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CERCETATOR IN DEVENIRE-STE(A)M 
teacher CORNELIA BĂȚĂUȘ coordinator



THE CREATIVE RESEARCHER STEAM 

1 - www.creativeforlife.ro
Proiectul „Cercetător în devenire- STEAM” este un proiect dedicat elevilor care a pornit de la ideea că
”Cel mai bun mod de a invata este sa faci, sa intrebi si sa faci. Cea mai buna cale de preda este sa il 
faci pe student sa intrebe, sa faca. Nu predica fapte, stimuleaza actul! “ (Paul Halmos, Matematician 
maghiar)

Elevii școlilor înscrise în proiect realizeaza experimente simple, aplicative pe anumite teme şi 
investigaţii ştiinţifice, isi dezvolta astfel creativitatea in invatarea stiintei. Elevii invata sa invete, learn 
to learn si learn by doing. Cadrele didactice coordonatoare  adapteaza creativ strategiile didactice la 



specificul fiecarui elev si astfel, fiecare copil va fi pus in valoare. Elevii devin actori ai propriei formari. 
Am publicat lucrarile participantilor pe site-ul meu www.creativeforlife.ro, într-o carte digitală cu cod 
ISSN, realizand astfel un adevarat auxiliar STEAM pentru predarea stiintelor pentru clasele 0-VIII.
Activitatile proiectului au continuat și în  online, implicand activ copiii in activitati creative, STEM, pe 
care le-au realizat acasa cu parintii, dar si in direct in cadrul lectiilor online. Prin activitatile organizate
cu elevii clasei, prin vizitele virtuale, intalnirile pe Skype in the classroom cu elevi din Japonia, 
Pakistan,India, Iordania, Rusia, Turcia, italia, Spania, am urmarit incurajarea copiilor, evitarea 
abandonului scolar, realizand lectii atractive, interactive.

2 - Ziua Internationala a Cosmonauticii
racheta realizat din materiale reciclabile
elevii cls a 5 a B

https://www.creativeforlife.ro/


3 - racheta realizata din hartie

4 - Astazi, de Ziua Cosmonauticii, am trimis in cosmos propriile noastre rachete dupa modelul creat 
pe Nasa education.

https://onedrive.live.com/embed?cid=82F5623D19BA1E6D&resid=82F5623D19BA1E6D!543&authkey=ALhcDXjpKVyT4KE


5 - In 2021, am avut ca invitat pe singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu in cadrul 
Simpozionului Cercetator in devenire Steam



6 - Am folosit cubul Merge care ne ajuta sa vedem in direct planetele, corpul uman.

7 - Am vizitat virtual live  Parcul National din California pe Skype in the Classroom.



8 - Am sarbatorit impreuna cu prietenii nostri din toata Europa Ziua Europei. 

9 - A realizat experimente in direct atat in clasa, cat si in online.

10 - Ne-am intalnit cu astronauti din lumea intreaga, iar elevii au putut sa ii intrebe in direct ceea ce 
voiau sa stie.
Proiectul a inceput in urma cu 11 ani in urma colaborarii cu domnul Sporea, director la Institutul de 
Fizica Magurele si dna formator Sporea Adelina. Dumnealor  coordonau proiectele stiintifice 
europene Erasmus IBEST si CEYS . Ne-au incurajat, ne-au pus la dispozitie materiale, au participat la 
intalnirile noastre multi ani si le multumim si pe aceasta cale. Prin prisma acestor proiecte se 
urmarea dezvoltarea creativității în predarea științelor folosind investigația științifică. Noi am  
implementat diseminarea metodei investigării ştiinţifice în şcoli, am promovat o atitudine pozitivă 
faţă de mediul înconjurător şi faţă de studiul acestuia pe baze ştiinţifice. Procedurile fundamentale 
recomandate de I BEST erau: dezvoltarea unei culturi focalizată pe problematizare, abordarea lor într-
o manieră ştiinţifică, învăţarea autonomă şi stimularea iniţiativei elevilor. Cu ajutorul acestei metode 
cadrul didactic reuşeşte să aducă elevii în faţa realităţii, să studieze pe viu, să fie în contact direct cu 
natura sau cu substitutele acesteia – îi determină să înveţe prin descoperire. Și am reușit să 
implementam metoda atât in scoala noastra, cat si in scoli din alte localitati,dar si din alte tari, 
datorita colaborarii in cadrul Etwinning, dar si Microsoft.



11 - Circuitul electric simplu explicat de dnul inginer Dinca, parintele unui elev de al meu

12 - Cu ajutorul aplicatiei 3D am adus animalele la noi in clasa in marime naturala si le-am studiat in 
direct!



13 - CERCETATOR  IN DEVENIRE STEAM CARTE DIGITALA 2021

https://creativeforlife.ro/cercetator-in-devenire-2021/


14 - THE CREATIVE RESEARCHER STEAM ETWINNING PROJECT 2021

15 - CREATOR DE EDUCATIE 2020

16 - THE CREATIVE RESEARCHER STEAM
schimb de bune practici- grupul de Facebook

https://www.facebook.com/groups/608088303056213
https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/cercetator-in-devenire-steam/
https://twinspace.etwinning.net/200023/home


17 - Ioana- De ce mandarina cu coaja pluteste?

18 - CORINA  CE SE INTAMPLA CU OUL PUS IN OTET
STEM este o nouă abordare în educație, se poate aplica atât la cei mici, începând de la grădiniță, cât 
și la cei mari. Activitățile aplicative, bazate pe observația directă, learn by doing, prin experimente, 
investigații, activități creative variate ajută la  înțelegerea lucrurilor și fenomenelor ca făcând parte 
dintr-un întreg. 
Se dezvoltă astfel competențele STEM:

• GÂNDIREA CRITICĂ
• GÂNDIREA CREATIVĂ
• ARGUMENTAREA
• ANALIZA

https://onedrive.live.com/embed?cid=82F5623D19BA1E6D&resid=82F5623D19BA1E6D!539&authkey=AG_ef1oESu3gSk0
https://onedrive.live.com/embed?cid=82F5623D19BA1E6D&resid=82F5623D19BA1E6D!517&authkey=ACsuqBEg4_tY0Ak


19 - In cadrul PROIECTULUI ESERO, am avut sansa de a participa la cursurile de la Marisel, unde am 
avut ca formator pe singurul cosmonaut roman DUMITRU PRUNARIU. 
Am participat la multe activitati STEAM, pe care le-am utilizat si la clasa. 

20 - RESURSE PENTRU CLASA ESERO ROMANIA

http://www.esero.ro/?page_id=19


21 - COLOANA INFINITULUI - atelier de creatie realizat cu elevii mei mari,în cls a IV a



22 - NASA
Pe site-ul Nasa putem gasi mereu exemple de activitati STEAM, vizite virtuale, detalii despre 
astronauti
Cum mananca astronautii in spatiu

23 - CREATIVEFORLIFE

24 - Spatiu de joaca creat de elevii mei pe MInecraft
Elevii mei mari , creativi, talentati au realizat un MINECRAFT TUTORIAL ce poate fi accesat pe site-ul 
meu. 

https://www.youtube.com/watch?v=mokYwTPJgAU&ab_channel=Stellarium
https://www.jpl.nasa.gov/virtual-tour/
https://creativeforlife.ro/2021/07/07/minecraft/
https://WWW.CREATIVEFORLIFE.RO/


25 - Logo -ul site-ului creat de copii , folsoind Minecraft

26 - VULCANUL 

27 - DAVID S- VULCANUL

https://onedrive.live.com/embed?cid=82F5623D19BA1E6D&resid=82F5623D19BA1E6D!518&authkey=ALFBFntW6JKG-D8
https://onedrive.live.com/embed?cid=82F5623D19BA1E6D&resid=82F5623D19BA1E6D!519&authkey=AKAT5CrQVkodOes


28 - Va multumesc pentru atentie!



Prof. înv. primar Ţuicu Daniela
Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi



 Ştiinţele naturii ca disciplină de învăţământ vizează observarea şi perceperea 
lumii în întregul său, cu componentele, procesele şi fenomenele caracteristice, 
ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare. Prin intermediul acestui obiect 
şcolarul trece din lumea poveştilor în lumea faptelor reale şi a lucrurilor 
concrete, începe să cunoască mediul în care trăieşte şi procesele din jurul său. 
Aceasta implică transformarea elevului din spectator, în actor al activităţii 
ştiinţifice. În acest fel se evidenţiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un 
cercetător şi om de ştiinţă, ci ca pe un cetăţean care să utilizeze demersul 
ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la viaţa socială.

 Predarea Ştiinţelor naturii ridică nişte probleme majore, cum ar fi: baza 
tehnico-materială şi necesitatea pregătirii permanente a învăţătorului în 
cunoaşterea metodelor moderne de predare şi experimentare. Soluţia primei 
probleme este recurgerea la experimentul simplu, nesofisticat, utilizând 
materiale din mediul familiar copilului. 

 Prin predarea ştiinţelor nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi informaţii 
ştiinţifice care să ducă la însuşirea de concepte ci, raportarea copilului la 
mediul în care trăieşte.



 Experimentul este o metodă de dobândire de cunoştinţe şi de formare 
de priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală şi practică care 
permite o intensă antrenare a elevilor şi o participare deosebit de activă 
a acestora în procesul instructiv-educativ şi are un caracter accentuat 
aplicativ cu pondere deosebită în formarea deprinderilor practice ale 
elevilor având la bază intuiţia. 

 Orice experiment trebuie să implice procesele gândirii concretizate în 
interpretarea fenomenelor observate, deducerea concluziilor, analiza şi 
comparaţia datelor experimentale obţinute, generalizarea unor cazuri 
particulare, transferul în alte contexte teoretice, sesizarea interrelaţiilor 
dintre domeniile teoretice şi cele aplicative.



 Experimentul implică activităţi de provocare, reconstituire şi modificare a 
unor fenomene şi procese, în scopul studierii lor.

 Experimentul de laborator are funcţii multiple:
 îi pune pe elevi în situaţia de a provoca şi produce fenomene şi procese pe cale 

experimentală;
 determină formarea unor deprinderi de lucru cu aparatura specifică ştiinţelor 

prin însuşirea şi aplicarea unor metode şi tehnici de lucru corespunzătoare;
 asigură descoperirea, aprofundarea şi verificarea cunoştinţelor de către elevi;
 accentuează caracterul formativ al învăţământului prin dezvoltarea la elevi a 

spiritului de investigaţie şi observaţie, a gândirii flexibile, fluide, originale.



 Procesul de predare a disciplinei Ştiinţe ale naturii are la bază experimentul atât ca 
metodă de investigaţie ştiinţifică, cât şi ca metodă de învăţare. 

 Experimentarea şi observarea nemijlocită a realităţii constituie cei doi stâlpi de 
susţinere ai unei metodologii active în predarea ştiinţelor, deziderat exprimat încă 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea de adepţii „şcolii active”.

 Ca metodă de explorare a realităţii – experimentul -  direct sau indirect, folosită în 
predare şi învăţare, are o deosebită valoare formativă, întrucât dezvoltă elevilor 
spiritul de observare, investigare, capacitatea de a înţelege esenţa obiectelor şi 
fenomenelor, de prelucrare şi interpretare a datelor experimentale, interesul de 
cunoaştere etc. 

 Rolul profesorului este de a dirija executarea unor acţiuni de către elevi, în scopul 
asigurării unui suport concret-senzorial, care va facilita cunoaşterea unor aspecte 
ale realităţii. Cu ajutorul acestei metode profesorul reuşeşte să aducă elevii în faţa 
realităţii, să studieze pe viu, să fie în contact direct cu realitatea sau cu substitutele 
acesteia – îi determină pe elevi să înveţe prin descoperire. 



 Un rol important în cadrul experimentului îl are şi observarea  care are o 
deosebită valoare euristică şi participativă, deoarece permite o percepţie 
polimodală, pe baza a cât mai multor simţuri, detectarea şi extragerea unei 
informaţii noi prin eforturi proprii. Prin intermediul ei se urmăreşte 
explicarea, descrierea şi interpretarea unor fenomene printr-o sarcină concretă 
de învăţare, totodată contribuind la formarea şi dezvoltarea unor calităţi 
comportamentale, precum: consecvenţa, răbdarea, perseverenţa, 
perspicacitatea şi imaginaţia; a gândirii cauzale, a spiritului de observaţie şi de 
colaborare (observaţie pe grupe). 

 Experimentele se folosesc de obicei integrate, în număr mai mare sau mai mic, 
în diferite etape ale lecţiilor.  Acestea pot fi clasificate după mai multe criterii: 
în funcţie de locul în ierarhia învăţării, de participarea elevilor, de capacitatea 
umană şi de locul de învăţare în lecţii.



 Experimentele se folosesc de obicei integrate, în număr mai mare sau mai mic, 
în diferite etape ale lecţiilor.  

 Acestea pot fi clasificate după mai multe criterii: în funcţie de locul în 
ierarhia învăţării, de participarea elevilor, de capacitatea umană şi de locul de 
învăţare în lecţii.

 După locul pe care îl ocupă în lecţie, experimentele se pot clasifica în:
 experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii, a motivaţiei 

pentru învăţare (se află în momentul de introducere în lecţie).
 experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea 

lor (în lecţia propriu-zisă)- experimentele demonstrative – pregătite de 
învăţător înainte de oră şi apoi prezentate clasei în vederea demonstrării, 
explicării, confirmării unor adevăruri;

 experimente pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe parcursul lecţiei în 
momentele de feed-back sau de recapitulare)

 experimente pentru evaluare.



 După locul pe care îl ocupă în lecţie, experimentele se pot clasifica în:
 experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii, a motivaţiei 

pentru învăţare (se află în momentul de introducere în lecţie).
 experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea 

lor (în lecţia propriu-zisă)- experimentele demonstrative – pregătite de 
învăţător înainte de oră şi apoi prezentate clasei în vederea demonstrării, 
explicării, confirmării unor adevăruri;

 experimente pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe parcursul lecţiei în 
momentele de feed-back sau de recapitulare)

 experimente pentru evaluare.
     Locul lor este variat, putând fi utilizate la începutul învăţării, pe parcursul ei 

sau la sfârşitul pocesului de învăţare.



 Din punct de vedere al participării / neparticipării sau implicării / neimplicării 
elevilor în efectuarea experimentului, acesta poate se poate desfăşura:

 pe grupe (2-3 elevi) – se realizează experimentul într-un timp scurt, sarcinile 
fiind împărţite– asigurându-se astfel participarea tuturor elevilor chiar dacă 
activatatea lor s-ar desfăşura pe diferite planuri (unii fac experimentul, alţii 
desenează, alţii scriu observaţiile etc.)

 individual – atunci când elevii sunt antrenaţi în mod egal, lucrează concomitent 
cu învăţătorul, fiecare elev lucrează independent

 frontal (forma combinată) – efectuat de fiecare dintre elevi, în acelaşi timp şi 
acelaş ritm, pe aceeaşi temă sub îndrumarea directă a învăţătorului; necesită 
aparatură pentru fiecare dar are un efect instructiv sporit.



 Experimentul poate fi clasificat şi în funcţie de durata desfăşurării sale:
 experimente imediate a căror desfăşurare nu necesită mult timp (experimentul 

începe, se desfăşoară şi se încheie în cadrul orei de curs);
 experimente de durată a căror desfăşurare se întinde pe parcursul unei 

perioade mai lungi de timp (ex. influenţa factorilor de mediu asupra plantelor – 
realizarea lui necesită o observare a modificărilor pe parcursul câtorva 
săptămâni) şi care necesită notarea într-o fişă de observaţie a modificărilor 
produse de-a lungul întregii perioade.



 Experimentul este calea fundamentală de predare a ştiinţelor, fiind considerat 
un „pilon” de susţinere al metodelor active. Profesorul trebuie să antreneze 
elevii nu numai în observarea directă a unui experiment, ci şi în executarea 
individuală a experimentelor. 

 Experimentele pot fi organizate diferenţiat, formularea sarcinilor 
concrete pentru efectuarea unui experiment ridică probleme care implică: 
scopuri ale învăţării, accesibilitatea la ănvăţare, conţinutul învăţării, locul în 
procesul învăţării, corelarea cu alte strategii didactice de învăţare.



„ce creați.”

”Viitorul aparține celor care îl pot imagina, îl pot proiecta și îl pot executa.
 Nu este ceva ce să așteptați, ci mai degrabă ceva ce să creați”

  șeicul Mohammed Bin Rashid Al Maktoum









Săptămâni tematice care abordează 
provocările globale
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           Ce am învățat eu de aici:

• Că pot transforma orice informație sau situație banală într-o experiență de 
excepție...TOTUL DEPINDE DE MINE-exemplul din clasă...pornind de la o 

situație..altfel,

    mi-am trasforma lecția banală într-una pe care o vor ține minte

• Păianjenul din clasă-sperietura unei fete care are arahnofobie-tema pt 
acasă: pagină de jurnal în care să povestească experiența (atât ea cât și 

colegii)-a doua zi discutat lecția nouă: tipuri de narator pornind de la temă:

  protagonista=narator subiectiv implicat-narator personaj

 Colegii-naratori subiectiv neimplicați-naratori martor

Că trebuie să (ne) valorificăm CREATIVITATEA și să ne organizăm lecțiile cât 
mai atractive 



Expoziție și șezătoare la Palatul 
Parlamentului



Muzeul Viitorului 
„cea mai frumoasă clădire din lume”,

 titlu oferit de către publicația „National        Geographic”. 

Interiorul este complet SF și are 
șapte etaje dedicate unor domenii 
diferite, de la viitorul călătoriilor 
în spațiu, cât și posibilitatea de a 
locui aici, educație, schimbările 
climatice și ecologie și până la 

sănătate, wellness și spiritualitate. 
Un etaj este construit special 

pentru cei mici, unde pot explora 
și rezolva provocări ale viitorului.



Inaugurat pe 22 februarie, 
muzeul  transformă percepția 
vizitatorilor asupra viitorului 

printr-o experiență unică, un mix 
de știință, tehnologie și ecologie, 

adresată tuturor celor cinci 
simțuri.

Construcția fără coloane de 
susținere este una dintre cele 

mai complexe structuri 
arhitectonice – forma se 

numește „tor” în geometrie și 
este obținută prin rotația unui 

cerc în spațiul tridimensional, în 
jurul unei axe care nu-l 

intersectează.



O bibliotecă în care este stocat codul 
genetic a peste 2000 de specii.





Acest citat face aluzie la faptul că lucrurile care vor constitui 
„normal” sau „cotidian” în viața celor care vor trăi în viitor, 

există deja pentru unii astăzi.



  „Poate că nu trăim sute de ani, dar 
produsele creativității noastre pot lăsa 
o moștenire mult după ce vom pleca. 

Viitorul aparține celor care-l pot 
imagina, îl pot proiecta și îl pot executa. 

Viitorul nu așteaptă. Viitorul poate fi 
proiectat și construit astăzi.”

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum







CERCETATOR IN DEVENIRE 
STEAM 2022

12 aprilie 2022
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Scientix, comunitatea 
educaţiei ştiinţi�ce din 

Europa-prezentare și 
oportunități de dezvoltare 

profesională 

Simona Ghenea
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P R E S E N T A T I O N

STEM

Scientix promovează și susține colaborarea paneuropeană între 
profesorii, cercetatorii în domeniul educatiei, factorii de decizie si 

alte categorii de profesioniști din sfera științelor, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STEM).
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http://scientix.eu

-Proiecte privind 
educația STEM
-Resurse
-Lucrări ale 
observatorului 
Scientix
-Buletine informative
-Blog 
-Traducerea 
resurselor(*)
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STEM
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reaching +100,000 students 

every month

Introducere în evoluția STEM
La o simplă căutare pe Google „invenții care au schimbat lumea”, vor apărea o multitudine de liste de 

obiecte. Acum recurgeți la un exercițiu de imaginație și întrebați-vă cum ar fi viața d-voastră fără 
niciunul dintre elementele enumerate. Vă puteți imagina trăind fără electricitate? Dar fără roți? Fără 

antibiotice?
Ne-am obișnuit cu invențiile care ne fac viața mai ușoară până la punctul în care nu suntem pe deplin 

conștienți de impactul mare pe care acestea îl au asupra societății noastre. 
Uităm că mulți inventatori, cercetători și oameni de știință au trebuit să intervină pentru a ne duce unde 

suntem acum.
STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) este peste tot și a schimbat jocul pentru întreaga 

umanitate.
STEM a evoluat extraordinar în istoria umană recentă.

Gândiți-vă că majoritatea suntem utilizatori de tehnologie din ce în ce mai pricepuți, dar câți dintre noi 
înțeleg cu adevărat știința care stă la baza funcționării ei?



De ce este important Stem?
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reaching +100,000 students 

every month

Folosim sute sau poate mii de produse, aplicații și dispozitive care au devenit reale 
datorită STEM. De exemplu, STEM ne ajută să ne conectăm cu oameni din întreaga lume 

prin Internet, telefoane etc.
 În acest moment,  în acest webinar suntem conectați tocmai datorită STEM!

Trăim mai mult, în condiții mai bune și cu mai puține efecte negative asupra mediului 
datorită oamenilor de știință care au lucrat de zeci de ani în domenii legate de STEM.

Bernard Marr (Forbes)
„Suntem în pragul celei de-a patra revoluții industriale sau Industria 4.0”.



Sistemul STEM
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Predarea STEM este despre utilizarea experiențelor practice, oferind studenților instrumente pentru a 
dezvălui și îmbunătăți potențialul lor de a avea un impact asupra viitorului. 

Obiectivele didactice STEM trebuie adaptate și actualizate, pentru a avansa educația STEM și a iniția 
rezolvarea problemelor prin știință.

 
Viitorii elevi STEM vor fi îndrumați de la o vârstă și mai fragedă spre înțelegerea și utilizarea tehnologiei. 
Provocarea educatorului din acest secol  la clasă presupune deja să-i înveți pe elevi că tehnologia este un 

instrument de dezvoltare a capacităților de rezolvare a problemelor, atât în   echipă, cât și în timpul 
studiului independent. Profesorii  pot folosi, de exemplu, învățarea bazată pe proiecte pentru a identifica 

sarcinile care vor îmbunătăți abilitățile interpersonale și gândirea abstractă ale elevilor.
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Comunitatea Scientix este susținută de European Schoolnet,consorțiul ministerelor Educației din 
Europa și finanțată de Comisia Europeană prin programele H2020–project Scientix 

4(GrantAgreementN.101000063).

EUROPEAN SCHOOLNET
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European Schoolnet este rețeaua a 33 de ministere europene ale educației, cu sediul la Bruxelles. În 
calitate de organizație internațională non-profit, și-a propus  să aducă inovația în predare și învățare.

 Misiunea sa- de a sprijini părțile interesate din domeniul educației din Europa în transformarea 
proceselor educaționale pentru societățile digitalizate ale secolului XXI. 

 Acest lucru se întâmplă  identificând și testând practici inovatoare promițătoare, împărtășind dovezi 
despre impactul acestora și sprijinind integrarea practicilor de predare și învățare aliniate cu 

standardele secolului 21 pentru educația incluzivă.
De la înființarea sa în 1997, European Schoolnet și-a folosit legăturile cu ministerele educației pentru a 
ajuta școlile să devină eficiente în utilizarea pedagogică a tehnologiei, echipând atât profesorii, cât și 

elevii cu abilitățile necesare pentru a se realiza în societatea digitală.
Activitățile sale cuprind trei domenii strategice:

-Furnizarea de dovezi și date concrete în domeniul inovației în educație pe care să se bazeze 
recomandările de politici

-Sprijinirea școlilor și a profesorilor în practicile lor de predare
-Dezvoltarea și susținerea unei rețele de școli implicate în abordări inovatoare de predare și învățare



Scientix has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation programme – project  
Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063)   coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the 

presentation is the sole responsibility of the presenter and it does not represent the opinion of the European  
Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained

Scientix has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation programme – project Scientix 4 (Grant 
agreement N. 101000063) coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the presentation is the sole responsibility of 

the presenter and it does not represent the opinion of the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that 
might be made of information contained

http://scientix.eu

Academia Europeană Schoolnet este prima platformă MOOC (Massive Open Online Course) din Europa, care oferă 
cursuri gratuite de înaltă calitate pentru profesorii din ciclul primar și secundar, precum și pentru alți profesioniști 

din domeniul educației. 
Pe Academia Europeană Schoolnet veți găsi o gamă de cursuri online masive deschise (MOOC) care durează între 3-8 

săptămâni pe diverse subiecte.
Injectați o gândire inovatoare în dezvoltarea dumneavoastră profesională, înscriindu-vă acum la unul dintre cursurile 

propuse!
În calitate de profesor sau alt profesionist din domeniul educației, veți:

 
 
 
 
 



Scientix has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation programme – project  
Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063)   coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the 

presentation is the sole responsibility of the presenter and it does not represent the opinion of the European  
Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained

Scientix has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation programme – project Scientix 4 (Grant 
agreement N. 101000063) coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the presentation is the sole responsibility of 

the presenter and it does not represent the opinion of the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that 
might be made of information contained

http://scientix.eu



Scientix has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation programme – project  
Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063)   coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the 

presentation is the sole responsibility of the presenter and it does not represent the opinion of the European  
Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained

Scientix has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation programme – project Scientix 4 (Grant 
agreement N. 101000063) coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the presentation is the sole responsibility of 

the presenter and it does not represent the opinion of the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that 
might be made of information contained

http://scientix.eu

Clasa mea
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The Little Prince's friends, the little STEM water explorers - The STEM Discovery
Campaign Blog
"There is nothing new under the sun but there are lots of old things we don't know." - Ambrose Bierce Title: The
Little Prince's friends, the little...

The STEM Discovery Campaign Blog EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

https://blogs.eun.org/sdw-blog/2021/05/11/the-little-princes-friends-the-little-stem-water-explorers/
https://view.genial.ly/60c1f7d41da7f60d6e571791/presentation-stem-kaleidoscope
https://view.genial.ly/60c42f4c5878070dba7042e1/interactive-content-quiver-kaleidoscope-ar
https://pro.europeana.eu/


Explorarea spațiului
Nasa selfies











http://www.scientix.eu
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Vă mulțumesc și vă invit să 
vă alăturați comunității 

Scientix!



’’Neil Armstrong’’

Colecția ’’Micii mei eroi’’

Editura Litera

Data de 20 iulie 1969 marchează un moment istoric, prima misiune, în care un 
om pășește pe suprafața Lunii, Apollo 11, un vis împlinit, o nouă eră, ce 
deschide posibilități nebănuite.

’’Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire.’’Neil Armstrong

Când și cum poate fi valorificată?

Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii, 12 aprilie

Ziua Națională a Lunii, SUA, 20 iulie 2022

Comunicare în limba română, biografia unei personalități

Matematică și explorarea mediului, Sistemul Solar, Luna

Dezvoltare personală, meserii și profesii, pasiune, vis, determinare, curaj, emoții

Arte vizuale și abilități practice

Cunoaștere

https://youtu.be/S9HdPi9Ikhk

https://youtu.be/jhD8GFwy734

Știați că...

*înainte de a deveni astronaut, Neil Armstrong a fost pilot militar; a devenit 
pasionat de aeronautică la vârsta de 5 ani, când a urcat pentru prima dată într-un
avion?

*celebrul astronaut a scris un poem pentru copii, intitulat ’’Vacanța mea’’?

*al doilea om care a pășit pe Lună a fost coechipierul lui Neil Armstrong, 
Edwin Buzz Aldrin?

*echipajul a lăsat pe Lună mesaje simbolice ale mai multor șefi de state din 
lume?

Reflecție

Ce abilități consideri că trebuie să aibă un astronaut?

Care crezi că este următorul corp ceresc pe care va păși un om?

https://youtu.be/jhD8GFwy734
https://youtu.be/S9HdPi9Ikhk


Dacă ai ajunge pe Lună, care ar fi primul lucru pe care l-ai face?

Ce întrebare i-ai adresa comandantului unei misiuni spațiale?

Care sunt componentele unui costum de astronaut?

Cum arată o zi din viața unui cosmonaut, aflat într-o misiune în spațiu?

Creativitate

Ce funcționalități noi ai adăuga unui costum de astronaut?

Imaginează-ți că, în viitorul apropiat, vei călători, ca turist, în spațiu. Descrie 
experiența ta.

Transmite-i un mesaj următorului astronaut, care va ajunge pe Lună.

Dacă ai întâlni un extraterestru, ce limbaj ai folosi pentru a putea comunica?

Încearcă să reproduci un dans cunoscut, pe suprafața lunară.

Distrează-te prin Artă

https://youtu.be/QWZ_ZH8tQHk

https://youtu.be/MtN_Nj2N6eY

Activități practice

Urmărește, în timp real, imagini incredibile din spațiu cu planeta noastră.

https://youtu.be/86YLFOog4GM

Iată câteva idei de activități pentru copii, propuse de Agenția Spațială SUA:

https://www.nasa.gov/stem/forstudents/5-8/index.html

Distrează-te, folosind aplicația NasaSelfies. Poți deveni astronaut, preț de o 
clipă.

Recomandare

https://youtu.be/67E_jRPzCng

https://youtu.be/Exsljuc_hvs

Articol realizat de profesor pentru învățământ primar Adriana Georgescu, pe 
site-ul www.cititoria.ro

http://www.cititoria.ro/
https://youtu.be/Exsljuc_hvs
https://youtu.be/67E_jRPzCng
https://www.nasa.gov/stem/forstudents/5-8/index.html
https://youtu.be/86YLFOog4GM
https://youtu.be/MtN_Nj2N6eY
https://youtu.be/QWZ_ZH8tQHk




APA – miracolul vieții
(model de predare - învățare la preșcolari)

Prof.înv preprimar: Radu Zoica,
Grădiniţa P.N. nr.3 Găeşti,

Judeţul Dâmboviţa/ România

 Privind apa, ne-am putea gândi că este un lucru simplu. Apa pură este incoloră, fără gust şi fară

miros. Dar apa nu este deloc ceva simplu căci apa este vitală peste tot pământul.  ORIUNDE ESTE

APĂ, ESTE VIAŢĂ ! 

Viaţa depinde de o apă curată! Apa proaspată din pahar, apa limpede pentru spălat, apa curată

pentru înot, apa pentru plante, insecte, pești, păsări și animale…este importantă să fie CURATĂ ! 

Noi gustăm, simțim, auzim, vedem și ne jucăm cu apa. Oamenii, animalele și plantele au nevoie de

apă.

       Copilul este încântat de natură, iar cântecelele, joculețele cu și despre apă îi captivează întru-totul.

       Încă de la grupa mică, preșcolarul este încântat de jocul cu text și cânt „Ploaia”...și de multe ori

fredonează și imită mișcările fără să fie cerute de educatoare.

      Văzând plăcerea copiilor de a fredona și imita mișcările acestui joc cu text și cânt:

“ Norii s-au strâns,cerul e gri

Ce se întâmplă oare, ştii?

Vine ploaia pic, pic, pic

Vine ploaia pic, pic

Vine ploaia pic, pic, pic

Vine ploaia pic, pic.....”

Însoțit, câteva luni mai târziu, de zăpada așternută pe pământ, m-a determinat să le propun copiilor să

derulăm un  proiect cu tema „Apa și transformările ei”.

Pentru început am provocat copii la un joc intitulat “Dacă aș fi apă aș…”. 

Iată câteva din răspunsurile date de cei mici.

Dacă aș fi apă:

 aș călătorii peste tot;

 aș fi căsuța peștilor;

 aș vrea să mă distrez într-o cascadă;

 aș vrea să fiu un lac liniștit;

 aș vrea să fiu o apă vindecătoare;



 aș vrea să fiu valurile unei mări ce aduce la mal scoici;

 aș vrea să fiu stropii dintr-o stropitoare;

 aș vrea să fiu un val jucăuș;

 aș vrea să fiu apa ce stinge incendiile;

 aș vrea să satur florile;

 aș vrea ca împreună cu săpunul să spăl oamenii;

 aș sătura oamenii însetați.

 Utilizând metode active de grup fiecare activitate reprezintă o provocare atât pentru copii, cât și 

pentru educatoare.

 „Povestea celor trei picături de apă” facilitează înțelegerea și conștientizarea faptului că apa este

prezentă pretutindeni pe pământ, că sunt medii de viață diferite, că apa poate fi gasită în diverse stări

de agregare. Explicarea circuitului apei în natură se realizează utilizând experimentul, experiența și

simboluri/desene.

Pe parcursul derulării proiectului copiii sunt stimulați intelectual, își exersează procesele psihice

și de cunoștere prin abordarea altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice, prin

experimentarea mediului concret.

În tot procesul învățării m-am lasat ghidată de cel mai cunoscut citat al lui Montessori „Ajută-

mă să fac eu însumi!”- lăsând copilul să exploreze, să se joace cu apa și totodată să învețe din ceea ce

face și descoperă.

Ne-am jucat, am experimentat și foarte multe am învățat.

Iată, „ picături”  din timpul desfășurării proiectului.....

                

„Povestea celor trei picături de apă”                   „Muzica Apei”- Activitate matematică



     

Cercetător în devenire – Câte picături de apă pot pune pe o monedă?

              



Circuitul apei în natură – Activitate practică

Fiecare zi a fost imaginată încât să se creeze o atmosfera plăcută și stimulatoare.

Îmi doresc că prin toate cunoștințele și informațiile transmise,copiii să înțeleagă necesitatea 

păstrării calității apei și mai ales starnirea interesului pentru cercetarea mediului natural.

Să iubim și să ne bucurăm de APĂ 



Banda desenată – o abordare creativă a literaturii pentru copii

 Creații originale sau prelucrări ale unor scrieri literare, benzile desenate 
îi atrag pe elevi în lumea lecturii care fascinează prin imagine și cuvinte. Aceste
texte multimodale valorifică, în egală măsură, creativitatea copiilor, spiritul 
ludic și gustul estetic și propun familiarizarea elevilor cu marea literatură 
clasică. De la nemuritorul Haplea din desenele interbelice la benzile desenate 
istorice cu care au crescut generații de copii, acest gen de scriere a făcut istorie 
și printre adulți. De amintit sunt benzile desenate satirice din ziarul ”Moftul 
român” al lui Caragiale, bun prieten cu Jiquidi, celebru caricaturist român care a
ilustrat scrierile. Inspirate din realitate sau din folclor, acestea își propun, prin 
tematica abordată o reactualizare a valorilor naționale și universale. 

În 2011, bedefilii (iubitorii de benzi desenate) s-au bucurat la Muzeul 
Benzii Desenate de o expoziție în care personajele de roman au căpătat glas. 
„Trei romane grafice & audio pentru copii“, a treia expoziţie vernisată la 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană, a prezentat secvenţe din ilustraţiile 
pentru noua serie de audiobookuri,  publicate de Editura Casa Radio, în colecţia 
„Radio-Prichindel”. Cele trei noi titluri proaspăt editate au fost: „Aventurile lui 
Cipollino” de Gianni Rodari – desenate de Alexandru Ciubotariu; „Omul 
invizibil” de H.G. Wells – ilustrat de Puiu Manu; „Tom Sawyer şi Huckleberry 
Finn după Mark Twain ”– portretizaţi de Ionuţ Popescu.

Fuziunea dintre radio art şi roman grafic a generat cărţi-obiect (CD+BD), 
o bucurie pentru colecţionarii de toate vârstele.

Astfel, proiectele-pilot desfășurate și creațiile originale sau 
reinterpretările unor scrieri literare consacrate arată o reală și constantă 
preocupare pentru banda desenată. Introducerea ei in manualele școlare  și în 
bibliografia școlară aduce o metoda inovativă de trezire a interesului celor mici 
și nu numai pentru acest gen de scriere.

  Recomandări de lectură: 

Gareth Hinds,  „Iliada”, „Odiseea”, 2021, Humanitas Junior 

„Aventurile lui Tom Sawyer”, după romanul lui Mark Twain

„George și cheia secretă a universului” de Lucy și Stephen Hawking

„Basme. Eroi în exil” de Bill Willingham

„Să înțelegem benzile desenate” de Scott Mcloud

„Persepolis” de Marjane Satrapi



„Zâmbește” , „Surori” de Raina Telgemeier

„Asterix, viteazul gal” (text de Rene Goscinny, desene de Albert Uderzo)

Activitatea care a vizat textul multimodal „Banda desenată” s-a 
desfășurat la clasa a V-a și a avut în vedre următorul demers:

- familiarizarea copiilor cu citirea textului, urmărirea simultană a 
imaginii și a scrisului

-  elementele componente ale benzii desenate: vinietele, bulele și 
recitativele

- interpretarea sentimentelor în funcție de semnele grafice sau de 
semnele de punctuație

- lectura anticipativă
- identificarea informațiilor esențiale din textul nonliterar
- asocierea unor tipuri de eroi cu experiența personal
- proiect tematic „Eroul meu”, lucrat în echipe.

Conținuturile s-au pliat pe abordarea interdisciplinară, 
întrucât demersul nostru s-a bucurat și de contribuția orei de desen 
care a valorificat talentul artistic al elevilor, simțul culorii și 
integrarea armonioasă a cunoștințelor predate la ambele discipline 
de studiu.

  

                                                       Nidelea Gina
                                                Profesor limba română
                       Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, București















Călătorie 
în spa iuț

prof. înv. primar MIKLO  MIHAELAȘ
coala Gimnazială Nr. 7 Petro aniȘ ș



12 aprilie, Ziua Mondială a Aviaţiei şi 
Ziua Cosmonauticii

• Ziua Mondială a Aviaţiei şi Ziua Cosmonauticii sunt sărbătorite 
anual pe 12 aprilie, dată la care, în 1961, pilotul şi 
cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a 
ajuns în spaţiu. 

• Vehiculul său spaţial, Vostok, a efectuat pe orbită o rotaţie 
completă în jurul Terrei, călătorie care a durat o oră şi 48 de 
minute. 

• Reuşita lui Gagarin a reprezentat  începutul unei noi ere a 
explorării în domeniu.



Neil Armstrong

• A fost un astronaut american, pilot de încercare i pilot naval, ș
cunoscut ca fiind primul om care a pă it pe Lună. ș

• Primul său zbor spa ial a avut loc în 1966. În aceasta misiune el ț
a executat prima andocare a două nave spa iale, împreună cu ț
pilotul David Scott.

• Misiuni în spa iu: Apollo 11, Gemini 8ț



Dumitru Dorin Prunariu 

• Este singurul cosmonaut român. 

• La 14 mai 1981 a devenit primul român care a zburat vreodată 
în spa iul cosmic. ț

• A participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spa ial ț
„Intercosmos” i a petrecut în spa iu 7 zile, 20 de ore i 42 de ș ț ș
minute. 

• Este de profesie inginer aeronautic.

• Misiuni în spa iu: Soiuz 40ț



Vizionăm i explorăm împreună:ș

•  Tati, te rog, adu-mi luna de pe cer, de Eric Carle

https://youtu.be/TT5ejxLmtg4  

• Paxi explorează luna!

https://youtu.be/2jVsuVZbez8

• Paxi i Luna: Fazele i Eclipseleș ș
 https://youtu.be/X-o9PmbDNzA 

• Paxi explorează exoplanetele!

 https://youtu.be/axnbtEtuqOs

• Paxi - Sistemul Solar

 https://youtu.be/XIBlVNtzymU 

https://youtu.be/TT5ejxLmtg4
https://youtu.be/TT5ejxLmtg4
https://youtu.be/TT5ejxLmtg4
https://youtu.be/2jVsuVZbez8
https://youtu.be/2jVsuVZbez8
https://youtu.be/2jVsuVZbez8
https://youtu.be/X-o9PmbDNzA
https://youtu.be/X-o9PmbDNzA
https://youtu.be/axnbtEtuqOs
https://youtu.be/axnbtEtuqOs
https://youtu.be/XIBlVNtzymU
https://youtu.be/XIBlVNtzymU


Pași spre cunoaștere – 
Planetele

Editura Erc Press  

















Telescopul spa ial Hubbleț
Telescopul spa ial Hubble (prescurtat HST, de la numele lui în ț
engleză Hubble Space Telescope) este un telescop plasat pe 
orbită în jurul Pământului, numit a a după astronomul american ș
Edwin Hubble. Este pozi ionat în afara atmosferei terestre, ceea ț
ce îi conferă avantaje semnificative fa ă de telescoapele de pe ț
Pământ. Cu el astronomii au făcut numeroase observa ii, care au ț
dus la importante descoperiri. Camera fotografică de pe Hubble 
furnizează cele mai detaliate imagini în lumină vizibilă 

realizate vreodată.



Ce a văzut Hubble de ziua ta? 

Hubble explorează universul 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână. Asta înseamnă că a observat o minune cosmică 
fascinantă în fiecare zi a anului, inclusiv de ziua ta.

La ce s-a uitat Hubble de ziua ta? 

Dacă vrei să afli, dă click pe omuleț, apoi introdu luna iș  
ziua ta de naștere.



Diverse activită i:ț

• Space Tech

• Forward to the Moon with Artemis

• Labirintul femeilor de tiin ă ș ț

• Să învă ăm planetele prin cântecț

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/space_tech_funpad_tagged.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/space_tech_funpad_tagged.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/forwardmoonexploreractivities-1.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/forwardmoonexploreractivities-1.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/forwardmoonexploreractivities-1.pdf
https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/a-maze-ing-women-of-stem.html
https://www.youtube.com/watch?v=_ZYvzcYrZAg


Colorează pe numere:



Ajută pilotul să ajungă la navă.



Imagini de colorat:

• https://
www.nasa.gov/feature/langley/color-my-space-with-nasa-colo
ring-activities-for-young-students

• https://spaceplace.nasa.gov/coloring-pages/en/ 

• https://solarsystem.nasa.gov/news/1573/color-your-universe/ 

https://www.nasa.gov/feature/langley/color-my-space-with-nasa-coloring-activities-for-young-students
https://www.nasa.gov/feature/langley/color-my-space-with-nasa-coloring-activities-for-young-students
https://www.nasa.gov/feature/langley/color-my-space-with-nasa-coloring-activities-for-young-students
https://www.nasa.gov/feature/langley/color-my-space-with-nasa-coloring-activities-for-young-students
https://spaceplace.nasa.gov/coloring-pages/en/
https://spaceplace.nasa.gov/coloring-pages/en/
https://spaceplace.nasa.gov/coloring-pages/en/
https://solarsystem.nasa.gov/news/1573/color-your-universe/
https://solarsystem.nasa.gov/news/1573/color-your-universe/


tia i că ... ?Ș ț
cele mai multe planete au primit numele unor zei romani?

• Jupiter - Regele Zeilor
• Marte – Zeul războiului
• Mercur – Mesagerul Zeilor
• Venus – Zei a Dragostei i a Frumuse iiț ș ț
• Saturn – Zeul Agriculturii i tatăl lui Jupiterș
• Neptun – Zeul Mărilor i al Oceanelorș
• Uranus  este singura planetă al cărei nume vine din mitologia greacă i ș

înseamnă Zeul Cerurilor.
• Pământul este singura planetă care nu a fost numită după niciun zeu grec sau 

roman din Antichitate. Denumirea provine de la un cuvânt străvechi din limba 
latină, care înseamnă “uscat”.







Activită i realizate de elevii ț
colii Gimnaziale Nr. 7 Petro aniȘ ș













CERCETĂTOR ÎN DEVENIRE,

STEAM 2022

AUTORI: 

Prof. înv. primar: Manea Carmen – Valentina

Prof. înv. primar: Bălan Marilena

coala Gimnazială nr 279, Bucure tiȘ ș



Teorie vs. practică?

Pentru că:

 domeniul „Științe ale naturii” este foarte 
ofertant pentru aplicații practice

 ciclul primar reprezintă cel mai bun moment să 
stimulăm curiozitatea pentru natură într-un 
mod atractiv

 sperăm să contribuim măcar puțin la 
cultivarea spiritului civic în raport cu ceea ce 
ne înconjoară



Temeri

Experiment 

 Resurse didactice

 Surse de inspirație

 Costuri (materiale de la 
copii/ părinți)

 Personale (vreau/ pot/ 
reușesc)

 Particularități 
psihopedagogice ale 
elevilor

 Reacții negative/ 
demobilizare după 
experimente nereușite

 Păstrarea integrității 
corporale



STEAM în acțiune

 Experimente:
 Reacția corpului la efort
 Apa, aerul, solul
 Mișcarea apei
 Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
 Stările de agregare
 Proprietăți ale metalelor
 Magneți. Utilizări ale magneților.
 Interacțiunea dintre corpuri.
 Forțe și efecte
 Transformări ale materiei

Experimente STEM desfășurate 



Concluzii

Ore reușite, cu impact e termen 

lung

 implicarea elevilor era crescută în 
cadrul orelor în care erau 
anunțate experimente

 elevii au manifestat atenție, 
rigoare

 elevii au fost mai organizați

 au reușit să înțeleagă legătura de 
cauzalitate între diferitele 
informații

 au reușit reactualizarea facilă a 
informațiilor 

 au manifestat interes pentru 
desfășurarea de experimente în 
mod individual 



Poze ... poze ... poze

04/20/2022

Interac iunea electricăț



04/20/2022

Poze ... poze ... poze
Deformarea plastică 



04/20/2022

Poze ... poze ... poze
Transformarea materiei 

Topire sârmă de cupru

Solidificare (sub formă 
de bilă, după topire)



04/20/2022

Poze ... poze ... poze
Fenomene ale naturii – ploaie într-un borcan 

Formarea vaporilor – 
norul 

Întâlnirea norului cu 
masa de aer rece

Detaliu „ploaie”



04/20/2022

Poze ... poze ... poze
Există apă în sol?

Încălzirea solului Pozi ionarea oglinziiț Observarea vaporilor 
pe oglindă
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Cercetătorul este omul practic, 
aventurierul, iscoditorul, cel 
care crede în cercetare, cel care 
pune întrebări, cel care refuză 
să creadă că a fost atinsă 
perfecţiunea.

Henry R. Harrover



invatarea prin descoperire
contUrUL UMBreLor

-experiMent-

MATERIAL ELABORAT DE:
 Ioana Gherghe
 Florentina Babii
 Marina Enache
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SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279, BUCURE TIȘ



 Este metoda didactică în care 
cadrul didactic concepe şi 
organizează activitatea astfel 
încât să faciliteze elevului 
descoperirea prin efort propriu a 
cunoştinţelor, explicaţiilor, prin 
parcurgerea identică sau diferită a 
drumului descoperirii iniţiale a 
adevărului.” (Ion Jinga)

  Învăţarea prin descoperire 
satisface curiozitatea şi nevoia de 
învăţare a copilului pe două căi: 

- inductivă: presupune explorare 
şi experimentare ce conduc la 
formularea unor generalizări, 
concluzii; 

- deductivă: presupune 
transformarea adevărurilor 
generale în adevăruri particulare. 

ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE

Aceasta presupune ca 
activităţi: 
• observarea dirijată; 
• observarea independentă; 
• învăţarea prin încercări 
sau experienţe; 
• studiul de caz;
 • problematizarea; 
• studiul individual, etc.



 Potrivit lui Ioan Cerghit, experimentul este definit ca: “o 
observaţie provocată, o acţiune de căutare, de 
încercare, de găsire de dovezi, de legităţi, este o 
provocare intenţionată, în condiţii determinate 
(instalaţii, dispozitive, materiale corespunzătoare, 
variaţie şi modificare a parametrilor etc.), a unui 
fenomen, în scopul observării comportamentului lui, 
al încercării raporturilor de cauzalitate, al 
descoperirii esenţei acestuia (adică a legităţilor care-l 
guvernează), al verificării unor ipoteze “ . 

 Totodată el consideră experimentul ca o metodă activă 
care “are mai multă forţă de convingere decât orice altă 
metodă şi, deci, posibilităţi sporite de înrâurire asupra 
formării concepţiei ştiinţifice despre natură la elevi”.

CE ESTE EXPERIMENTUL?



EXPERIMENT SAU OBSERVAŢIE?

 ,,Metoda experimentală constă în primul rând, în introducerea 
sau suprimarea unuia sau mai multor factori bine determina i ț
într-o situa ie cunoscută, în vederea verificării rezultatului ț
acestei interven ii.”ț

                   (Emile Planchard, ,,Cercetarea pedagogica’’. E.D. P).

 ,,Observatorul ascultă natura, 
experimentatorul o interoghează 

i o for ează să se descopere’’     ș ț
                        (Georges Cuvier)



ETAPELE UNUI EXPERIMENT

 Observarea unor fapte; 
 Elaborarea ipotezelor (pe 

baza analizei şi relaţionării 
faptelor); 

 Experimentarea propriu-
zisă (provocarea 
fenomenului în condiţii 
determinate pentru a 
verifica ipotezele elaborate 
anterior); 

 Prelucrarea datelor 
obţinute (formularea unei 
concluzii).



EXPERIMENTE SIMPLE CE POT FI REALIZATE 
ÎN ACTIVITĂŢILE CLASELOR PRIMARE

 Conturul umbrelor 
 Oul elastic 
 Plutirea 
 Mişcarea aerului în natură 
 Circuitul apei în natură 
 Dizolvarea unor substanţe în 

lichide (sare, bicarbonat de 
sodiu, zahar, etc.) 

 Vasele comunicante 
 Tornada în sticlă 
 Mare de gheaţă uscată 
 Oţet vulcanic 
 Vârtej de baloane 
 Curcubeul din pahar



CONTURUL 
UMBRELOR

Materiale necesare:
• Cretă (pentru exterior)
• Marker/pix/creion
• Hârtie
• Scotch pentru fixat hârtia (op ional)ț
• Obiecte pe care să proiecta i (pentru interior)ț
• O sursă de lumină (dacă desfă ura i activitatea ș ț

în interior), poate să fie fereastra
• Culori, acuarele (op ional)ț

Subiecte de discutat în timpul 
activită ii:ț
•Ce este umbra? Cum apare?
•Ce culoare au umbrele? Ce sim im dacă ț
atingem o umbră?
•Cum se schimbă umbrele pe parcursul zilei? De 
ce?
•Umbrele ne arată doar conturul obiectelor. 
Putem observa i alte trăsături (de ex. culoarea ș
obiectelor, nasturii de la haină etc.)?



DESFASURARE
 Profita i de zilele însorite i ie i i afară la joacă. Ruga i copilul să stea pe loc i ț ș ș ț ț ș

trasa i-i conturul umbrei cu creta. Dacă este suficient de îndemânatic, ruga i-l ț ț
pe el să facă acest lucru i sta i voi de model. Uita i-vă i la pozi ia soarelui.ș ț ț ș ț

 Reveni i la aproximativ trei-patru ore i, din aceea i pozi ie, trasa i din nou ț ș ș ț ț
conturul umbrei. Observa i cu i-a modificat pozi ia i forma i urmări i i cum ț ș ț ș ș ț ș
i-a modificat soarele pozi ia pe cer.ș ț

 Observa i umbrele copacilor, clădirilor i ale altor obiecte din jur.ț ș
 În casă, asigura i-vă că ave i o sursă de lumină i pune i un obiect în dreptul ț ț ș ț

său. Acum ave i o umbră. Fixa i hârtia pe suprafa a de lucru, astfel încât ț ț ț
umbra să se proiecteze pe hârtie. Acum pute i începe să trasa i conturul.ț ț



APLICATII LA CLASA

 Miscarea Soarelui pe bolta cereasca;
 Formarea zilei si a noptii;
 Transparenta corpurilor;
 Propagarea luminii
 Dispersia luminii
 Ceasul solar
 Masurarea timpului



 PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAI CRISTINA
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI

Crearea conţinuturilor educaţionale    interactive 
   prin intermediul platformelor 



    Ce  putem  face  cu  ajutorul  platformei 
liveworksheets.com?
        Folosind platforma liveworksheets.com, putem să 

transformăm fişe de lucru tradiţionale, teste (jpg, pdf) în 
exerciţii interactive online, pentru evaluare, cu feed-back 
imediat.
         Se poate folosi, accesând link-ul următor:  

                   https://www.liveworksheets.com



         Chiar şi fără cont pe platformă, putem utiliza 
 fişe/ teste realizate de alte cadre didactice.
         Dăm click pe Advanced search şi completăm 
spaţiile cu ceea ce căutăm.

       Pentru crearea fişelor/testelor este nevoie de 
cont pe platformă.
      Pentru a ne crea un cont accesăm Register şi 
completăm  toate datele cerute.
      După ce am creat contul, intrăm pe adresa de 
mail cu care l-am creat şi îl activăm.



 Pentru a crea un test propriu, ne conectăm pe 
platformă şi selectăm Make interactive worksheets.
          Ni se solicită  să încărcăm o fişă din 
calculator. Aceasta nu poate să fie decât în format 
pdf, jpg ori png. Nu se poate încărca un document în 
word.docx.



         După ce am încărcat fişa în format pdf, dăm click pe 
upload pentru a se încărca.

        Încărcarea fișierului facilitează crearea căsuțelor pentru 
răspunsuri făcând click  pe prima casetă de  la  stânga  la  dreapta,  
cea  cu  creion și  glisând mouse ul.‐



        În casetele desenate se scriu cuvintele  cu care 
trebuie să completăm enunţurile.



         După ce am terminat de realizat fișa interactivă, îi 
facem o previzualizare cu click pe a doua casetă, cea cu 
lupă.
         Dacă ne place rezultatul și dorim să îl salvăm, 
facem click pe butonul de salvare, a treia casetă, cea cu 
bifă. 
 



           După ce dăm click pe salvare, ne  întreabă dacă 
vrem să o împărtăşim şi cu ceilalţi profesori sau o 
păstrăm doar pentru noi.



      Fişa se salvează în cont.



                  Se  trimite  elevilor  pentru  a  o  rezolva.  După  ce   o 
completează  şi  dau  click  pe  Finish,  le  apare    să-  şi  verifice 
răspunsurile sau să le trimită prin e-mail profesorului.

 Fişa este corectată imediat şi 
elevul primeşte nota.



Corpuri geometrice: 
https://www.liveworksheets.com/bc1890363zs

Figuri geometrice

https://www.liveworksheets.com/kp1890213jm

Figuri geometrice: 
https://www.liveworksheets.com/ub1888529gj

Unghiuri
https://www.liveworksheets.com/uz1888488ut

Elemente de geometrie: 
https://www.liveworksheets.com/ko1888466yp



             

                 Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și 
exprime cu ușurinţă opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual 
(wall). Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii publică scurte 
mesaje conţinând text, imagini, clipuri video şi / sau legături. Poate fi 
folosit pentru sesiuni de brainstorming, cuvinte noi, termeni sau comentarii 
pe o temă dată. Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul link-
ului. 

                Putem crea doar 3 resurse dacă avem contul gratuit.

https://padlet.com/cristinamihai1/operatiadeinmultire



              Wordwall.net  este o platformă care permite construirea de:
jocuri educaționale interactive în format digital, ce pot fi inserate în alte
platforme de învățare sau, mai simplu, distribuite prin link.
          Rolul de utilizator (jucător) nu este condiționat de crearea unui cont pe 
acestă platformă. 
          Rolul de creator de resurse wordwall.net este limitat de tipul de cont 
creat: plan basic (free), standard sau pro.
             În contul plan basic (free), pot fi create doar 5 resurse.

https://wordwall.net/resource/2567848/terminologie-matematic%c4%83

Terminologie matematică

https://wordwall.net/resource/1667118/figuri-geometrice

Figuri geometrice



TEMA
GRĂDINA DE LEGUME

CLASA PREGĂTITOARE B

PROF. ÎNV. PRIMAR, CAPRIȘ MARIANA

ȘCOALA: LICEUL TEORETIC “MIRCEA ELIADE”

GALAȚI

ANUL ȘCOLAR 2021-2022



GRĂDINA DE LEGUME

EXPERIMENTUL

A experimenta înseamnă a-i pune pe elevi în situaţia de a concepe şi a practica ei înşişi un 

anumit gen de operaţii, cu scopul de a observa, a studia, a dovedi, a verifica, a măsura rezultatele

Cele mai întâlnite forme ale experimentului sunt:

a) Experimentul cu caracter de cercetare și descoperire.

b) Experimentul cu caracter demonstrativ 

c) Experimentul cu caracter aplicativ 

d) Experimentul destinat formării deprinderilor motrice, de mânuire a aparatelor de laborator, 

a substanțelor, a instrumentelor de măsurare.



GRĂDINA DE LEGUME

Pentru a efectuarea unui experiment este nevoie de parcurgerea unor etape și anume:

- crearea unei justificări (motivații);

- prezentarea unei probleme care să servească drept sistem de gândire;

- analiza și enunțarea de ipoteze;

- elaborarea unor sisteme experimentale (pe baza aparaturii existente);

- desfășurarea propriu-zisă a experimentului;

- organizarea și efectuarea observației; - discutarea procedeelor utilizate;

- prelucrarea datelor și elaborarea concluziilor; - verificarea rezultatelor prin aplicare practică;

- Concluziile

Folosirea experimentului în procesul de învățământ solicită elevilor o atitudine activă în învățare, 

stimulează curiozitatea ștințifică și capacitatea de explorare în condiții pedagogice. 
 ;



GRĂDINA DE LEGUME

APLICAȚIE: METODA EXPERIMENTULUI

CLASA: PREGĂTITOARE B

DISCIPLINA: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

O1. SĂ CONȘTIENTIZEZE ROLUL LEGUMELOR ÎN ALIMENTAȚIE,

O2. SĂ CONSUME ZILNIC LEGUME,

O3.SĂ PARTICIPE CU INTERES LA ACTIVITATEA PRACTICĂ.

O4. SĂ ÎNȚELEAGĂ IMPORTANȚA LUCRĂRILOR AGRICOLE  ÎN DEZVOLTAREA 
PLANTELOR.

IPOTEZA: LEGUMELE CRESC ȘI SE DEZVOLTĂ, DOAR DACA RESPECTĂM 
LUCRARILE AGRICOLE.

MATERIALE: PĂMĂNT, SEMINȚE, PAHARE DE PLASTIC, APĂ.



GRĂDINA DE LEGUME

DESCRIEREA LUCRĂRILOR



GRĂDINA DE LEGUME

FIXAREA CUNOȘTINȚELOR



GRĂDINA DE LEGUME

CONCLUZII

ÎN URMA ACESTUI EXPERIMENT ELEVII AU ÎNȚELES CĂ TREBUIE SĂ 

RESPECTĂM ETAPELE DE LUCRU PENTRU A OBȚINE LEGUMELE NECESARE 

ORGANISMULUI UMAN.



”ÎMI DORESC SĂ DEVIN 
CERCETĂTOR”

Prof. înv. primar Mohorea Corina Adina

Prof. înv. primar Bălan Marilena

coala Gimnazială Nr. 279, sector 6, Bucure tiȘ ș



Ştiinţele   ca  disciplină  de  învăţământ  vizează  observarea  şi  perceperea  lumii  în 
întregul  său,  cu  componentele,  procesele  şi  fenomenele  caracteristice,  ca  şi  învăţarea  prin 
înţelegere şi aplicare. 

Prin  intermediul  acestei  discipline,  şcolarul  trece  din  lumea  poveştilor  în  lumea 
faptelor reale şi a lucrurilor concrete, începe să cunoască mediul în care trăieşte şi procesele din 
jurul său. Aceasta  implică transformarea elevului din spectator,  în actor al activităţii ştiinţifice.  În 
acest fel se evidenţiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un cercetător şi om de ştiinţă, ci 
ca pe un cetăţean care să utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la 
viaţa socială.

Lucrările  experimentale  –  constau  în  observarea,  provocată  şi  dirijată,  a  unor 
fenomene ce urmează să fie verificate experimental. Au un pronunţat caracter activ-participativ: 
în primul rând, elevii vor fi curioşi  la desfăşurarea experimentului, de către învăţător,  iar apoi se 
vor implica, prin propriile acţiuni, la realizarea acestuia.

Experimentul  se  defineşte,  conform  ”Dicţionarului de psihologie”,  autor  Paul 
Popescu-Neveanu, „ca un procedeu de cercetare în ştiinţă, care constă în provocarea 
intenţionată a unor fenomene în condiţiile cele mai propice pentru studierea lor şi a legilor care le 
guvernează; observaţie provocată; experienţă.”

Experimentul de  laborator urmează  treptele  ierarhice ale  învăţării, conducând elevul 
de  la  observarea  unor  fenomene  fizice  sau  chimice  pe  baza  demonstraţiei  la  observarea 
fenomenelor  prin  activitatea  proprie  (faza  formării  operaţiilor  concrete),  apoi  la  verificarea  şi 
aplicarea în practică a acestora (faza operaţiilor formale) când se cristalizează structura formală a 
intelectului şi în continuare, la interpretarea fenomenelor observate care corespunde cu faza cea 
mai înaltă din treptele ierarhice ale dezvoltării (faza operaţiilor sintetice).



În școala noastră s-a derulat în anul 2020-2021 proiectul ”Conexiuni pentru o viață sănătoasă”, 
proiect care prevedea mai multe tipuri de ateliere. În urma derulării acestora, elevii au înțeles care sunt 
obiceiurile și deprinderile alimentare sănătoase.

Pentru că din ce în ce mai mulți copii doresc să manânce mai mult mâncare de tip fast food și 
multe dulciuri, am decis să derulăm un experiment de detectare a concentrației de amidon din mai multe 
alimente folosite zi de zi.

Am pornit de la prezentarea piramidei alimentelor și am discutat pe baza acesteia.



Amidonul  este  una  dintre  sursele  importante  de  energie  ale  organismului  uman  și 
animal. Acesta se găsește în semințele, fructele și tuberculii plantelor. Ajuns în organism, cu 
hrana, acesta suferă modificări,  transformându-se  în glucoză. Glucoza este consumată de 
celulele organismului, pentru energia necesară funcționării acestuia.

Pentru a înțelege și mai bine rolul acestuia și unde poate fi găsit, am prezentat și 
discutat informașiile prezentate în materialul ”Amidon – hrana de bază a omului”, autor 
Lavinia Pop

https://prezi.com/dsix9fr6tnaa/amidon-hrana-de-baza-a-omului-/ 

https://prezi.com/dsix9fr6tnaa/amidon-hrana-de-baza-a-omului-/


 Pentru derularea experimentului, elevii au avut:

-mai multe felii de legume și fructe;

-o felie de pâine;

-tinctură de iod;

-pipetă;

-spatula de plastic;

-fișe cu interpretarea rezultatelor obținute.

 Mod de realizare:

1. Se taie felii din legumele destinate experimentului.

2. Cu ajutorul pipetei,  elevii  adăugă câteva picături  de  tinctură de  iod pe  fiecare mostră de produs 
alimentar, pe care doresc identificarea amidonului. 

3.  Se  întinde  tinctura  de  iod  cu  o  spatulă  și  apoi  se  observă  modificările  de  culoare  care  apar. 
Explicația  este  că,  iodul  și  amidonul  reacționează,  rezultând  o  culoare  albastru  intens,  aproape 
negricios. 

4.  Elevii  sunt  îndrumați  să  clasifice  probele  alimentare,  în  funcție  de  culoarea  rezultată  din 
experiment.





BIBLIOGRAGIE:
* https://prezi.com/dsix9fr6tnaa/amidon-hrana-de-baza-a-omului-/ 
*https://edict.ro/abordarea-interdisciplinara-a-cunostintelor-de-stiinte-la-clasa-i/ 

 În urma derulării acestor experimente, elevii au înțeles cât este de important să aibă o 
alimentație sănătoasă și echilibrată, dar, cel mai important, că știința ne ajută în viața 
de zi cu zi.

https://prezi.com/dsix9fr6tnaa/amidon-hrana-de-baza-a-omului-/


ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII
15 FEBRUARIE 2022

Proiect de activitate extracurriculară
Clasa Pregătitoare B

Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Craiova
Prof. înv. primar: Lica Mihaela 

Activitate realizată în cadrul parteneriatului educațional cu 
Biblioteca Județeană 

”Alexandru și Aristia Aman”

”Cartea, prietena mea”

ARGUMENT:

  Cartea  a  pierdut   teren  în  favoarea  mijloacelor  audio-video.  Telefoanele,  tabletele,
calculatoarele,  televizoarele și  alte gadgeturi ocupă tot mai mult timpul copiilor, în  detrimentul
cărţilor care stau aranjate frumos pe rafturi. Copiii  citesc tot mai puţin şi numai atunci când le
sunt solicitate anumite lecturi, la școală. De aceea, este necesar să trezim plăcerea de a citi în
rândul copiilor.

OBIECTIVE  GENERALE:

• Trezirea interesului pentru lectură în rândul elevilor, de la vârste fragede;
• Conștientizarea în rândul elevilor și a părinților a  rolului bibliotecii publice în educația 

non-formală.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 Stimularea interesului pentru lectură şi pentru întocmirea unei biblioteci personale;
 Stimularea interesului elevilor pentru frecventarea bibliotecilor;
 Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de autorii  cărţilor; 
 Dezvoltarea atitudinii de protejare a mediului prin îngrijirea şi păstrarea cărţilor;
 Imbogatirea universului de cunoaștere al elevilor;
 Stimularea imaginaţiei creative.

GRUP  ŢINTĂ  ŞI  BENEFICIARI     :  
 Elevi, părinţi şi cadre didactice 
 Managerii de instituţii ;
 Bibliotecari ;
- beneficiari direcţi: elevii

            - beneficiari indirecţi: profesori, părinţi;

1



LOC DE DESFĂŞURARE:
   ●  Activitate on-line, în sala de clasă, în colaborare cu  Biblioteca Județeană  “Alexandru și

Aristia Aman”, Secția ”American Corner”

RESURSE MATERIALE:
 Cărți cu povești
 Culori, carioci
 Videoproiector, calculator

ACTIVITĂŢI PROPUSE:
 Audierea  unei povești lecturate de către doamna bibliotecar ;
 Lecturarea  de către elevi a unor fragmente din povești;
 Desenarea unor scene și personaje din povești;
 Prezentarea unor cărți pentru copii;
 Întocmirea unei biblioteci a clasei.

REZULTATE  AȘTEPTATE:
• Lectura– modalitate plăcută și utilă de petrecere a timpului
• Cooperarea cu Biblioteca Județeană

EVALUAREA: 
• Realizarea unei expoziții cu desenele realizate în urma lecturii 
• Realizarea unui album de fotografii

PRODUSE ALE ACTIVITĂȚII:
 Expoziție de cărți
 Expoziție cu desenele copiilor 
 Album cu fotografii.

Lecturarea de către elevi a unor fragmente din cărțile din biblioteca clasei

2



Audierea unei povești lecturate de către doamna bibliotecar de la Biblioteca Județeană 
”Alexandru și Aristia Aman”

Desenarea unor personaje din povești

3



PREDAREA INTEGRAT  ÎN Ă
SOCIETATEA CUNOA TERIIȘ

MATERIAL ELABORAT DE:
 Camelia Hoară
 Violeta Dincă
 Ileana Hîncu
 Silvia tirbuȘ

12 APRILIE 2022

COALA GIMNAZIALĂ NR. 279, BUCURE TIȘ Ș



MOTTO
:

 “Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculum-ului 

este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline”

 J. Moffett

Integrarea conţinuturilor vizează 
stabilirea de relaţii strânse, convergenţe 
între elemente, precum: concepte, 
abilităţi, valori aparţinând disciplinelor 
şcolare distincte.

Integrarea conţinuturilor vizează 
stabilirea de relaţii strânse, convergenţe 
între elemente, precum: concepte, 
abilităţi, valori aparţinând disciplinelor 
şcolare distincte.

Ce înţelegem prin predare integrată?

“Opţiune pentru un anumit mod de 
combinare a metodelor, procedeelor, 
mijloacelor de învăţământ şi formelor de 
organizare ale elevilor.”

Ioan Cerghit



CUM REALIZĂM ABORDAREA 
INTEGRATĂ



Treptele integrarii curriculare

Intradisciplinaritatea

Multidisciplinaritatea

Interdisciplinarit
atea

Transdisciplinaritatea



experimentului



Abordând PREDAREA INTEGRATĂ  ORIZONTALĂ se 
realizează conexiunea interdisciplinară a activităţii 

educative cu unele obiecte de învăţământ

GeografieStiințe

Dezv.
personală     

Intercurriculară-Interarii



APLICA IEȚ

APA
VÂNTUL

APA
VÂNTUL



ANEMOMETRU

Materiale necesare:
 5 pahare de plastic
 2 paie
 1 piuneză
 1 creion cu radieră
 Plastilină
 Marker
 Capsator
 Perforator
 Foarfecă
 Riglă



ETAPE DE 
LUCRU:

1. Realiza i cu perforatorul 4 găuri ț
pe partea laterală a unui pahar, 
situate perpendicular 2 câte 2 

     1 gaură mai mare pe fundul 
aceluia i paharș

2. Introduce i paiele pe găuri ț
i centra i cu ajutorul rigleiș ț



3. Decora i un pahar cu benzi ț
(pahar – martor/reper)

4. Lipi i/ capsa i ț ț
cele 4 pahare 
rămase la capetele 
paielor 
ATEN IE: Ț
orientate în aceea i ș
direc ieț



5. Introduce i creionul cu ț
radiera prin gaura din fundul 
paharului până ce radiera 
atinge paiele încruci ateș

6. Fixa i cu ajutorul ț
piunezei dispozitivul pe 
radieră



 7. Fixa i anemometrul pe plastilină.ț

CUM MĂSURĂM?
-Cu ajutorul ceasului, numărăm 
de câte ori paharul – martor se 
învârte în jurul axului, într-un 
minut.
- Astfel, măsurăm viteza 
vântului în rotaţii (revoluţii) pe 
minut.
-Măsurătorile vor fi efectuate în 
accea i zi a săptămânii, la ș
aceea i oră i vor fi înregistrate ș ș
în fi a de observa ii.ș ț
- Anemometrele meteorologilor 
care prognozează vremea 
convertesc rotaţiile pe minut în 
mile pe oră (sau în kilometri pe 
oră).



PLUVIOMETRUL

Materiale necesare:
• 1 sticlă (2 litri)
• Leucoplast rezistent 

la apă
• Pietricele
• Marker
• Cutter
• Foarfecă
• Riglă
• apă



1.  Tăia i cu cutter-ul sticla ț
la ¾ de bază i finisa i ș ț
marginile cu foarfeca.

ETAPE DE LUCRU:

2. Lipi i o bandă de ț
leucoplast în pozi ie ț
verticală i cu ajutorul ș
riglei trasa i linii din cm ț
în cm. La bază trasa i o ț
linie – martor.
3. Scrie i numere în ț
dreptul fiecărei linii, de jos 
în sus.
4. Pune i pietricele în ț
sticlă până la linia – 
martor. 



5. Pune i cealaltă parte a ț
sticlei cu filetul în jos, lipi i cu ț
leucoplast, apoi finisa i. ț

6. Turna i apă peste ț
pietricele până la 
linia- martor.



Cum se realizează 
măsurătorile:
1.Se a ază PLUVIOMETRUL ș
în grădină, direct pe pământ, 
lângă vegeta ie. ț
2.Înainte de a începe ploaia se 
verifică dacă există apă până 
la linia – martor.
3.După ploaie se notează 
durata i nivelul apei din ș
sticlă. 
4.Pluviometrul măsoară 
cantitatea de precipitatii 
exprimată în mm sau l/mp.

1. La claselemai mari se poate calcula volumul 
precipita iilor după formula:ț

   Diametrul pâlniei = 15cm = 15/100 = 0.15m
   Raza = Diametrul/2 = 0.15/2=0.075 m
   Suprafata pâlniei = πr2 = 3.14 x 0.075 x 0.075 = 
0.01766m2
   Volumul apei în cilindru = 20ml = 20/1000 = 0.02 
litri

Concluzie
   Cantitatea de apă de ploaie exprimată în milimetri 
= 0.02/0.01766 = 1.13mm

Vă mul umim ț
pentru aten ie!ț



HOUR OF CODE 

Prof. Simona Rădulescu
Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei”

Tehnologia are un limbaj numit cod. Codificarea este o abilitate esenţială în transferul
de informaţii cu ajutorul căreia învăţăm să rezolvăm probleme şi să lucrăm într-un mod creativ.
Ideile pot prinde contur cu ajutorul unor aplicaţii generatoare de soluţii pentru cele mai stringente
nevoi ale noastre. Cu ajutorul codurilor se pot crea programe care să faciliteze învăţarea, scrierea
şi/sau predarea. 

Coduri se regăsesc în tot ceea ce ne înconjoară. Pentru a porni o maşină de generaţie
nouă, un cod este transmis motorului pentru a-i permite acestuia să pornească. Când comandăm
un produs  online,  un  cod  ne  ajută  să  primim ceea  ce  ne  dorim.  Când  utilizăm aplicaţii  pe
telefoanele inteligente,  codurile  sunt cele care ne ajută să scriem şi să trimitem un mesaj,  să
transformăm o imagine sau să trimitem cuiva o fotografie.

Urmând anumite instrucţiuni, putem învăţa să codificăm sau să decodificăm un mesaj. 
Acest limbaj poate fi adus în clasă? Poate fi util în predarea şi/sau în învăţarea unor

noţiuni? Ceea ce noi, profesorii, avem în vedere este că, pentru a ajuta elevii să prospere într-un
viitor condus de tehnologie, codificarea este esenţială. Când predăm cu ajutorul codificării, odată
cu noţiunile transmise, predăm şi abilităţi precum gândirea critică şi rezolvarea de probleme.

Europe Code Week a creat prilejul pentru a aplica un sistem de codare cu elevii claselor
a II-a şi a III-a  în recapitularea noţiunilor legate de numere şi culori în cadrul lecţiilor de limba
engleză. Integrând recapitularea în contextul discuţiilor legate de importanța utilizării codurilor în
cotidian, elevii au construit machete din piese LEGO WeDo 1.0. 

              



Adfaber face posibilă existenţa acestui eveniment global în România.  ADFABER este
ONG-ul care promovează dezvoltarea comunităţilor şi schimbarea socială prin tehnologie.  

Hour of Code (Ora de Programare),  reprezintă o introducere  de o oră în tehnologie şi
programare.  Beneficiarii  sunt  elevii  şi  studenţii,  iar  susţinător  poate  fi  oricine.  Timp  de  o
săptămână, copiii din întreaga lume sunt invitaţi să testeze posibilitatea de a învăţa şi aprofunda
programarea.  Evenimentul  își  propune  să  facă  din  programare  un  limbaj  accesibil  oricărei
persoane începând cu vârsta de 4 ani.

„Copiii îşi doresc să facă programare. Trebuie doar să le faciliteze cineva accesul la aceste
resurse”, a declarat Alin Chiriac, fondatorul Adfaber, organizatorul Hour of Code în România.

Potrivit lui Alin, dacă în primul an au fost circa 80.000 de participanţi în ţăra noastră la
acest eveniment, creşterea numărului de participanţi a cunoscut o creştere fulminantă de la an la
an, anul trecut fiind circa 850.000 de participanţi. 

În fiecare an un număr tot mai mare de şcoli şi profesori se înscriu pentru a participa la
cea mai mare oră de programare din lume. „În România beneficiem foarte mult de sprijin din
mediul privat, deşi şi statul face paşi mici pentru a ne ajuta. De aceea veţi vedea o diferenţă între
cum arată harta noastră şi cea a Italiei, de exemplu. Acolo a fost un ordin dat de ministru pentru
ca acesta oră de programare să fie obligatorie în şcoli”, a menţionat Alin Chiriac.

Informatica este  deopotrivă creativă şi distractivă,  iar  viitorul  nu se poate  scrie fără a
cunoaşte limbajul necesar, adică cel al tehnologiei. Cosmologul Stephen Hawking a spus că, fie
că  vrei  să  descoperi  secretele  universului  ori  să  poţi  avea  o  carieră  în  secolul  21,  bazele
programării sunt esenţiale pentru oricine, iar Hour of Code este prilejul pentru a le descoperi.

https://hourofcode.adfaber.org/
https://hourofcode.adfaber.org/
https://start-up.ro/tkr54


INTEGRAREA EXPERIMENTULUI

ÎN ORELE DE ŞTIINŢE ALE NATURII

                                                 

                 Profesor înv. primar Aldea Roxana

                                                                Şcoala Gimnazială ”Sfântul Andrei” București

Ştiinţele naturii ca disciplină de învăţământ vizează observarea şi perceperea lumii în
întregul  său,  cu componentele,  procesele  şi  fenomenele  caracteristice,  ca şi  învăţarea  prin
înţelegere şi aplicare. Prin intermediul acestui obiect şcolarul trece din lumea poveştilor în
lumea faptelor  reale şi a lucrurilor concrete,  începe să cunoască mediul în care trăieşte şi
procesele  din  jurul  său.  Aceasta  implică  transformarea  elevului  din  spectator,  în  actor  al
activităţii  ştiinţifice.  În acest  fel  se evidenţiază necesitatea pregătirii  elevului  nu ca pe un
cercetător şi om de ştiinţă, ci ca pe un cetăţean care să utilizeze demersul ştiinţific în vederea
înţelegerii şi participării active la viaţa socială.

Predarea  Ştiinţelor  naturii ridică  nişte  probleme  majore,  cum ar  fi:  baza  tehnico-
materială  şi  necesitatea  pregătirii  permanente  a  învăţătorului  în  cunoaşterea  metodelor
moderne  de  predare  şi  experimentare.  Soluţia  primei  probleme  este  recurgerea  la
experimentul simplu, nesofisticat, utilizând materiale din mediul familiar copilului. Pregătirea
învăţătorilor în abordarea corectă a acestei materii necesită un efort din punct de vedere al
concepţiei, structurii şi metodelor didactice de aplicare, cât şi a compatibilizării conţinutului
ştiinţific cu particularităţile de vârstă ale copiilor cărora li se adresează.

Prin predarea ştiinţelor nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice
care să ducă la însuşirea de concepte ci, raportarea copilului la mediul în care trăieşte.

În cadrul lecţiilor de ştiinţe se pot folosi metode variate cum ar fi: problematizarea şi
descoperirea, metode clasice cu valenţe participative (experimentul, observaţia şi conversaţia
euristică); metode stimulative, competitive (jocul didactic, concursul etc.).

Experimentul este o metodă de dobândire de cunoştinţe şi de formare de priceperi şi
deprinderi de muncă intelectuală şi practică care permite o intensă antrenare a elevilor şi o
participare  deosebit  de activă  a  acestora  în  procesul  instructiv-educativ  şi  are  un caracter
accentuat aplicativ cu pondere deosebită în formarea deprinderilor practice ale elevilor având
la bază intuiţia. 

Orice  experiment  trebuie  să  implice  procesele  gândirii  concretizate  în  interpretarea
fenomenelor observate, deducerea concluziilor, analiza şi comparaţia datelor experimentale
obţinute, generalizarea unor cazuri particulare, transferul în alte contexte teoretice, sesizarea
interrelaţiilor dintre domeniile teoretice şi cele aplicative.

Experimentul  implică  activităţi  de  provocare,  reconstituire  şi  modificare  a  unor
fenomene şi procese, în scopul studierii lor.

Experimentul de laborator are funcţii multiple:
- îi  pune  pe  elevi  în  situaţia  de  a  provoca  şi  produce  fenomene  şi  procese  pe  cale

experimentală;

- determină  formarea  unor  deprinderi  de  lucru  cu  aparatura  specifică  ştiinţelor  prin
însuşirea şi aplicarea unor metode şi tehnici de lucru corespunzătoare;

- asigură descoperirea, aprofundarea şi verificarea cunoştinţelor de către elevi;
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- accentuează caracterul formativ al învăţământului prin dezvoltarea la elevi a spiritului
de investigaţie şi observaţie, a gândirii flexibile, fluide, originale.

Lucrările  experimentale  –  constau  în  observarea,  provocată  şi  dirijată,  a  unor
fenomene  ce  urmează  să  fie  verificate  experimental.  Au  un  pronunţat  caracter  activ-
participativ:  în  primul  rând,  elevii  vor  fi  curioşi  la  desfăşurarea  experimentului,  de  către
învăţător, iar apoi se vor implica, prin propriile acţiuni, la realizarea acestuia. 

Experimentul se defineşte, conform Dicţionarului de psihologie, autor Paul Popescu-
Neveanu, „ca un procedeu de cercetare în ştiinţă, care constă în provocarea intenţionată a unor
fenomene în condiţiile cele mai propice pentru studierea lor şi a legilor care le guvernează;
observaţie provocată; experienţă.”

Procesul de predare a disciplinei  Ştiinţe ale naturii  are la bază experimentul atât ca
metodă de investigaţie ştiinţifică, cât şi ca metodă de învăţare. 

Experimentarea  şi  observarea  nemijlocită  a  realităţii  constituie  cei  doi  stâlpi  de
susţinere  ai  unei  metodologii  active  în  predarea  ştiinţelor,  deziderat  exprimat  încă  de  la
sfârşitul secolului al XIX-lea de adepţii „şcolii active”.

Conceput  în  corelaţie  cu  principiile  didactice  moderne,  experimentul  de  laborator
urmează treptele ierarhice ale învăţării,  conducând elevul de la observarea unor fenomene
fizice sau chimice pe baza demonstraţiei la observarea fenomenelor prin activitatea proprie
(faza formării operaţiilor concrete), apoi la verificarea şi aplicarea în practică a acestora (faza
operaţiilor formale) când se cristalizează structura formală a intelectului şi în continuare, la
interpretarea  fenomenelor  observate  care  corespunde  cu  faza  cea  mai  înaltă  din  treptele
ierarhice ale dezvoltării (faza operaţiilor sintetice).

Experimentul  necesită  o  gândire  formală,  specifică  vârstei  de  12  ani.  Aceasta  nu
înseamnă că elevii de şcoală primară nu pot fi angajaţi în activităţi cu caracter experimental.
Ei pot efectua activităţi premergătoare 

Ca metodă de explorare a realităţii –  experimentul -  direct sau indirect, folosită în
predare şi învăţare, are o deosebită valoare formativă, întrucât dezvoltă elevilor spiritul  de
observare,  investigare,  capacitatea  de  a  înţelege  esenţa  obiectelor  şi  fenomenelor,  de
prelucrare şi interpretare a datelor experimentale, interesul de cunoaştere etc. 

Rolul profesorului este de a dirija executarea unor acţiuni de către elevi,  în scopul
asigurării unui suport concret-senzorial, care va facilita cunoaşterea unor aspecte ale realităţii.
Cu ajutorul acestei metode profesorul reuşeşte să aducă elevii în faţa realităţii, să studieze pe
viu, să fie în contact direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia – îi determină pe elevi să
înveţe prin descoperire. 

“Învăţarea prin descoperire este metoda didactică în care cadrul didactic concepe şi
organizează  activitatea  astfel  încât  să  faciliteze  elevului  descoperirea  prin  efort  propriu  a
cunoştinţelor,  explicaţiilor,  prin  parcurgerea  identică  sau  diferită  a  drumului  descoperirii
iniţiale a adevărului.”

Descoperirea  didactică  se  realizează  prin  metode  didactice  diferite:  observarea
dirijată;  observarea  independentă;  învăţarea  prin  încercări-  experienţe;  studiul  de  caz;
problematizarea; studiul individual etc. Deci, relaţia experiment – învăţare prin descoperire,
de fapt relaţia metodă – procedeu, este o  relaţie dinamică: metoda poate deveni ea însăşi
procedeu, în cadrul altei metode, tot aşa cum un procedeu poate fi ridicat la rang de metodă, la
un moment dat. 

Un rol important în cadrul experimentului îl are şi observarea  care are o deosebită
valoare euristică şi participativă, deoarece permite o percepţie polimodală, pe baza a cât mai
multor  simţuri,  detectarea  şi  extragerea  unei  informaţii  noi  prin  eforturi  proprii. Prin
intermediul  ei  se  urmăreşte  explicarea,  descrierea  şi  interpretarea  unor  fenomene  printr-o
sarcină  concretă  de  învăţare,  totodată  contribuind  la  formarea  şi  dezvoltarea  unor  calităţi
comportamentale, precum: consecvenţa, răbdarea, perseverenţa, perspicacitatea şi imaginaţia;
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a  gândirii  cauzale,  a  spiritului  de  observaţie  şi  de  colaborare  (observaţie  pe  grupe).  
De exemplu, în ora de știinte în care am vorbit despre insecte, elevii s-au familiarizat

cu  noțiuni  despre  viața  și  importanța  albinelor  prin  observarea  ramelor,  a  fagurilor,  a
costumului de protecție pe care îl folosește un apicultor, au observat celulele hexagonale în
care este depusă mierea și au înțeles ce este polenizarea și efectele pozitive ale acesteia asupra
ecosistemului.

Experimentele  se folosesc de obicei integrate,  în număr mai mare sau mai mic,  în
diferite etape ale lecţiilor.  Acestea pot fi clasificate după mai multe criterii: în funcţie de locul
în ierarhia învăţării, de participarea elevilor, de capacitatea umană şi de locul de învăţare în
lecţii.

După locul pe care îl ocupă în lecţie, experimentele se pot clasifica în:
 experimente  pentru  stimularea  interesului  faţă  de  noile  informaţii,  a  motivaţiei

pentru învăţare (se află în momentul de introducere în lecţie).
 experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea lor (în

lecţia propriu-zisă)- experimentele demonstrative – pregătite de învăţător înainte
de oră şi apoi prezentate clasei în vederea demonstrării, explicării, confirmării unor
adevăruri;

 experimente  pentru  fixarea  cunoştinţelor  (se  introduc  pe  parcursul  lecţiei  în
momentele de feed-back sau de recapitulare)

 experimente pentru evaluare.
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    Locul lor este variat, putând fi utilizate la începutul învăţării, pe parcursul ei sau la
sfârşitul pocesului de învăţare.
          Experimentul poate fi clasificat şi în funcţie de durata desfăşurării sale:

 experimente  imediate  a  căror  desfăşurare  nu  necesită  mult  timp  (experimentul
începe, se desfăşoară şi se încheie în cadrul orei de curs);

 experimente de durată a căror desfăşurare se întinde pe parcursul unei perioade
mai lungi de timp (ex. influenţa factorilor de mediu asupra plantelor – realizarea
lui necesită o observare a modificărilor pe parcursul câtorva săptămâni) şi care
necesită  notarea  într-o  fişă  de  observaţie  a  modificărilor  produse  de-a  lungul
întregii perioade.

Din punct de vedere al participării / neparticipării sau implicării / neimplicării elevilor
în efectuarea experimentului, acesta poate se poate desfăşura:

 pe grupe (2-3 elevi) – se realizează experimentul într-un timp scurt, sarcinile fiind
împărţite– asigurându-se astfel participarea tuturor elevilor chiar dacă activatatea lor
s-ar desfăşura pe diferite planuri (unii fac experimentul, alţii desenează, alţii scriu
observaţiile etc.)

 individual – atunci când elevii sunt antrenaţi în mod egal, lucrează concomitent cu
învăţătorul, fiecare elev lucrează independent

 frontal (forma combinată) – efectuat de fiecare dintre elevi, în acelaşi timp şi acelaş
ritm,  pe  aceeaşi  temă  sub  îndrumarea  directă  a  învăţătorului;  necesită  aparatură
pentru fiecare dar are un efect instructiv sporit.

Învăţarea prin descoperire poate fi şi rezultatul unui experiment. De exemplu, fiecare
elev are în faţă câte un pahar cu apă în care s-a turnat puţină cerneală. În acest vas elevii vor
pune o narcisă. După câteva minute, elevii vor observa că s-a schimbat culoarea tulpinii, mai
apoi petalele narcisei s-au colorat în albastru. Antrenaţi printr-o conversaţie euristică de genul:
„Ce observaţi la tulpină? De ce credeţi că s-a albăstrit? Ce s-a întâmplat cu petalele? De
unde provine culoarea albastră?” şi mânaţi de o curiozitate ardentă, elevii vor descoperi că
apa este condusă de tulpină la toate părţile componente ale plantei.

Astfel că la ora de ştiinţe,  chiar şi în etapa de evaluare, elevii vor avea de parcurs un
experiment şi apoi își vor nota concluziile. 

Experimentul este  calea  fundamentală  de  predare  a  ştiinţelor,  fiind  considerat  un
„pilon” de susţinere al metodelor active. Profesorul trebuie să antreneze elevii nu numai în
observarea directă a unui experiment, ci şi în executarea individuală a experimentelor. 

Experimentele pot fi organizate diferenţiat, formularea sarcinilor concrete pentru 
efectuarea unui experiment ridică probleme care implică: scopuri ale învăţării, accesibilitatea 
la învăţare, conţinutul învăţării, locul în procesul învăţării, corelarea cu alte strategii didactice 
de învăţare.
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Profesor Dincă Cristina Elena

Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși”

Sector 6, București

REPERE ALE CUNOAȘTERII TERREI- DE LA MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE LA

EXPLORAREA MODERNĂ

Antichitatea

   Eratostene(sec. al III-lea) – primul care a folosit denumirea de ”geografie„.

   Strabon a  făcut  primele  însemnări  despre  locuri  și  popoare,  în  lucrarea  sa

”Geografia”.

Evul Mediu

   Marco Polo, sec XIII, a călătorit în Asia, a studiat continentul de la nord la sud și

de la vest la est(îndeosebi China).

    Cristofor Columb-în  1492,   traversează Oc.  Atlantic si  ajunge în Insula San

Salvador,  descoperind  America,  fapt  validat  de  către  exploratorul  Amerigo

Vespucci.

   Vasco da Gama, în 1498, descoperă calea maritimă dintre Europa și India, pe la

sudul Africii.

   Fernando Magellan, între 1519-1522, validează teoria conform căreia Pământul

este sferic.

Epoca Modernă

   La începutul sec. al XIX-lea, se pun bazele geografiei moderne, întemeietorii ei

fiind germanii Alexander von Humbold și Karl Ritter.



     În țara noastră, printre cei cu preocupări legate de geografie se numără și

Constantin Cantacuzino și Dimitrie Cantemir(sec. al XVIII-a- Descriptie Moldavie).

   Emil Racoviță primul român care a ajuns în Antarctica.

   Părintele geografie românești modern este Simion Mehedinti , autor al lucrării

”Terra”-1931

   Contribuții importante la dezvoltarea geografiei românești au avut și  George

Vâlsan, Constantin Brătescu și Vintilă Mihăilescu.  

Epoca Contemporană

   În sec.XX, omul a început să exploreze spațiul extraterestru.

   În 1961, Iuri Gagarin, cosmonaut rus, a ajuns în spațiu, pe orbita Pământului

deschizând drumul explorării  moderne.

   În 1969, Neil Armstrong, astronaut American, a fost primul om care a ajuns pe

Lună.

   În 1981, Dumitru Prunariu, primul și singurul român care a zburat vreodată în

spațiul cosmic.

   În  prezent,  explorarea  spațiulu  cosmic   se  realizează  prin  Sisteme

Informaționale  Geografice(S.I.G.), prin  care  se  realizează  studii  asupra

elementelor mediului geografic.



WINTER SCIENTIST INVESTIGATION

Teacher Sana Veres, Secondary School L Blaga Jibou, Romania

Winter experiment: effervescent snowflakes

Materials required:

•Sodium bicarbonate

• vinegar

• ice forms (or muffins) - with snowflake pattern or other patterns)

•the water

• a stretched tray or a slightly deep plastic box

• a plastic can (0.5 liters or less) + a knife or other sharp tool with which to make a hole in the
lid

• optional: disposable gloves

What do you have to do:

Invite the child to put on the scientist's gloves and prepare the mixture for the effervescent 
flakes: pour baking soda in each form (ice or muffins), then very little water, until the mixture
turns into a thick paste. It is not mandatory to have snowflake pattern shapes, you can use any
kind of pattern.

  

Put the molds in the freezer and leave them for a few hours, until the baking soda mixture 
freezes.

In the meantime, use (you, not the child) a knife or any other sharp tool to make a small hole 
in the lid of the plastic bottle. You can replace the can with a pipette. Find out below what it 
will do for you in this experiment.

Carefully pour the "snowflakes" from the molds into a tray, then fill the can or pipette with 
vinegar and invite the little one to drip vinegar over the baking soda molds.

What happens?

The "flakes" will melt, sizzling like effervescent pills, due to the chemical reaction between 
baking soda and vinegar.



 



Strategii pentru o școală 
fără bullying

Cercul Pedagogic al Invatatorilor, grupa a II a , 
Școala Gimnazială !”Constantin Brâncuși”



Ce este bullying-ul?

    Bullying - reprezintă un comportament repetat și intenționat prin care 
agresorul își rănește, persecută și intimidează victima prin diferite forme:  VERBAL 
- țipete, porecle, sarcasm, insulte, jigniri;  

FIZIC - palme, loviri, îmbrânciri, bătăi;  

MOBBING - agresiune verbală și emoțională a unui grup față de un individ;  
RELAȚIONAL - intimidare, denigrare, izolare, manipulare;  

CYBERBULLYING - trimiterea unui mesaj sau a unei imagini pe telefon sau 
Internet pentru a denigra imaginea unei persoane.  

SOCIAL - excludere, insulte cu privire la statutul social.  



Cine este implicat în bullying? 

AGRESORUL vrea să fie cel mai cool rănindu-i, intimidându-i sau jignindu-i pe cei din jurul său. 
Este temperamental, inflexibil, încrezător și nu îi place să accepte regulile. De cele mai multe ori 
nu are empatie și chiar se bucură că produce durere celorlalți. Dorește să domine și să-i 
controleze pe ceilalți, exagerează în situații obișnuite.

VICTIMA (PERSOANA AGRESATĂ) este copleșită de teamă. Unii elevi sunt predispuși să fie 
abuzați din cauză că sunt „diferiţi. De cele mai multe ori, victimele agresorilor sunt elevii care au 
următoarele caracteristici:  supraponderali sau subponderali,  au abilități sociale scăzute,  au 
puțini prieteni sau nu au prieteni,  sunt săraci sau bogați,  au religie sau rasă diferită,  sunt scunzi 
sau prea înalți,  au slabe abilități sportive,  sunt inteligenți, talentați,  au dizabilități fizice,  sunt 
persoane noi din grup,  au părinți divorțați sau  sunt pur și simplu „diferiți” de ceilalți.

SPECTATORUL SAU MARTORUL este cel care vede fenomenul bullying, dar decide să nu 
intervină, de cele mai multe ori din frica de a deveni chiar el/ea o victimă.



Strategii de prevenire și prevenție:

1). Identificarea potențialelor victime.

2). Informarea copiilor și a părinților despre bullying.

3). Construirea parteneriatului școală - familie.

4). Realizarea activităților pentru dezvoltarea personală și pentru sudarea relațiilor 
între elevi.

5). Implicarea activă a martorilor.

6). Organizarea unor dezbateri la nivelul clasei pentru identificarea soluțiilor.

7). Implicarea consilierilor școlari.



Cum să ieși din „jocul bullying” ?

Uită-te în jurul tău și găsește o persoană cu care poți vorbi, cu care te poți 
împrieteni. 

Privește cu atenție, sigur sunt astfel de colegi. 

Ai un animal de companie? De exemplu, ai încercat vreodată să dai comenzi unui 
cățel? Atunci ai voce, ești hotărât? Poți folosi vocea asta și la școală? Cu 
siguranță! 

Uneori nu este simplu să rămâi calm și să nu te superi când ești insultat, lovit, 
ignorat sau lăsat în afara grupului. 



Vrei să-l ajuți să primească atenție sau să se distreze pe seama ta?

Uite câteva soluții :

Ignoră-l. Dar chiar să nu-ți pese. Nu te poate umili decât dacă tu crezi că e adevărat ce spune. 
Cuvintele, gesturile lui spun ceva despre el, despre frustrările lui și nu despre tine. 

Dă-i replici scurte și mergi mai departe. Amintește-ți: frica ta îi dă putere, deci nu-i arăta frică, 
dar nici nu sta în prezența lui prea mult ca să te cuprindă frica. 

Cere sfatul unui coleg, ajutorul unui adult (consilierul școlii, un profesor pe care îl placi, părinții 
etc.). 

Sună la Telefonul Copilului, la 116 111!

 Fă-ți prieteni în afara școlii, în activitățile tale (ateliere, sport). Astfel vei ști mereu că ai pe cine 
să te bazezi, că ai cu cine să te distrezi, că sunt oameni care te plac. Va fi arma ta secretă.



Resurse educaționale:

https://youtube.com/watch?v=YyDJafzuUK4&feature=share

https://youtube.com/watch?v=yujnKCwNuXc&feature=share

https://youtu.be/8XzlkxVSdW8

https://youtube.com/watch?v=YyDJafzuUK4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=yujnKCwNuXc&feature=share
https://youtu.be/8XzlkxVSdW8


Proiect: ”Cercetător în devenire, Steam”

Tema: ”Vulcanul”

Prof. înv.primar, Bălăcian Mihaela

Școala Gimnazială Cacica, jud. Suceava



Clasele: I, a II-a și a IV-a

Scopul: dezvoltarea creativității  în predarea 
științelor naturii

Obiective:

 -să obțină o pastă pentru confecționarea unui 
vulcan;

             -să să modeleze pasta obținută sub formă de 
vulcan;

 -să efectueze un experiment simplu folosind 
bicarbonat de sodiu și oțet  



 Am pregătit hârtia…



 Am adăugat apa caldă…



 Am obținut o pastă…



 Am adăugat aracetul…



 Am modelat vulcanul…



 După ce am adăugat oțetul peste 
     bicarbonat a erupt vulcanul…



 Vă mulțumesc!













































































Brainstorming 

La ce vă gândi i ț
când auzi i ț
cuvântul CEAI?



Legenda chineza  spune 
ca prin anul 2727 i.Hr., 
cand imparatul Shen Nung 
se bucura de privelistea 
uneia dintre vastele gradini 
care inconjurau palatul 
sau, o frunza de la un 
arbore de ceai fu luata de 
vant si cazu in ceasca 
plina cu apa fierbinte pe 
care imparatul o tinea in 
mana. Frunza colora apa 
intr-un galben auriu si 
incepu sa raspandeasca 
un parfum delicat, foarte 
placut, care-l impresiona 
pe imparat. Acesta, foarte 
surprins, sorbi din bautura. 
Gustul placut l-a fermecat 
pe loc, si asa a inceput 
povestea ceaiului, bautura 
minunata de care ne 
bucuram si astazi.



Cântecul zilei
https://www.youtube.com/watch?v=zd8n6rSpET0 

Victor 
Socaciu
Cântăre  ț
născut la…

BRA OVȘ

https://www.youtube.com/watch?v=zd8n6rSpET0


Cântecul zilei
https://www.youtube.com/watch?v=zd8n6rSpET0 

• În fiecare an, la 15 
decembrie, în toate 
ările care de in ț ț

statutul de 
producători mondiali 
de ceai, este marcată 
Ziua Interna ională a ț
Ceaiului (International 
Tea Day) – 
sărbătoarea uneia 
dintre cele mai vechi 
i mai sănătoase ș

băuturi de pe 
Pământ.

https://www.youtube.com/watch?v=zd8n6rSpET0


https://www.youtube.com/watch?v=KJsy8pnuy70 

https://www.youtube.com/watch?v=KJsy8pnuy70




Dialogul din… ceainic
https://www.youtube.com/watch?v=0ru5XqPD6Kk



Exerci ii dulciț
+ 21= 48

- 21 = 48

97 - = 53

33 + = 65



Plicule e de ceai cu … întrebăriț



Ce cu a cu cuvinte i însu iriș ț ș ș

Cum poate fi?
ceai …
ceainic …
ceas …
cercel …



Să desenăm
 https://www.youtube.com/watch?v=jfMu9GkTiyg 

C C
C

https://www.youtube.com/watch?v=jfMu9GkTiyg


Cum i s-a părut la ț
Ceainăria Doamnei Eli?

Nu prea mi-a plăcut….

A  vrea să mergem la o Ceainărie în ora .ș ș

Mai vreau o zi de ceai la coală!ș



LAPBOOK
”LUMEA ANIMALELOR”

ÎNV.  ISAC OTILIA
ȘCOALA ”B.P.HAȘDEU” IAȘI























Învăţarea şi inovarea în mediul on-line – o realitatea provocatoare

Prof.  Înv. Primar şi Preşcolar - Moroşan Carmen-Nicoleta

Școala Gimnazială nr. 163, 

Calea Giulești, nr 54, București

,,Dascălul este mintea care dezvoltă minţi, este educatorul care se educă permanent, este speranţa societăţii 
noastre. Dascălul este cel care spune: Shov must go on(line)!,, 

                                                                                                                      - Răzvan Curcubătă

   Învăţarea on-line (e-learning) a devenit o provocare din martie 2020, câştigând din ce în ce mai mult teren, în 
defavoarea celei clasice; un drum nou, bătătorit pe repede-nainte. A fost  bine că s-a-ntâmplat aşa? A fost rău? Nu 
ştim, cert este că a fost o provocare, un prilej de a ieşi din zona de confort, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori şi
părinţi. Pentru a preda on-line, profesorii au fost nevoiţi să studieze diverse platforme de învăţare, să creeze 
materiale specifice acestui mediu nou, de a ţine permanent legătura cu elevii şi părinţii, să-şi creeze conturi pe 
diverse aplicaţii; cu alte cuvinte, să petreacă mult mai mult timp on-line. Pentru profesorii şi elevii care provin din 
zonele defavorizate a fost greu, însă, cu siguranţă, soluţii pentru a continua procesul de predare-învăţare-evaluare, s-
au găsit. Adevărata problemă considerăm că a fost lipsa dispozitivelor, a internetului, şi mai puţin pregătirea 
actorilor educaţionali pentru noua etapă a acestui sistem. Sunt voci care susţin că creativitatea, stimularea şi 
menţinerea interesului elevilor au fost puse la grea încercare. Noi credem că profesorii au fost şi sunt creativi, 
inovativi, dornici de a preda pe înţelesul şi dorinţa elevilor. 

  Învăţarea on-line lasă urme frumoase :

- dobândirea/îmbunătăţirea competenţelor digitale 
- îmbunătăţirea bazei materiale tehnologice în şcoli (echipamente digitale, platforme) 
- permite învăţarea oricând şi oriunde
- conţinutul predat este accesibil imediat, uşor de accesat şi vizualizat
- elevii au devenit mai responsabili, autonomi, mai independenţi, având posibilitatea de a învăţa în ritm 

propriu
- numărul mare de platforme utilizate, de resurse, face învăţarea mai eficientă, şi, de ce nu, mai distractivă
- permite interacţiunea sincronă şi asincronă între profesor şi elev
- permite conectarea oricând şi oriunde, independentă de spaţiu şi timp.

Din nefericire, sunt şi dezavantaje, aspecte încă nerezolvate:

- inegalitatea resurselor informative pentru elevi şi profesori
- profesori nepregătiţi pentru a preda on-line
- lipsa cursurilor specifice de formare on-line pentru profesori şi programe neadaptate
- lipsa socializării; limitarea interacţiunii sociale
- feed-back întârziat din partea profesorului (pe platformă)
- lipsa contactului direct profesor-elev, elev-elev
- ca şi resursă temporală, pregătirea cursurilor on-line etse mai lungă decât cea a unui curs tradiţional, faţă în 

faţă
- timpul petrecut în exces în faţa calculatorului poate afecta vederea etc.

   În concluzie, învăţarea continuă şi dincolo de pereţii şcolii, cu instrumente digitale potrivite şi multă 
determinare. Să nu uităm, învăţarea este un proces complex, care nu se realizează între ziduri, ci în noi înşine. 



Fă-ţi din mediul on-line un prieten pe termen lung, pentru că acesta reprezintă prezentul şi viitorul.

       

Sursa imaginii: https://unsplash.com/ 

Bibliografie:

1. hppt.www.aspireteachers.ro/noutăţi/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online
2. C. Iepure, R. Curcubătă, B. Vaida, (2020), Captivează-ţi elevii în on-line mai ceva ca în clasă, 

www.sellification.org 

http://www.sellification.org/
https://unsplash.com/
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