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CE INSEAMNA SUFICIENT DE CURAT?
INTRODUCERE

CONCEPTE

Continut. Protectia mediului este una dintre
cele mai controversate probleme actuale.
Toata lumea este de acord ca avem nevoie de
apa si aer curate. Neîntelegerile apar atunci
când se discuta despre cât de curate ar trebui
sa fie ele, mai precis daca ar trebui sa
admitem sau nu poluarea pâna la o anumita
limita. De exemplu, multi oameni se întreaba
daca, în cazul lacurilor naturale cu apa acida
se poate vorbi despre poluare sau nu, sau
daca nu mai exista poluare într-un oras doar
pentru ca vântul a împrastiat gazele de
esapament. Economistii propun ca atunci
când se discuta despre aceasta problema, sa
se tina cont de costurile si de beneficiile
actiunilor pe care le propunem pentru
protectia mediului înconjurator.

- Eficienta
- Costuri
- Beneficii

Deprinderi de gândire economica. În
conditiile în care resursele sunt insuficiente,
ele trebuie utilizate eficient. Lipsa de
eficienta înseamna, de fapt, risipirea unor
resurse care ar fi putut fi folosite în alte
scopuri. Conform principiului eficientei,
actiunile de protectie a mediului trebuie
desfasurate atât timp cât beneficiile
suplimentare obtinute depasesc costurile
implicate. Actiunile initiale sunt mai
eficiente decât cele ulterioare, pentru ca
asigura rezultate acceptabile prin utilizarea
unei cantitati mici de resurse. De exemplu,
un lac poate fi curatat relativ simplu
întrerupând deversarea reziduurilor
industriale în apa. În urma acestui fapt,
calitatea apei se va îmbunatati substantial.
Dar stramutarea conductelor de deversare,
pentru a fi siguri ca niciodata nu vor mai fi
deversate reziduuri în apa lacului, este mult
prea costisitoare si, deci, ineficienta. Sau: nu
putem curata complet un lac pentru ca orice
ploaie tulbura apa acestuia. Ar fi prea
costisitor sa încercam asa ceva, iar be neficiile
obtinute ar fi prea mici. Pentru a rezolva
problemele legate de protectia mediului
putem folosi drept criteriu comparatia
costuri-beneficii.

OBIECTIVE
Elevii vor:
1. stabili criterii de evaluare a masurilor de
protectie a mediului;
2. compara costurile si beneficiile pentru a
evalua masurile de protectie a mediului;
3. explica de ce limita acceptabila de poluare
difera de la o situatie la alta;

TIMP: 1 ora.
MATERIALE
?
?

?

Folii transparente (Proiectia nr.1 si
Proiectia nr.2).
Carpete dreptunghiulare, foarte murdare.
Este nevoie de cel putin o carpeta. Daca
lucrati cu mai multe grupuri mici, veti
avea nevoie de o carpeta pentru fiecare
grup. Se recomanda folosirea unor
carpete cât mai mari, astfel încât elevii sa
aiba e curatat suprafete cât mai mari. Pe
fiecare carpeta împrastiati cafea, nisip,
boabe de fasole, bucatele de hârtie,
frunze, resturi de plastic etc.
Cos de gunoi, matura.

PROCEDEE
1. Explicati elevilor ca protectia mediului
este o problema deosebit de importanta.
Întrebati-i: Dar de ce este o problema – nu
toti oamenii vor sa bea apa curata si sa
respire aer curat? Explicati elevilor ca în
aceasta lectie vor face un experiment pentru a
întelege unul dintre motivele controverselor
legate de protectia mediului.
2. Proiectati Folia transparenta nr.1 si
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întrebati elevii: Cu care dintre afirmatiile
acestea sunteti de acord? (Cei mai multi
elevi vor fi de acord cu prima afirmatie. Nu
încercati sa le influentati opinia si nu va
angajati în controverse.)
3. Proiectati Folia transparenta nr. 2 si cereti
elevilor sa explice de ce aerul sau apa ar
putea fi considerate prea curate.
4. Realizati un experiment constând în
curatirea unei carpete de catre un grup de 3-5
elevi, restul elevilor situându-se pe pozitia de
observa tori. (Alternativa: organizati mai
multe grupuri mici, fiecare având sarcina de
a curata o carpeta; activitatea fiecarui grup
este urmarita de câte un observator.)
Experimentul se desfasoara în trei runde.
A. Runda 1. Cereti elevilor sa adune în
timp de 5 secunde gunoiul rispit pe
carpeta. Elevii au la dispozitie pentru
aceastaun cos de gunoi si o matura.
Cereti observatorilor sa consemneze si
apoi sa prezinte actiunile întreprinse de
grup pentru curatarea carpetei. La
finalul primei runde, acordati un
premiu elevilor care au curatat carpeta
(poate fi un bonus de cinci puncte
acordate la urmatorul test de
economie). Cereti observatorilor sa
indice actiunile întreprinse de grup
pentru curatarea carpetei. Notati la
tabla raspunsul. Cel mai probabil este
ca membrii grupului sa adune cu mâna
bucatile de hârtie si plastic împrastiate
pe carpeta, adica sa opteze pentru cea
mai simpla modalitate de curatare pe
care o au la îndemâna. Întrebati elevii
daca, dupa parerea lor, carpeta este
curata. Este de asteptat ca raspunsul sa
foe negativ, deoarece timpul avut la
dispozitie nu a fost suficient.
B. Runda 2. Cereti elevilor sa continue
curatarea carpetei înca 10 secunde,
timp în care observatorii sa
consemneze actiunile întreprinse.
Cereti apoi obervatorilor sa prezinte

ceea ce au consemnat si notati la tabla.
Probabil ca acum va fi folosita si
matura, dar si de data aceasta elevii
vor aduna ceea ce este mai usor.
Întrebati din nou elevii daca, dupa
parerea lor, carpeta este curata. Unii
elevi ar putea considera ca acum
carpeta este curata. Pe acestia
întrebati-i daca si alti oameni o vor
considera curata sau nu. Cei mai multi
elevi vor aprecia ca nici acum carpeta
nu este curata.
C. Runda 3 . Cereti elevilor sa continue
curatarea carpetei înca 15 secunde,
timp în care observatorii sa
consemneze, din nou, actiunile
întreprinse. Cereti apoi observatorilor
sa prezinte ceea ce au consemnat si
notati la tabla. Este de asteptat ca
elevilor sa le fie tot mai greu sa curete
carpeta, iar rezultatele obtinute tot mai
putin vizibile. La finalul rundei spuneti
ca dvs. personal credeti ca, nici acum,
carpeta nu este curata si ca sunteti
dispus sa mai acordati un bonus de 10
puncte la urmatorul test elevului sau
elevilor care vor curata carpeta pâna
când aceasta va fi foarte curata. În
acest moment, s-ar putea ca elevii sa
ceara explicatii sau sa protesteze.
Demonstrati ca aveti dreptate când
spuneti ca nici acum carpeta nu este
curata scuturând-o de praf.
Cereti apoi elevilor sa explice
de ce au considerat ca, de data aceasta,
carpeta este curata. Unii elevi
ar putea spune ca este prea greu
sa curete toata carpeta, altii ca pur
si simplu li s-a parut ca este destul
de curata, sau ca neavând un aspirator,
nu puteau scoate praful din ea.
5. Proiectati din nou Folia transparenta nr. 1
si întrebati elevii care din cele doua afirmatii
se potriveste cel mai bine cu ceea ce cred ei
acum despre curatarea carpetei. De data
aceasta, elevii vor indica afirmatia a doua.
6. Întrebati elevii:
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A. Când a fost mai usor de curatat
carpeta? (Raspuns: În prima runda.)

obtinute trebuie sa fie mai mari decât
costurile suplimentare implicate.

B. Când ati constatat o îmbunatatire
evidenta a starii de curatenie a
carpetei? (Raspuns: În prima runda.)

9. Cereti elevilor sa aplice cunostintele
dobândite pentru a stabili ce eforturi trebuie
depuse pentru depoluarea apei si aerului.
(Conduceti elevii spre concluzia
ca o depoluare de 100% este mult
prea costisitoare. Costurile depoluarii
trebuie comparate cu beneficiile.
Rational este ca, fata de acestea din urma,
costurile sa fie mai mici.)

C. Când a fost cel mai dificil de
curatat carpeta? (Raspuns: În ultima
runda, dupa ce au fost strânse toate
gunoaiele care se puteau aduna
usor.)
D. Poate fi curatata carpeta si mai
mult? Cum? (Raspuns: Da. Poate fi
spalata cu detergent sau poate fi
frecata cu peria.)
E. Poate exista un lucru prea curat?
(Raspuns: Depinde. Pentru a
raspunde ar trebui sa stim, de
exemplu, la ce vom folosi carpeta.
Daca intentionam sa o punem pe jos,
în remorca unui camion, atunci nu ar
conta prea mult daca este curata sau
nu. Într-o asemenea situatie, o
carpeta curata ar putea fi “prea
curata”. Nu am obtine nici un
beneficiu suplimentar consumând mai
mult timp si efort sau cheltuind mai
multi bani cu curatirea carpetei.)
7. Explicati elevilor faptul ca un lucru este
“suficient de curat”, atunci când avantajele
obtinute daca se continua curatirea acestuia
devin mai mici decât costurile. Precizati
faptul ca elevii au aplicat acest principiu,
poate involuntar, atunci când au luat parte la
experiment sau când l-au urmarit. Ei au
descoperit ca, la un moment dat, costul
curatirii carpetei depaseste beneficiile
obtinute.
8. Discutati efectele pe care acordarea unor
premii le poate avea asupra deciziilor luate
de oameni. Experimentul la care au luat parte
a demonstrat faptul ca elevii au fost stimulati
de premii – bonusul de 5, respectiv 10 puncte
promise la test. Optiunile si deciziile
oamenilor pot fi deci influentate de anumite
stimulente. Si în aceste situatii este valabila
regula dupa care beneficiile suplimentare

ÎNCHEIERE
Cereti elevilor sa aplice principiul costurilor
si al beneficiilor pentru a solutiona alte
probleme asemanatoare, de exemplu,
curatenia în camera proprie.
Întrebati: De ce majoritatea parintilor sunt
nemultumiti de curatenia din camera
copiilor lor adolescenti?
(Raspuns: Parintii si copiii apreciaza dupa
criterii diferite cât de curate ar trebui sa fie
camerele acestora din urma. Ei nu se înteleg
în ceea ce priveste avantajele pe care le -ar
putea aduce munca suplimentara depusa
pentru a avea ma i multa curatenie.)

EVALUARE
Întrebari cu variante de raspuns
1. Care afirmatie este falsa?
a. Protectia mediului îi obliga pe oameni
sa decida asupra întrebuintarilor pe
care le vor da resurselor.
b. Depoluarea 100% este foarte
costisitoare.
c. Anumite forme de poluare ar putea fi
acceptate.
d. Resursele utilizate pentru protectia
mediului ar putea fi folosite în alte
scopuri.
e. Costul nu este un factor de care
trebuie sa se tina cont atunci când se
pune problema protectiei mediului.*
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2. Ce este mai dificil de realizat în procesul
de curatire a unui lac?
a. Curatirea primei suprafete de 10%.
b. Curatirea mizeriei de la suprafata
apei.
c. Curatirea mizeriei care se aduna la
mal.
d. Curatirea ultimei suprafete de 10%,
dupa ce restul a fost curatat.*

2. Sunteti de acord cu afirmatiile
urmatoare? Dati exemple care sa ilustreze
propriile voastre pareri.
“Nu exista nici un motiv pentru care nu am
putea avea apa si aer absolut curate. Nu
exista nici o scuza pentru mizeria din jurul
nostru, la fel cum nu avem nici o scuza sa
circulam cu masini murdare, sa gatim într-o
bucatarie murdara, sa dormim într-un pat
murdar sau sa purtam haine murdare.”

Compunere
1. Sa presupunem ca aveti posibilitatea
sa alegeti între a face curatenie
generala (100% curatenie) în camera
voastra si a face ordine (50% curatenie)
în alte doua încaperi, de exemplu,
în sufragerie si bucatarie. Altcineva
va termina curatenia dupa ce veti pune
toate lucrurile la locul lor. Ce ati alege?
Stabiliti o analogie între alegerea facuta
si decizia privind curatirea unui lac sau
a unui râu. (Corect ar fi ca elevii sa aleaga
varianta a doua. Este mult mai simplu
sa faci ordine în doua încaperi, decât
curatenie generala într-una singura.
Dupa ce s-a facut ordine într-o încapere,
ramâne înca multa curatenie de facut,
este nevoie de mult timp si se depune mult
efort. Curatarea lacurilor sau a râurilor ridica
probleme identice. Este mai usor de curatat
la suprafata de cât pe fundul apei,
asa cum ar trebui sa se procedeze pentru
ca lacul sau râul sa fie curatate 100%.)

(Afirmatia este exagerata. Nimeni nu circula
cu o masina foarte murdara, nu gateste
într-o bucatarie f. murdara, nu se îmbraca
cu haine f. murdare. Oamenii folosesc
lucruri într-o stare suficient de curata. Când
acestea devin prea murdare, le curata. Acest
lucru este valabil si pentru mediul
înconjurator, care este, în general, mentinut
la un nivel acceptabil de curatenie. Când
calitatea mediului se degradeaza dincolo de
limitele admise, se trece la curatirea lui.)
Cercetare
Timp de câteva zile, notati într-o agenda orice
murdarie pe care o puteti constata. Ar putea fi o
pata de sos de rosii pe tricou, o pata de noroi pe
masina parintilor, praful de pe pantofi etc.
Dupa ce ati întocmit o lista suficient de mare,
gânditi-va cât timp v-ar lua sa curatati toate
lucrurile care s-au murdarit. L -ati curata pe
toate? Le-ati curata imediat sau ati mai astepta?
Le-ati curata pe toate foarte bine? Raspundeti
în scris la aceste întrebari, referindu-va si la
costurile si beneficiile implicate.
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Proiectia nr. 1

SUNTETI DE ACORD SAU NU?

1. Lacul Herastrau este mizerabil. Alta data era curat
si te puteai îmbaia în lac fara nici o grija. Acum este
murdar, plin de namol si gunoaie deversate din canale.
Primaria ar trebui sa curete lacul în proportie de 100%.
Acum exista tehnologii care permit acest fapt. Primarul
nu are nici o scuza pentru ca nu-si face datoria asa cum
trebuie.

2. Este absurd sa cureti un lac în proportie de 100%.
Nimeni nu are nevoie de un lac perfect curat. Am putea
avea un lac suficient de curat cu o treime din cheltuieli
si eforturi. Primaria nu ar trebui sa risipeasca banii,
exagerând cu protectia mediului.
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Proiectia nr. 2

UN MISTER ECONOMIC:
ESTE PREA CURAT?

Ar putea fi apa si aerul prea curate?
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