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Mare Neagră, vrem să vii,  

Să speli zările lumeşti,  

Dă-ne suflet de copii,  

Dacă tu ne mai iubeşti! 
 
 

 
  Marea Neagră, una dintre cele mai noi mări ale planetei, învăluită în mister, este 

locul în care trăiesc milioane de organisme vii și în jurul căreia dăinuiesc multe vestigii 

culturale și istorice. În prezent, alcătuirea ei ecologică, recunoscută prin unicitate, este 

grav afectată, din cauza poluării, a pescuitului excesiv și a schimbărilor fizice din zonele 

costiere. Amenințată cu distrugerea ireversibilă a bogățiilor sale naturale, Marea Neagră a 

pierdut multe dintre speciile sale de pești. 

 Prin opţionalul "Copiii şi marea" doresc să atrag atenția elevilor asupra 

problemelor grave cu care se confruntă Marea Neagră, să îi ajut să o cunoască mai bine, 

familiarizându-i cu uimitorul ei ecosistem și, în special, să-i învăţ să o protejeze astfel 

încât să rămână o sursă de viață pentru generațiile viitoare. 

 Finanțat prin programul Erasmus+, proiectul coordonat de şcoala noastră intitulat  

Once upon a time … the SEA  reprezintă o oportunitate în plus de a-i determina pe 

copii să participe la activități de documentare printr-o abordare tematică 

interdisciplinară, care va conduce la realizarea unor materiale didactice auxiliare 

necesare pentru sporirea gradului de atractivitate a orelor de curs. Pentru realizarea 

activităţilor se vor folosi tehnici inovative specifice educaţiei elevilor şi adaptate vârstei 

lor, metode interactive individuale şi de grup, care stimulează motivația şi creativitatea.  

 Originalitatea, exprimarea liberă a impresiilor şi sentimentelor copiilor 

participanţi vor prilejui descifrarea tainelor şi a frumuseţii universului marin, care vor fi 

ilustrate prin intermediul unui un mini-dicţionar tematic şi a unor postere, desene, 

fotografii, şi creaţii literare sub formă de legende, poveşti, poezii, jocuri educative şi 

prezentări multimedia. 
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COMPETENȚE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1. Selectarea de informaţii din 

diferite surse; 

 Identificarea a diverse surse de informaţii; 

 Selectarea informaţiilor relevante pentru tema dată; 

 Formularea de răspunsuri/ întrebări pe o temă dată; 

 Ilustrarea prin desen a unor fragmente de text cu 

respectarea unor informaţii; 

 Vizionarea unor documentare; 

2.  Familiarizarea cu 

principalele caracteristici 

geografice, istorice, ştiinţifice 

şi culturale ale Mării Negre; 

 Localizarea pe hartă a Mării Negre şi a ţărilor riverane; 

 Prezentarea unor caracteristici geografice şi culturale ale 

ţărilor învecinate cu Marea Neagră; 

 Exemplificarea de râuri, fluvii ce se varsă în Marea Neagră; 

 Lecturarea unor legende, povestiri despre Marea Neagră; 

 Utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor 

principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu: schițe de 

hărți pentru observarea suprafețelor de apă și uscat, mulaje 

ale unor tipuri de animale din diferite grupe) 

 Vizionarea unor documentare; 

 Vizitarea unor obiective de interes cultural, istoric şi 

ştiinţific de pe malul Mării Negre; 

3.  Vehicularea unor termeni 

ştiinţifici specifici domeniului 

studiat; 

 Utilizarea dicţionarului, a enciclopediilor pentru a explica 

anumiţi termeni ştiinţifici; 

 Vehicularea acestor termeni în diferite contexte, situaţii de 

comunicare; 

 Realizarea unui mini-dicţionar cu animalele marine din 

Marea Neagră; 

 Ilustrarea acestui dicţionar cu desene, colaje realizate de 

copii; 

4.  Descrierea unui element  Susţinerea unor conversaţii pe teme de interes pentru copii; 
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din ecosistemul marin pe 

baza unor întrebări simple 

sau a unui suport iconic; 

 Formularea de întrebări/ răspunsuri cu scopul înţelegerii 

unor informaţii; 

 Folosirea dicţionarelor pentru clarificarea unor termeni; 

 Redactarea unor texte imaginative pe baza întrebărilor sau a 

unui suport iconic; 

 Jocuri de rol; 

5.  Utilizarea abilităţilor 

logico -matematice şi digitale 

în rezolvarea unor sarcini; 

 Efectuarea de calcule folosind scara indicată de hartă; 

 Realizarea unor afişe/ postere în format electronic; 

 Utilizarea calculatorului şi a internetului pentru căutarea 

unor informaţii; 

 Reprezentarea în grafice, tabele, diagrame a unor date 

obținute experimental; 

6.  Demonstrarea unor 

proprietăţi fizico-chimice cu 

ajutorul experimentelor; 

 Verificarea experimentală a salinităţii apei; 

 Explicarea metodelor de calcul a salinităţii; 

 Identificarea impactului pe care evaporarea îl are asupra 

salinităţii; 

 Observarea la microscop a unor microorganisme din Marea 

Neagră; 

 Demonstrarea prin experiment a faptului că plantele 

acvatice produc oxigenul necesar supravieţuirii în apă; 

 Recunoașterea unor forme de poluare prin observații 

realizate în natură, prin realizarea unor experiențe 

demonstrative (de exemplu: plasarea în aer a unor cartonașe 

albe unse cu vaselină și observarea elementelor reținute de 

acestea); 

7.  Înregistrarea rezultatelor 

propriilor constatări în fişe 

de observare; 

 Descrierea unor vieţuitoare marine; 

 Înregistrarea în tabele a observaţiilor unor investigaţii; 

 Interpretarea datelor din grafice şi tabele; 

 Compararea datelor proprii cu ale colegilor; 

 

8.  Identificarea unor soluţii 

pentru protejarea 

ecosistemului marin; 

 

 

 Identificarea a diferite surse de poluare; 

 Analizarea informaţiilor din diferite surse; 

 Selectarea informaţiilor relevante pentru tema dată; 

 Realizarea de postere/ afişe/ pliante cu soluţii/ informaţii 

despre poluarea în Marea Neagră; 

 Activităţi practice de ecologizare a unor porţiuni de plajă; 

 Identificarea comportamentelor distructive ale omului față 

de mediu prin jocuri de rol, simulări, chestionare (de 

exemplu: chestionarea membrilor familiei, a prietenilor 

asupra felului în care depozitează deșeurile pe plajă) 
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9.  Elaborarea unor produse 

finite, folosind tehnici de 

lucru diferite; 

 Realizarea unor hărţi tridimensionale, mulaje, machete; 

 Crearea unor albume cu imagini, fotografii legate de Marea 

Neagră; 

 Explorarea în contexte diverse a materialelor reciclabile ca 

resursă inepuizabilă de creativitate, expresivitate și 

manualitate;  

 Realizarea de picturi, colaje cu teme marine/ utilizând 

materialele mării; 

 Stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru realizarea 

unui produs finit; 

 Confecționarea de bijuterii realizate manual folosind scoici; 

 

 

 

 

I. CARACTERSITICILE EXTRAORDINARE ALE MĂRII NEGRE  

 Marea Neagră  

 Caracteristicile geografice ale Mării Negre. Harta tridimensională a Mării Negre 

 Caracteristicile hidrologice ale Mării Negre. Râurile care se varsă în Marea 

Neagră. Cât de sărată este apa? 

 Ghidul cu imagini de la Marea Neagră  

 

II. VIAŢA MARINĂ DIN MAREA NEAGRĂ 

 Ecosistemul și lanțurile trofice din Marea Neagră 

 Biodiversitatea  

 Plantele acvatice  

 Nevertebratele  

 Peștii 

 Păsările marine  

 Mamiferele marine 

 

III. CE BENEFICII NE ADUCE MAREA NEAGRĂ?  

DE CE TREBUIE SĂ O PROTEJĂM? 

 Marea Neagră și navigația. Tipuri de nave  

 Tipurile de transport  

 Comerțul maritim și Marea Neagră 
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 Pescuitul  

 Metodele și mijloacele de pescuit  

 

IV. PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ MAREA NEAGRĂ 

 Principalele probleme cu care se confruntă Marea Neagră 

 Deșeurile și poluarea  

 Pescuitul  

 

V. SĂ PROTEJĂM MAREA NEAGRĂ 

 Măsurile luate de țările riverane Mării Negre  

 Măsurile care pot fi luate pentru a proteja Marea Neagră  

 Ce putem face pentru a proteja Marea Neagră?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 METODE DE EVALUARE TRADIŢIONALE 

 probe orale: susţinerea unui dialog pe o temă dată, interviul, jocul de 

rol, povestirea, argumentaţia, dezbateri, chestionare; 

 probe scrise: caracterizări, eseul, recenzia, fişe de lectură, compuneri, 

mini- dicţionar; 

 probe practice: confecţionarea de afişe, postere, desene, machete, 

experimentul. 

 

 METODE DE EVALUARE MODERNE (ALTERNATIVE) 
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 observarea sistematică; 

 investigaţia; 

 portofoliul tematic; 

 miniproiectul; 

 concursuri pe echipe; 
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Nr  
Crt 

Unitatea de învăţare Comp. 
specif. 

Conţinuturi Nr. 
ore 

 
Săptămâna 

 
Obs. 

1 CARACTERSITICILE 

EXTRAORDINARE 

ALE MĂRII NEGRE 

 

1 
2 
3 
5 
9 

 Marea Neagră  

 Caracteristicile geografice ale Mării Negre. Harta 

tridimensională a Mării Negre 

 Caracteristicile hidrologice ale Mării Negre. Râurile 

care se varsă în Marea Neagră. Cât de sărată este 

apa? 

 Ghidul cu imagini de la Marea Neagră  

6 I- VI  

2 VIAŢA MARINĂ DIN 

MAREA NEAGRĂ 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

 Ecosistemul și lanțurile trofice din Marea Neagră 

 Biodiversitatea  

 Plantele acvatice  

 Nevertebratele  

 Peștii 

 Păsările marine  

 Mamiferele marine 

10 VII- XVI  

3 CE BENEFICII NE 

ADUCE MAREA 

NEAGRĂ?  

1 
3 
5 

 Marea Neagră și navigația. Tipuri de nave  

 Tipurile de transport  

 Comerțul maritim și Marea Neagră 

6 XVII- XXII  
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DE CE TREBUIE SĂ O 

PROTEJĂM? 

9  Pescuitul  

 Metodele și mijloacele de pescuit  

4 PROBLEME CU CARE 

SE CONFRUNTĂ 

MAREA NEAGRĂ 

3 
7 
8 
9 
 

 Principalele probleme cu care se confruntă Marea 

Neagră 

 Deșeurile și poluarea  

 Pescuitul  

6 XXIII- 
XXVIII 

 

5 SĂ PROTEJĂM 

MAREA NEAGRĂ 

6 
7 
8 
 

 Măsurile luate de țările riverane Mării Negre  

 Măsurile care pot fi luate pentru a proteja Marea 

Neagră  

 Ce putem face pentru a proteja Marea Neagră?  

 

6 XXIX - 
XXXIV 
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 www.carteamariinegre.ro; 

 www.blackseabox.org; 

 www.ecomareaneagra.wordpress.com/ecosistemul; 

 www.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagră; 

 "Cartea Mării Negre"- manualul profesorului, pentru clasele I - VIII;  

 "Enciclopedia copiilor – Viaţa în Marea Neagră", Ministerul Mediului 

şi Gospodăririi Apelor; 

https://ecomareaneagra.wordpress.com/ecosistemul

