vor însemnate zonele cu probleme, dupã care care o vor expune în holul ºcolii la loc cât
mai vizibil.
Lecþia 10 Recapitulare
Se propune pentru lecþia de recapitulare metoda ciorchinelui: învãþãtoarea noteazã pe
tablã conceptul cheie „Dezastru”, iar în jurul acestuia se scriu noþiunile de bazã
referitoare la acest concept (tipuri, cauze, efecte, etc.). Elevii vor dezvolta ciorchinele pe
baza cunoºtinþelor anterior dobândite.
Lecþia 11 Evaluare
Evaluarea se poate realiza fie oral, prin întrebãri formulate de profesor, fie în scris, sub
forma unor teste (lacunare, cu mai multe variante, rebusuri, etc.).

Capitolul 2 Cum acþionãm în caz de dezastru
Lecþia 12 Avertizarea ºi alarmarea în caz de dezastru
Se vor prezenta modalitãþile de avertizare ºi alarmare în caz de dezastru.


Se împarte clasa în 2 grupe;



Cealaltã grupã îi va corecta;





grupã va prezenta diferite metode de avertizare;
Se vor inversa rolurile
Câºtigã echipa cu cele mai multe rãspunsuri corecte.

Învãþãtoarea are rol de moderator.
Lecþia 13 Protejarea individualã
Sunt explicate modalitãþile de protejare individualã.
Elevii vor realiza un desen cu tema „Mã pot apãra singur”. Desenele vor fi argumentate

în faþa clasei.

Se iniþiazã o discuþie pe tema necesitãþii acþionãrii individuale.
Lecþia 14 Protejarea colectivã
Se prezintã modalitãþi de acþiune în grup în situaþii de urgenþã.
Elevii vor realiza o compunere cu tema „Cum acþionãm în familie în caz de dezastru”.
Materialele vor fi prezentate în clasã.

Lecþia 15 Adãpostirea ºi evacuarea în caz de dezastru
Lecþia are în vedere prezentarea spaþiilor închise sau deschise ce pot fi considerate
sigure în cazul unui dezastru.

Învãþãtoarea antreneazã elevii la discuþii privind locurile sigure de adãpostire, având rol
de moderator.

Lecþia 16 Cum acordãm primul ajutor în caz de dezastru
Lecþia prezintã reguli de prim ajutor în diferite situaþii de urgenþã.
La aceastã lecþie este recomandat sã participe doctorul sau asistenta ºcolii respective.



Fiecare elev îºi va realiza propria trusã de prim ajutor.

Se vor realiza afiºe cu tema „Cum acordãm primul ajutor în caz de

dezastru” care vor fi expuse la cabinetul medical al ºcolii.

Lecþia 17 Limitarea ºi înlãturarea efectelor dezastrelor
Se iniþiazã un exerciþiu practic în clasã pentru descoperirea eventualilor supravieþuitori în
urma unui dezastru. Învãþãtoarea noteazã pe tablã acþiunile desfãºurate de elevi, dupã
care se analizeazã rezultatele acestor acþiuni.

Lecþia 18 Igiena individualã ºi colectivã dupã dezastru
Lecþia cuprinde noþiuni de igienã personalã ºi colectivã ce trebuie respectate dupã
producerea unui dezastru.
Elevii vor întocmi un afiº cu regulile de igienã ce trebuie respectate dupã producerea
unui dezastru, pe modelul „Aºa da, aºa nu” ºi evidenþiind în urma dezbaterilor din clasã
consecinþele nerespectãrii regulilor de igienã.

Lecþia 19 Cum acþionãm în caz de inundaþii ºi dupã
Lecþia prezintã modalitãþile de acþiune în caz de inundaþii ºi dupã producerea acestora.
Se împarte clasa pe grupe de lucru.



Fiecare grupã trebuie sã descrie modalitãþile de acþiune de la producerea

dezastrului ºi pânã la înlãturarea efectelor.

Câºtigã grupa cu cele mai complete rãspunsuri.

Lecþia 20 Cum acþionãm în caz de cutremur, incendii ºi dupã
Lecþia explicã modalitãþile de acþiune în caz de cutremur ºi incendii ºi dupã producerea
acestora.
Se vor prezenta elevilor imagini cu efecte ale cutremurelor ºi ale incendiilor, se vor
discuta.
Lecþia 21 Cum acþionãm în cazul alunecãrilor de teren ºi dupã
Se iniþiazã un exerciþiu practic începând cu avertizarea ºi terminând cu modalitãþile de

ajutorare a celor rãmaºi fãrã adãpost dupã o alunecare de teren. Învãþãtoarea va urmãri
desfãºurarea întregului exerciþiu, dupã care se vor analiza ºi corecta eventualele greºeli.
Lecþia 22 Cum acþionãm în caz de poluãri accidentale ºi dupã
Se iniþiazã un exerciþiu practic începând cu avertizarea ºi terminând cu modalitãþile de

ajutorare a celor rãmaºi fãrã adãpost dupã cutremur. Învãþãtoarea va urmãri
desfãºurarea întregului exerciþiu, dupã care se vor analiza ºi corecta eventualele greºeli.
Lecþia 23 Cum acþionãm în cazul atacurilor teroriste ºi dupã
Va fi invitat un reprezentant al Poliþiei care va prezenta elevilor modalitãþile de acþiune ºi
apãrare în cazul unui atac terorist.

Lecþia 24 Lucrare practicã – Exerciþiu practic de acþiune în caz de dezastru
Activitatea practicã constã într-un exerciþiu de acþiune în caz dezastru la care vor fi
invitaþi sã participe reprezentanþi ai Primãriei, Protecþiei Civile, Poliþiei, Ambulanþei,
pentru a vedea concret cât de bine rãspund elevii unei situaþii date.
Lecþia 25 Recapitulare
Portofoliul: fiecare elev va realiza pe parcursul Capitolului 2 un portofoliu pe tema „Cum

acþionãm în caz de dezastru” ºi pe care îl va prezenta la lecþia de recapitulare. Se vor
discuta portofoliile ºi se vor completa cu noutãþi.

Se vor realiza desene cu tema Capitolului 2. Fiecare desen va fi comentat de elevi ºi va
primi o notã. Desenul cu nota cea mai mare va fi expus în holul ºcolii.
Lecþia 26 Evaluare
Se propune pentru evaluare teste lacunare cu noþiuni studiate în cadrul acestui capitol.
Capitolul 3 Gestionarea dezastrelor
Lecþia 27 Organizarea sistemului românesc de intervenþie în caz de dezastre
Se va organiza o vizitã la primãria din localitate unde elevii vor solicita primarului

informaþii privind planurile de acþiune ale autoritãþilor locale pentru diferite situaþii de
urgenþã.
Lecþia 28 Obligaþiile ºi drepturile cetãþenilor în situaþii de dezastre

Un reprezentant de la Protecþia Civilã le va prezenta elevilor care sunt drepturile ºi
obligaþiile cetãþenilor în situaþii de dezastre, precum ºi necesitatea supunerii indicaþiilor
organelor abilitate.
Lecþia 29 Planul local de acþiune privind inundaþiile ºi alunecãrile de teren
Este o lecþie practicã la care elevii se vor împãrþi pe grupe ºi împreunã cu reprezentanþii
autoritãþilor locale vor participa la acþiuni de curãþare a rigolelor ºi ºanþurilor din

localitatea lor, vor planta puieþi în zonele predispuse la alunecãri de teren, dupã care vor
prezenta rezultatele activitãþilor practice la o ºedinþã comunã pãrinþi - copii.

Lecþia 30 Planul local de acþiune privind protecþia antiseismicã ºi împotriva
incendiilor
Este o lecþie practicã la care elevii împreunã cu învãþãtoarea vor inspecta ºcoala ºi

împrejurimile, cu observarea atentã a eventualelor obstacole care ar putea sã

îngreuneze modul de acþiune în cazul unui cutremur. Se vor discuta, de asemenea,
cauze posibile de producere a unui incendiu, locul de amplasare al stingãtoarelor,
posibilitãþile de evacuare.

Lecþia 31 Planul local de acþiune privind radioactivitatea
Elevii vor beneficia de prezenþa unui reprezentant de la Agenþia de Protecþia Mediului
sau din cadrul Primãriei care va prezenta modalitãþile de acþiune în cazul unui accident
nuclear.
Lecþia 32 Sã-i cunoaºtem pe cei cu care colaborãm
La aceastã lecþie vor fi invitaþi sã participe reprezentanþii autoritãþilor locale, cei ai
Protecþiei Civile, ai Poliþiei, medici, alte persoane care intervin în situaþii de urgenþã.
Lecþia 33 Recapitulare
Pentru lecþia finalã de recapitulare fiecare elev va prezenta portofoliul realizat pe
parcursul studierii opþionalului.
Se va prezenta o expoziþie în ºcoalã cu materialele cele mai interesante.
Lecþia 34 Evaluare
Pentru evaluarea finalã se propune premierea elevilor cu cele mai bune rezultate

obþinute pe parcursul opþionalului cu o diplomã ºi medalie de „Cel mai curajos camarad”
acordatã într-un cadru festiv.

Se propune pentru sfârºitul anului ºcolar un concurs pe teme de prevenire ºi
stingere a incendiilor sau protecþie civilã, fie între elevii ºcolii care au studiat
opþionalul, fie între ºcoala lor ºi alte ºcoli din judeþ.

MANUAL PENTRU CLASELE V-VIII
Facem precizarea cã acest opþional va fi studiat o orã pe sãptãmânã (de aceea
avem 34 de lecþii), fiind predat de profesori de biologie sau geografie. Nu putem

garanta introducerea la nivel naþional a acestui opþional. De aceea s-a optat pentru

aceleaºi teme ºi la nivel gimnazial în speranþa cã ºi elevii de gimnaziu vor putea
beneficia de aceste cunoºtinþe sintetizate în acest opþional.

Precizãm cã ºi pentru acest nivel de vârstã conþinutul lecþiilor va fi adaptat, elevii
având deja mult mai multe cunoºtinþe de la diferite materii studiate.

UNITÃÞI DE CONÞINUT
Capitolul 1 Ce ºtim despre dezastre
Lecþia 1 Noþiuni generale despre dezastre
Lecþia este o introducere în materia ce va fi studiatã de elevi de-a lungul anului ºcolar,

cu accent pe necesitatea studierii acestui opþional în ºcoli. Noþiuni care le sunt
cunoscute elevilor de la alte materii (geografie, biologie, etc.) sau despre care au citit
sau au aflat pe diverse cãi sunt ordonate ºi explicate pe larg în cadrul acestui manual.
Elevilor li se va face o prezentare a manualului, amintindu-se cã la sfârºitul anului ºcolar
vor trebui sã prezinte un portofoliu, constând în materiale adunate pentru fiecare lecþie în
parte.
Lecþia 2 Dezastre naturale
Lecþia face o clasificare a dezastrelor naturale, explicând cauzele producerii acestora,
importanþa studierii ºi previziunii dezastrelor naturale.

Pentru fixarea cunoºtinþelor se propune o dezbatere cu elevii asupra diferitelor tipuri de
dezastre naturale, dezbatere însoþitã de imagini, decupaje ºi informaþii ale elevilor. Toate
aceste materiale se vor aduna în mapa de portofoliu.

Lecþia 3 Dezastre datorate activitãþii umane
Lecþia explicã ce reprezintã dezastrele datorate activitãþii umane, ce efecte pot avea
acestea pe termen scurt, mediu ºi îndelungat.

Se propune formarea unor grupe de lucru care pe baza unor materiale împãrþite de

profesor, sã sintetizeze anumite aspecte prezentate în materiale ºi sã le prezinte apoi
colegilor.
Lecþia 4 Incendiile
Lecþia prezintã cauzele declanºãrii incendiilor, efectele acestora asupra oamenilor ºi
bunurilor lor.
Se propune o vizitã la Unitatea de Pompieri din localitate sau prezenþa la lecþie a unui

reprezentant din partea pompierilor.
Lecþia 5 Inundaþiile ºi alunecãrile de teren
Lecþia se referã la cauzele ºi modul de producere al inundaþiilor ºi alunecãrilor de teren

în România.

Se va ieºi în teren cu elevii pentru a observa dacã existã zone expuse pericolului de

alunecãri de teren, modul cum sunt întreþinute digurile din localitatea lor.

Va fi solicitatã prezenþa unui reprezentant al primãriei pentru a prezenta elevilor mãsurile
prevãzute de autoritãþile locale pentru prevenirea inundaþiilor ºi alunecãrilor de teren.
Lecþia 6 Cutremurele
Lecþia prezintã mecanismul producerii cutremurelor, elementele caracteristice producerii
cutremurelor la noi în þarã, precum ºi efectele devastatoare ale celor de intensitãþi mari.

Ca temã se va realiza o hartã a României cu zonele care prezintã risc seismic ºi
localitatea respectivã, discutându-se apoi ce efecte poate avea un cutremur funcþie de
distanþa la care ne aflãm faþã de zonele cu probleme.

Lecþia 7 Accidentele tehnologice
Lecþia se referã la dezastrele provocate de om, pe diferite cãi.
Va fi invitat un reprezentant de la Agenþia de Protecþia Mediului sau reprezentantul
Primãriei care le va prezenta elevilor diferite accidente datorate activitãþilor umane ºi
urmãrile acestora asupra oamenilor ºi mediului.

Ca temã elevii vor realiza un colaj cu imagini reprezentând accidente datorate omului.
Lecþia 8 Impactul dezastrelor asupra mediului
Vor fi prezentate efectele dezastrelor naturale ºi antropice asupra mediului.
Se propune pentru lucrul cu elevii metoda „ªtiu, Vreau sã ºtiu, Am învãþat”: se
completeazã un tabel cu rubricile:


ªtiu (elevii completeazã rubrica înainte de prezentarea informaþiilor cu



Vreau sã ºtiu (elevii formuleazã întrebãri despre ce ar vrea sã afle despre tema

cunoºtinþele pe care le au despre subiectul lecþiei);
respectivã);



Am învãþat (se completeazã la sfârºitul lecþiei cu cunoºtinþele nou dobândite).

Se propune activitate practicã de igienizare a curþii ºcolii sau a parcului din localitate.

Elevii însoþiþi de profesor vor igieniza parcul din localitate sau curtea ºcolii. Elevii vor
primi mãnuºi de protecþiei ºi saci de gunoi.

Lecþia 9 Lucrare practicã - Identificarea zonelor de risc din localitatea noastrã
Este o lecþie practicã ce se va desfãºura în afara ºcolii, elevii, însoþiþi de profesor vor

face un tur al localitãþii ºi vor identifica zonele de risc privind diferitele dezastre studiate
de ei pânã în acel moment. La întoarcerea în clasã se va realiza o hartã pe care elevii

vor însemnate zonele cu probleme, dupã care care o vor expune în holul ºcolii la loc cât
mai vizibil.

Lecþia 10 Recapitulare
Se propune pentru lecþia de recapitulare metoda ciorchinelui: profesorul noteazã pe

tablã conceptul cheie „Dezastru”, iar în jurul acestuia se scriu noþiunile de bazã
referitoare la acest concept (tipuri, cauze, efecte, etc.). Elevii vor dezvolta ciorchinele pe
baza cunoºtinþelor anterior dobândite.
Lecþia 11 Evaluare
Evaluarea se poate realiza fie oral, prin întrebãri formulate de profesor, fie în scris, sub
forma unor teste (lacunare, cu mai multe variante, rebusuri, etc.).
Capitolul 2 Cum acþionãm în caz de dezastru
Lecþia 12 Avertizarea ºi alarmarea în caz de dezastru
Se vor prezenta modalitãþile de avertizare ºi alarmare în caz de dezastru.
Se propune ca modalitate de fixare a cunoºtinþelor urmãtorul joc:




Se împarte clasa pe 2 grupe;

O grupã va scrie ce modalitãþi de avertizare cunoaºte, iar cea de-a doua ce

modalitãþi de alarmare cunoaºte;

Câºtigã grupa cu cele mai multe rãspunsuri corecte.

Lecþia 13 Protejarea individualã
Sunt explicate modalitãþile de protejare individualã.
Ca temã se propune urmãtorul exerciþiu:



Se împarte clasa pe grupe de lucru;

Se solicitã realizarea unui eseu cu tema „ªtiu sã acþionez corect în situaþii
periculoase”;




Elevii trebuie sã menþioneze modalitãþile de acþiune pentru situaþia datã;
Se dezbat soluþiile alese de fiecare grupã.

Lecþia 14 Protejarea colectivã
Se prezintã modalitãþi de acþiune în grup în situaþii de urgenþã.
Elevii vor avea ca temã observarea diferitelor pericole întâlnite pe drumul de la casã
spre ºcoalã, analizându-se împreunã cu profesorul modalitãþile de depãþire a acestora.
Lecþia 15 Adãpostirea ºi evacuarea în caz de dezastru
Lecþia are în vedere prezentarea spaþiilor închise sau deschise ce pot fi considerate
sigure în cazul unui dezastru.

Profesorul va iniþia o discuþie pe tema spaþiilor de siguranþã din ºcoalã, elevii
argumentând fiecare soluþie gãsitã de ei ca fiind sigurã.

Ca temã se propune împãrþirea elevilor pe grupe de lucru care vor trebui sã gãseascã

spaþii sigure pentru adãpostire ºi evacuare. Fiecare grupã îºi va susþine cu argumente
soluþiile alese.

Lecþia 16 Cum acordãm primul ajutor în caz de dezastru
Lecþia prezintã reguli de prim ajutor în diferite situaþii de urgenþã.
La aceastã lecþie este recomandat sã participe doctorul sau asistenta ºcolii respective.


Fiecare elev îºi va realiza propria trusã de prim ajutor.

Ca sarcinã colectivã elevii vor realiza un colaj cu diferite secvenþe de acordare a primului
ajutor pe care îl vor expune în ºcoalã.

Lecþia 17 Limitarea ºi înlãturarea efectelor dezastrelor
Se iniþiazã un exerciþiu practic în clasã pentru descoperirea eventualilor supravieþuitori în
urma unui dezastru. Profesorul noteazã pe tablã acþiunile desfãºurate de elevi, dupã
care se analizeazã rezultatele acestor acþiuni.

Lecþia 18 Igiena individualã ºi colectivã dupã dezastru
Lecþia cuprinde noþiuni de igienã personalã ºi colectivã ce trebuie respectate dupã
producerea unui dezastru.
Profesorul antreneazã elevii într-o discuþie pe tema importanþei respectãrii regulilor de

igienã individualã ºi colectivã ºi a urmãrilor pe care le poate avea nerespectarea
acestora (apariþia diferitelor epidemii, etc.).

Fiecare elev va realiza un material despre cele mai frecvente boli care pot apãrea în
cazul unui dezastru, material pe care îl va susþine în faþa colegilor.
Lecþia 19 Cum acþionãm în caz de inundaþii ºi dupã
Lecþia prezintã modalitãþile de acþiune în caz de inundaþii ºi dupã producerea acestora.
Se iniþiazã un exerciþiu practic începând cu avertizarea ºi terminând cu modalitãþile de

ajutorare a celor rãmaºi fãrã adãpost dupã inundaþie. Profesorul va urmãri desfãºurarea

întregului exerciþiu, dupã care se vor analiza ºi corecta eventualele greºeli.
Lecþia 20 Cum acþionãm în caz de cutremur, incendii ºi dupã

Se iniþiazã un exerciþiu practic începând cu avertizarea ºi terminând cu modalitãþile de

ajutorare a celor rãmaºi fãrã adãpost dupã cutremur sau incendii. Profesorul va urmãri
desfãºurarea întregului exerciþiu, dupã care se vor analiza ºi corecta eventualele greºeli.
Lecþia 21 Cum acþionãm în cazul alunecãrilor de teren ºi dupã
Se iniþiazã un exerciþiu practic începând cu avertizarea ºi terminând cu modalitãþile de

ajutorare a celor rãmaºi fãrã adãpost dupã o alunecare de teren. Profesorul va urmãri
desfãºurarea întregului exerciþiu, dupã care se vor analiza ºi corecta eventualele greºeli.
Lecþia 22 Cum acþionãm în caz de poluãri accidentale ºi dupã
Se iniþiazã un exerciþiu practic începând cu avertizarea ºi terminând cu îndepãrtarea
victimelor de la locul accidentului. Profesorul va urmãri desfãºurarea întregului exerciþiu,
dupã care se vor analiza ºi corecta eventualele greºeli.

Lecþia 23 Cum acþionãm în cazul atacurilor teroriste ºi dupã
Va fi invitat un reprezentant al Poliþiei care va prezenta elevilor modalitãþile de acþiune ºi
apãrare în cazul unui atac terorist.

Lecþia 24 Lucrare practicã – Exerciþiu practic de acþiune în caz de dezastru
Activitatea practicã constã într-un exerciþiu de acþiune în caz dezastru la care vor fi
invitaþi sã participe reprezentanþi ai Primãriei, Protecþiei Civile, Poliþiei, Ambulanþei,
pentru a vedea concret cât de bine rãspund elevii unei situaþii date.
Lecþia 25 Recapitulare
Portofoliul: fiecare elev va realiza pe parcursul Capitolului 2 un portofoliu pe tema „Cum

acþionãm în caz de dezastru” ºi pe care îl va prezenta la lecþia de recapitulare. Se vor
discuta portofoliile ºi se vor completa cu noutãþi.
Lecþia 26 Evaluare
Se propune urmãtorul exerciþiu pentru lecþia de evaluare:





se împarte clasa în 2 grupe;

profesorul imagineazã pe tablã 2 situaþii critice (o inundaþie în urma unor ploi

abundente, un cutremur în timpul orelor de curs, etc.);

fiecare grupã trebuie sã prezinte un plan de acþiune potrivit situaþiei respective,

fiecare elev primind câte o sarcinã precisã;

elevii vor descrie pe rând sarcina pe care trebuie sã o îndeplineascã.

Profesorul va evalua fiecare rãspuns.
Capitolul 3 Gestionarea dezastrelor
Lecþia 27 Organizarea sistemului românesc de intervenþie în caz de dezastre
Se va organiza o vizitã la primãria din localitate unde elevii vor solicita primarului

informaþii privind planurile de acþiune ale autoritãþilor locale pentru diferite situaþii de
urgenþã.

Lecþia 28 Obligaþiile ºi drepturile cetãþenilor în situaþii de dezastre
Un reprezentant de la Protecþia Civilã le va prezenta elevilor care sunt drepturile ºi
obligaþiile cetãþenilor în situaþii de dezastre, precum ºi necesitatea supunerii indicaþiilor
organelor abilitate.
Lecþia 29 Planul local de acþiune privind inundaþiile ºi alunecãrile de teren
Este o lecþie practicã la care elevii se vor împãrþi pe grupe ºi împreunã cu reprezentanþii
autoritãþilor locale vor participa la acþiuni de curãþare a rigolelor ºi ºanþurilor din

localitatea lor, vor planta puieþi în zonele predispuse la alunecãri de teren, dupã care vor
prezenta rezultatele activitãþilor practice la o ºedinþã comunã pãrinþi - copii.

Lecþia 30 Planul local de acþiune privind protecþia antiseismicã ºi împotriva
incendiilor
Este o lecþie practicã la care elevii împreunã cu profesorul vor inspecta ºcoala ºi

împrejurimile, cu observarea atentã a eventualelor obstacole care ar putea sã

îngreuneze modul de acþiune în cazul unui cutremur. Se vor discuta, de asemenea,
cauze posibile de producere a unui incendiu, locul de amplasare al stingãtoarelor,
posibilitãþile de evacuare.

La întoarcerea în clasã, elevii vor avea ca temã întocmi planul de evacuare al ºcolii în
caz de cutremur ºi incendiu.

Lecþia 31 Planul local de acþiune privind radioactivitatea
Elevii vor beneficia de prezenþa unui reprezentant de la Agenþia de Protecþia Mediului
sau din cadrul Primãriei care va prezenta modalitãþile de acþiune în cazul unui accident
nuclear.
Lecþia 32 Sã-i cunoaºtem pe cei cu care colaborãm
La aceastã lecþie vor fi invitaþi sã participe reprezentanþii autoritãþilor locale, cei ai
Protecþiei Civile, ai Poliþiei, medici, alte persoane care intervin în situaþii de urgenþã.

Lecþia 33 Recapitulare
Pentru lecþia finalã de recapitulare fiecare elev va prezenta portofoliul realizat pe
parcursul studierii opþionalului.
Se va prezenta o expoziþie în ºcoalã cu materialele cele mai interesante.
Lecþia 34 Evaluare
Pentru evaluarea finalã se propune premierea elevilor cu cele mai bune rezultate
obþinute pe parcursul opþionalului cu o diplomã ºi medalie de „Cel mai curajos camarad”
acordatã într-un cadru festiv.

Se propune în cursul anului ºcolar un concurs interºcolar pe tema opþionalului, ai
cãrui câºtigãtori sã participe la o tabãrã de varã pe tema dezastrelor naturale.

Elevii vor fi înºtiinþaþi la începutul anului ºcolar cã din fiecare ºcoalã vor fi

selecþionaþi cei cu cele mai bune rezultate la opþional ºi vor participa la o tabãrã
de varã pe tema dezastrelor.

Se propune un concurs interºcolar pe teme de prevenire ºi stingere a incendiilor
sau de protecþie civilã desfãºurat în colaborare cu Pompierii sau Protecþia civilã.

