
Deviza școlii noastre este:

,,Omul nu se naşte om, ci devine om‘‘

(Aldous Husley)  
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Începerea școlii a fost o provocare, nu doar pentru cadrele didactice, ci și pentru părinți și copii.

De aceea, respectarea cu privire la principalelor norme de prevenție și respectarea lor permanent sunt esențiale. 

Părinții sunt un partener de baza pentru unitatea noastră de învățământ si este la fel de important ca ei să știe 

măsurile de prevenție implementate în școală, dar și să transmită copiilor care este conduita corectă din afara școlii. 

Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Călărași și al Consiliului Local al Comunei Chiselet, am depășit toate 

momentele critice intervenite în această perioadă.

Cu toții dorim de a asigura creșterea nivelului de protecție și asigurarea unui proces educativ sigur.

Dată fiind situația pandemică elevii și profesorii și-au canalizat atenția, forțele și energia spre ambele variante ale învățării-

fizică, clasică și cea digitală, online.

Deoarece, pe elevi, criza coronavirus i-a afectat într-o perioadă decisivă a vieţii, când se dezvoltă personalitatea, ne 

străduim și suntem convinși că noi, cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Chiselet, reușim să continuăm a le oferi siguranță în 

domeniul educației pentru că:

Educația ne ajută să depășim mai ușor orice fel de criză.

ABORDĂRI ORIGINALE ALE EDUCAȚIEI TEHNOLOGICE ȘI APLICAȚII PRACTICE PRIN STIMULAREA CEATIVITĂȚII ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE





ABORDĂRI ORIGINALE ALE EDUCAȚIEI TEHNOLOGICE ȘI APLICAȚII PRACTICE PRIN STIMULAREA CEATIVITĂȚII ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE



TEMA:
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Tehnologia este arta de a transforma ştiinţa în ceva practic.                                      

Lumea modernă în care trăim constituie o multitudine de provocări şi perspective, de evoluţii ale tehnologiilor.

Educaţia tehnologică s-a impus ca disciplină şcolară nouă, specifică societăţii contemporane tehnologizată în toate

domeniile activităţii umane.

Principiile educaţiei tehnologice, afirmate la nivel de UNESCO, vizează ìreconcilierea cunoaşterii cu ştiinţa de a 

acţiona:

a) principiul complementarităţii, prin alternanţă şi continuitate între formarea intelectuală şi formarea

practică a personalităţii umane; 

b) principiul integrării personalităţii umane în mediul social (economic, politic, cultural) prin acţiune; 

c) principiul echilibrului între acumularea cunoaşterii teoretice şi dezvoltarea experienţei practice;

d) principiul proiectării resurselor aplicative ale cunoaşterii ştiinţifice la toate vârstele, nivelurile şi formele de educaţie.

Conexiunea extrem de strânsă a educaţiei tehnologice cu trecutul, prezentul şi viitorul lumii în care trăim necesită o 

atenţie permanentă pentru aspectele teleologice, de conţinut şi metodologice ale disciplinei.
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EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
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Prin disciplina Educaţie tehnologică, procesul de învăţământ pune accent pe individ ca personalitate distinctă și ne 

explică modul în care tehnologiile afectează viaţa de zi cu zi a oamenilor. Lumea se schimbă, şi cu ea şi locul omului în 

această lume. În întreaga Europă, responsabilii Învăţământului caută să atenueze diferența dintre educaţia primită şi viaţa

profesională viitoare. 

Aşa s-a născut educaţia tehnologică, integrată progresiv în programele şcolare si devenită o nouă disciplină de studiu.

Educaţia tehnologică, ca o componentă a educaţiei intelectuale, este o disciplină de cultură generală.

Aceasta nu se reduce la instruire practică, la iniţiere într-un meşteşug tradiţional sau modernă, nu face o 

profesionalizare timpurie ci  este o formaţie culturală nouă, născută din raportul omului modern cu tehnologia, 

şi o coordonată de acţiune pentru educaţia permanentă.

Programele moderne eficiente de educaţie tehnologică încurajează elevii să devină productivi, inovativi şi

întreprinzători. Aceasta implică generare de idei şi întreprinderea acţiunilor. 

Elevii studiază materialele, informaţia, sistemele şi procesele în care sunt implicaţi. Ei iau în considerare

resursele, echipamentele şi tehnicile relevante pentru contextul concret în care activează. Elevii au nevoie și de priceperi și

deprinderi practice, capacitate de gândire creatoare,imaginație, spirit inventiv, fantezie, inițiativă și entuziasm.
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Copiii își însușesc și își consolidează sistematic cunoștințele despre diverse domenii de activitate și despre

mediul înconjurător prin intermediul orelor de Educație tehnologică.

Educația tehnologică este una din disciplinele de bază din grădiniţă pînă în liceu. Ea poate fi integrată cu alte discipline, 

în special ştiinţele şi matematica și este disciplină obligatorie la fiecare nivel de învățământ atît pentru fete, cît şi pentru băieţi. 

Educaţia tehnologică se referă la sinteza şi utilizarea de cunoștințe, idei, abilități şi informaţii, precum și la dezvoltarea

capacităților inovatoare, este forța integratoare în contextul parcursului școlar, fiind „învățarea prin practică” pentru că în

ştiință se spune „de ce este așa”, iar în tehnologie, „care este soluția”. 

Cel mai important aspect al educaţiei tehnologice, şi anume, formarea unor abilităţi şi competenţe specifice de gândire.

Încă din grădiniță şi școala primară, profesorii ar trebui să se concentreze mai mult pe activităţi care să dezvolte deprinderi şi

abilităţi practice, să folosească mai ales aplicaţiile, desenul în proiectare, mult mai interesante mai atractive. 

Educaţia tehnologică contribuie în mod esenţial la o mai bună înţelegere cu privire la ceea ce înseamnă învăţarea rapidă

şi plăcută, atunci când corpul, mintea şi emoţia (cele trei dimensiuni ale gândirii tehnologice!) lucrează împreună. 

Învățarea se produce odată cu finalizarea unui produs, şi presupune, de asemenea, atitudine critică şi reflexivă în fiecare

fază a procesului tehnologic și astfel se poate explica modul în care tehnologiile afectează viaţa de zi cu zi a oamenilor.
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Abilităţile formate în cadrul orelor de curs îmbinate cu imaginaţia, fantezia, creativitatea, simţul estetic, îşi găsesc

aplicare în diverse activităţi de realizare a unor produse utile în viaţa cotidiană, menite să îndeplinească nu numai un rol

utilitar, dar să satisfacă şi nevoia de frumos. Exersându-și puterile asupra materiei, elevul își cunoaște direct limitele, vede ce

poate și ce nu poate, ce este în stare să realizeze cu puterile și mijloacele de care dispune. Pe de altă parte, își fixează un 

obiectiv pe care caută să-l atingă și vede numaidecât dacă ceea ce realizează corespunde intenției sale.

Activitatea manuală implică autocontrolul, prima condiție pentru formarea disciplinei personale și sursa unei experiențe

de mare preț, aprecierea valorii unor obiecte realizate prin contribuția mâinilor sale, a ochilor săi, a inteligenței și

sensibilității sale. Prin folosirea lucrării practice, se dezvoltă la elevi gândirea critică, simțul estetic și creativitatea, se 

dezvoltă deprinderile și abilitățile practice.

Profesorul de Educaţie tehnologică preocupat de dezvoltarea sa profesională şi de asimilarea uşoară şi în profunzime a

cunoştinţelor specifice disciplinei de către elevii săi, trebuie să-şi construiască demersul didactic pornind de la îmbunătăţirea

experienţelor de învăţare ale elevilor, vizând implicarea activă a acestora în procesul de învăţare.

Educaţia tehnologică, ca disciplină de trunchi comun, se caracterizează printr-un accentuat caracter practic.
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Aplicații practice prin stimularea creativității elevilor și      

cadrelor didactice la Școala Gimnazială Nr. 1 Chiselet

În cadrul aplicațiilor practice, sarcinile de lucru date copiilor contribuie la dezvoltarea creativităţii fapt verificat

în practica pedagogică, deoarece se procedează la elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect care să

răspundă unei trebuinţe pe care fiecare elev îl realizează într-o manieră unică dar conform proiectului elaborat prin

respectarea regulamentul tehnologic și executarea etapelor tehnologice, în ordinea cronologică, respectând normele de 

igienă şi securitate a muncii.
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,,Gândirea există ca gândire umană numai prin creativitate” spunea Immanuel Kant.

Cultivarea spiritului creativ al elevului depinde în mare măsură de capacitatea cadrului didactic de a crea o atmosferă propice

procesului de învățământ, de conținutul și complexitatea materialelor didactice auxiliare abordate și de profesionalismulcadrului

didactic. Îndemanarea practică, abilitatea în mișcările mâinilor și nu numai, constituie însușiri importante ale omului zilelor noastre.

Venim cu exemple de aplicații practice efectuate în cadrul orelor de Educație tehnologică în școala noastră, unde 

observăm cum creativitatea tehnologică oferă multiple oportunităţi de explorare a potenţialului creativ al elevului ca un complex 

proces, o complexă activitate psihică ce se finalizează într-un anumit produs și anume capacitatea individului de a realiza noul şi

presupune, de asemenea, atitudine critică şi reflexivă în fiecare fază a procesului tehnologic. Rezolvarea creativă şi ingenioasă

problemelor este o parte integrantă a educației tehnologice.

Elevii învaţă mai eficient, dacă li se cere să gândească creativ, să îndeplinească sarcini variate.

Varietatea sarcinilor de lucru câştigă interesul elevilor şi-i stimulează la lucru iar sarcinile de lucru contribuie la dezvoltarea

creativităţii.

Activităţile didactice devin mai atractive, când se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor (individual,perechi, 

grup şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de 

învăţare colectiv, având ca finalitate elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect care să răspundă unei trebuinţe. 
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,, Natura dă talent, dar omul trebuie să-l lucreze, să-l scoată în evidenţă, prin voinţă, perseverenţă, curaj.”(Honore de Balzac)

Tehnologia este natura omului modern. Educația tehnologică formează elevii pentru acțiune, să fie apți să explice 

cunoașterea științifică în acțiune.

Rolul pedagogului la lecţiile de educaţie tehnologică, pentru realizarea scopului şi obiectivelor stipulate, este unul esențial: 

- Cum să transmiţi un volum atât de mare de cunoştinţe din domenii atât de diverse, astfel încât elevul să fie capabil

astăzi, dar mai ales mâine, să le utilizeze în practică?

În cadrul orelor de Educatie tehnologică, elevii își formează și dezvoltă priceperi, deprinderi, capacități și aptitudini

practice, adică învață ceea ce se cheamă « a ști să faci ».

Îndemânarea practică, abilitatea în mișcările mâinilor și nu numai ,constituie însușiri importante ale omului zilelor noastre.

Se poate spune că lectiile de educatie tehnologica pot contribui la :

*educarea dragostei și respectului față de muncă , a comportamentului disciplinat și a spiritului economic ;

* formarea capacității de apreciere corectă a muncii personale și a celorlalți, în spiritul cooperării, întrajutorării, promovând competiția

și evaluarea corectă a rezultatelor ;

* cultivarea spiritului gospodăresc și interesului pentru a obține prin muncă cantitate și calitate, cu cheltuieli cât mai puține ,condiție a 

progresului material și spiritual.
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- COMPETENȚE  CHEIE  -

Programa şcolară pentru disciplina Educaţie tehnologică vizează cu prioritate

- valorizarea competenţelor cheie care se adresează direct domeniului specific de cunoaştere academică si anume: 

1. - Comunicare în limba maternă;

2.- Comunicare în limbi stăine

3. - Competenţe în matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;

4. - Competenţe digitale ;

5. - A învăţa să înveţi;

6. - Competenţe sociale şi civice;

7. - Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, precum şi asigurarea transferabilităţii tuturor celorlalte competenţe cheie, prin

deschiderea către abordări inter-şi transdisciplinare în interiorul ariei curriculare: Tehnologii şi cu celelalte discipline de studiu;

8. - Sensibilizare si exprimare culturală.

Procesul de evaluare va îmbina formele tradiţionale cu cele alternative (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în

perechi, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevului) şi va pune accent pe: 

- corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programa şcolară; 

- valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev;

- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare; 

- recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite.
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- COMPETENȚE GENERALE  -

Competențele  generale ce urmează a fi dobândite la disciplina Educație Tehnologică sunt:

1. Analizarea impactului dezvoltării tehnologiilor asupra mediului şi societăţii

2. Formarea capacităţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor

3. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor

4. Evaluarea resurselor personale şi formarea spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat în planificarea carierei. 

Elevii au nevoie și de priceperiși deprinderi practice, capacitate de gândire creatoare, imaginație, spirit inventiv, fantezie, 

inițiativă și entuziasm. Elevii depun o activitate stăruitoare, plină de răspundere și răbdare, învață să lucreze concentrat, liniștit, 

meticulos și ordonat, să ducă la bun sfârșit cele începute, să aprecieze critic funcționalitatea și estetica produselor realizate.

Activitățile desfășurate în timpul orelor de educație tehnologică contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, la 

stimularea creativității, a perspicacității în gândire și acțiune. Prin asemenea activități, elevii efectuează lucrări practice, își însușesc și

își consolidează sistematic cunoștințele despre diverse domenii de activitate și despre mediul înconjurător.Astfel, își dezvoltă

procesele psihice, dar, mai cu seamă, imaginația creatoare și sentimentele de dragoste și respect față de natură.

Eficiența educării creativității la elevi este dependentă de pregătirea științifică și pedagogică a cadrului didactic, de priceperea

lui de a organiza în mod judicios activitatea elevilor, de a subordona totalitatea mijloacelor sale didactice obiectivelor propuse.
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1.  Împreună construim CĂSUȚA VISURILOR

LOCALITATEA

Unitatea de învățare: CLĂDIRILE – COMPONENTE ALE MEDIULUI CONSTRUIT

Clasa a VI-a

Competențe specifice dobândite:

- Descrierea elementelor mediului construit şi funcţionalitatea acestora

- Identificarea materialelor necesare pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor din locuinţă

- Realizarea de produse simple cu respectarea normelor de calitate, securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului .

Elevii școlii noastre își iubesc comuna natală, cu oameni și locuri.Clădirile emblematice ale comunei îi inspiră la 

activitatea prezentă, în realizarea unei machete a Căsuța visurilor.
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Videoclip activitate Casa visurilor AICI

Casa visurilor _Zaharia.mp4
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Comuna Chiselet este situată din punct de vedere geografic în sud-estul Romaniei, pe paralela de 44008’ latitudine

nordică şi pe meridianul de 26018’ longitudine estică, în extremitatea sudică a judeţului Călăraşi, pe cea mai joasă terasă a

Câmpiei Române, de-a lungul D.N.31, la 24 km de municipiul Olteniţa, la 47 km de municipiul Călărași şi la 80 km de

Bucureşti, capitala ţării. Aşezarea geografică îi conferă o poziţie favorabilă dezvoltării economice prin prezenţa axelor de

circulaţie Valea Argeşului, Valea Mostiştei şi Valea Dunării

Tema: Clădiri din localitatea mea

Realizează o plimbare prin localitatea ta și identifică două clădiri ale unor instituții importante. Culege informații din 

diferite surse pentru a îndeplinii următoarele sarcini de lucru:

1. Realizează o lucrare scrisă care să cuprindă:

a) Prezintă pe scurt cele două clădiri (rol, destinație);

b) Realizează un mic istoric al fiecărei clădiri;

c) Evidențiază ce personalități (naționale sau locale) au numele legat de clădirile respective;

d) Menționează importanța pe care o are fiecare clădire (în comunitate, la nivel național).

2. Întocmește un colaj cu imagini ale clădirilor prezente în lucrare.



Școala Gimnazială Nr. 1 Chiselet                    

Prima oară şcoala este atestată documentar în anul 1824.

Şcoala Gimnazială Nr.1 Chiselet a fost înfiinţată în anul 1896.

Actuala clădire a fost construită în anul 1965 şi reabilitată în

anul 2007.

În prezent Şcoala Nr.1 Chiselet are personalitate juridică şi are ca structuri:

- Grădiniţa cu program normal nr.1 Chiselet şi

- Grădiniţa cu program normal nr.2 Dunărea (Apetrei Andrei)

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Monument istoric – clasificat ca monument de arhitectură

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” este construită în anul 1860. 

Este ctitoria soților Ion și Elena Oteteleșanu.

Pe o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este însemnat anul 1863 și numele 

pictorului Gheorghe Tătărescu (Zaharia Cristian).

Este zidită în formă de cruce, cu o turlă și pritvor din caramidă, iar turla

din lemn e acoperită din tablă. Catapetasmea este pictată de Gheorghe Tatarascu, 

restul icoanelor mirale sunt semnate de pictorul Marin Constantinescu – Ploiesti,

iar icoanele Sf. Ap. Petru si Pavel din pritvor sunt opera pictorului Mihail Mițescu,

ca și unele prosnicare și icoana hramului.
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2. Acasă în bucătărie realizăm PREPARATE RECI - SANDWICH-URI AMUZANTE

TEHNOLOGII DE PREPARARE A HRANEI
Unitatea de învăţare: Prepararea, conservarea şi depozitarea alimentelor
Tema: Prepararea alimentelor - Aplicaţie practică
Clasa a V-a
Necesitatea studierii temei:

Formarea de priceperi şi deprinderi practice corecte în executarea operaţiilor prin care se realizează un preparat rece
(sandwich), în respectarea igienei, a măsurilor de protecţie, organizare, disciplină, lucrul individual.
Copiii au fost foarte creativi și s-au bucurat de realizările lor.
Din experiența anterioară:

Ce ştiu elevii: - ce sunt preparatele reci, - când se servesc ,- metode de preparare mecanică
Ce au elevii:- alimente, - ustensile, vase, - echipament de lucru(șorț de bucătărie)
Ce pot face elevii: - preparate culinare

CRITERII DE EVALUARE 
Operații tehnologice Criterii de evaluare Punctaj maxim
1                             Purtarea echipamentului de lucru (halat, şorţ, bonetă, părul strâns)               5 
2                              Respectarea normelor de igiena mâinilor, instrumentelor, ingredientelor 5 
3                               Respectarea ordinii la locul de muncă 5 
4                              Respectarea disciplinii la locul de muncă 5 
5                        Respectarea măsurilor de protecţie a muncii (cuţit, vase) prezentate în fişa tehnologică 5
6                 Operaţia de tăierea, obţinându-se porţii identice 10 
7 Operaţia de ungere (uniformă)      5
8           Operaţia de asamblare, respectarea indicaţiilor din fişa tehnologică 10
9                  Efectuarea calculului economic                                                                                        10
10                              Creativitatea 5
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Trecerea de la învățarea clasică la cea digitală „se înscrie într-un curent mai larg, cel al digitalizării și al virtualizării culturale”.       

Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare online reprezintă un proces complex ce presupune integrarea instrumentelor și

a resurselor în format digital, dintr-o nouă abordare pedagogică. Este evident faptul că noile tehnologii vor genera schimbări

majore, atât în ceea ce privește suporturile de învățare, cât și mecanismele de utilizare a acestora din punct de vedere metodologic.

TEHNICA DE PREPARARE A SANDWICH-URILOR AMUZANTE – acasă, online. 

Competențe specifice

1. Selectarea produselor alimentare în funcţie de valoarea nutritivă şi energetică şi de influenţa asupra sănătăţii omului;

2. Descrierea pricipalelor moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală, vegetală şi animală în alimentaţia omului;

3. Analizarea influenţei factorilor de mediu asupra cultivării plantelor şi creşterii animalelor ;

4. Descrierea tradiţiilor locale referitoare la obţinerea produselor alimentare.
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FIȘA TEHNOLOGICĂ A UNUI PRODUS CULINAR

Denumirea produsului -TEHNICA DE PREPARARE A SANDWICH-URILOR AMUZANTE 

Caracterizarea produsului - element culinar de consum

Materiale și scule,dispozitive, unelte utilizate – cuțit, brânză salam, cașcaval,unt, felii de pâine, ardei gras roșu

Operații tehnologice

- operații de pregătire, curățirea și spălarea ardieului, tăierea brânzeturilor și mezelurilor, se proiectează sau se alege modelul

- operații de prelucrare, se execută modelul ales, se ornează

- operații de finisare, îndepărtarea urmelor de unt

Control de calitate – se verifică corectitudinea realizării operaţiilor tehnologice şi aspectul general al produsului

Calcul economic – felie de pâine 0,5lei– unt 0,5lei– cașcaval 1lei sau brânză1lei –ardei gras roșu 0,5lei- salam 1lei – manoperă 1,5lei Preţ

total 5lei

Reclama şi valorificarea produsului – se prezintă produsul pentru evaluare și se organizează expoziţii.

Modul de lucru

1. Se pregătesc produsele și se feliază ; 2.Se unge felia de pâine cu unt; 

3.Se așează produsele în straturi în funție de modelul ales; 4.Se ornează
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3. REALIZAREA UNUI PRODUS DECORATIV DIN LEMN

TEHNOLOGII DE REALIZARE A PRODUSELOR DIN DIFERITE MATERIALE (metal, lemn, textile, piele, ceramică)

Unitatea de învățare-MATERIALE LEMNOASE Proprietățile și utilizările materialelor lemnoase

Tema- linguri din lemn pictate

Clasa a VII-a

Materialele sunt elemente necesare pentru a realiza obiectele care satisfac nevoile oamenilor. Toate aceste materiale, ca şi

multe altele, se obţin din resursele naturale pe care ni le oferă planeta noastră. Planeta noastră e bogată în resurse naturale precum: apă, 

aer, lemn şi minereuri, cărbune şi petrol. 

Poți să realizezi un produs decorativ din lemn?

Multe produse utile și lucrări creative se pot executa la orele de educație tehnologică. Ne referim la pictarea unor linguri din 

lemn cu motive tradiționale.

Resursele de care avem nevoie sunt-Resurse financiare: fonduri bănești, -Resurse materiale: linguri de lemn, pensule de diferite 

grosimi, acrilice, -Resurse umane: cadru didactic, elevi-Resurse de timp: timp de lucru – cca 50 de minute.

Competențe specifice - Identificarea unor posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor produse.
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FIȘA TEHNOLOGICĂ A UNUI PRODUS DIN MATERIALE LEMNOASE

Denumirea produsului - linguri din lemn pictate

Caracterizarea produsului - element de decor

Materiale și scule,dispozitive, unelte utilizate - linguri de lemn, hârtie, creion, modele tradiționale românești, pensule pentru pictat, culori acrilice sau în ulei, lac incolor, pensulă 

pentru aplicarea lacului

Operații tehnologice

operații de pregătire, curățirea și îndepărtarea asperităților, se proiectează sau se alege modelul

operații de prelucrare, se execută pictura, se lăcuieşte suprafaţa pictată 

operații de finisare, îndepărtarea urmelor de lac,curățarea de praf

Control de calitate – se verifică corectitudinea realizării operaţiilor tehnologice şi aspectul general al produsului

Calcul economic – lingură din lemn 5lei– pensule pictură 4lei– culori acrilice 10lei sau ulei -lac 4lei– pensulă 2lei– manoperă 5lei Preţ total 30lei

Reclama şi valorificarea produsului – se prezintă produsul pentru evaluare și se organizează expoziţii.
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Secvențe activitate AICI

Activitate practica linguri.mp4


4. CIRCUIT ELECTRIC SIMPLU - și tu poți!

ENERGIA ELECTRICĂ ȘI UTILIZĂRILE EI

Unitatea de învățare II -Consumatori de energie electrică 

Tema- Circuit electric simplu- și tu poți!

Clasa a VIII-a

Electricitate obținută din lămâi - această tehnică de a transforma o lămâie într-un fel de baterie este un proiect

foarte comun și interesant de realizat.

Competențe specifice

1. Identificarea formelor de energie, surselor şi a pricipalelor tehnologii de obţinere a acesteia;

2. Analizarea efectelor tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului; 

3. Compararea diferitelor forme de energie utilizate în gospodărie.
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FIȘA TEHNOLOGICĂ A UNUI CIRCUIT ELECTRIC SIMPLU

Denumirea produsului - circuit electric simplu

Caracterizarea produsului - element de iluminat

Materiale și scule,dispozitive, unelte utilizate - un bec de 1,5 V, patru lămâi, patru cuie zincate de 2-3cm lungime, patru monede de cupru, conductoare electrice de legătură (de 

tip ”crocodil”, din cupru izolat, cu lungime de 25-30 cm)

Operații tehnologice - operații de pregătire, dezizolarea conductoarelor la capete; - operații de prelucrare, se execută legătura coductoarelor la partea filetată a becului, se 

introduc monedele în lămâi, la fel și cuiele zincate; - operații de finisare

Control de calitate – se verifică corectitudinea realizării operaţiilor tehnologice şi aspectul general al produsului

Calcul economic – un bec de 1,5 V5lei– patru lămâi 8lei– patru cuie zincate 4lei– patru monede de cupru 2lei- conductoare electrice 2lei– manoperă 5lei Preţ total 27lei

Reclama şi valorificarea produsului – se prezintă produsul pentru evaluare și se organizează expoziţii.

Modul de lucru: Realizați pe o coală de hârtie A4, cu ajutorul simbolurilor grafice , schema electrică corespunzătoare montajelor serie și paralel. Realizați un circuit electric 

simplu, prin care să asigurați alimentarea unui bec de la o sursă formată din patru lămâi

Pregătiți următoarele materiale: un bec de 1,5 V, patru lămâi, patru cuie zincate de 2-3cm lungime, patru monede de cupru, conductoare electrice de legătură (de tip ”crocodil”, 

din cupru izolat, cu lungime de 25-30 cm). Introduceți câte un cui zincat și câte o monedă de cupru în fiecare lămâie. Legați conductoarele prin trecerea pe la fiecare element, de 

la o lămâie la cealaltă. Legați conductoarelede la capetele ansamblului realizat astfel: un conductor la partea filetată a becului și celălalt la contactul din partea centrală (vârful 

metalic).

Concluzii: Becul se aprinde, ceea ce demonstrează trecerea curentului electric.Acizii din citrice crează mediul necesar transferului de energie.

SSM - În realizarea acestui montaj, cuiel se vor introduce cu atenție, pentru a evita accidentarea prin înțepare. Nu există niciun pericolde electrocutare.
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Activitate Curentul electric AICI

Activitate curent electric.mp4
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CONCLUZII 

De ce educație tehnologică?

Pentru că te învață și își asumă rolul destinului societății.

Pentru că se pune accent pe individ, ca personalitate distinctă, ca purtător al unei vocaţii proprii.

Educația tehnologică este alcatuită din mai multe module.

Acest sistem modular a fost ales pentru a atinge toate domeniile cu care se întâlnește elevul pe parcursul copilăriei.

Ora de educație tehnologică este necesară, pentru că informația care stă la baza conceperii ei este tehnico-științifică.

Aplicată în diverse metode, ea captează atenția elevului.

Metodele de predare-învatare, îmbinate cu elemente practice, duc ora de educație tehnologică, la un nivel înalt de 

înțelegere și percepere a informației de către elev. Elevul dobândește noțiunile teoretice pe care apoi le pune în practică

Partea sufletească și implicarea profesorului în procesul de învățare, are rolul său bine stabilit.

Imaginația și creativitatea profesorului, se transmit, către elev, într-un mod inevitabil iar elevul descoperă singur diverse 

abilități pe care nu le cunoștea despre sine.

Scopul disciplinei Educaţie tehnologică este de a dezvolta creativitatea din interiorul elevului, de a îmbogății

vocabularul cu termeni tehnici și tehnologici și de a înțelege necesitatea noțiunilor dobândite într-un interval de timp

îndelungat al vieții.
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Suntem cei care susțin realizarea demersului didactic ce se desfășoară în cadrul școlii noastre.

Scopul este formarea şi consolidarea unor raporturi echilibrate între școală-familie-copil, în măsură să-i confere

copilului sentimentul de siguranţă atât de necesar structurării armonioase a personalităţii sale, stabilirea unei relaţii de

comunicare deschisă, continuă şi eficientă, găsirea soluţiilor de îmbunătăţire a comunicării cu copiii, determinarea

implicării conştiente în educaţie, dezvoltarea competenţelor de lucru, cu familia copilului, în ambele situații de

desfășurare a cursurilor, cu prezență fizică sau online.


