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10 EXEMPLE PRACTICE PENTRU A APLICA ACEASTĂ
NOUĂ METODOLOGIE ÎN CLASĂ 

 

DOMENIUL STIM: S (Știință)

Subiect: Pământul în Univers

Obietive: Să cunoască originea Universului, mișcările Pământului în
sistemul solar, părțile geosferei, compoziția atmosferei, proprietățile
hidrosferei.

·Durata: 10 ore 

Abordarea activității gamificate: povestire

Ziua 1: Explorarea Universului, cum a fost creat. 
Ziua 2: Apropierea de sistemul solar, ce fel de mișcare face Pământul?
Zilele și anotimpurile.
Ziua 3: Întoarcerea din spațiu. Care este compoziția atmosferei terestre?
Care sunt straturile? Cât de multă poluare există în atmosferă?
Ziua 4: Prima aventură de explorare a spațiului. Caracteristicile
mineralelor și rocilor, straturile Pământului.
Ziua 5: Importanța apei. Ce este ciclul apei?

„Sunteți extratereștrii de pe o planetă îndepărtată și ați reușit să creați o
navă spațială care vă va duce pe o planetă atractivă de care sunteți foarte
curioși, Pământul. Acolo puteți continua să vă cultivați hrana, dar pentru
asta trebuie să îi cunoașteți caracteristicile. Completați jurnalul pe parcursul
zilelor pentru a-i ține la curent pe managerii voștri.”

Profesorii trebuie să aibă la dispoziție resurse, videoclipuri, experimente și
explicații pe care să le folosească în fiecare zi. Acesta poate fi realizat
individual sau în echipe.

PENTRU A DEFINI OBIECTIVELE UNEI ACTIVITĂȚI DE STIM ÎN FUNCȚIE DE
POVESTIRE

1.

https://womenhackthegame.eu/
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Domeniul STIM: M (Matematică), I (Inginerie)

Subiect: Geometrie

Obiective: să cunoască liniile paralele și perpendiculare, poligoanele,
să calculeze o arie și un perimetru. 

Durata: 2-4 ore

Insula are forma unui hexagon regulat a cărui rază este de 2 kilometri. 

La nord se află debarcaderul și are o formă semicirculară cu un
diametru egal cu latura hexagonului.

La capătul opus, există o zonă împădurită în formă de triunghi
echilateral.

Zgârie-nori trebuie să fie cât mai înalt posibil, dar nu mai mult de două
ori lungimea totală a insulei.

Pentru a obține materialele de construcție, elevii vor trebui să răspundă
la 10 întrebări și pentru fiecare răspuns corect vor primi un material
(bețe de frigărui, jeleuri, plastilină, plută, ziare etc.)

Aspectele pe care miliardarul le va lua în considerare vor fi forma
clădirii, rezistența la cutremure, estetica și suprafața exactă a zgârie-
norilor, numărul de etaje și volumul clădirii. 

Abordarea activității de tip gamificat: Construcția unui turn.

Elevii trebuie să realizeze un model la scară. Proiectul este comandat de un
miliardar pentru a realiza un zgârie-nori pe una dintre insulele sale private.
Premisele de la care pornesc sunt următoarele:

2. CUM SĂ TRANSFORMAȚI SARCINILE ÎN PROVOCĂRI

https://womenhackthegame.eu/


 
 

                      Numero progetto: 2020-1-ES01-KA201-082618
 

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie))

Subiect: Energie și eficiență energetică

Obiective: Să cunoască sursele de energie, tipurile de energie și ce
este eficiența energetică.

Durata: 1-2 ore

Rafinărie: 10000 energie pe unitate de timp
Centrala termică pe cărbune: 900 energie pe unitate de timp/oră
Centrala termică pe biomasă: 30 energie pe unitate de timp/oră
Centrala termică pe gaz: 500 energie pe unitate de timp/oră
Centrală hidroelectrică: 300 energie pe unitate de timp/oră
Centrala nucleară: 1000 energie pe unitate de timp/oră
Parc eolian: 50 energie pe unitate de timp/oră
Centrala solară: 100 energie pe unitate de timp/oră
Centrala termică pe bază de gaz: 500 energie pe unitate de timp/oră 

Planificare: 

Elevii, în echipe de câte 6 persoane, trebuie să gestioneze energia unei țări.
Fiecare are un rol: Președinte al țării, ministru al economiei, ministru al
mediului, ministru al industriei, transporturilor și comerțului, ministru al
agriculturii și alimentației, ministru al inovării. Între ei, trebuie să ajungă la
un acord pentru a produce și furniza energie țării lor. Aceștia dispun de
următoarele informații:

Țara voastră are o formă circulară. Are 3 orașe mari situate în interiorul țării
și un port cu acces la mare. Principalele sale resurse energetice sunt
soarele și vântul.

Consumul de energie al țării este de aproximativ 100.000 de energie pe
unitate de timp/oră, împărțită după cum urmează: o treime în industrie, o
altă treime în transporturi, iar ultima treime în utilizare rezidențială.

Ținând cont de producția de energie a diferitelor centrale și de interesele
acestora în funcție de rolul pe care trebuie să îl apere, care este populația
țării voastre în funcție de nevoile energetice? Cum sunt distribuite aceste
populații? Cum ar trebui să aprovizioneze țara? Puteți efectua o investigație
și să o comparați cu utilizările și centralele electrice din țara voastră?

Producția de centrale electrice:

 

3. PENTRU A STABILI STANDARDE, TURE, ECHIPE ȘI ROLURI

https://womenhackthegame.eu/
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Domeniul STIM: T (Tehnologie) I (Inginerie) 

Subiect: Hidraulică

Obiective: Să cunoască principalele aplicații tehnologice ale hidraulicii
și să experimenteze cu dispozitive.
Durata: 2-3 ore

Planificare: 

După explicarea și prezentarea noțiunilor de bază ale sistemelor hidraulice,
următorul pas este să urmăriți acest videoclip și să încercați să reproduceți
această provocare: un dispozitiv hidraulic cu aceeași funcționare, dar cu
următoarele materiale: carton, paie, seringi de 2 dimensiuni diferite și
tuburi.

Pentru a realiza fiecare dintre aceste elemente, ei trebuie să răspundă
corect, în echipe, la următoarele întrebări (dacă este convenabil, puteți
folosi o platformă de tip Kahoot):

1. Denumirea principiului care se aplică ascensoarelor hidraulice: Faraday,
Newton, Coulomb sau Pascal.

2.   Filosof grec care a descoperit principiul plutirii: Aristotel, Democritus,
Arhimede sau Thales din Milet.

3.   Un instrument științific utilizat pentru a măsura presiunea atmosferică:
cronometru, barometru, termometru sau pluviometru.

4.   Un instrument utilizat pentru a măsura presiunea internă: termometru,
manometru, cronometru sau pluviometru.

5.   Unitatea de presiune în sistemul SI: Newton, Joule, Watt sau Pascal.

Dacă nu reușesc să răspundă corect la toate întrebările, pot schimba
materialul de care au nevoie timp de 15 minute, reducând astfel timpul
disponibil pentru a-și crea dispozitivul hidraulic.

4. PENTRU A CREA UN SISTEM DE RECOMPENSE, CUM SĂ OBȚINĂ
RESURSELE NECESARE PENTRU ACTIVITATE ȘI CUM SĂ FOLOSEASCĂ
OBIECTE DE COLECȚIE DUPĂ FINALIZAREA UNEI REALIZĂRI. 

https://womenhackthegame.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=CbGrjhDtLGw
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Subiect: Diverse

Obiective: În funcție de tema selectată 

Durata: 4 sesiuni de 1 oră (resurse) + 1 oră (dezbatere) 

Conținut (20 puncte)
Argument (15 puncte)
Claritate și sinteză (15 puncte)

Respect și toleranță  (20 puncte)
Abilitatea de a aștepta o preluare de rând  (15 puncte)
Cooperare (15 puncte)

Planificare: 

Se sugerează să folosiți 4 subiecte (4 niveluri) din resursele disponibile pe
site-ul XploreHealth pentru a lucra la ele timp de 1 oră și apoi să începeți cu
o dezbatere în echipă de 30 de minute legată de subiect.

Expozițiile vor fi evaluate după cum urmează:

Calitatea expoziției (50 de puncte)

Atitudini (50 puncte)

Pentru a vizualiza progresul activității, se va elabora un clasament similar
cu acesta. Dacă preferați, acesta poate fi realizat într-o foaie de calcul din
Google Drive. 

 

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

5. PENTRU A MĂSURA PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN CADRUL UNUI
CLASAMENT

https://www.xplorehealth.eu/en
https://womenhackthegame.eu/
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Domeniul STIM: S (Știință) 

Subiect: Femeile în știință

Obiective: a face cunoscută activitatea femeilor din domeniile STIM.

Durata: de la 30 minute la 1 oră

Planificare: 

Se propune realizarea acestei  resurse educationale generate cu ajutorul
platformei Genially. În cadrul acesteia, sunt stabilite 4 misiuni care
corespund la 4 niveluri de dificultate pentru a găsi, în fiecare dintre ele, un
număr care permite rezolvarea unei misiuni după obținerea unui cod. 

6. PENTRU A STABILI NIVELURI CRESCÂNDE DE DIFICULTATE ÎNTR-O
AVENTURĂ

Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică)

Subiect: Reacții nucleare în lanț.

Obiective: Să știe ce este o fisiune nucleară, să înțeleagă abilitățile și
deprinderile de metodologie științifică prin experimentare.

Durata: 3-4 ședințe de câte 1 oră.

Planning:

Se propune realizarea unei reacții în lanț pe echipe în care pe parcursul
rezolvării acesteia să se explice ce este energia nucleară.

Acest proiect le permite elevilor, în echipe, să cerceteze în mod colectiv
cum să realizeze un dispozitiv. Fiecărei echipe i se atribuie un spațiu la o
masă pe care să construiască o secvență de evenimente. Singura limitare
este aceea că trebuie să activați dispozitivul construit de echipa următoare:
la final, acest lucru va avea ca rezultat o reacție în lanț continuă care merge
de la început până la sfârșit fără probleme.

Pentru a cunoaște feedback-ul elevilor, se propune construirea unei cutii de
sugestii în care participanții își pot exprima gândurile față de alte echipe,
pot cere ajutor sau materiale, se pot felicita pentru mecanismele folosite
etc. La sfârșitul fiecărei sesiuni, contribuțiile vor fi citite și luate în
considerare în sesiunea următoare.

7. PENTRU A ASIGURA O CONEXIUNE DE FEEDBACK ȘI EROARE

https://womenhackthegame.eu/
https://view.genial.ly/5ffd5ca0c217200ce77d3575/game-breakout-scape-room?fbclid=IwAR3A9T4cIqYIm-crTJvuiForiHvy0Me4AOE7b-ALR-iA022YhzPQ8lo_t4Q
https://view.genial.ly/5ffd5ca0c217200ce77d3575/game-breakout-scape-room?fbclid=IwAR3A9T4cIqYIm-crTJvuiForiHvy0Me4AOE7b-ALR-iA022YhzPQ8lo_t4Q
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Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică)

Subiect: Femeile din domeniul științei

Obiective: Să facă cunoscută activitatea femeilor în diferite domenii ale
științei

Durata: 1-2 ore

Planning:

Activitatea constă în alegerea de către fiecare elev a unei cercetătoare și
explicarea unui concept din activitatea sa, în funcție de nivelul de educație,
printr-un filmuleț video de maxim 3-4 minute și un poster științific. Pentru ca
activitatea să fie imersivă, participanții trebuie să se caracterizeze și să
creeze un scenariu în funcție de epoca și viața savantei lor.

8. PENTRU A CREA O POVESTIRE ATRACTIVĂ ȘI ESTETICĂLLING

Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică)

Subiect: Femei în disciplinele STIM

Obiectives: Îmbunătățirea vizibilității activității femeilor din domeniul
științei

Durata: 1 oră de joc + 2 ore de producție.

21 de cartonașe științifice cu culori pentru a diferenția domeniile STIM (5
pentru știință, 5 pentru tehnologie, 5 pentru inginerie și 5 pentru
matematică și 1 joker). Pe o parte se află o fotografie a persoanei de
știință și biografia acesteia.
17 cărți de invizibilitate care reprezintă obstacolele pe care femeile de
știință au trebuit să le depășească (4 de fiecare culoare și un joker)
20 de cărți cu superputeri (câte 4 din fiecare culoare) reprezentând
puterea, determinarea și curajul femeilor de știință.
12 cartonașe suplimentare: 2 cartonașe de schimb științific, 2 cartonașe
de înlocuire, 2 cartonașe "O iau eu", 2 cartonașe de eliminare, 2
cartonașe de oprire, 2 cartonașe de verificare a ordinii cronologice.

 

Planificare:

Este un joc de cărți Virus pentru 2-6 jucători și durează aproximativ 30 de
minute. Jocul are 70 de cărți împărțite după cum urmează:

9. PENTRU A INTRODUCE UN JOC

https://womenhackthegame.eu/
https://tranjisgames.com/tienda/juego-de-mesa-virus/
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Puneți o persoană de știință în fața părții voastre de masă. 
Folosiți o carte de superputere pentru a vă proteja savanta de cărțile de
invizibilitate sau o carte de invizibilitate pentru a împiedica un alt jucător
să câștige. Cu două cărți de invizibilitate, trebuie să vă aruncați
persoana de știință, iar cu două cărți de superputere, nimeni nu o poate
lua.
Puteți arunca 1, 2 sau 3 cărți.
Puteți juca o carte specială.

Cărțile de schimb de savante sunt folosite pentru a schimba una
dintre savantele dvs cu un alt jucător, dar numai din aceeași
disciplină.
Cărțile de înlocuire vă obligă să vă schimbați toate persoanele de
știință cu un jucător la alegere. Cărțile „O iau eu” sunt folosite pentru
a fura o savantă de o culoare pe care nu o aveți de la un alt jucător.
Cărțile de eliminare sunt folosite pentru a împrăștia toate cărțile de
invizibilitate pe care le aveți în savantele voastre asupra celorlalți
jucători.
Cărțile de oprire sunt folosite pentru ca ceilalți jucători să se
debaraseze de cărțile lor și să piardă un rând.
Cărțile de ordine cronologică sunt folosite doar pentru a verifica dacă
o persoană a reușit să aibă cele 4 savante vizibile și să le așeze în
ordine – aceea persoană a câștigat jocul. Există doar 3 șanse de a
le ordona cronologic și trebuie să aștepte să le vină rândul.  

Obiectivul jocului este de a obține cele 4 savante vizibile, câte una din
fiecare disciplină, și de a le aranja în ordine cronologică.

Cum se joacă? Se împart 3 cărți fiecărui jucător, iar restul sunt așezate cu
fața în jos în centru și cu fața în sus se pun cărțile de aruncat ale fiecărui
jucător. Când pachetul se epuizează, se întoarce și se continuă jocul. În
fiecare rând, puteți folosi doar o singură carte pentru a juca sau puteți
arunca 1,2 sau 3 cărți și puteți trage altele. Fiecare jucător deține maximum
3 cărți pe masă. În cazul în care se joacă una, aceasta trebuie să fie
extrasă și apoi se dă pe rând la următorul jucător.

Ce puteți face cu cărțile?

https://womenhackthegame.eu/
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Domeniul STIM: S (Știință) T (Tehnologie) I (Inginerie) M (Matematică)

Subiect: Multidisciplinaritate 

Obiective: Verificarea progresului participanților la disciplinele STIM.

Perioadă: pe parcursul semestrului 

 

 

Planificare:

Se sugerează să se organizeze un concurs paralel cu disciplinele STIM,
similar cu casele Hogwarts din Harry Potter. Fiecare elev este atribuit unuia
dintre aceste patru savante: Marie Curie, Jane Goodall, Ada Byron și
Hypatia din Alexandria, iar pe parcursul semestrului, profesorii acordă
puncte pentru răspunsuri corecte în clasă, bună purtare etc. care se adaugă
la casele fiecăreia dintre savante, promovând o competiție motivantă între
elevi.

10. PENTRU A CREA UN CONCURS 

https://womenhackthegame.eu/

