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Argument
În anul 2004, în zona Asiei din apropierea Oceanului Pacific, a avut loc un
fenomen natural devastator: tsunami. Acesta a dus la pierderea unui numãr
impresionant de vieþi omeneºti ºi la distrugerea, în totalitate, a multor localitãþi din
zona de coastã. Atunci s-a observat cã populaþia nu ºtie sã se comporte în situaþii
de crizã. S-a constatat astfel importanþa educãrii cetãþenilor cu privire la dezastre,
precum ºi faptul cã este necesar ca aceasta sã înceapã în primul rând în ºcoli. Astfel,
s-a evidenþiat necesitatea implementãrii în zonã a unui proiect menit nu doar sã-i
educe pe copii, ci ºi – element de noutate – sã-i implice pe aceºtia în derularea
proiectului.
Ideea implementãrii unui astfel de proiect la noi în þarã a apãrut dupã ce, pe
plan internaþional, a avut un succes foarte mare. Astfel, în ultimii 2 ani el s-a
desfãºurat în þãri precum Tailanda, Sri Lanka, India, Indonezia, Vietnam, Filipine,
Pakistan sau Nepal.
Pornind de la aceastã idee ºi în urma impactului pe care l-a avut proiectul în
þãrile enumerate anterior, Salvaþi Copiii a iniþiat implementarea unui proiect
asemãnãtor în 3 ºcoli din România (ªcoala cu clasele I-VIII nr. 71 „Iovan Ducici“
din Bucureºti, ªcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Jienescu“, din Rast, judeþul Dolj
ºi ªcoala cu clasele I-VIII nr. 1 din Chiselet, judeþul Cãlãraºi).
Prin acest proiect, copiii îºi dobândesc dreptul de a se
informa cu privire la dezastre, dreptul de a afla cum se pot
apãra de ele, ºi de ce nu, dreptul de a-i educa ºi pe alþii.
Proiectul are în vedere faptul cã ºi copiii sunt
cetãþeni ºi se pot implica în acþiuni considerate de
cãtre adulþi a fi în totalitate „pentru oameni mari“.
Practic, timp de 4-5 luni, elevii au realizat 1-2 activitãþi sãptãmânale (în afara orelor de curs) pentru a
dobândi mai multe cunoºtinþe cu privire la dezastrele naturale. Astfel, activitãþile cu elevii au fost
fãcute în principiu de cãtre voluntari, dar
coordonate de profesorii din ºcoalã. Voluntarii ºi
profesorii au trebuit însã, ca înainte de a începe
implementarea proiectului sã participe la un curs de
formare realizat de IGSU pentru a deþine informaþii corecte ºi cât mai
complete cu privire la dezastre. Câteva exemple de activitãþi se gãsesc ºi în prezenta
metodologie dar contãm pe creativitatea cadrelor didactice implicate, pentru a realiza
acþiuni cu elevii, în funcþie de specificul acestora.
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I. Scopul ºi obiectivele proiectului
Scopul proiectului
Implicarea copiilor în activitãþi specifice pentru a afla care sunt efectele unor
dezastre asupra comunitãþii ºi cum pot fi reduse riscurile acestora.

Obiectivele proiectului:
• Informarea copiilor cu privire la principalele dezastre pe care le pot întâlni
în zonele în care locuiesc;
• Dobândirea unor noþiuni referitoare la dezastre;
• Folosirea corectã a noþiunilor despre dezastre;
• Identificarea cauzelor inundaþiilor, alunecãrilor de teren ºi ale seismelor,
precum ºi a mecanismelor de producere a incendiilor;
• Formarea unor deprinderi de acordare a primului ajutor în caz de inundaþii,
incendii, alunecãri de teren ºi seisme;
• Identificarea modalitãþilor de informare ºi ocrotire a populaþiei în caz de
catastrofe/calamitãþi naturale;
• Conºtientizarea importanþei modului în care se reacþioneazã în situaþii de urgenþã;
• Manifestarea unei atitudini responsabile, pozitive faþã de mediu;
• Dezvoltarea deprinderii de a culege informaþii din diverse surse, de a întocmi
un portofoliu, de a realiza un poster/panou pe o temã datã, de a elabora
materiale informative;
• Dezvoltarea deprinderii de a lucra în grupuri mici;
• Stimularea responsabilitãþii de grup ºi individuale.

II. Principiul proiectului ºi grupul þintã
Principiul pe care se bazeazã toate activitãþile derulate:
Copiii reprezintã „centrul“ proiectului; ei propun activitãþile ºi sunt responsabili pentru realizarea lor.
Grupul þintã al proiectului este reprezentat de copiii claselor IV-VI.
De ce se adreseazã proiectul copiilor ºi nu adulþilor?
• Se pune accentul pe importanþa unei „educaþii timpurii“ în ceea ce priveºte dezastrele;
• Aceºtia se implicã mai mult decât adulþii în activitãþi;
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• Copiii sunt mai receptivi la nou ºi sunt dornici sã încerce experienþe noi;
• Sunt mai receptivi la metodele interactive;
• Copiii sunt mai creativi, mai „naturali“, mai dezinvolþi; încã nu au un
control foarte mare asupra creativitãþii ºi imaginaþiei.
De ce se adreseazã proiectul copiilor cu vârste cuprinse între 10 ºi 12 ani?
Pentru cã la aceastã vârstã:
• Copiii ºi-au însuºit etaloanele mãrimilor ºi formelor, ei putând desena ºi
concepe machete fãrã a fi ajutaþi.
• Atenþia se caracterizeazã printr-o orientare conºtientã ºi voluntarã, ei putându-se
astfel concentra pe sarcinile pe care le vor avea în cadrul proiectului.
• Acum se atinge stadiul operaþiilor formale, creºte accesul la abstract si
general, creºte rigoarea gândirii, se dobandeºte reversibilitatea deplinã,
începe operarea cu noþiuni ºtiinþifice. Nivelul de lucru în timpul activitãþilor
va fi unul ridicat, elevii putând înþelege fãrã dificultãþi ceea ce au de fãcut.
• Copiii îºi însuºeºc ºi opereazã cu unele noþiuni ºtiinþifice. Sunt capabili sã
înþeleagã sensurile figurate mai subtile. Viteza de scriere creºte faþã de stadiul
precedent. Ei nu vor cere astfel multe informaþii suplimentare cu privire la
anumiþi termeni ºi nu vor pierde nici extrem de mult timp în cazul luãrii
notiþelor.
• Se dezvoltã memoria voluntarã. Copiii folosesc mai des procedee mnezice,
învaþã dupã criterii logice, organizându-ºi materialul, disting ceea ce este
semnificativ. Creºte volumul memoriei si timpul de pãstrare. Cele discutate
în cadrul activitãþilor vor fi reþinute astfel o perioadã mai mare de timp.
• Se amplificã motivaþia intrinsecã, ei implicându-se astfel cu plãcere în
sarcini ºi dacã nu sunt motivaþi din exterior.
• Se consolideazã mecanismele voluntare, se urmãresc scopuri, se ating
obiectivele pe care ºi le propun sã le realizeze.
• Creºte interesul ºtiinþific iar subiectul dezastrelor ar putea reprezenta pentru
ei un element important din acest punct de vedere.
Elevii ajunºi la vârsta cuprinsã între 10 ºi 12 ani sunt deci destul de mari pentru
a putea lucra, pentru a se putea implica în sarcini, procesele psihice ajungând la un
nivel care sã le permitã acest lucru. De asemenea, încã nu sunt la vârsta revoltei, sau
la vârsta la care fac investiþii sentimentale majore, motiv pentru care se observã o
uºurinþã în lucrul cu aceºtia spre deosebire de cei mai mari. Un alt motiv pentru
care ei reprezintã grupul þintã al proiectului este ºi acela cã, elevii claselor VII-VIII
sunt implicaþi mai mult în studiu pentru definitivarea ciclului gimnazial ºi pot
aloca mai puþin timp activitãþilor adiacente.
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III. Etapele proiectului pilot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Semnarea acordului între parteneri
Selectarea locaþiilor pentru implementarea proiectului
Identificarea coordonatorilor ºi a voluntarilor care vor realiza activitãþile;
Formarea coordonatorilor ºi a voluntarilor de cãtre IGSU;
Formarea grupelor de elevi;
Planificarea temelor ºi a activitãþilor;
Implementarea proiectului.

1. Semnarea acordului între parteneri
1.1 Organizaþia Salvaþi Copiii
Organizaþia Salvaþi Copiii a iniþiat implementarea acestui proiect în România
ºi, împreunã cu partenerii, a propus locaþiile din care sã facã parte ºcolile în care
proiectul s-a desfãºurat. De asemenea, a realizat întâlniri de lucru cu voluntarii ºi
coordonatorii proiectului ºi a urmãrit desfãºurarea acestuia.
Totodatã a realizat ºi prezenta „Metodologie de lucru“ pentru informarea
cadrelor didactice cu privire la modul de implementare a proiectului.
1.2 Ministerul Educaþiei Cercetãrii ºi Tineretului
Rolul Ministerului Educaþiei a fost acela de facilitare a accesului în ºcolile în
care proiectul a fost implementat, de diseminare a informaþiilor cu privire la acesta
ºi de aprobare a materialului didactic rezultat în urma proiectului.
Urmeazã ca ideea proiectului sã fie preluatã de minister urmãrindu-se o implementare ulterioarã, în mai multe unitãþi de învãþãmânt, sub coordonarea acestuia.
1.3 Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã
Atribuþiile IGSU au fost cele de formare a coordonatorilor ºi voluntarilor implicaþi
în proiect; de oferire de consultanþã de specialitate atunci când este necesar, pe
parcursul implementãrii proiectului ºi de facilitare a unor vizite la diferite instituþii
(ex: o unitate de pompieri, Institutul Naþional de Fizicã a Pãmântului etc.).
1.4 Grupul la Nivel Înalt
S-a implicat activ în organizarea întâlnirilor de lucru cu partenerii ºi a facilitat
colaborarea dintre toate instituþiile angajate în proiect, sprijinind astfel, într-un mod
foarte important, iniþiativa de a implementa acest proiect. Totodatã, a contribuit la
diseminarea informaþiilor cu privire la proiect.
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2. Selectarea locaþiilor pentru implementare
În cadrul proiectului pilot, acestea au fost alese în funcþie de evenimentele
specifice proiectului petrecute deja în zonele respective (cutremure, inundaþii,
incendii, etc.) dar ºi de riscurile ca acestea sã se întâmple ulterior implementãrii
proiectului. S-a plecat de la ideea cã elevii implicaþi în proiect trebuie sã deþinã cât
mai multe informaþii referitoare la dezastre, acesta fiind unul din modurile în care
daunele în urma unor astfel de evenimente se pot diminua.

3. Identificarea coordonatorilor
ºi a voluntarilor care vor realiza activitãþile
3.1 Coordonatorii proiectului
Sunt profesori ai ºcolii în care se implementeazã proiectul. Este recomandat ca la
fiecare unitate ºcolarã sã existe 2 coordonatori de proiect, care au urmãtoarele atribuþii:
• Þin în permanenþã legãtura cu IGSU;
• Stabilesc orarul activitãþilor astfel încât sã nu perturbe programul ºcolar al elevilor;
• Stabilesc împreunã cu voluntarii care sunt metodele folosite în activitãþi,
precum ºi ce informaþii le sunt oferite elevilor, pentru a se respecta
caracteristicile de vârstã ale acestora;
• Monitorizeazã activitãþile realizate de cãtre voluntari;
• Realizeazã întâlniri periodice cu voluntarii;
• Însoþesc elevii la obiectivele care sunt vizitate;
• Realizeazã rapoarte de activitate.
3.2 Voluntarii
Ideea de a folosi voluntari în lucrul direct cu elevii se bazeazã pe faptul cã atmosfera
în care se desfãºoarã proiectul nu trebuie sã fie una de „ºcoalã“, ci una informalã.
Voluntarii sunt mai aproape de vârsta elevilor iar informaþiile primite de la aceºtia nu
sunt privite ca ºi cum ar veni din partea unei persoane „autoritare“. În momentul în
care existã o atmosferã destinsã datoratã vârstei apropiate, elevii se implicã cu mai
multã plãcere în sarcini. Cu toate acestea însã, trebuie stabilite niºte reguli ale grupului
încã de la început pentru cã, totuºi, elevii sunt la vârsta la care încep sã „braveze“ ºi e
posibil sã existe unii care sã nu ia foarte în serios voluntarii. Din acest motiv,
coordonatorii proiectului trebuie sã aibã un contact foarte des ºi cu elevii.
Este de preferat ca voluntarii sã fie 2 la fiecare grupã de elevi. Atribuþiile acestora sunt:
• Selecteazã informaþiile pe care urmeazã sã le discute cu elevii ºi realizeazã
mini-proiecte de lecþie pentru fiecare activitate;
• Realizeazã activitãþile cu elevii;
• Informeazã coordonatorii proiectului cu privire la toate acþiunile desfãºurate
cu elevii;
• Însoþesc elevii la toate activitãþile care se desfãºoarã în afara incintei ºcolare;
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4. IGSU
Formarea coordonatorilor ºi a voluntarilor de cãtre IGSU este necesarã deoarece
coordonatorii ºi voluntarii implicaþi în proiect trebuie sã deþinã informaþii corecte
legate de diferitele tipuri de dezastre ºi anume cauzele producerii acestora, efectele
pe care le au ºi, mai ales, de comportamentul oamenilor în timpul ºi dupã terminarea acestora.

5. Grupele de elevi
În momentul în care se formeazã grupele, trebuie sã se þinã cont de urmãtoarele
aspecte:
• Elevii din ciclul primar (a IV-a) ar trebui sã nu facã parte din aceeaºi grupã
cu cei mai mari (a VI-a) deoarece au un alt nivel de înþelegere a noþiunilor,
lucreazã în mod diferit, etc.
• Este de preferat sã existe un raport egal fete-bãieþi în fiecare grupã formatã;
• Grupa nu trebuie sã aibã mai mult de 6 elevi deoarece, dacã sunt mai mulþi
elevi se lucreazã mai greu ºi gradul de responsabilitate a fiecãruia scade odatã
cu creºterea numãrului de membri;
• Este de preferat sã existe o distribuþie echitabilã a elevilor în ceea ce priveºte
abilitãþile pe care aceºtia le au (nu este indicat sã se regãseascã într-o grupã doar
elevi care sunt talentaþi la desen ºi într-o alta cei care au abilitãþi de comunicare);
• Fiecare grupã trebuie sã aibã 1 – 2 responsabili care sã menþinã comunicarea
cu voluntarii ºi coordonatorii, iar apoi sã-i informeze pe colegii lor.

6. Planificarea temelor ºi a activitãþilor
6.1 Planificarea activitãþilor
Aceastã etapã se realizeazã de cãtre coordonatori împreunã cu voluntarii.
Trebuie sã se þinã cont de urmãtoarele aspecte:
• Planificarea temelor, astfel încât sã se respecte perioada de implementare a
proiectului;
• Trebuie sã se ia în calcul ºi 1 – 2 sãptãmâni de rezervã pentru evenimente
neaºteptate (un fenomen meteo care amânã o vizitã planificatã, implicarea
elevilor în alte activitãþi din cadrul ºcolii, etc);
• Se pot planifica 1 – 2 activitãþi sãptãmânal;
• Activitãþile ce urmeazã a fi desfãºurate trebuie sã respecte caracteristicile de
vârstã ale elevilor implicaþi în proiect;
• Activitãþile nu trebuie sã se limiteze la nivelul ºcolii, urmând sã se facã ºi
vizite la diverse instituþii, sau la obiective care pot ajuta elevii în alcãtuirea
unor proiecte sau portofolii.
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6.2 Temele care pot fi abordate sunt în funcþie de zona în care se regãseºte
fiecare ºcoalã. Astfel, pot fi avute în vedere urmãtoarele tipuri de dezastre:
• Cutremure
• Incendii
• Inundaþii
• Alunecãri de teren

7. Implementarea proiectului
Aceastã etapã presupune lucrul efectiv cu elevii. Coordonatorii proiectului
trebuie sã monitorizeze toate activitãþile desfãºurate prin întâlniri periodice cu
voluntarii, dar ºi cu elevii. Se va respecta orarul stabilit anterior.

IV. Resurse metodologice
1. Resurse umane
Numãrul elevilor implicaþi este între 15 ºi 20, astfel încât grupele sã nu fie foarte
mari, pentru a se putea lucra eficient.

2. Resurse procedurale
a) Metodele ºi tehnicile folosite trebuie sã fie interactive, pentru cã
acestea pun accent pe interacþiunea dintre ideile participanþilor, dintre
personalitãþile lor, ducând la o învãþare mai activã ºi cu rezultate evidente.
Avantajele interacþiunii în cadrul acestui proiect sunt:
• Activitatea de grup este stimulativã, generând un comportament „contagios“,
în general elevii prinzând curaj atunci când vãd cã ceilalþi lucreazã;
• Stimuleazã efortul ºi productivitatea elevilor;
• Elevii sunt capabili sã aplice ºi sã sintetizeze cunoºtinþele în moduri variate ºi
complexe, învãþând în acelaºi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual;
• Dezvoltã inteligenþele multiple, capacitãþi specifice inteligenþei lingvistice (de
a folosi termeni ºtiinþifici), inteligenþei logico-matematice (de a investiga
ºtiinþific sarcinile, de a face deducþii), inteligenþei spaþiale (capacitatea de a
crea reprezentãri), inteligenþei inter-personale (capacitatea de a înþelege
intenþiile, motivaþiile celorlaþi), inteligenþei intrapersonale (capacitatea de
autoapreciere corectã), inteligenþei naturaliste (recunoaºterea ºi inspirarea
din mediul înconjurãtor), inteligenþei morale (respectarea unor reguli de
grup, adecvarea comportamentului ºi a atitudinilor la acestea).
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• Stimuleazã ºi dezvoltã capacitãþi cognitive complexe (capacitatea de a privi ºi
de a cerceta lucrurile în alt mod);
• Munca în grup permite distribuirea sarcinilor ºi responsabilitãþilor, acestea
fiind mult mai uºor de realizat;
• Timpul de soluþionare a problemelor este mai scurt;
• Învãþarea prin cooperare dezvoltã ºi diversificã priceperile, capacitãþile ºi
deprinderile sociale ale elevilor;
• Sporeºte interesul elevilor pentru o temã datã, aceºtia fiind mai motivaþi sã înveþe;
• Elevii au posibilitatea sã-ºi împãrtãºeascã pãrerile, experienþa, ideile,
strategiile de lucru, informaþiile;
• Grupul dã un sentiment de încredere, de siguranþã, care duce la dispariþia
fricii de eºec ºi la curajul de a-ºi asuma riscul;
• Lucrul în echipã duce la acceptarea gândirii colective ºi la un comportament
tolerant faþã de opiniile celorlaþi.

Metodele folosite în timpul activitãþilor pot fi:
1. Metode de predare-învãþare interactivã în grup
• Metoda predãrii/învãþãrii reciproce (activitatea nr. 2)
• Mozaicul (activitatea nr. 7)
2. Metode de fixare ºi sistematizare a cunoºtinþelor
• Tehnica LOTUS (activitatea nr. 1)
• Metoda R.A.I. (activitãþile nr. 1 ºi 5)
3. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativitãþii
• Brainstorming (activitãþile nr. 1, 2, 3, 5, 9, 10)
• Explozia stelarã (activitatea nr. 5)
• Studiul de caz (activitãþile nr. 2 ºi 3)
• Dezbaterea (activitãþile nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)
• Jocul de rol (activitatea nr. 6)
• Tehnica 6/3/5 (activitatea nr. 8)
4. Metode de cercetare în grup
• Proiectul (activitatea nr. 9)
• Experimentul (activitatea nr. 4)
• Portofoliul

b) Mijloacele didactice care pot fi folosite sunt:
•
•
•
•
•

Flipchart-ul
Calculatorul
Aparatul de fotografiat
Video-proiectorul
Hãrþile
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3. Resursele materiale necesare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coli A4
Hârtie coloratã
Mape de plastic
Carioci
Acuarele
Creioane colorate
Markere
Cartoane
Foarfece
Lipici
Dosare
Fotografii
Jucãrii
CD-uri

4. Resursele de timp
Perioada de implementare a proiectului este de 4-5 luni, realizându-se 1 – 2
activitãþi sãptãmânale, în afara programului ºcolar al elevilor.

V. Rezultatele proiectului
Ca urmare a activitãþilor derulate in cadrul acestui proiect se vor obþine
urmãtoarele rezultate :
• Atitudinile formate pe parcursul proiectului vor consta în faptul cã elevii
vor avea mai multã încredere în ei, vor fi mai creativi, mai flexibili în
gândire, mai originali, mai deschiºi spre nou.
• Comportamentele formate pe parcursul implementãrii proiectului vor fi de
acceptare reciprocã, deoarece elevii vor fi mai toleranþi cu ideile celorlaþi; de
asemenea, vor avea mai multã grijã de mediul înconjurãtor, vor acþiona cu
mai multã responsabilitate.
• Abilitãþile formate vor fi de comunicare, de socializare, de lucru în echipã, de
cooperare; se vor dezvolta ºi abilitãþi practice, în cadrul realizãrii de machete.
• Produsele realizate pe perioada implementarii proiectului vor fi: machete,
broºuri, desene, afiºe, planuri de evacuare, chestionare, hãrþi, fotografii ºi
portofolii.
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VI. Tipuri de activitãþi
Activitãþile care se pot desfãºura în cadrul proiectului sunt diverse, pornind de
la cele strict informative (unde însã elevii trebuie dirijaþi prin întrebãri, astfel încât
sã aibã impresia cã totul vine de la ei), pânã la cele practice, astfel:
• ·Activitãþi de informare/comunicare (ce sunt dezastrele, care sunt
principalele tipuri de dezastre, cauzele ºi efectele acestora, etc.)
• Activitãþi realizate sub formã de "vizite de lucru" (vizite la o unitate de
pompieri, la Muzeul pompierilor, la un institut seismologic, etc.) sau pentru
cercetarea unor zone predispuse la efecte extrem de grave ale unor dezastre
(case cu „bulinã roºie“, zone despãdurite aflate în pantã, sate aºezate lângã
malul unui râu etc.)
• Activitãþi practice (realizare de machete, portofolii, desene, broºuri, afiºe, a
unui plan de evacuare, a rucsacului de urgenþã în caz de cutremur, dar ºi a
unei cercetãri cu privire la informaþiile pe care le deþin oamenii cu privire la
dezastre).
În continuare, vom prezenta câteva exemple de activitãþi care se pot realiza cu
elevii.
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Activitatea 1

Ce sunt dezastrele?

Obiective:
• Informarea elevilor cu privire la principalele dezastre pe care le pot întâlni în
zonele în care locuiesc;
• Folosirea corectã a noþiunilor despre dezastre.

Resurse:
• De timp: 50 minute
• Procedurale:
a) metode: tehnica LOTUS, brainstorming, dezbaterea, R.A.I.
b) mijloace: flip-chartul
• Materiale: markere, coli de desen, creioane colorate, jucãrie de pluº

Descrierea activitãþii:
Se scrie pe o coalã de flip-chart cuvântul dezastru, elevii trebuind sã identifice
cât mai mulþi termeni apropiaþi de acesta.
Pornind de la cuvintele gãsite, elevii trebuie sã dea o definiþie cât mai ingenioasã
termenului dezastru (printr-un desen, un gest, un catren, etc).
Pentru a se identifica toate tipurile de dezastre, se foloseºte tehnica LOTUS:
într-un cadran cu 9 pãtrate se scrie în pãtratul din mijloc termenul dezastru, elevii
fiind deja familiarizaþi cu acesta.
Elevilor li se explicã cã termenul dezastru este o idee principalã ºi pornind de la
aceasta, ei trebuie sã identifice 8 idei secundare, adicã tipuri de dezastre.
Elevii trebuie încurajaþi sã identifice cât mai multe astfel de idei. Astfel, se pot
identifica dezastre precum: inundaþii, tornade, cutremure, incendii, alunecãri de
teren, tsunami, accidente nucleare, ploi abundente, muniþii neexplodate, etc.
Urmeazã o discuþie pe baza celor 8 idei secundare identificate, pentru a se face
de cãtre elevi o selecþie a tipurilor de dezastre care se pot regãsi în zona în care
aceºtia locuiesc.
Cu ajutorul unei jucãrii de pluº, se face o recapitulare dar ºi o evaluare a celor
discutate. Un voluntar aruncã jucãria spre unul dintre elevi, punându-i o întrebare;
acesta rãspunde ºi apoi aruncã jucãria spre un alt coleg, întrebându-l la rândul sãu
ceva din cele discutate anterior.

Temã
Împãrþiþi în diade, elevii au de alcãtuit câte un rebus pentru a forma cuvântul
dezastru.
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Actvitatea 2

Ce este cutremurul?

Obiective:
• Explicarea termenului cutremur;
• Identificarea cauzelor ºi a efectelor cutremurelor.

Resurse
• De timp: 50 minute
• Procedurale:
a) metode: brainstorming, metoda predãrii /învãþãrii reciproce, studiul de caz
b) mijloace: flip-chart-ul, video-proiectorul
• Materiale: markere, fotografii cu imagini legate de cutremur

Descrierea activitãþii:
Pe o coalã de flip-chart se scrie termenul cutremur ºi fiecare elev trebuie sã
gãseascã cel puþin un termen care are legãturã cu acesta.
Pornind de la cuvintele gãsite anterior, elevii dau o definiþie cutremurului.
Cu ajutorul întrebãrilor voluntarilor, elevii identificã cauzele cutremurului.
Elevilor li se dau fotografii sau li se proiecteazã imagini legate de cutremure, ei
trebuind sã identifice cât mai multe efecte ale acestuia.
Împreunã cu elevii se face o sintezã a celor discutate pentru a se asigura cã
informaþiile au fost reþinute în mod corect.
Elevii vor fi împãrþiþi în 3 diade:
• prima trebuie sã expunã ceea ce considerã cã a fost mai important din
cele discutate;
• a doua diadã sã punã întrebãri relevante despre informaþiile aflate;
• a treia explicã termenii noi învãþaþi;
Astfel, se realizeazã între elevi o învãþare reciprocã.

Temã
Li se prezintã elevilor un studiu de caz în care sunt descrise câteva situaþii prin
care a trecut o familie dupã cutremurul din 1977. Aceºtia trebuie ca pentru data
viitoare sã aleagã câte 5 obiecte cu ajutorul cãrora familia respectivã s-ar fi
descurcat mai bine în acele circumstanþe.
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Activitatea 3

Ne putem feri de cutremure?

Obiective:
• Stabilirea unor elemente care pot reduce efectele unui cutremur;
• Identificarea zonelor sigure în caz de cutremur;
• Stabilirea comportamentelor indicate în timpul/dupã cutremur.

Resurse
• De timp: 60 minute
• Procedurale:
a) metode: brainstorming, studiul de caz, dezbaterea ;
b) mijloace: flip-chart-ul;
• Materiale: markere, carton, foarfece, lipici.

Descrierea activitãþii:
Din cele aproximativ 30 de obiecte pe care elevii le-au ales în urma prezentãrii
studiului de caz (vezi activitatea 2), sunt alese cele care vor alcãtui ruccsacul de
urgenþã. În momentul în care un elev propune un obiect, el trebuie sã argumenteze
din ce cauzã acesta este important.
Elevii identificã un loc în încãpere în care acest ruccsac se poate aºeza pentru a
se ajunge uºor la el în cazul unui cutremur.
Elevii sunt împãrþiþi în douã grupe, prima trebuind sã identifice locurile sigure
din încãperea în care se aflã pentru a se adãposti în caz de cutremur, iar cea de a
doua locurile nesigure.
Ei trebuie sã punã câte o etichetã / un afiº pe care sã scrie „loc sigur“ sau "loc
nesigur", pe fiecare perete ºi obiect de mobilier identificat.
Elevii sunt împãrþiþi în diade:
• prima trebuie sã identifice ce mãsuri de precauþie trebuie luate în general,
pentru ca, în cazul unui cutremur sã fie ameliorate efectele;
• a doua trebuie sã identifice ce trebuie sã facem ºi ce nu, în timpul
cutremurului;
• a treia va identifica ce comportamente sunt indicate dupã cutremur dar ºi ce
nu trebuie fãcut.

Temã
Tema acestei activitãþi este de a fotografia cât mai multe clãdiri care se pot
prãbuºi la un cutremur mai puternic (ex: cele cu „bulinã roºie“).
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Activitatea 4

Cutremur în miniaturã

Obiective:
• Identificarea punctelor slabe ale unei clãdiri în caz de cutremur;
• Identificarea zonelor sigure în caz de cutremur;
• Stabilirea unor elemente care pot reduce efectele cutremurelor.

Resurse
• De timp: 50 minute
• Procedurale:
a) metode: dezbaterea, experimentul;
b) mijloace: flip-chart-ul, video-proiectorul;
• Materiale: markere, carton, foarfece, lipici, fotografii.

Descrierea activitãþii:
Elevii trebuie sã le prezinte colegilor fotografiile realizate în urma temei de la
activitatea 3.
Voluntarii le prezintã elevilor imagini ale clãdirilor care pot prezenta un pericol
în caz de cutremur (ex: clãdiri cu foarte multe geamuri, clãdiri cu balcoane ºi aparate
de aer condiþionat, clãdiri care nu au fost consolidate deºi au bulinã roºie, etc).
Elevii trebuie sã identifice toate elementele unei clãdiri care pot reprezenta un
pericol în caz de cutremur.
Se discutã despre riscurile pe care le prezintã acestea atât pentru locuitorii lor,
cât ºi pentru cei care se pot gãsi în zonã.
Cu ajutorul materialelor puse la dispoziþie de voluntari, elevii realizeazã o casã
pentru simularea cutremurelor, inclusiv cu mobilier.
Se va simula astfel un cutremur în miniaturã pentru ca aceºtia sã observe ce
zone ale unei case nu sunt indicate pentru adãpostire dar ºi ce pãrþi ele acesteia pot
reprezenta un pericol pentru trecãtori.

Temã
Elevii trebuie sã realizeze o broºurã informativã pentru a minimaliza posibilele
efecte ale unui cutremur.
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Activitatea 5

Incendiile

Obiective:
• Explicarea termenului incendiu
• Identificarea cauzelor ºi a efectelor incendiilor

Resurse
• De timp: 50 minute
• Procedurale:
a) metode: brainstorming, explozia stelarã, dezbaterea, R.A.I;
b) mijloace: flip-chart-ul, video-proiectorul;
• Materiale: markere, carton, foarfece, lipici, fotografii.

Descrierea activitãþii:
Se scrie pe flip-chart termenul incendiu, urmând ca elevii sã identifice cât mai
mulþi termeni care au legãturã cu acesta.
Elevii definesc termenul pornind de la cuvintele identificate anterior.
Pe flip-chart se scrie din nou ideea principalã a activitãþii, incendiu, iar în jurul
sãu, sub formã de stea, cât mai multe întrebãri (ex: ce este focul?; ce este incendiul?;
cum apare focul?; cum apare incendiul?; de ce arde focul?; când devine focul
periculos?, etc.). Trebuie scrise cât mai multe întrebãri, ale cãror rãspunsuri sã
reprezinte chiar cauzele ºi efectele incendiilor.
Elevii vor fi împãrþiþi în diade, fiecare dintre acestea trebuind sã rãspundã la
anumite întrebãri. Rãspunsurile sunt prezentate celorlalþi elevi, realizându-se astfel
o învãþare reciprocã.
În cazul în care rãspunsurile elevilor sunt incomplete sau incorecte, elevii din
celelale diade pot interveni cu adaosuri sau completãri, iar voluntarii pot pune
întrebãri ajutãtoare.
Cu ajutorul unei jucãrii de pluº, se face o recapitulare dar ºi o evaluare a celor
discutate. Un voluntar aruncã jucãria spre unul dintre elevi, punându-i o întrebare;
acesta rãspunde ºi apoi aruncã jucãria spre un alt coleg, întrebându-l la rândul sãu
ceva din cele discutate anterior.

Temã
Elevii, împãrþiþi în diade, trebuie sã caute cât mai multe informaþii despre
cauzele ºi efectele incendiilor asupra pãdurilor.
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Activitatea 6

Incendiul din pãdure

Obiective:
• Identificarea cauzelor ºi efectelor incendiilor asupra mediului înconjurãtor;
• Conºtientizarea importanþei modului în care se reacþioneazã în situaþii de
urgenþã;
• Identificarea organismelor care pot interveni în caz de incendiu;
• Manifestarea unei atitudini responsabile, pozitive faþã de mediu.

Resurse
• De timp: 50 minute
• Procedurale:
a) metode: dezbaterea, jocul de rol;
b) mijloace: flip-chart-ul, video-proiectorul;
• Materiale: markere, carton, foarfece, lipici, fotografii, hârtie coloratã.

Descrierea activitãþii:
Fiecare diadã prezintã colegilor informaþiile aflate despre cauzele ºi efectele
incendiilor asupra pãdurii (tema de la activitatea 5).
Voluntarii pot interveni cu fotografii sau proiecþii pentru a completa
informaþiile elevilor.
Are loc o dezbatere care sã evidenþieze importanþa manifestãrii unui comportament
responsabil faþã de mediul înconjurãtor.
Elevilor li se cere sã realizeze un joc de rol cu denumirea „Incendiul din pãdure“
dându-li-se urmãtoarele puncte de reper:
• Cauza incendiului;
• Efectele incendiului;
• Cum/cu ajutorul cui se stinge incendiul.
Dupã prezentarea jocului de rol, elevii trebuie sã discute despre cum s-ar fi
putut preveni incendiul, ce importanþã au avut pomierii, ce s-ar fi putut întâmpla
dacã nu s-ar fi intervenit la timp.

Temã
Realizarea a cât mai multe plãcuþe informative pentru prevenirea incendiilor în
pãdure.
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Activitatea 7

„Profesori“ ... în dezastre

Obiective:
• Dezvoltarea deprinderii de a culege informaþii din diverse surse;
• Folosirea corectã a noþiunilor despre dezastre;
• Stimularea responsabilitãþii individuale.

Resurse
• De timp:
a) studiul individual: o sãptãmânã
b) prezentarea subtemelor: 50 minute
• Procedurale:
a) metode: mozaicul, dezbaterea;
b) mijloace: video-proiectorul, calculatorul;
• Materiale: CD-uri, fotografii, filmuleþe.

Descrierea activitãþii
a) Studiul individual
Fiecare elev trebuie sã identifice un anumit tip de dezastru petrecut în România
ºi sã culeagã cât mai multe informaþii despre acesta, din surse pe care ºi le-a ales
singur.
Astfel, unul trebuie sã caute informaþii despre un cutremur foarte mare, altul
despre inundaþii cu efecte dezastruoase sau despre alunecãri de teren etc.
Elevii îºi pot pregãti prezentarea cum doresc: panou de fotografii, prezentare în
power point, filmuleþ, etc.

b) Prezentarea subtemelor
Elevii le prezintã colegilor materialul despre dezastrul ales, ei fiind acum, pe
rând, profesori.
În urma prezentãrii, „voluntarii-elevi“ trebuie sã le adreseze întrebãri nu pentru
cã nu ar fi înþeles ce li s-a prezentat, ci pentru a se asigura cã elevii ºi-au însuºit în
mod corect toate elementele referitoare la dezastre.
Are loc o dezbatere pentru ca toþi elevii sã-ºi poatã spune pãrerea cu privire la
cele prezentate.

Temã
Elevii trebuie sã se gândeascã la un slogan pentru a iniþia o campanie în vederea
prevenirii alunecãrilor de teren.
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Activitatea 8

Sã prevenim alunecãrile de teren!

Obiective:
• Identificarea modalitãþilor de informare a populaþiei în caz de catastrofe/calamitãþi naturale;
• Manifestarea unei atitudini responsabile, pozitive faþã de mediu;
• Dezvoltarea deprinderii de a elabora materiale informative;
• Dezvoltarea deprinderii de a lucra în grupuri mici;
• Stimularea responsabilitãþii de grup ºi individuale.

Resurse
• De timp: 50 minute
• Procedurale:
a) metode: tehnica 6/3/5, dezbaterea;
b) mijloace: calculatorul;
• Materiale: fotografii, hârtie coloratã, culori.

Descrierea activitãþii
Fiecare elev le prezintã celorlaþi membri sloganul la care s-a gândit, spre a fi
folosit în campania care-i va sensibiliza pe cetãþeni sã planteze copaci, pentru
prevenirea alunecãrilor de teren (vezi activitatea 7).
Dupã ce sunt prezentate toate sloganurile, se alege cel mai sugestiv dintre ele.
Fiecare dintre cei 6 elevi are la dispoziþie 5 minute pentru a gãsi câte 3 modalitãþi
prin care se poate face o campanie.
Urmeazã o dezbatere ºi se alege cea mai bunã soluþie. Este recomandat sã se
ajungã la ceva simplu (ex: un fluturaº) pentru a nu fi nevoie de un volum de muncã
foarte mare, þinându-se cont de faptul cã elevii implicaþi în proiect sunt totuºi
destul de mici.
Astfel, dupã ce au stabilit sloganul ºi mijlocul prin care sã se realizeze campania,
elevii încep sã conceapã un text prin care sã sensibilizeze comunitatea localã la
problema alunecãrilor de teren. Ei trebuie sã convingã cetãþenii din acea localitate
sã planteze copaci în zonele despãdurite. Dupã ce sunt terminate, materialele sunt
multiplicate.

Temã
Fiecare elev din grupã trebuie sã dea la cel puþin 20 de persoane câte un fluturaº.
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Activitatea 9

Harta dezastrelor

Obiective:
• Identificarea modalitãþilor de informare a populaþiei în caz de catastrofe/calamitãþi naturale;
• Manifestarea unei atitudini responsabile, pozitive faþã de mediu;
• Dezvoltarea deprinderii de a culege informaþii din diverse surse pentru a
întocmi un proiect;
• Dezvoltarea deprinderii de a lucra în grupuri mici;
• Stimularea responsabilitãþii de grup ºi individuale.

Resurse
• De timp:
a) Proiectarea: o sãptãmânã
b) Susþinerea proiectului: 40 minute
• Procedurale:
a) metode: brainstorming, dezbaterea, proiectul;
b) mijloace: video-proiectorul, calculatorul;
• Materiale: carton, hârtie, foarfece, lipici, creioane colorate, riglã.

Descrierea activitãþii
a) Proiectarea
Elevii, în funcþie de zona în care locuiesc, trebuie sã realizeze un proiect, astfel:
• Se poate realiza un plan de evacuare a ºcolii, notându-se zonele în care sunt
depozitate extinctoarele, punctele în care sunt telefoanele pentru a suna la
numãrul de urgenþã, etc;
• În cazul unei localitãþi predispuse la inundaþii se poate realiza o hartã
(machetã) a localitãþii, evidenþiidu-se zonele mai expuse riscului (cele aflate
în zone mai joase, lângã albia unui râu, etc.);
• În cazul unui oraº, se poate face o hartã a unui cartier, scoþându-se în evidenþã
acele clãdiri care reprezintã un risc pentru populaþie în cazul unui cutremur.
Elevii hotãrãsc ce temã va avea proiectul lor ºi pornind de la tema principalã,
fiecare va aduce cât mai multe idei despre ceea ce urmeazã sã conþinã.
Se împart responsabilitãþile, urmând sã se documenteze prin „muncã de teren“.

b) Susþinerea proiectului
Elevii vor susþine proiectul în faþa celorlalte grupe, a voluntarilor ºi a coordonatorilor.

Temã
Fiecare elev va trebui sã prezinte proiectul familiei ºi sã discute pe baza acestuia.
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Activitatea 10

Ce ºtiþi despre ... dezastre?!

Obiective:
• Identificarea gradului de informare a populaþiei în caz de catastrofe/calamitãþi naturale;
• Manifestarea unei atitudini responsabile, pozitive faþã de mediu;
• Dezvoltarea deprinderii de a culege informaþii din diverse surse, de a întocmi
un chestionar;
• Dezvoltarea deprinderii de a lucra în grupuri mici;
• Stimularea responsabilitãþii de grup ºi individuale.

Resurse
• De timp:
a) Conceperea chestionarului: 50 minute
b) Interpretarea datelor: 60 minute
• Procedurale:
a) metode: brainsorming, dezbaterea;
b) mijloace: calculatorul;
• Materiale: coli de scris, creioane

Descrierea activitãþii
a) Conceperea chestionarului
Elevii trebuie identifice cât mai multe elemente legate de dezastre, pe care
considerã cã orice persoanã trebuie sã le ºtie (ex: cod roºu, avertizare hidrologicã,
loc de refugiu, 112, prim ajutor, etc).
Pornind de la aceastã listã, ei trebuie sã conceapã 10 -15 întrebãri pe care
urmeazã sã le adrese unor persoane din localitate.
Întrebãrile trebuie sã fie clare, scurte ºi concise.
Elevii vor stabili ºi numãrul de persoane cãrora li se va aplica chestionarul
(aproximativ 10-15 pentru fiecare elev) ºi intervalul de vârstã al acestora.

b) Interpretarea datelor
Elevii realizeazã un grafic al rãspunsurilor, pentru a se vedea cât de bine sunt
informaþi cetãþenii cu privire la dezastre.

Temã
Fiecãrui elev îi revin aproximativ 3 termeni pe care va trebui sã-i explice pentru
a se realiza un mini-dicþionar al dezastrelor.
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