Cercul de învăţare despre Energie alternativă

Scoala Gimnazială “George Tutoveanu”, Bârlad, judeţul Vaslui, România.

Cuprins
Station

Done

Staţia A: Plan de lectie pentru profesori -"Sursele
de energie”

Staţia B: Exerciţiu / Joc Didactic "Ghiceşte sursa de
energie"

Staţia C : Prelegere despre energie- Prezentare cu
titlul: Energia Verde- Energia Viitorului;
Staţia D: Exerciţiu – Cubul Răsturnat-

Staţia E: Joc didactic-RTA (Răspunde – Aruncă –
Interoghează).

Staţia F: Activitatea experimentală nr. 1: Încălzirea
solară a apei;
Staţia G: Activitatea experimentală nr. 2: „Morișca
de vânt”;

Station H-Activitate experimentala nr.
Încărcător solar cu panouri fotovoltaice ”,

3:

”

Statia I: Fişă de activitate, Tema-“Oraşul verde”;

Statia J /Tema pentru acasa/ Creatii literare cu titlul
”Micul inventator din viitor”;

Statia A: Plan de lecţie pentru profesori "Sursele de Energie”

Prezentare generală

Parcurgând această lecţie, elevii vor conştientiza la un nivel superior riscurile utilizării surselor
neregenerabile de energie, vor descoperi alternativele acestora – sursele regenerabile – şi vor deveni
capabili să genereze soluţii de înlocuire a combustibililor fosili cu energia verde în diverse activităţi
cotidiene.
Obiectivele lecţiei
La finalul activității, elevii vor fi capabili:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Să definescă ca și concept ”energia”;
Să clasifice sursele de energie;
Să enumere cele 9 surse de energie;
Să explice minimum 2 diferenţe dintre sursele regenerabile şi cele neregenerabile de energie;
Să prezinte principalele moduri în care sunt folosite cel puţin 5 dintre cele 9 surse de energie;
Să elaboreze cel puţin o soluţie pentru creşterea consumului de energie din surse regenerabile.

Termeni şi concepte utilizate/ dezvoltate:

•
•
•
•
•

Surse de energie;
•
Surse regenerabile de energie; •
Surse neregenerabile de energie;•
•
Gaze cu efect de seră;
•
Încălzirea globală;

Biomasă;
Cărbune;
Energie geotermală;
Hidroenergie;
Gaz natural;

• Petrol;
• Energie solară;
• Energie nucleară
(Uraniu);

• Energie eoliană.

Materiale folosite : aparat foto, calculator,videoproiector, Cd-uri, prezentare power-point,minge,
cub,plicuri, seturi de imagini corespunzătoare fiecărui tip de energie, coli A3, lipici, flip-chart.
Resurse: elevii din grupul țintă ales din cadrul proiectului Erasmus + , profesori îndrumători.
Metode folosite: explicația, jocul didactic,cubul,R.A.I.conversația;
Descrierea principalelor activităţi :
1.Captarea atenţiei şi prezentarea subiectului lecţiei
Se stinge lumina în sala de clasă. Elevii vor fi provocați să răspundă la următoarea întrebare: ”Ce
urmări ar avea întreruperea curentului electric asupra activităților pe care vi le-ați propus astăzi?”
Se anunță că în cadrul activității de astăzi elevii vor înțelege mai bine din ce şi cum se produce energia,
ce efect are asupra mediului utilizarea anumitor surse de energie şi ce putem face noi, ca indivizi, pentru a
reduce impactul negativ prin creşterea consumului de energie verde. Se scrie titlul pe tablă.

2.Joc didactic „Ghicește sursa de energie”
Elevii vor fi împărțiți în șase echipe, având sarcina de a identifica dintr-un set de imagini pe cele
corespunzătoare fiecărui tip de energie cunoscut, pe baza cunoștințelor anterioare și a experienței de viață a
membrilor echipei.
Pe o foaie de flip-chart echipele vor lipi imaginile primite, în casetele corespunzătoare tipului de
energie identificat, iar la final vor fi analizate și comparate fișele lucrate, extrăgându-se informații despre
ceea ce știu deja elevii și ceea ce ar dori să mai afle.
3. Pentru clarificarea informațiilor va fi urmarită o prezentare PowerPoint despre sursele de energie,
care va constitui suportul informațional pentru următoarea etapă. Elevii din cele șase echipe își aleg (prin
aruncare) o față a cubului. Lucrând în grupuri, elevii abordează informațiile din perspectiva aleasă , conform
feței cubului:

•

DESCRIE tipurile de surse de energie, care se utilizează în țara noastră

•

ASOCIAZĂ sursele de energie din coloana a doua cu tipurile principale din coloana întâi
I

II

•

I --SURSE NEREGENERABILE

1. BIOMASA

•

II—SURSE REGENERABILE

2. CĂRBUNELE
3. ENERGIA APEI
4. PETROLUL
5. ENERGIA SOARELUI
6. ENERGIA VÂNTULUI
7. GAZELE NATURALE
8. ENERGIA NUCLEARĂ
9. ENERGIA GEOTERMALĂ

•

COMPARĂ sursele neregenerabile și sursele regenerabile de energie

•

ARGUMENTEAZĂ de ce este necesar să utilizăm surse regenerabile de energie

•

ANALIZEAZĂ care sunt principalele întrebuințări ale fiecărei surse de energie
Sarcina de îndeplinit este de a ierarhiza principalele moduri de întrebuinţare ale fiecărei surse de
energie, folosind o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă întrebuințarea frecventă, importantă. (De
exemplu, petrolul este folosit cel mai mult în transport, de aceea răspunsul corect este un 1 în
aceasă coloană). După ierarhizare, echipa va prezenta ierarhia principalelor moduri de
întrebuinţare și se va compara cu modelul existent ( Anexa 1).

•

APLICĂ
Identificați modalităţi prin care diverse activităţi care se desfăşoară în şcoală sau au legătură cu
aceasta (exp.: transportul la şi de la şcoală) să nu mai depindă de consumul de energie din surse
neregenerabile. Puteți porni în identificarea acestor modalităţi de la necesităţile de energie ale
şcolii: apă caldă, iluminat, transport etc.
Se anunță timpul de lucru pe care îl au la dispoziţie, se supraveghează pe rând fiecare echipă şi
se intervine în activitate dacă este cazul. În timpul prezentărilor elevii sunt încurajaţi,
stimulându-se interacţiunea.

•

În final, faceţi un rezumat al tuturor prezentărilor şi explicaţi-le elevilor că, deşi este greu să
renunţăm total la consumul de energie din surse neregenerabile, cel puţin putem reduce acest
consum dacă punem în aplicare chiar soluţiile cu care au venit ei.

4. EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR
R.A.I( Răspunde – Aruncă – Interoghează).






Se precizează conţinutul/tema supusă/ evaluării;
Se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea; acesta
formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul său,
acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; elevul care nu va putea oferi
răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind specificat de cel ce a
formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care nici el nu
cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea;
În „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe în legătură cu tema
evaluată;
La final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns.

Staţia B: Joc didactic “Ghiceşte sursa de energie”

Elevii vor fi împărțiți în șase echipe, având sarcina de a identifica dintr-un set de
imagini pe cele corespunzătoare fiecărui tip de energie cunoscut, pe baza
cunoștințelor anterioare și a experienței de viață a membrilor echipei.
Pe o foaie de flip-chart (Anexa B) echipele vor lipi imaginile printate( Anexa C),
în casetele corespunzătoare tipului de energie identificat, iar la final vor fi
analizate și comparate fișele lucrate, extrăgându -se informații despre ceea ce știu
deja elevii și ceea ce ar dori să mai afle.

Anexa B
NR.
CRT

TIPUL DE
ENERGIE
BIOMASĂ;

1.

CĂRBUNE;
2.
ENERGIE
GEOTERMALĂ;
3.

4.

HIDROENERGIE;
GAZ NATURAL;

5.

6.

PETROL;
ENERGIE SOLARĂ;

7.

8.

ENERGIE
NUCLEARĂ
(URANIU);

9.

ENERGIE
EOLIANĂ.

IMAGINI CORESPUNZĂTOARE

Anexa C

Statia C: Prelegere despre energie–Prezentare cu titlulEnergia Verde- Energia Viitorului

Evaluare

Evaluare

Staţia D. Exerciţiu – Cubul Răsturnat
Pentru clarificarea informațiilor va fi urmarită o prezentare PowerPoint despre sursele de energie, care va
constitui suportul informațional pentru următoarea etapă. Elevii din cele șase echipe își aleg (prin aruncare) o
față a cubului. Lucrând în grupuri, elevii abordează informațiile din perspectiva aleasă , conform feței
cubului:

1.DESCRIE tipurile de surse de energie, care se utilizează în țara noastră;
2.ASOCIAZĂ sursele de energie din coloana a doua cu tipurile principale din coloana întâi
I

II

•

I --SURSE NEREGENERABILE

1. BIOMASA

•

II—SURSE REGENERABILE

2. CĂRBUNELE
3. ENERGIA APEI
4. PETROLUL
5. ENERGIA SOARELUI
6. ENERGIA VÂNTULUI
7. GAZELE NATURALE
8. ENERGIA NUCLEARĂ
9. ENERGIA GEOTERMALĂ

3.COMPARĂ sursele neregenerabile și sursele regenerabile de energie ;
4.ARGUMENTEAZĂ de ce este necesar să utilizăm surse regenerabile de energie;
5.ANALIZEAZĂ care sunt principalele întrebuințări ale fiecărei surse de energie;
Sarcina de îndeplinit este de a ierarhiza principalele moduri de întrebuinţare ale fiecărei surse de energie,
folosind o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă întrebuințarea frecventă, importantă. (De exemplu, petrolul
este folosit cel mai mult în transport, de aceea răspunsul corect este un 1 în aceasă coloană). După
ierarhizare, echipa va prezenta ierarhia principalelor moduri de întrebuinţare și se va compara cu modelul
existent ( Anexa 1).

6.APLICĂ
Identificați modalităţi prin care diverse activităţi care se desfăşoară în şcoală sau au legătură cu aceasta
(exp.: transportul la şi de la şcoală) să nu mai depindă de consumul de energie din surse neregenerabile.
Puteți porni în identificarea acestor modalităţi de la necesităţile de energie ale şcolii : apă caldă, iluminat,
transport etc. Se anunță timpul de lucru pe care îl au la dispoziţie, se supraveghează pe rând fiecare echipă
şi se intervine în activitate dacă este cazul. În timpul prezentărilor elevii sunt încurajaţi, stimulându-se
interacţiunea.

•

În final, faceţi un rezumat al tuturor prezentărilor şi explicaţi-le elevilor că, deşi este greu să
renunţăm total la consumul de energie din surse neregenerabile, cel puţin putem reduce acest
consum dacă punem în aplicare chiar soluţiile cu care au venit ei.

Anexa 1
Modurile de utilizare a surselor de energie:

Statia E . Joc didactic-RTA (Răspunde – Aruncă – Interoghează).

R.A.I( Răspunde – Aruncă – Interoghează).
Se precizează conţinutul/tema supusă/ evaluării;
 Se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea; acesta
formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul său,
acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; elevul care nu va putea oferi
răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind specificat de cel ce a
formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care nici el nu
cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea;
În „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe în legătură cu tema evaluată;



La final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns.

Staţia F: Activitatea experimentală nr. 1: Încălzirea solară a apei
Pentru a realiza această activitate, mai întâi vizionaţi videoclipul cu titlul ” Incalzirea solara a apei”,
creată de echipa de proiect Erasmus, la următoarea adresă de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCfNeKwbTby_2xZB0J1mVUtw sau pe website-ul proiectului
www.eufures.eu;

Încalzirea solară a apei
Absorbtia caldurii depinde de culoarea absorbantului, negru fiind ideal din punct de vedere al absorbtiei
in timp ce alte culori absorb o parte din caldura, cealalta fiind reflectata. Acesta activitate ilustreaza
capacitatea de a incalzi a luminii (solare).
Sarcini:
Lucru in grupuri mici pentru indeplinirea urmatoarelor sarcini:
1.

Umpleti teava neagra cu apa. Expuneti teava la lumina un minut, cinci minute si zece minute.
Dupa fiecare perioada de timp turnati apa din teava intr-un vas din sticla si masurati temperatura.

2.

Repetati experimental cu o teava vopsita in verde.

3.

Daca folositi o lampa drept sursa de lumina, investigati efectul miscarii lampii la mijlocul distantei.

4.

Introduceti datele masurate in tabele cu temperatura în functie de timp

5.

Discutati cu grupul vostru si raspundeti la urmatoarele intrebari:
o la ce temperatura trebuie adusa apa pentru a fi folosita pentru dus?
o cat de mult ar dura aceasta cu fiecare din tevile folosite?
o de ce lungime de teava am avea nevoie pentru a produce 20 l de apa calda pentru dus si
cat timp ar trebui sa asteptam?

Observatii pentru profesori:
Aceasta activitate ilustreaza principiile fundamentale ale incalzirii apei folosind radiatia infrarosie din lumina
solara si importanta culorilor in absorbirea acestei radiatii. Daca nu este soare, este bine sa se utilizeze lampa
electrica cu incandescenta sau cu radiatie infrarosie.
Scop: Studierea efectului luminii asupra incalzirii apei
Materiale: 2 bucati a cate 2 m lungime de teava vopsita in negru respectiv in verde; pahar de laborator gradat;
termometru; lampa cu incandescenta sau infrarosu de 100 W, daca nu este soare.
Cuvinte cheie: temperatura, lumina/infrarosu, efecte de culoare
Abilitati: observatie, utilizarea datelor, analiza si deductie
Materii din curriculum national: stiinte, geografie
Grupa de varsta: 10 – 12, Ciclu: V - VI

Înregistrarea datelor: Incalzirea solara a apei; Temperatura apei de la robinet la momentul inițial:
Volumul de apa din teava:

Sarcina

Timpul (minute)
1

Teava neagra

Teava verde

Temperatura dus

5

10

Temperatura (°C)

Observații

Staţia G: Activitatea experimentală nr. 2: Morișca de vânt

Pentru a realiza această activitate, mai întâi vizionaţi videoclipul cu titlul ” Morișca de vânt”, creată
de echipa de proiect Erasmus +, la următoarea adresă de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCfNeKwbTby_2xZB0J1mVUtw sau pe website-ul proiectului
www.eufures.eu;
Activitate experimentală 2 : Morișca de vânt
Vânturile se formează deorece soarele nu încălzește Pământul uniform, fapt care creează mișcări de aer.
Energia cinetică a vântului poate fi folosită pentru a roti turbine capabile de a genera electricitate.
Sarcini:
Lucru in grupuri mici pentru indeplinirea urmatoarelor sarcini:
1. Decupează, din coala de hartie, un pătrat cu latura de 21 cm;
2. Traseaza doua linii (diagonale) pe patratul de hartie;
3. De la fiecare unghi al patratului traseaza un semn cu creionul, pe fiecare linie desenată, la o distanță
de 8,5 cm.
4. Taie fiecare colt al patratului, de la fiecare unghi, pe linia trasată, până la semnul desenat la 8,5 cm.
5. Pliază colțurile decupate, fixează colțurile pliate pe bagheta de lemn cu ajutorul piunezei.
Fii atent sa nu apeși piuneza foarte tare pentru ca morișca sa sepoată roti!
6. Ieși in aer liber sau așază-te în fața unui ventilator. Morișca ta va fi acționată de curentul de aer.
Observatii pentru profesori:
Aceasta activitate ilustreaza principiile fundamentale ale obținerii energiei electrice folosind energia vântului din
miscările de aer si importanta acesteia deoarece nu se emit in aer substante poluante și gaze cu efect de seră,
datorită faptului că nu se ard combustibili . Daca nu este vânt, este bine sa se utilizeze un ventilator.
Scop: Studierea efectului vantului asupra obtinerii curentului electric
Materiale: o coală de hârtie, o baghetă de lemn (băț sau andrea de lemn), o riglă, o foarfecă, un creion, piuneză

Alegeți varianta corectă:
o Oamenii care locuiesc în locuri îndepărtate și care folosesc electricitatea de la turbinele eoliene
utilizează adesea baterii sau generatoare de rezervă/ cărbuni pentru asigurarea energiei în timpul
perioadelor fără suficient vânt.
o Vântul este o sursă de energie epuizabilă / inepuizabilă. Forţa vântului poate produce energie electrică
/ termică/ nucleară cu ajutorul unor instalaţii speciale, numite turbine eoliene.
Cuvinte cheie: vînt, turbină eoliană, curent electric,
Abilitati: observatie, experimentare, analiza si deductie.
Materii din curriculum national: stiinte, geografie
Grupa de varsta: 10 – 12, Ciclu: V - VI

Staţia H- Activitate experimentală nr. 3: Încărcător solar cu panouri
fotovoltaice
Pentru a realiza această activitate, mai întâi vizionaţi videoclipul cu titlul ” Încărcător solar cu
panouri fotovoltaice ”, creată de echipa de proiect Erasmus +, la următoarea adresă de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCfNeKwbTby_2xZB0J1mVUtw sau pe website-ul proiectului
www.eufures.eu;
Activitate experimentala 3 : Încărcător solar cu panouri fotovoltaice MATERIALE NECESARE:
Pentru a realiza un încărcător solar, este nevoie de: 4 panouri solare fotovoltaice, 4 baterii
reîncărcabile de 1,2V, cutie (caserola alimentara din plastic), fire de legătură și un cablu cu mufă USB
pentru conectarea telefonului mobil la încărcător, pistol de lipit cu silicon.
MOD DE REALIZARE:
Am cumpărat lămpi solare. De acolo am extras panourile solare (acestea au o borna plus si una
minus) și bateriile reîncărcabile. Am lipit panourile solare unul după altul pe o caserola alimentara cu grija,
cu un pistol de lipit cu silicon. Înainte de montarea panourilor am făcut găuri pe unde au intrat firele de la
panouri. Firele se afla în interiorul caserolei. Din piciorul lămpilor am confecționat suporturi p entru baterii.
Am făcut două suporturi cu câte două baterii fiecare, legate in serie. La mijlocul lor am făcut cate o fanta
pentru a putea lega fiecare baterie in paralel cu un panou solar.
În final, am luat un cablu USB si am legat firul roșu la minusul acumulatorilor legați in serie si firul negru la
plus. Am lipit cu o bandă firele ca să nu se mai desprindă.
Acest proiect este un încărcător solar, dar si o baterie externă pentru telefon.
Energia solară este transformată in energie electrică. Bateriile sunt pe post de acumulator.
AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE ENERGIEI SOLARE
Avantaje:
1.Energia solară este disponibilă in cantități imense, este inepuizabilă(cel puțin pentru câteva miliarde de ani)
si este ecologică.
2.Energia solară este o sursa regenerabilă in adevăratul sens al cuvântului. Nu va dispărea decât daca soarele
va înceta sa ardă, caz in care nu va mai exista deloc viață pe planeta noastră.
Dezavantaje:
1.Costurile inițiale pentru componente sunt ridicate. Acest lucru face ca instalarea unui panou pentru
captarea energiei solare să coste destul de mult.
2.Cel mai mare dezavantaj este însă acela ca energia solară este dependentă de razele soarelui, cu alte
cuvinte cantitatea de radiații solare ce ajung pe Pământ. Iar aceasta este variabila, in funcție de oră, de
perioada anului, dar si de condițiile atmosferice
GRUPA DE VARSTA: 10 – 13, Ciclu: V - VII.
MATERII DIN CURRICULUM NATIONAL: stiinte, geografie, informatica

COSTURI ȘI APLICAȚII
Una dintre aplicațiile energiei solare este încărcătorul solar. Se poate folosi pentru incarcarea bateriei
telefonului mobil sau pentru iluminat.
- panouri solare cu acumulator: 1 euro
- cabluri: 1 euro
- manopera (timp execuție): 1/3 euro
TOTAL: 1,5 euro

Statia I: Fişă de activitate
Tema-“Oraşul verde”

Fişă de activitate

Scopul: Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural durabil;
Cuvinte cheie: energie alternativă, energie eoliană, panouri solare, baterii fotovoltaice, energie din
biomasă, energie obţinută din apa, metode de reducere a consumului de energie din casă/ scoală/
regiunea/ ţara noastră;
Abilitaţi: observatia direcă, capacitatea de utilizare a datelor, analiza şi sinteza, deducţie;
Materii din curriculum national: stiinţe, geografie, biologie, arte plastice;
Grupa de vâstă vizată: 10-13 ani, Ciclul:V, VI, VII;
Materiale necesare: mese de lucru, fotografii, coli hartie sau planse, materiale reciclabile, culori,
carioci, guase color, internet, materiale informative;
Resurse: elevii din grupul tinta al proiectului Erasmus+ si profesorii indrumatori;
Metode didactice utilizate: prezentare liberă, explicatia, expunerea, demonstratia, brainstorming,
lucrul în echipă.
 Etapele de lucru:
 Etapa I: Activitatea de învăţare –Surse de energieDerulati înainte activitatea –Surse de energie-, conform instructiunilor din Lesson 1-pus la
dispozitie de echipa Erasmus din România.
Scopul acestei lectii este de pregătire a elevilor dumneavoastră pentru actuala tema
derulată pe echipe şi a le oferi informaţiile esenţiale despre resursele şi energia alternative existente;

 Etapa II: Activitatea pe echipe: “Orasul verde”

 Realizati un afis/colaj pentru descrierea unui oras ce
foloseste eficient energia alternativa/verde.
Nota: elevii pentru a realiza aceasta sarcina sunt grupati in echipe de lucru (
formate din cate 5 membri); Elevii sunt anuntati cu cel putin 7 zile inainte de a desfasura
activitatea. Pentru a derula aceasta tema trebuie sa avem disponibile in clasa materialele
necesare: coli tip afis, culori, carioci, lipici, poze;
Pentru a realiza afişul/colajul , elevii trebuie sa înteleagă că vor parcurge
urmatorii paşi:
 Identificarea de modalităţi prin care diverse activităţi care se desfăsoară
într-un oraş să nu depindă de consumul de energie neregenerabilă;
 Relizarea unui afiş/colaj folosind tehnica desenului/picurii/scriere
folosind desene realizate de ei, poze, mesaje text prin care sa ilustreze
modalităţile identificare de ei şi avantajele acestora.
 Prezentarea afişului/colajului în faţa clasei;
 Etapa III: Prezentarea proiectelor elevilor în scoală


Grupurile de elevi în cadrul sesiunii de prezentări vor putea prezenta
afişul/colajul realizat de ei în fata clasei la data stabilita de profesorii îndrumatori. In
cadrul acestei sesiuni de prezentari puteti invita sa participle si alte cadre didactice di
scoala, parinti ai elevilor sau reprezentantii
institutiilor din comunitate care
deruleaza actiuni pentru protectia mediului inconjurator.

In aceasta etapa elevii prezinta in fata colegilor lor si a invitatilor afisele/ colajele
realizate si primesc sugestii de imbunatatire si felicitari.

Statia J / Tema pentru acasa/ Creatii literare cu titlul "Micul inventator din viitor"

FIŞǍ DE LUCRU
OBIECTUL: Limba materna (limba germana, ceha, romana, turca, greaca,
luxemburgheza);
TEMA -Compunere imaginativă cu titlul “Micul inventator din viitor”
GRUPUL ŢINTǍ: elevii membri ai proiectului Erasmus + cu varsta 10-13 ani;
SCOPUL: înţelegerea importanţei temei proiectului în prezent şi în viitor;
OBIECTIVELE:

-

cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice domeniului energiei;
dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea noţiunilor despre
energie în contexte variate;
să ordoneze logic şi cronologic informaţiile ce vor fi dezvoltate în compunere.

DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII:

- Pas 1: Se anunţă titlul compunerii ce urmează a fi realizată cu cel putin 5 zile inainte
de activitate : creaţie literară “ Micul inventator în viitor”;

- Pas 2: Se precizează că această compunere are caracter imaginativ şi că în structura
ei elevii vor folosi termeni ştiinţifici, descoperiţi prin cercetarea domeniului energiei
produse verzi si gri, în funcţie de sursele de materie primă utilizate.

- Pas 3: Se prezintă elementele ce trebuie urmărite în realizarea acestui tip de
compunere: “Imagineză-ţi că eşti în viitor. Ai descoperit o nouă sursă de energie
care poate fi folosită de oameni. Dezvoltă ideile tale într-o compunere în care să
arăţi cum poate fi utilizată sursa de energie descoperită”;

- Pas 4: aspectele ce trebuie urmărite în elaborarea acestei compuneri:








să respecte tema dată;
să folosească termeni/ structuri specifice domeniului energiei ce pot fi
introduse în compunere;
să aibă un conţinut adecvat cerinţei;
să apeleze la construcţii expresive şi la abordarea originală a temei;
să respecte numărul de rânduri ( 25-30 de rânduri ) cerut;
Verificarea compunerilor realizate, corectarea eventualelor greşeli şi oferirea
de indicaţii suplimentare .
Publicarea celor mai bune compuneri in revista scolii;
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