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Data Joi, 4 noiembrie 2021, 11:00-12:00

Recomandat elevilor de 7-15 ani

Interdisciplinar Mediu, Ecologie, Istorie, Geografie, Biologie, Dirigenție

Scop Să prezinte criza resurselor Pământului și a consumului 
excesiv 
Să explice cum se ajunge la crearea unui produs
Să explice ce resurse se folosesc, ce energie se 
consumă în producție și impactul asupra mediului și a 
sănătății oamenilor  
Să explice presiunea publicității asupra consumatorilor, 
inclusiv asupra copiilor și adolescenților

Sinopsis lecție
(durata: aprox. 60 min)

Profesoara Adriana Lefter prezintă o lecție 
multidisciplinară despre resursele Pământului și despre 
cum exploatarea excesivă poate să ducă la consum 
excesiv, la sărăcie, la migrație și la probleme de mediu.
Copiii vor afla de unde vin produsele pe care le 
cumpărăm din magazine și ce se întâmplă cu ele după 
ce ne plictisim de ele ori când acestea se strică. Vor 
învăța cum să fie mai puternici în fața mesajelor 
publicitare care îi asaltează pe diverse căi.

Un proiect al Asociației Însemne  
în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României
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Lecția va începe la 10.59 pe  www.youtube.com/c/
EducatielaInaltime, cu un ecran pe care va apărea numărătoarea 
inversă de la 60 de secunde. Eventual dați un refresh paginii de 
YouTube a proiectului ca să apară videoul transmisiei. Dacă 
urmăriți online cu elevii, vă recomandăm să partajați ecranul.
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Revoluția industrială
Cum și când a început producția de masă.  Cum a modificat 
revoluția industrială viața oamenilor și cre au fost efectele asupra 
mediului. 
Resursele Planetei în viziunea copiilor
Cele 3 clase în direct pe Zoom vor prezenta câte o lucrare creativă 
pe tema ”Resursele Planetei”.
Procesul de producție
Etapele principale prin care trece un produs.
Extracția
Ce înseamnă extracția de resurse. Prezentarea cazului carierei de 
marmură de la Alun.
Concurs SMS
Concurs prin SMS la numărul 0754 638 636 pentru elevii din țară, 
prin care se va decide cine va intra în direct prin Zoom la lecția 
următoare.  
Producția
Ce înseamnă producția, ce resurse și energii consumă, compușii 
chimici și efectele lor asupra sănătății oamenilor și mediului. 
Distribuția
Cum ajung produsele din fabrică pe rafturile magazinelor și în 
casele noastre. 
Publicitatea - presiunea reclamelor
Rolul reclamelor, presiunea socială pentru a cumpăra ultimele 
modele de produse, echivalarea succesului cu deținerea de 
produse.
Interacțiune zoom 
Copiii de pe Zoom intră în dialog cu profesorul și contribuie cu 
exemple din viața lor.     
Shopping
Shoppingul - efecte sociale și culturale. 
Soluții
Cum putem să consumăm mai puțin din resursele Planetei.  
Experiment 
Exemplul unui elev care refolosește materiale și crează lucruri 
interesante din ele. 
Cu ce rămânem
Concluzii, mesaj pentru un consum responsabil.  
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