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NOTĂ DE PREZENTARE

Suportul didactic „Surse de energie regenerabilă” și Ghidul profesorului 
sînt, în viziunea autorilor, o bază pentru studierea disciplinelor opţionale 
în instituţiile de învăţămînt preuniversitar. Aceste resurse educaţionale sînt 
recomandate la studierea disciplinelor: Educaţia ecologică, Omul și mediul 
ambiant, Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii, Protecţia mediului ambi-
ant, precum și în cadrul cercurilor ecologice și pentru activităţile extracur-
riculare.

În contextul crizei ecologice și energetice globale, în general, și al schim-
bărilor climatice, în particular, obiectivul principal al cursului este educaţia 
ecologică a elevilor prin formarea competenţelor de utilizare a surselor al-
ternative de energie și promovarea măsurilor de eficienţă energetică.

Ghidul profesorului este elaborat în baza suportului didactic, editat în 
2012, și reprezintă un suport metodic pentru desfășurarea orelor în cadrul 
cursului. În ghid sînt prezentate proiecte desfășurate pentru toate subiecte-
le incluse în suportul didactic.

Ghidul profesorului este elaborat în conformitate cu conceptul educaţi-
onal modern de formare la elevi a competenţelor, prin utilizarea metodelor 
interactive de predare-învăţare. Realizarea demersului didactic se axează 
pe utilizarea cunoștinţelor din viaţă ale elevilor, pe materiale locale. Elevii 
sînt puși astfel în situaţii concrete de elaborare a materialelor demonstrati-
ve, realizare a experimentelor, studiere a unor situaţii concrete. Toate aces-
tea asigură motivaţia elevului spre învăţare, caracterul formativ al învăţării, 
prin participarea activă a elevilor la activitate, pregătirea elevilor pentru 
viaţă.

Fiecare proiect didactic conţine un demers orientativ, direcţionat spre a 
ajuta profesorii în studierea fiecărui subiect. Unele proiecte conţin și sarcini 
de evaluare formativă a elevilor. 

Fiecare proiect didactic conţine descrierea uneia sau a cîtorva metode 
de predare-învăţare, care pot fi utilizate la lecţie, fișele cu descrierea expe-
rimentelor propuse pentru realizare, desene, scheme, tabele. De asemenea, 
sînt incluse multe link-uri utile, care pot servi ca sursă de informare alterna-
tivă atît pentru profesor, cît și pentru elevi.

Adiţional, a fost elaborat un suport digital, care include filme, fragmente 
video, prezentări Power Point și alte informaţii electronice utile în cadrul 
lecţiilor.

Conţinuturile ghidului profesorului au un caracter orientativ, sînt flexibi-
le și pot fi folosite integral sau parţial, astfel încît profesorul poate veni cu 
propriile conţinuturi, sugestii și metode de activitate, care să asigure reali-
zarea obiectivelor formulate.

Autorii
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ENERGIA ȘI MEDIUL AMBIANT 

Competenţe: 1. Definirea conceptului de energie.
2. Argumentarea necesităţilor de energie ale naturii și ale omenirii.
3. Conștientizarea impactului utilizării energiei asupra mediului.
Metode și tehnici: tehnica „Arborele ideilor”, conversaţia euristică, dis-

cuţie-căutare, observarea, vizionare video, soluţionarea situaţiilor-proble-
mă, studierea fragmentului de text, brainstormingul; tehnica „Cinquain”.

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 1-2), fragment video des-
pre Energie, schema surselor de energie, proiector, laptop.

Termeni-cheie: energie, conservarea energiei.

Demersul didactic:

I. Evocare
Activitate frontală: „Arborele ideilor”
SD – Semnalaţi toate asociaţiile ce apar atunci cînd auziţi cuvîntul ENERGIE.
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Vizionarea unui fragment video despre ENERGIE (1).
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Activitate independentă: Studierea definiţiei energiei formulată în su-

portul didactic.
Soluţionarea situaţiilor-problemă: Imaginaţi-vă că energia dispare… 

(Elevii  argumentează necesităţile de energie ale naturii și ale omenirii).
Prelegerea profesorului: - Surse de energie
 - resursele minerale energetice
 - formele de energie.
Activitate independentă: studierea fragmentului de text (pag. 2).
SD – Ce impact asupra mediului are utilizarea resurselor energetice mi-

nerale?
În baza textului, elevii nominalizează influenţele negative ale utilizării 

energiei obţinute din surse minerale / elaborează o schemă-păianjen.
SD – Comentaţi schema „Consumul pe cap de locuitor” (pag.2).
Activitate în grupuri mici: Cum înţelegi afirmaţia: „Energia este viitorul 

tău”? (în baza rubricii SPUNE-ŢI PĂREREA!) - brainstorming.

III. Refl ecţia 
1. Continuă enunţurile:
a) Energia este…

L E C Ţ I A
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b) Energia este necesară…
c) Dacă n-ar fi energia…
2. a) Aranjează într-o succesiune logică formele de energie pentru a 

ilustra istoria consumului de energie:
energia chimică a cărbunelui (petrolului, gazului); energia musculară; 

energia apei și a vîntului; energia nucleară; energia electrică, energia soarelui.
b) Argumentează cu cîte un exemplu utilizarea diverselor forme de 

energie.
c) Cum s-a schimbat impactul asupra mediului odată cu evoluţia for-

melor de energie?
3. „Cinquain”: Alcătuiește o poezie din cinci versuri care să conţină 

cuvîntul Energie.

IV. Extensia
a) Proiect de grup: 

Ce putem face noi pen-
tru a preveni impac-
tul negativ al utilizării 
energiei asupra mediu-
lui?

(Efectul de seră, ploi-
le acide etc.)

Utilizînd suportul 
digital, elaboraţi un ma-
terial care să ilustreze 
impactul utilizării re-
surselor energetice mi-
nerale asupra naturii.

Tehnica „CINQUAIN”
Poezie de formă fixă, iar scrierea ei se realizează după următorul model: 
• • un substantiv cu statut de titlu
• • două adjective determinative pentru acel substantiv
• • trei verbe, eventual predicate, ale acelui substantiv-subiect
• • patru cuvinte semnificative, din orice clasă morfologică, ce încheagă 

într-o formulă imaginea generală
• • un substantiv echivalent cu primul (sinonim sau metaforă).
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SURSE DE ENERGIE: NEREGENERABILE ȘI 
REGENERABILE

Competenţe: 1.Descrierea evoluţiei formelor de energie.
2. Evidenţierea deosebirilor principale dintre sursele neregenerabile și 

cele regenerabile de energie.
3. Argumentarea avantajelor utilizării surselor regenerabile de energie.
Metode și tehnici: tehnica foto-limbajului, conversaţia, lucrul cu supor-

tul didactic, vizionare video, tehnica „Pro sau Contra”. 
Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 3), proiector, laptop, ima-

gini care ilustrează formele de energie.
Termeni-cheie: Surse de energie, surse neregenerabile și surse regene-

rabile, biocombustibili, energia hidroelectrică, energia solară, energia eoli-
ană, energia geotermală.

Demersul didactic:

I. Evocare
Tehnica fotolimbajului: Elevii își aleg dintr-un lot de fotografii una care 

să ilustreze mai bine noţiunea de ENERGIE. 
Grupul formează un cerc și fiecare elev prezintă fotografia aleasă. Ceilalţi  

participanţi comunică impresiile, pun întrebări referitoare la motivele sau 
la semnificaţia alegerii. Nu sînt acceptate criticile și interpretările.

Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Studierea fragmentului de text din suportul didactic: (alineatul 1, 

pag. 3).
Elevii se grupează în perechi, primesc fișe pe care sînt înscrise / desena-

te diferite forme de energie (aratul pămîntului cu ajutorul cailor, barcă cu 
vîsle, o centrală termoelectrică, o centrală hidroelectrică, un automobil, o 
moară de vînt, un duș de vară etc.).

Activitate în perechi: Elevii discută în perechi despre tipul / forma de 
energie ilustrată pe fișă, apoi profesorul le propune să se grupeze în două 
echipe mari (surse neregenerabile și surse regenerabile de energie).

Întrebarea profesorului: Cum credeţi, de ce v-aţi grupat în așa fel?
Elevii deduc: conform sursei de energie.

L E C Ţ I A
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Analiza diagramei din suportul didactic.
Activitate individuală: Elevii studiază independent fragmentul de text 

(alineatele 2-5, pag. 3).
SD – Care surse de energie se utilizează mai mult în Republica Moldova?
Graficul T: Laturile pozitive și negative ale diferitelor surse de energie – 

se elaborează un tabel.
SD – Argumentaţi, în baza tabelului, de ce în Republica Moldova se utili-

zează mai mult sursele tradiţionale de energie.
- De ce e atît de mică ponderea surselor renovabile în producerea de 

energie? 
- Care surse regenerabile de energie ar fi mai bine, după părerea voastră, 

să fie folosite în ţara noastră?

III. Refl ecţia
Elevilor li se propune un fragment video (2).
Conversaţie în baza fragmentului vizionat.

IV. Extensia
Avantajele și dezavantajele diferitelor surse de energie – tehnica „Pro 

sau Contra”.

Utilizînd diferite surse de informaţie, elaboraţi un material (comunicare, 
eseu, poster, prezentare PowerPoint) despre diferite surse de energie.

Tehnica „Pro sau Contra”
Clasa se împarte în două tabere: Pro și Contra.
Profesorul propune cîte un tip de surse de energie.
Fiecare grup trebuie să aducă argumente Pro sau Contra utilizării aces-

tor surse de energie.
Cînd se epuizează toate argumentele, se trece la alt tip.
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SURSELE DE ENERGIE REGENERABILĂ

Competenţe: 1. Identificarea surselor regenerabile de energie.
2. Argumentarea importanţei surselor regenerabile de energie.
3. Aplicarea competenţelor de utilizare a energiei solare la construcţia 

unor instalaţii simple („ventilator solar” etc.).
Metode și tehnici: conversaţia, tehnica „Graffiti”, lucrul cu cartea, eseul.
Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 4), fragment video despre 

surse alternative de energie, schema surselor de energie, fișe cu descrierea 
experimentului („ventilator solar”), proiector, laptop.

Termeni-cheie: biomasă, energia apei, energia solară, energia eoliană, 
energia geotermală.

Demersul didactic:

I. Evocare
Captarea atenţiei: Elevii continuă fraza: O sursă de energie este regene-

rabilă dacă...
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?

Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Tehnica „Graffiti” – din suportul didactic, pag. 4.
Studierea fragmentului de text – Elevii studiază textul de la pag. 4 a 

suportului didactic.
SD - Argumentaţi cu exemple concrete afirmaţia din text: „Toate sursele 

de energie regenerabile există datorită energiei Soarelui”.
Este organizată o discuţie în baza textului citit și a sarcinii didactice pro-

puse.
Profesorul orientează elevii în timpul discuţiei spre asocieri ale diferite-

lor surse de energie regenerabile cu energia Soarelui.
De exemplu: Biomasa – Fotosinteza; Energia rîurilor – Circuitul apei în 

natură etc.
SD – Analizaţi schema „Scenariul de consum al energiei” de la pag. 4 a 

suportului didactic și comparaţi consumul actual de energie cu cel progno-
zat pentru anul 2050. Imaginaţi-vă ce surse de energie vor putea fi utilizate 
pentru transport în 2050.

L E C Ţ I A
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Comentaţi informaţia din rubrica ȘTIAŢI CĂ?
Argumentaţi de ce pentru Republica Moldova „Cele mai accesibile și pro-

miţătoare surse alternative sînt biomasa, energia eoliană și cea solară”.
Formularea concluziei: Sursa primară de energie pe Pămînt este Soa-

rele.

III. Refl ecţia
Tehnica „Eseul de 5 minute”
Elevii elaborează timp de 5 minute o descriere a unei surse de energie 

regenerabilă.
La începutul lecţiei clasa poate fi împărţită în 5 grupuri, deoarece sînt 

studiate 5 surse renovabile de energie. 

IV. Extensia
Vizionarea unui fragment video (3). 
Pentru acasă elevilor li se propune să selecteze din resurse suplimentare 

informaţii despre sursele de energie regenerabilă.

Experiment: „Ventilatorul solar”

Materiale necesare: 
Folie de staniol de la produsele alimentare sau de la ciocolate, 

vopsea neagră și pensulă / marcher, foarfece, lipici, aţă, un borcan 
mare din sticlă cu capac.

Desfășurarea experimentului:
1. Taie din folia de staniol două fîșii cu dimensiunile de 2,5х10 сm 

fi ecare. 
2. Vopsește o faţă a fi ecărei fîșii în culoare neagră.
3. Fă tăieturi în fi ecare fîșie și unește-le, îndoind capetele, la fel cum e 

arătat în desen. 
4. Fixează cu lipici și aţă ventilatorul de capac în interiorul borcanului. 
5. Pune borcanul într-un loc însorit. 

Care este rezultatul? Faţa neagră a fîșiilor se încălzește mai mult decît cea strălucitoa-
re. Din cauza diferenţei de temperatură, apare diferenţa de presiune și ventilatorul începe 
să se rotească. Astfel, „ventilatorul solar” ne va ajuta să luptăm cu căldura, fără a utiliza 
energia electrică.

Tehnica „Eseul de 5 minute”
Această tehnică este utilizată, în general, la sfîrșitul orei pentru ca ele-

vii să-și poată aduna toate ideile despre subiectul textului și pentru ca 
profesorul să înţeleagă nivelul de învăţare la acea oră.

Eseurile vor fi preluate de către profesor și folosite cu scopul de a-și 
planifica activitatea de la ora următoare sau pentru a aprofunda o proble-
matică dificilă.

La începutul lecţiei clasa poate fi împărţită în grupuri, dacă sînt studi-
ate mai multe subiecte.
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ENERGIA SOLARĂ

Competenţe: 1.Conștientizarea avantajelor utilizării energiei solare în 
calitate de sursă de energie regenerabilă.

2. Aplicarea competenţelor de utilizare a energiei solare la construcţia 
unor instalaţii simple („cuptor solar”, „ventilator solar” etc.).

Metode și tehnici: tehnica „Soarele ideilor”, conversaţia, studierea textu-
lui, elaborarea unei scheme, discuţia, tehnica „Diamantul”, proiectul.

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 5-6), schema surselor de 
energie, fișe cu algoritmul de confecţionare a unui „cuptor solar”, proiector, 
laptop.

Termeni-cheie: energia solară.

Demersul didactic:

I. Evocare
Tehnica „Soarele ideilor”
În centrul posterului se înscrie cuvîntul SOARE. Elevii enunţă toate ideile 

ce apar în legătură cu acest corp.
Profesorul notează ideile sub formă de raze. Sînt acceptate toate ideile, 

nu se admit criticile.
(Exemple de idei: sursă de lumină, sursă de căldură, sursă de energie, 

fotosinteză, orientarea în spaţiu după Soare, animalele își găsesc hrană, via-
ţă, divinitate, vitamina D, bronzare, bucurie, dispoziţie bună, arsuri, boli de 
piele, alergii).

Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Profesorul propune elevilor studierea fragmentului de text (pag. 5-6).
SD – Identificaţi în text două moduri de utilizare a energiei solare. Argu-

mentaţi cu exemple. Elaboraţi în caiete o schemă.
Elevii lucrează în perechi, apoi în clasă se discută cele studiate.
Profesorul organizează o conversaţie de generalizare:
- Care sînt avantajele utilizării energiei solare ca sursă regenerabilă de 

energie?
- Din ce cauză energia solară nu este utilizată la scară largă?

L E C Ţ I A
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III. Refl ecţia
În baza exemplelor din schemă, descoperiţi ce fel de instalaţii de utilizare 

a energiei Soarelui aveţi acasă (se organizează o discuţie).
Vizionarea unui fragment video despre energia solară (4).
Profesorul propune elevilor să elaboreze un vers, utilizînd tehnica „Di-

amantul”.

IV. Extensia
Proiectaţi o instalaţie care ar permite utilizarea energiei solare la voi aca-

să – rubrica ACŢIONEAZĂ!

„SOBA SOLARĂ”
Veţi avea nevoie de:
1. O ladă de carton sau de scînduri (de aproximativ  30x40x20 cm)
2. Hîrtie de staniol (circa 0,5 m2)
3. Sticlă obișnuită sau sticlă organică (dimensi une corespunză-

toare mărimii capacului lăzii)
4. Funie (aproximativ 1 m)
5. Bandă adezivă (scotch)
6. Termometru.
Așadar:
1. Acoperiţi lada în interior cu hîrtie de staniol.
2. Acoperiţi capacul lăzii cu hîrtie de staniol (de dorit să fi e nete-

dă).
3. Fixaţi funia pe partea exterioară a capacului lăzii (pentru re-

glarea poziţiei capacului).
4. Închideţi lada cu sticlă, plasaţi-o la soare și reglaţi poziţia capacului pentru refl ectarea 

optimă a razelor solare pe partea interioară a lăzii.
5. Puneţi termometrul în ladă și urmăriţi variaţia temperaturii.
6. În baza măsurărilor, constataţi temperatura maximă atinsă în interiorul lăzii.
7. Încercaţi să pregătiţi ceva în sobă – o omletă, o ceașcă de ceai, să fi erbeţi un crenvurșt 

sau altceva (plasaţi cratiţa sau tigaia în centrul lăzii).

DIAMANTUL
INSTRUCŢIUNI
1. Titlul - un singur cuvînt care numește subiectul.
2. Descriere - 3 cuvinte (adjective) care descriu subiectul.
3. Sentiment - 4 cuvinte (o propoziţie) care exprimă sentimente faţă de      subiect.
4. Acţiune - 3 cuvinte care denumesc acţiuni ale subiectului (verbe și alte părţi de vorbire).
5. Reexprimarea esenţei - un cuvînt - esenţa subiectului.
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ENERGIA EOLIANĂ 

Competenţe: 1.Conștientizarea avantajelor utilizării energiei eoliene în 
calitate de sursă de energie regenerabilă.

2. Aplicarea competenţelor de utilizare a energiei eoliene la construcţia 
unor 

instalaţii simple (generator eolian).
Metode și tehnici: discuţia, studierea textului, tehnica „Pro sau Contra”, 

vizionare video, elaborarea unei scheme, proiectul.
Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 7), schema surselor de 

energie, proiector, laptop.
Termeni-cheie: energia eoliană.

Demersul didactic:

I. Evocare
Soluţionarea situaţiilor-problemă: Imaginaţi-vă că nu există vînt. Ce 

consecinţe poate avea aceasta pentru natură? Pentru activitatea umană?
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Profesorul propune elevilor studierea fragmentului de text.

Tehnica „Pro sau Contra”:
SD - Aduceţi argumente Pro sau Contra oportunităţilor de utilizare a 

energiei eoliene în Republica Moldova. În final este formulată o concluzie cu 
privire la ţările în care este rentabilă utilizarea energiei eoliene.

Puteţi folosi, de asemenea, Metoda riscului sau a obstacolelor.
Conversaţie: Care sînt neajunsurile, aparente și reale, ale centralelor 

electrice eoliene? – din rubrica INVITAŢIE LA DISCUŢIE.

III. Refl ecţia
Vizionarea unui fragment video despre puterea constructivă și distruc-

tivă a vîntului (5).
Continuaţi fraza: „Eu consider că...”, „Eu propun...”

IV. Extensia
Pentru acasă: Elaboraţi un model care ar demonstra utilizarea energiei 

eoliene.

L E C Ţ I A
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Experiment: Vîntul 

Materiale necesare: 
Hîrtie colorată sau folie de staniol ori foaie de plastic subţire, foarfece, clei, pioneze, 

mîner din lemn.

Desfășurarea experimentului:
1. Alege unul din modelele de morișcă din desen. Taie de la colţuri spre centru, la fel cum 

e arătat pe desen. Îndoaie capetele spre centru și fi xează-le. 
2. Cu ajutorul unei pioneze, fi xează morișca pe un mîner din lemn. 

Care este rezultatul? 
Morișca se va roti la cea mai mică adiere de vînt și ne va indica direcţia și puterea vîntu-

lui. După un principiu asemănător se construiesc instalaţiile eoliene de producere a ener-
giei electrice. Energia cinetică a vîntului se transformă în curent datorită unui generator.

Acasă morișca poate fi  utilizată la desfășurarea unor jocuri mobile sau o putem instala 
în livadă.

Metoda riscului sau a obstacolelor 
1. Selectarea unui subiect – se realizează un exerciţiu activ de imaginaţie pentru a eviden-

ţia toate riscurile și obstacolele posibile în realizarea subiectului.
2. Participanţii la exerciţiu se împart în cîteva grupuri mici, fi ecărui grup i se repartizează o 

parte din lista de riscuri și obstacole, pentru a căuta soluţii de evitare sau depășire a lor.
3. Reîntoarcerea în grupul comun și identifi carea soluţiilor celor mai optime pentru preve-

nirea riscurilor.
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ENERGIA HIDRAULICĂ 

Competenţe: 1. Conștientizarea avantajelor utilizării energiei hidraulice 
în calitate de sursă de energie regenerabilă.

2. Evaluarea impactului hidrocentralelor asupra mediului.
3. Aplicarea competenţelor de utilizare a energiei hidraulice la construc-

ţia unor instalaţii simple.
Metode și tehnici: tehnica „Duelul ideilor”, conversaţia euristică, discu-

ţie-căutare, observarea, vizionare video, soluţionarea situaţiilor-problemă, 
studierea fragmentului de text, brainstorming, Cinquain.

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 8), fragment video despre 
Energia hidraulică, schema surselor de energie, proiector, laptop.

Termeni-cheie: energie, conservarea energiei.

Demersul didactic

I. Evocare 
Activitate frontală: Conversaţie - Cum era utilizată în trecut energia 

apei? 
- În ce locuri erau amplasate morile de apă?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei. 

II. Realizarea sensului
Activitate independentă: Studierea fragmentului de text din suportul 

didactic (alineatul 1).
Activitate frontală: Analiza desenului din suportul didactic: „Construc-

ţia unei hidrocentrale”.
Vizionare fragment video (6).
Activitate în perechi: Studierea fragmentului de text (alineatul 2, pag. 8) 

și organizarea unui duel de idei în baza întrebării din rubrica CUM CREZI?
Răspunsul se organizează sub formă grafică: Graficul T.
Situaţie-problemă: Cum credeţi, în Republica Moldova este posibilă 

construcţia altor hidrocentrale?
Elevii își exprimă părerea, apoi li se sugerează studierea fragmentului de 

text, alineatul 3.

III. Refl ecţia
Conversaţie de generalizare: Este raţional să utilizăm hidroenergia în 

calitate de resurse de alternativă?
Cum funcţionează o centrală mareică?

L E C Ţ I A
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Vizionare fragment video (7). 

IV. Extensia
Excursie la o hidrocentrală (dacă este posibil).

Experiment: Roata de apă

Materiale necesare: 
Carton sau plastic de la un ambalaj pentru cadouri, foarfece, o bucată de sîrmă, un fi r 

de lînă, un pai din plastic, lipici, plastilină.

Desfășurarea experimentului:
1. Fixează pe marginile lavoarului două bucăţi de carton și încleie cu lipici paiul din plastic, 

astfel încît să fi e posibilă introducerea acolo a unei bucăţi de sîrmă. 
2. Taie din carton / plastic paletele și fi xea-

ză-le după cum indică desenul. 
3. Fixează de sîrmă, cu plastilină, fi rul de 

lînă.  
4. Deschide robinetul, astfel încît apa să 

curgă încet pe palete. 

Care este rezultatul? 
Sub jetul de apă paletele încep să se 

învîrtă și fi rul se va răsuci pe sîrmă. 
După acest principiu funcţionează mo-

rile de apă, dar și turbinele centralelor hi-
droelectrice. La utilizarea energiei hidrau-
lice în atmosferă nu se elimină dioxid de 
carbon.

Tehnica ,,Duelul ideilor”
Se formează două grupuri. Între grupuri se organizează dezbateri pe 

marginea unei întrebări.
Grupurile lansează idei opuse (gen PRO-CONTRA, AVANTAJE-DEZA-

VANTAJE ). Ideile se înscriu pe tablă / poster (Graficul T). Dacă nu au fost 
epuizate toate ideile posibile, elevilor li se propune pentru studiere un 
fragment de text / video sau alte surse de informare.

Elevii studiază, apoi completează lista cu idei. Cîștigă grupul care vine 
cu ultima idee.
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ENERGIA GEOTERMALĂ 

Competenţe: 1. Conștientizarea avantajelor utilizării energiei geoterma-
le în calitate de sursă de energie regenerabilă.

2. Explicarea principiilor de funcţionare a instalaţiilor pe baza energiei 
geotermale.

Metode și tehnici: conversaţia, studierea fragmentului de text, analiza 
desenelor / schemelor, prelegerea, vizionare fragment video / prezentare 
PowerPoint, posterul.

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 9), capitolul despre ener-
gia geotermală, schema unei pompe de căldură, proiector, laptop.

Termeni-cheie: energia geotermală, pompa de căldură.

Demersul didactic

I. Evocare 
Activitate frontală: 
SD – Elevii răspund la întrebarea din rubrica CUM CREZI?: „Ce este ener-

gia geotermală?” - brainstorming.
Conversaţie: Vulcani, izvoare termale, gheizere – profesorul organizează 

o conversaţie în baza cunoștinţelor de la geografie.
Vizionarea unei prezentări PowerPoint despre Energia geotermală.

Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei. 

II. Realizarea sensului
Activitate independentă: Studierea fragmentului de text, alineatul 1, 

pag. 9.
Prelegerea profesorului: - Pompa de căldură și funcţionarea ei.
Activitate independentă sau Activitate în grupuri mici:  
• • studierea fragmentului de text
• • analiza schemei de la pag. 9
• • elaborarea unui poster „Rolul energiei geotermale în activitatea omu-

lui”.
SD – Comentaţi schema „Ciclul de funcţionare prin vaporizare-condensa-

re pentru o pompa de căldură” (pag. 9).
Argumentaţi fraza: „Oare în Republica Moldova pompele de căldură pot 

fi o sursă de energie regenerabilă utilizată la încălzirea clădirilor?” (în baza 
rubricii ȘTIAŢI CĂ?)

L E C Ţ I A
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Vizionare fragment video (8).

III. Refl ecţia 
1. Continuă enunţurile:
a) Energia geotermală este…
b) O pompă de căldură este o instalaţie care...
2. Localizaţi pe hartă regiunile de pe glob unde poate fi utilizată energia 

internă a Pămîntului.

IV. Extensia
Vizionarea filmului video despre utilizarea energiei geotermale în Islan-

da – (suportul digital).
Elaborarea unui material ilustrativ (poster, montaj foto, prezentare 

PowerPoint) la tema „Posibilitatea utilizării eficiente a energiei geotermale 
în diferite regiuni ale Globului?”

Brainstorming-ul este o metodă de căutare individuală și de elabora-
re (creativitate) în grup.

Include mai multe etape și anume:
• • anunţarea temei și a obiectivelor ei
• • emiterea de către participanţi a numeroase idei, soluţii etc., fără nici 

o restricţie
• • închiderea ședinţei după ce s-a acumulat un număr relativ suficient 

de date
• • evaluarea ideilor și a soluţiilor propuse și formularea concluziilor cu 

privire la acestea.
Ședinţa de brainstorming este condusă de către profesor. Se emit idei, 

soluţii, ipoteze etc. fără restricţii.
Ideile antevorbitorilor pot fi continuate. Este interzisă aprecierea criti-

că imediată. Analiza se face după ce ședinţa s-a încheiat, de aceea metoda 
este denumită și „evaluarea amînată”. În felul acesta se elimină frica de 
greșeală și de critică în elaborarea ideilor, iar cursul liber al ideilor poate 
da naștere la asociaţii care să conducă la intuirea unor soluţii inspirate 
pentru rezolvarea problemei.

Informaţii:
http://www.ecology.md/md/section.php?section=tech&id=4233
http://www.misiuneacasa.ro/pompa-de-caldura-ieftina-si-ecologica.html
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ENERGIA BIOMASEI

Competenţe: 1.Identificarea surselor de biomasă.
2. Deducerea avantajelor utilizării biomasei în calitate de combustibil.
Metode și tehnici: studierea textului, joc de rol.
Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 10), „Aventurile Clorofi-

lei” – scenariu (joc de rol).
Termeni-cheie: tipuri de biomasă.

Demersul didactic:

I. Evocare
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.
Captarea atenţiei: Prezentarea spectacolului „Aventurile Clorofilei” sau 

simulare – joc de rol.

II. Realizarea sensului
Profesorul organizează o discuţie în baza spectacolului / jocului de rol.

- De unde s-a luat energia în plante?
- Care este rolul substanţelor organice în natură?
- Cum se consumă substanţele organice de către plante, animale și om?

Elevii ajung la concluzia că plantele utilizează energia conservată în sub-
stanţele organice pentru creștere, dezvoltare și reproducere, iar animalele 
și omul – în calitate de hrană – sursă de energie necesară pentru activitatea 
vitală. Însă, omul mai utilizează energia conservată în substanţele organice 
și în calitate de combustibil.

Profesorul organizează un brainstorming:

- Ce tipuri de biomasă utilizează omul în calitate de combustibil?
Elevii enumără mai multe tipuri de biomasă, pe care le scriu pe tablă / 

poster. Apoi, acestea sînt grupate în cîteva categorii și se elaborează o schemă:

L E C Ţ I A
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III. Refl ecţia
Se organizează dezbateri la tema: „Avantajele și dezavantajele utilizării 

biomasei în calitate de combustibil”.
Se elaborează Graficul T.

Avantaje Dezavantaje

IV. Extensia
Elevii identifică surse locale de biomasă ce pot fi utilizate în calitate de 

combustibil.

Jocul de rol este o metodă prin care se urmărește: formarea modului de a 
gîndi, simţi și acţiona, specific unui anumit statut; dezvoltarea capacităţilor em-
patice, a capacităţii de a rezolva situaţii problematice; verificarea corectitudinii 
și eficienţei comportamentelor formate la elevi și eliminarea comportamente-
lor inadecvate, neeficiente. În pregătirea și derularea jocului de rol, principalele 
etape care trebuie parcurse sînt:

• • identificarea și definirea situaţiei care va fi simulată
• • modelarea situaţiei și proiectarea scenariului
• • alegerea participanţilor și instruirea lor în legătură cu specificul fiecărui 

rol pe care urmează să-l interpreteze
• • învăţarea individuală a rolului
• • interiorizarea (internalizarea) rolului și conceperea modului de interpre-

tare, durata acestui moment fiind mai extinsă sau mai restrînsă, în funcţie 
de timpul total avut la dispoziţie 

• • interpretarea rolurilor
• • dezbaterea împreună cu toţi participanţii la joc a modului de interpretare 

(prin intervievarea actorilor, analiza conţinutului și analiza comportamen-
tului de rol).

plante

resturi vegetale

plante energetice

lemn

deșeuri din lemn

deșeuri, gunoi de grajd

alimentară

celuloză și hârtie

mobilei

ape reziduale

fi totehnie

silvicultură

zootehnie
Surse de biomasă

industria

gospodăria comună
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„AVENTURILE CLOROFILEI”
clasa a VI-a, profesor A. Șveţ

Rolurile și interpreţii: Prezentatorul, Judecătorul, Procurorul, Avocatul, 
Clorofila.

(Acţiunea se desfășoară pe o potecă din pădure).
Prezentatorul: Odată, cu vreo două sute de ani în urmă, într-o poiană 

mică și însorită s-au întîmplat lucruri stranii, care puteau duce la pieirea a tot 
ce-i viu. Dar, din fericire, nu a fost așa. În acele timpuri trăiau și oameni buni 
și deștepţi, care se gîndeau la viitor.

(Apare Clorofila).
Clorofila: Salut! Sînt Clorofila. De ce am un nume atît de straniu? Pentru 

că sînt verde.
(cîntă). 
  Sînt Clorofila verde. Eu timpul nu-l pot pierde.
  De-i ploaie sau de-i vînt,
  De muncă-s veșnic gata.
  Cum soarele se-arată,
  La lucru mă avînt.
  Eu orișicare rază
  Isteţ o prind în mreajă.
  Și aerul curat va fi
  Și-o lume-ntreagă voi hrăni.
Prezentatorul: Ce spune ea? Cum poate să-i hrănească pe toţi? Cum face 

aerul curat?
Clorofila: O, e un proces foarte complicat și misterios!
(Apar Judecătorul, Procurorul și Avocatul).
Judecătorul: Cine a rostit cuvîntul „proces”? Ce proces poate avea loc fără 

noi?
Procurorul: (înfuriat) Careva FOTOSINTEZĂ. Un cuvînt neînţeles, dar și un 

proces periculos.
Judecătorul: Cine e vinovatul principal?
Procurorul: Vinovatul principal e Clorofila. 
Judecătorul: Straniu nume.
Avocatul: Numele în traducere înseamnă „verde”.
Judecătorul: Dar nume după tată are?
Procurorul: Numele după tată e și mai straniu – Cloroplast.
Judecătorul: Clorofila Cloroplast. Interesant. Dar domiciliul?

J O C 

D E  R O L U R I
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Avocatul: În cloroplastele frunzelor, tulpinilor și fructelor verzi. 
Judecătorul: Ocupaţia?
Procurorul: Ocupaţia e stranie. Nu are nimic, dar substanţele organice 

curg rîu. E o vrăjitoare, posibil. Poate o ardem pe rug?
Judecătorul: Nu, trebuie cercetat cazul. Din ce pregătești hrană?
Clorofila: O, Domnule judecător! Pentru lucru nu-mi trebuie decît dioxid 

de carbon și...
Judecătorul: De unde îl iei?
Clorofila: Din aer, Domnule judecător.
Procurorul: Dar cu ce drept tu răpești bunurile naturii?
Avocatul: Dar, Domnule judecător, dioxidul de carbon e un gaz toxic pen-

tru organismele vii. Vă pot demonstra!
Judecătorul: În ce mod?
Avocatul: Iată cum. Vă voi acoperi pe Dumneavoastră și pe Domnul procu-

ror cu niște clopote de sticlă. Numai că alături de Dumneavoastră voi pune o 
plantă verde, iar Domnul procuror va rămîne singur.

(Îi acoperă) Să stea acolo pînă cînd noi hotărîm cine are dreptate.
Procurorul: A-a-a-a! Eu nu vreau sub clopot. Nu pot să respir.
Judecătorul: Toţi au nevoie să respire.
Clorofila: Domnule judecător, aţi înţeles acum pentru ce îmi trebuie mie 

dioxid de carbon? Chimiștii îi spun mai simplu - CO2.
Judecătorul: Desigur, doar eu puteam să respir chiar sub un clopot de sti-

clă. Înseamnă că m-a ajutat planta să supravieţuiesc. Judecata acceptă dove-
zile Dumitale referitor la dioxidul de carbon. Ce-ţi mai trebuie pentru lucru?

Clorofila: Și îmi mai trebuie apă ... curată.
Procurorul: V-am spus doar – ne fură și apa, toată averea ne-o fură. La 

închisoare cu ea!
Clorofila: Dar îmi trebuie doar puţină apă.
Avocatul: Însă, folosind apa, dioxidul de carbon și energia soarelui, ea dă-

ruiește tuturor vietăţilor hrană și oxigen, adică viaţă.
Procurorul: Cum vine asta, nu înţeleg?
Clorofila: Dar e atît de simplu! (Arată pe o schemă) – 
 Apa prin tulpină  Și formează zahăr
 Pîn-la frunze-ajunge  Buna clorofilă - 
 Acolo la lumină  Hrănește lumea toată, 
 CO2 o strînge   O-ajută să respire.
Judecătorul: Cum e asta? Tu așa de mică, verde, din dioxid de carbon și apă 

la soare? Ce, ești vrăjitoare?
Clorofila: Vrăjitoare sau nu, dar pot.
Avocatul: Asta încă nu e tot. Ea mai scoate oxigen din apă. Iată de ce Dum-

neavoastră puteaţi respira, iar Domnul procuror ţipa ca din gură de șarpe.
Judecătorul: Ei, și cum se numește aceasta?
Avocatul: Fotosinteză. Doar ce se întîmplă? Se sintetizează substanţe noi la 

lumină: zahăr, amidon, oxigen.
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  Are loc fotosinteza, da
  Are loc fotosinteza anu-ntreg
  Din substanţe minerale la lumină.
  În frunza verde are loc acest proces
  Numai soarele s-arată
  Raza frunza o dezmiardă
  Oxigen dăruiește la toţi.

  Să-nţeleagă nu vor
  Jude și procuror, 
  Că respiră, mănîncă, trăiește
  Pentru că de cu zori
  Clorofila-i dă zor – 

Sucul dulce prin frunze pornește. Procurorul: În sfîrșit, am înţeles. Nu te 
voi mai învinui.

Clorofila: Mult stimată judecată! Tot ce produc eu se distruge în timpul 
altui proces.

Judecătorul: Ce fel de proces? Cine are dreptul să distrugă ceva? De ce în 
acest proces eu nu sînt implicat?

Avocatul: Sînteţi implicat, încă cum... Noi toţi sîntem implicaţi.
Clorofila: Acest proces este respiraţia. Cu toţii respiraţi, adică distrugeţi 

substanţele organice pe care eu le produc.
Judecătorul: Ceva nu înţeleg. Fără fotosinteză nu putem trăi, e clar. Ea cre-

ează ceva. Dar și fără respiraţie nu putem trăi. Putem muri. De ce respiraţia e 
numită distrugător?

Clorofila: Aveţi nevoie să vă mișcaţi?
Judecătorul: Numaidecît!
Clorofila: Trebuie să vorbiţi?
Judecătorul: Desigur, asta mă hrănește.
Clorofila: Dar energia pentru a vă mișca și a vorbi de unde o luaţi?
Judecătorul: Nu știu. Vine de la sine. 
Clorofila: Nimic nu are loc de la sine. Oxigenul, pe care-l respiraţi, descom-

pune substanţele organice, pe care eu le produc. În rezultat, se degajă energie. 
Iată de unde o luaţi. Din alimente. Numai că pentru alimente și energie voi 
mergeţi la magazin, iar eu le iau de la Soare.

  De e ploaie sau de-i vînt              
  Ziua-ntreagă, dar și noaptea
  Oxigenu-i lucru sfînt. 
  Murim fără el, măi frate.
  Respirăm, respirăm
  Și eu, și tu, și el, prieteni
  Energia procurăm
  Oricînd din alimente.
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  S-avem puteri să alergăm
  Să rîdem, să sărim
  Și, foarte important,
  Corect ca să gîndim.

Avocatul: Domnilor, sper că aţi înţeles că oxigenul cu care respiraţi pă-
trunde în celulele noastre, acolo el descompune substanţele organice pînă la 
dioxid de carbon și apă, eliberînd energia necesară pentru viaţă. Iar surplusul 
de apă și dioxidul de carbon se elimină în atmosferă.

Judecătorul: Reiese că la respiraţie se eliberează dioxid de carbon și apă, 
necesare pentru fotosinteză.

Procurorul: Corect, Domnule judecător. Fotosinteza și respiraţia sînt pro-
cese antagoniste. Roata vieţii. Și o rotește Soarele.

Clorofila: Fără respiraţie nu pot să exist, dar și ea fără mine nu ar avea loc. 
Noi împreună facem un lucru comun.

Judecătorul: Deci, fotosinteza are loc la lumină în frunza verde. Noi respi-
răm cu fiecare celulă a corpului. Fotosinteza asigură toate organismele vii cu 
hrană și oxigen, iar respiraţia – cu energie. Și toate acestea datorită Soarelui 
și Clorofilei. Minunat! Ești îndreptăţită. Hotărârea judecăţii este definitivă și 
nu poate fi contestată.

 Toţi: (cîntă)
  Prieten scump – Fotosinteza
  Frunza verde ţi-i casa,
  acolo-ţi desfășori tu magia.
  Necesară ești mereu
  Noi în veci nu te uităm,
  Dimpotrivă cu drag te-nvăţăm.

 Refren:
  Am jucat noi un spectacol
  Pentru mici și pentru mari
  Din păcate, din păcate,
  Am ajuns și la final.

  Fie soare mereu
  Ca și el, și tu, și eu.
  Să fim veseli, voioși, sănătoși
  Ca oricare plăntuţă,
  Orice frunză micuţă
  Să trudească, s-aducă folos.
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METODE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN BIOMASĂ

Competenţe: 1. Identificarea surselor de biomasă.
2. Conștientizarea avantajelor utilizării bioenergiei în calitate de com-

bustibil.
3. Evidenţierea domeniilor de utilizare a biomasei.
Metode și tehnici: metoda Mozaic, studierea fragmentului de text, expe-

rimentul.
Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 11-12), fișe pentru expe-

rimentul cu energia biomasei, un vas din plastic de 5 litri (de apă), divers 
gunoi menajer (hîrtie, resturi de fructe și legume etc.), nisip, sol, apă, ter-
mometru.

Termeni-cheie: piroliză, fermentare, bioenergie.

Demersul didactic:

I. Evocare
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Elevii se împart în grupuri a cîte 4.
Fiecare elev are numărul său: 1, 2, 3, 4.
Elevii cu numărul 1 se unesc într-un grup și studiază fragmentul Arderea 

lemnului.
Elevii cu numărul 2 se unesc într-un grup și studiază fragmentul Piroliza.
Elevii cu numărul 3 se unesc într-un grup și studiază fragmentul Fermen-

tarea resturilor organice.
Elevii cu numărul 4 se unesc într-un grup și studiază fragmentul Alte me-

tode de obţinere a bioenergiei.
După studierea în grupuri, elevii se reîntorc în grupurile iniţiale și poves-

tesc celorlalţi colegi ce au studiat.

III. Refl ecţia
Se face o generalizare a metodelor de producere a energiei din biomasă.

IV. Extensia
Elevilor li se propune realizarea proiectului de grup din suportul didac-

tic.
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Informaţii:
- http://ionmuntean.com/category/surse-regenerabile-de-energie/

Metoda Mozaic
Definiţie: presupune învăţarea prin cooperare, prin interdependenţa 

grupurilor și exercitarea statutului de expert în realizarea unei sarcini de 
învăţare.

Obiectiv: documentarea și prezentarea rezultatelor studiului indepen-
dent celorlalţi, devenind expert pentru tematica studiată.

Etape:
1. Stabilirea temei și împărţirea în 4-5 subteme.
2. Organizarea grupelor de învăţare.
3. Constituirea grupelor de experţi.
4. Activităţi în echipa iniţială de învăţare.
5. Evaluare.

Experiment: Energia biomasei

Materiale necesare: 
Un vas de plastic de 5 litri (de apă), divers gunoi menajer (hîrtie, resturi de 

fructe și legume etc.), nisip, sol, apă, termometru.

Desfășurarea experimentului:
1. Taie partea de sus a vasului din plastic.
2. Umple recipientul pe jumătate cu resturile menajere.
3. Toarnă puţină apă.
4. Timp de o săptămînă măsoară temperatura în interiorul vasului. Este mai bine 

ca experimentul să se desfășoare afară.

Care este rezultatul? 
Temperatura în vas crește, deoarece la descompunere restu-

rile degajă căldură. 
Verifi că dacă se va schimba temperatura în cazul în care vasul 

va fi  acoperit cu paie, pămînt. Sau, dimpotrivă, dacă  cantitatea 
de deșeuri va fi  mai mică.

Nu arunca vasul cu biomasa obţinută la încheierea experi-
mentului. Adaugă în vas sol și îl poţi folosi pentru a cultiva răsad 
de diferite culturi.

Căldura și umezeala vor asigura încolţirea seminţelor, iar pe 
fereastră veţi avea o grădină verde. 

Acest tip de energie poate fi  utilizat în răsadniţe și sere pentru 
încolţirea mai rapidă a seminţelor.



27Ghidul  profesorului

COMBUSTIBILI DIN BIOMASĂ

Competenţe: 1. Interpretarea modalităţilor de obţinere a combustibili-
lor din biomasă.

2. Descrierea combustibililor din biomasă.
3. Identificarea avantajelor producerii combustibililor din biomasă.
Metode și tehnici: tehnica „Cubul”, elaborarea de comunicări orale, dia-

grama Venn, ciorchinele, eseul, Graficul T, experimentul.
Mijloace de instruire: un cub, suportul didactic (pag. 13-14), foi pentru 

postere, marchere.
Termeni-cheie: fermentare, presare, distilare, biocombustibili, brichete, 

pelete.

Demersul didactic:

I. Evocare
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Elevii se împart în 6 grupuri mici. Fiecare grup își alege (prin aruncare) 

o faţă a cubului.
Lucrând în grupuri, elevii studiază textul (și / sau alte surse suplimenta-

re). Studierea textului poate fi organizată și frontal înainte de împărţirea în 
grupuri (în funcţie de contingentul de elevi).

Elevii abordează textul din perspectiva aleasă, conform feţei cubului:
DESCRIE modurile de obţinere a combustibililor din biomasă – elabora-

rea unei comunicări.
COMPARĂ biocombustibilii cu combustibilii tradiţionali – diagrama Venn.
ANALIZEAZĂ care sînt tipurile de biocombustibili – ciorchinele.
ASOCIAZĂ: La ce te îndeamnă să te gîndești noţiunea de biocombustibili? 

– eseul.
APLICĂ: Unde pot fi utilizaţi biocombustibilii – comunicare.
ARGUMENTEAZĂ pro sau contra utilizării biocombustibililor – Graficul T.
Elevii realizează postere la tema respectivă, ilustrînd dintr-o anumită 

perspectivă subiectul despre biocombustibili.

III. Refl ecţia
Fiecare grup își prezintă posterul în faţa colegilor.
Se organizează discuţii, întrebări-răspunsuri etc.
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IV. Extensia
Pentru acasă: Propuneţi idei de obţinere a biocombustibililor din mate-

rii locale.

Informaţii: 
Schema 1. Surse de obţinere a biogazului

POSTERUL
1. Obiectiv: găsirea, prin cooperare, a elementelor caracteristice ale unor teme ce vizează 

situaţii, procese, fenomene, mediul înconjurător, în general, și relaţiile dintre ele, potrivit 
temei de studiu.

2. Crearea unor structuri verbale adecvate – versuri, ghicitori, curiozităţi, mesaje, refl ecţii, 
scheme etc.

3. Se formează grupuri de 4 copii: 

a) fi ecare grup va primi o foaie A4 sau A3 și material ilustrativ adecvat.

b) copiii audiază un text, descrierea unei situaţii-problemă sau un mesaj.

c) copiii realizează un montaj de tip poster cu tema dată.

Experiment: Biogazul
Materiale necesare: 

1. Resturi organice diverse. Guano. 
2. Un recipient din plastic cu dop (10-15 litri). 
3. Ţevi, cleme, un stativ, materiale de izolare.
4. Un vas  cu  apă.  Seringă  de unică folosinţă pentru  50-100 

ml.
Desfășurarea experimentului: Umpleţi  containerul cu 

deșeuri  și amestecaţi cu  guano.  Se închide și se conectea-
ză toate elementele de structură, după cum se arată în de-
sen.  Înfășuraţi  recipientul cu material izolant  și lăsaţi  timp 
de 2-3 zile pînă se formează gaze. Eliberaţi aerul, slăbind cle-
ma de la tub, pînă cînd apare mirosul de gaze naturale. Lăsaţi amestecul să se „maturizeze”, 
10 -12 zile. Asiguraţi succesul experimentului: aduceţi cu grijă un chibrit aprins la capătul 
tubului de sticlă în timp ce deschideţi încet clema.

Ce observaţi?



29Ghidul  profesorului

UTILIZAREA PAIELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE 

Competenţe: 1. Aprecierea importanţei utilizării paielor pentru încălzire.
2. Aplicarea cunoștinţelor în cadrul discuţiilor / dezbaterilor / elaborării 

de materiale informative.
Metode și tehnici: studierea fragmentului de text, conversaţia, vizionare 

video, proiectul.
Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 15-16), fragment video 

despre paie în calitate de combustibil (9), schema „Tipuri de biocombusti-
bili” de la lecţia trecută, proiector, laptop.

Termeni-cheie: biomasă, sistem de încălzire, termogeneratoare, briche-
te, pelete.

Demersul didactic
I. Evocare 
Activitate frontală: 
Atac intelectual în baza întrebărilor din rubrica CUM CREZI?
Profesorul face notiţe pe tablă în două coloane. 
Conversaţia euristică: Ce-mi trebuie pentru încălzirea eficientă a casei 

mele?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei. 

II. Realizarea sensului
Activitate independentă: 
SD – Studiaţi fragmentul de text de la pag. 15 și aduceţi argumente în 

favoarea folosirii paielor pentru încălzire în localitatea natală. 
Soluţionarea situaţiilor-problemă: Imaginaţi-vă că școala voastră tre-

ce la încălzirea cu paie. Estimaţi care ar fi beneficiile în acest caz. Care ar 
putea fi riscurile? Propuneţi căi de depășire a lor.

Prelegerea profesorului: - Despre proiectul „Energie și Biomasă în Moldova”
http://www.undp.md/presscentre/2011/BiomassProjLaunch_17May/index_rom.shtml

http://www.undp.md/projects/Biomasa_rom.shtml
http://ionmuntean.com/2012/01/17/republica-moldova-afectata-de-boom-ul-european-

al-bioenergiei/

Activitate independentă: 
SD – Elaboraţi mesaje adresate copiilor și adulţilor în care să aduceţi ar-

gumente pentru utilizarea paielor la încălzire (vor fi folosite la editarea bu-
cletelor și a foilor volante – rubrica ACŢIONEAZĂ!).

Activitate în baza rubricii ȘTIAŢI CĂ?
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Problemă: Calculează puterea cazanului ce ar trebui să fie instalat, pen-
tru a putea încălzi școala ta, dacă se trece la combustibil în bază de biomasă.

III. Refl ecţia 
Formarea grupurilor din 2-3 elevi pentru elaborarea miniproiectelor la 

temă.
De exemplu: „Posibilităţi reale de trecere la încălzirea cu paie în localita-

tea natală”, „Utilizarea paielor pentru încălzire în școlile rurale din Republi-
ca Moldova” ș.a.

IV. Extensia
Organizaţi dezbateri axate pe subiectul: „Avantajele încălzirii cu paie” și 

invitaţi părinţii să participe (în baza rubricii ACŢIONEAZĂ!).
Sondaj de opinie printre locuitorii satului: „Ce părere aveţi referitor la 

instalarea cazanelor pe bază de paie pentru încălzirea caselor?”

Informaţii:
Paiele de cereale (grîu, secară, orz, ovăz, orez) constituie o importantă sursă de materie primă 

pentru producţia de biocombustibili. Paiele nu se găsesc în cantităţi mari într-un singur loc, ast-
fel încît pentru a fi utilizate trebuie mai întîi să fie balotate, pentru a fi manipulate și depozitate 
înainte de utilizare. O caracteristică specifică paielor din cereale este conţinutul ridicat de siliciu, 
după cum urmează: orez – 9-10%, grîu – 5-7%, ovăz – 4-7%. Acest conţinut ridicat de siliciu are 
o influenţă negativă asupra mecanismelor de lucru ale echipamentelor ce procesează materialele 
respective pentru a le transforma în biocombustibili. Astfel, în cazul producerii de pelete, matricea 
extruderului (dispozitivului de compactare) va avea o durată de viaţă mai scăzută faţă de durata în 
cazul materialelor lemnoase. De asemenea, siliciul determină înfundarea duzelor de aer din foca-
rele centralelor termice de mică capacitate ce utilizează pelete din paie de cereale. De ce există, to-
tuși, în ultima perioadă o cerere crescută de pelete produse din paie de cereale? Explicaţia constă, 
în primul rînd, în faptul că paiele de cereale au costuri de achiziţie mai scăzute decît materialele 
lemnoase. Astfel se compensează costul pentru durabilitatea mai scăzută a matricei extruderului. 
De asemenea, utilizarea peletelor din paie de cereale la centralele mari cu putere de peste 100 KW 
nu influenţează negativ în nici un fel focarele centralelor termice respective. În ceea ce privește 
puterea calorică, aceasta este foarte apropiată de puterea calorică a peletelor fabricate din ma-
teriale lemnoase. Dacă peletele din lemn de rășinoase au o putere calorică de 4,7 KW/kg, atunci 
cele din paie de cereale au o putere calorică de 4,3 KW/kg, ceea ce le face competitive în utilizare. 
Nu în ultimul rînd, trebuie subliniat faptul că sursele de paie de cereale sînt mai numeroase și în 
continuă creștere faţă de sursele de materie lemnoasă, acestea fiind într-o oarecare scădere în 
ultima perioadă..

Metoda Proiectului
• • Titlu
• • Introducere – argumentul, cu justificarea ipotezei sau a unei întrebări le-

gate de temă
• • Materiale și metode – se vor preciza materialele și echipamentul folosit, 

metodele de lucru
• • Rezultat – prezentarea rezultatelor sistematizate, pe articole însoţite de 

grafice, desene, tabele, diagrame, casete audio, casete video
• • Concluzii – păreri personale; soluţii propuse; generalizarea problemei.



31Ghidul  profesorului

ENERGIA DIN BIOMASĂ — 
BENEFICII PENTRU TOŢI 

Competenţe: 1. Identificarea avantajelor utilizării biomasei în calitate de 
combustibil.

2. Argumentarea beneficiilor aduse de utilizarea biomasei în calitate de 
sursă de energie.

Metode și tehnici: Conversaţia, Gîndește – perechi – prezintă, jurnalul 
cu dublă intrare, analiza schemei „Ciclul biomasă – energie”.

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 17), fragment video, sche-
ma „Ciclul biomasă - energie”, proiector, laptop.

Termeni-cheie: biomasă.

Demersul didactic

I. Evocare 
Activitate frontală: Conversaţie de actualizare în baza întrebărilor din 

rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei. 

II. Realizarea sensului
Analiza schemei „Ciclul biomasă – energie”

Metoda „Gîndește – perechi – prezintă”
SD – Enumăraţi beneficiile utilizării biomasei în calitate de combustibil 

(se înscriu pe tablă, în partea stîngă, într-o coloană).

Jurnalul cu dublă intrare 
Pe partea dreaptă a tablei, unde au fost înscrise ideile despre avantajele 

utilizării biomasei, sunt notate comentarii pentru fiecare avantaj.

Soluţionarea situaţiilor-problemă.
Prelegerea profesorului: Scumpirea gazului importat și angajamentul Moldovei 

de a obţine pînă în anul 2020 circa 20% de energie din surse alternative impulsionează dez-
voltarea surselor de energie regenerabilă, puţin exploatate pînă acum. Deși diversificarea 
surselor de energie poate fi un proces de lungă durată, energia regenerabilă este o soluţie 
viabilă.

Activitate frontală în baza rubricii ȘTIAŢI CĂ?

III. Refl ecţia 
Activitate în grupuri mici în baza rubricii ACŢIONEAZĂ!
Elevii elaborează texte, însoţite de scheme etc., pe care le prezintă clasei.
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IV. Extensia
Utilizaţi suportul digital și elaboraţi un material care să ilustreze bene-

ficiile folosirii biomasei în calitate de combustibil pentru tine, comunitate, 
ţară.

Gîndește – perechi – prezintă
La prima etapă, elevii lucrează independent, alcătuiesc o listă de bene-

ficii ale utilizării biomasei în calitate de combustibil. Se folosește și textul 
dacă este necesar.

La a doua etapă, elevii se grupează în perechi, generalizează ideile for-
mulate, apoi fiecare pereche prezintă, pe rînd, ideile sale. 

Pe parcursul prezentării, elevii își notează ideile colegilor, pe care nu 
le-au emis singuri. Se lucrează pînă cînd se epuizează toate ideile. 

Toate ideile pronunţate sunt scrise pe tablă / poster, după care se co-
mentează și se analizează.

Informaţii:
http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=4125:biomasa-o-solu-

ie-viabil-pentru-reducerea-dependenei-de-gazul-rusesc&catid=98:economie&Itemid=469 
- text

http://www.recentonline.ro/023/Lunguleasa_R23.pdf - text
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AVANTAJELE ÎNCĂLZIRII CU BIOMASĂ

Competenţe: 1. Identificarea domeniilor de utilizare a biomasei.
2. Conștientizarea avantajelor încălzirii cu biomasă.
Metode și tehnici: metoda Frisco, brainstorming.
Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 18 ), diagrama „Potenţia-

lul tehnic al resurselor de biomasă în Republica Moldova”.  
Termeni-cheie: bioenergie, biomasă.

Demersul didactic

I. Evocare 
Activitate frontală: Conversaţie de actualizare în baza întrebărilor din 

rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și obiectivelor lecţiei. 

II. Realizarea sensului
Activitate independentă: Studierea fragmentului de text, pag. 18 (ali-

neatele 1, 2).
Analiza diagramei de la pag. 18.

Metoda Frisco: 
Elevii se împart în 4 grupuri. Fiecare grup își asumă un rol specific: Con-

servatorul, Exuberantul, Pesimistul și Optimistul. 
Profesorul explică elevilor sarcina de lucru:
• • Fiecare grup studiază problema din punctul de vedere al rolului asumat:
• • Conservatorii încearcă să-i convingă pe toţi că sursele vechi de încălzire 

sînt mai bune decît biomasa. 
• • Exuberanţii trebuie să fie cei mai creativi, să expună idei cît mai origi-

nale de utilizare a biomasei, argumentînd că este o sursă minunată de 
încălzire.

• • Pesimiștii supun criticii toate ideile pe care le expun ceilalţi.
• • Optimiștii îi îndeamnă pe toţi să privească lucrurile sub un aspect nou, 

argumentînd că ideile noi merită atenţie și că implementarea lor me-
rită riscul.

Elevii discută în grup asupra sarcinii propuse, apoi problema este dez-
bătută colectiv, fiecare grup exprimîndu-și punctul de vedere în contextul 
rolului asumat.
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Metoda Frisco
Definiţie. Metoda Frisco este o metodă de rezolvare a unei probleme de 

către participanţi pe baza interpretării unui rol specific. 
Obiectiv – identificarea unor probleme complexe și rezolvarea lor prin 

strategii eficiente și accesibile nivelului de înţelegere al copiilor.
1. Formularea problemei: profesorul sau elevii / studenţii sesizează o 

situaţie-problemă și o propun spre analiză. 
2. Stabilirea rolurilor - Conservatorul, Exuberantul, Pesimistul, Opti-

mistul - și desemnarea actorilor. Rolurile pot fi abordate individual sau, în 
cazul colectivelor mai mari, în echipă. 

3. Dezbateri colective: fiecare interpretează rolul ales și își susţine 
punctul de vedere în acord cu acesta. 

Cel care este Conservator are rolul de a aprecia meritele soluţiilor 
vechi, pronunţîndu-se pentru menţinerea lor, fără a exclude însă posibili-
tatea unor eventuale îmbunătăţiri. 

Exuberantul privește către viitor și emite idei aparent imposibil de 
aplicat în practică, asigurînd astfel un cadru imaginativ-creativ, inovator, 
stimulându-i și pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. Se ba-
zează pe un fenomen de contagiune. 

Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ceea ce se discută, 
cenzurînd ideile și soluţiile iniţiale propuse. El relevă aspectele nefaste 
ale oricăror îmbunătăţiri. 

Optimistul luminează umbra lăsată de Pesimist, încurajînd participan-
ţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală, concretă și realizabilă. 
El găsește fundamentări realiste și posibilităţile de realizare a soluţiilor 
propuse de către Exuberant, stimulînd participanţii să gândească pozitiv. 

4. Sistematizarea ideilor emise și a concluziilor asupra soluţiilor găsite.

III. Refl ecţia 
Brainstorming. Care sînt avantajele încălzirii cu biomasă?
Elevii își spun părerile, apoi este organizată lectura independentă a textu-

lui (fragmentul final) și apoi completează ideile expuse anterior cu altele noi.
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POTENŢIALUL SURSELOR DE ENERGIE 
REGENERABILĂ ÎN MOLDOVA 

Competenţe: 1. Identificarea surselor de energie regenerabilă în Repu-
blica Moldova.

2. Aprecierea potenţialului surselor de energie regenerabilă în Republica 
Moldova 

Metode și tehnici: observarea, tehnica „Arborele ideilor”, metoda „Cu-
bul”, tehnica RAFT. 

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 19), diagrama „Potenţialul 
tehnic al surselor de energie regenerabilă în Moldova”, proiector, laptop.

Termeni-cheie: surse de energie regenerabilă.

Demersul didactic
I. Evocare 
Activitate independentă: studierea hărţii Republicii Moldova.
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Activitate frontală: metoda „Cubul” – poate fi utilizată, formulînd urmă-

toarele sarcini pentru 6 grupuri mici:
1. DESCRIE tipurile principale de surse de energie, care se utili-

zează sau pot fi utilizate de oameni în Republica Moldova. Folo-
sește cunoștinţele acumulate la temele precedente.

2. ASOCIAZĂ sursele de energie din coloana a doua cu tipurile 
principale din coloana întîi.

Coloana I
I. Surse neregenerabile
__________________________

II. Surse regenerabile
_________________________

Coloana II
1. Petrolul
2. Gazele naturale
3. Biomasa
4. Cărbunele
5. Energia apei
6. Energia soarelui
7. Energia nucleară
8. Energia vîntului
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3. COMPARĂ sursele neregenerabile și sursele regenerabile de 
energie – diagrama Venn.

4. ANALIZEAZĂ potenţialul tehnic al surselor de energie regenera-
bilă în Republica Moldova. (Utilizează fragmentul de text, diagra-
ma, pag. 19).

5. APLICĂ. Completează tabelul: 

Cu ce scop a fost consumată ener-
gia?

 Ce surse de energie regenerabilă 
pot fi  utilizate?

6. ARGUMENTEAZĂ în 2-3 enunţuri afirmaţia: „Necesitatea con-
servării energiei nu este condiţionată doar de motive economi-
ce, ci și de cele ecologice”.

- (Utilizează rubrica ȘTIAŢI CĂ?, pag. 18 și pag. 19).
Prelegerea profesorului: Despre sursele de energie regenerabilă în Re-

publica Moldova.

III. Refl ecţia 
Tehnica RAFT: Asumă-ţi rolul de consilier local. Formulează, în scris, 

punctul de vedere personal faţă de utilizarea surselor locale de biomasă în 
scopul încălzirii unei instituţii din sat. Adresează-te cu un mesaj către o in-
stanţă responsabilă în acest domeniu.

IV. Extensia
Utilizaţi surse suplimentare de informaţie (inclusiv suportul digital) și 

creaţi un mesaj de promovare a surselor de energie regenerabilă în Repu-
blica Moldova, utilizînd diverse mijloace (spot video, afișe, buclete, text etc.) 
și prezentaţi-o în faţa colegilor.

Tehnica RAFT
Activitate individuală sau în perechi – Fiecare își asumă un anumit rol 

– R și scrie un mesaj, pe care îl citește în faţa unui auditoriu – A. Mesajul 
este prezentat într-o anumită formă – F (scrisoare deschisă, diplomatică, 
etc.) și se referă la o anumită temă – T.
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Metoda Cubul
Cubul este o metodă interactivă de învăţare prin cooperare.
Clasa se împarte în 6 grupe.
Pentru repartizarea sarcinilor se utilizează un cub.
Pe fiecare faţă a cubului este scrisă o instrucţiune: 
Descrie; Compară; Asociază; Analizează; Aplică; Argumentează.

Publicitate
Creaţi un pliant sau un afiș prin care să faceţi cunoscute și altor cadre 

didactice metoda aleasă de Dumneavoastră și să le convingeţi de utilita-
tea ei!

INFORMAŢII
http://www.ecology.md/md/section.php?section=news&id=4947

http://ecology.md/md/section.php?section=news&id=5333
http://ecology.md/md/section.php?section=news&id=5967
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SURSELE DE ENERGIE REGENERABILĂ 
ȘI PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT 

Competenţe: 1. Compararea impactului diferitelor surse de energie asu-
pra mediului.

2. Conștientizarea necesităţii trecerii de la utilizarea surselor tradiţiona-
le la cele netradiţionale.

3. Aplicarea competenţelor de utilizare a surselor regenerabile de ener-
gie la construcţia unor instalaţii simple.

Metode și tehnici: studierea textului, conversaţia, analiza desenelor / 
schemelor, deducţia, prelegerea.

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 20), schema instalaţiei de 
producere a biogazului (pe poster mare sau la calculator), proiector, laptop.

Termeni-cheie: perspectiva energetică, Strategia Naţională de Dezvol-
tare.

Demersul didactic

I. Evocare 
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei. 

II. Realizarea sensului
Activitate independentă: Studierea textului din suportul didactic.
Conversaţie: Care surse de energie regenerabilă ar fi cele mai eficiente 

în Republica Moldova?
SD – Analizaţi desenul-schemă de pe poster și explicaţi construcţia insta-

laţiei pentru producerea gazului metan.
SD – Analizaţi schema-clustering „Surse de obţinere a biogazului” și iden-

tificaţi care sînt aceste surse pentru Republica Moldova.
Brainstorming – Deduceţi, în baza celor studiate azi la lecţie, care sînt 

avantajele producţiei de biogaz. 
• • Utilizarea deșeurilor prin reciclare.
• • Protecţia mediului.
• • Produsul final al producţiei de biogaz este ecologic pur.
• • Biogazul obţinut înlocuiește alte tipuri de combustibil, utilizate tradi-

ţional.
• • Gazul obţinut la ardere degajă o cantitate mai mică de dioxid de carbon.
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Prelegerea profesorului: La fermentare se desfășoară un șir de reacţii, în 
rezultatul cărora agenţii patogeni și seminţele de buruieni se distrug. Aceasta 
explică faptul că produsul final este ecologic pur. El poate fi folosit în calita-
te de îngrășămînt organic foarte preţios. În condiţiile Moldovei aceasta este 
foarte avantajos, deoarece toate îngrășămintele minerale se importă.

Calitatea îngrășămintelor, obţinute prin această metodă, este cu mult mai 
înaltă decît a celor obţinute în mod obișnuit, prin metoda compostării. 

Gazul obţinut se folosește în calitate de combustibil - un alt avantaj, fiindcă 
Moldova nu are rezerve de combustibili minerali.

III. Refl ecţia 
Formularea concluziilor despre utilizarea surselor de energie regenera-

bilă în Republica Moldova.
Care sînt obiectivele producţiei de biogaz?
• • Protecţia naturii prin eliminarea deșeurilor poluante
• • Obţinerea unei surse de combustibil mai ieftin
• • Produsul final compensează o parte din îngrășămintele minerale 

scumpe
• • Protecţia pădurilor prin utilizarea gazului în locul lemnelor
Concluzia generală: Producţia de biogaz în Moldova este avantajoasă și 

are perspective.

IV. Extensia
Construiţi machete de turbine eoliene, colectoare solare, instalaţii de bi-

ogaz și de alte instalaţii posibile.
Organizaţi o conferinţă la care să invitaţi specialiști în domeniu și locui-

tori ai satului și să discutaţi despre posibilităţile de utilizare a instalaţiilor 
prezentate în comunitate.

Conferinţa este o metodă de instruire expozitivă, la care participanţii 
își prezintă anumite lucrări de creaţie proprii (teoretice sau practice). Pe 
marginea prezentărilor se iniţiază discuţii, dialoguri, întrebări. Lucrările 
sînt analizate de experţi, invitaţi în mod special la „conferinţă”.

Experiment: Generator eolian
Pasul 1: Cum se construiește elicea și coada 
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1. Tăiaţi o bucată de ţeavă din plastic cu lungimea de 120 cm.
2. Desenaţi conturul elicei  în cadrul  tăiat de-a lungul conductei de plastic și aveţi o ari-

pă. Faceţi o gaură în mijloc.
3. Tăiaţi secţiunea coadă din foaia de aluminiu (1,5 mm), așa cum se arată aici. 

Pasul 2: Cum montăm generatorul eolian: 
1. Fixaţi elicea, generatorul și coada, la fel ca în desen. 
2. Cuplaţi cablul la generator și bec. Uniţi clemele la capetele libere ale cablului.
3. Instalaţia se fi xează pe un suport. 
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CONSERVAREA ENERGIEI – 
UN PAS ÎN CALEA DEZVOLTĂRII DURABILE 

A MOLDOVEI 

Competenţe: 1. Identificarea metodelor de conservare a energiei în di-
verse domenii.

2. Aplicarea competenţelor de conservare a energiei la realizarea unor 
experimente simple.

Metode și tehnici: Atac intelectual, activitate în grupuri, portofoliu, jo-
curi ecologice, experimentul.

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 22-23), fișe cu teste pen-
tru conservarea energiei, proiector, laptop.

Termeni-cheie: conservarea energiei, dezvoltare durabilă, casa pasivă.

Demersul didactic

I. Evocare 
Activitate frontală: Cum înţelegeţi expresia: „Dezvoltarea durabilă a Re-

publicii Moldova?” / Atac intelectual (notiţe pe tablă).
Întrebare-problemă: „De ce conservarea energiei este un pas pe calea 

dezvoltării durabile a Moldovei?” 
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei. 

II. Realizarea sensului
Activitate independentă: studierea fragmentului de text „Energia poate 

fi conservată prin…” și argumentarea cu exemple proprii. 
Activitate în grupuri: conform sarcinii din suportul didactic (pag. 22).
Joc ecologic: Cîte un elev din fiecare grup, pe rînd, face un pas înainte și 

menţionează cîte o metodă de conservare a energiei. Elevul care face ulti-
mul pas aduce victoria grupului.

III. Refl ecţia 
1. Elaboraţi buclete la subiectele „Să economisim energia și resursele 1) 

în casă, 2)la școală, 3) la serviciu” și distribuiţi-le consumatorilor.

L E C Ţ I A
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Test pentru conservarea energiei.

IV. Extensia
Completaţi portofoliul personal cu informaţii și materiale privind tehno-

logiile neobișnuite de eficienţă energetică. Utilizaţi informaţii din rubrica 
ȘTIAŢI CĂ?

Portofoliul: 
Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care include 

rezultatele relevante obţinute prin diverse metode și tehnici de învăţare.
Portofoliul este „cartea de vizită” a elevului, înregistrîndu-i „creșterea” 

de la un semestru la altul, de la un an școlar la altul sau chiar de la un ciclu 
de învăţămînt la altul.

Portofoliul este forma și procesul de organizare (acumulare, selectare 
și analiză) a modelelor și a produselor activităţii instructiv-educative a 
elevului și a materialelor informative din surse externe (colegi de clasă, 
profesori, părinţi, centre de testare, organizaţii obștești etc.), necesare 
pentru analiza lor ulterioară, evaluarea multilaterală calitativă și canti-
tativă, a nivelului de instruire și pentru ameliorarea procesului didactic. 

Scopul principal al portofoliului este de a releva totul de ce ești capabil.
Obiectivele unui portofoliu sînt: motivarea elevului prin aprecierea re-

zultatelor sale și prezentarea experienţelor dobîndite, urmărirea dinami-
cii procesului de instruire.

Portofoliul permite
• • elevilor: să planifice învăţarea; să scoată în relief preocupările pen-

tru disciplina respectivă
• • profesorilor: să înţeleagă mai bine necesităţile elevului, iar în funcţie 

de acestea să-și planifice mai eficient activităţile
• • părinţilor: să obţină o imagine amplă asupra demersului didactic.
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Test pentru conservarea energiei
Răspundeţi la întrebări și verificaţi dacă știţi să economisiţi energia.

Acasă Da Nu

Adunaţi numărul de răs-
punsuri DA.  

Dacă aţi obţinut:

între 1 și 5
răspunsuri DA 

– mai aveţi încă multe de 
învăţat, începeţi

chiar acum;

între 6 și 10 răspunsuri 
DA – aveţi multe deprin-
deri bune care pot servi 
temei pentru a mai lucra

asupra propriei persoane;

întrе 11 și 15 
răspunsuri DA 

– sînteţi un bun exemplu 
pentru alţii;

între 16 și 20 
răspunsuri DA 

– unul dintre membrii
familiei Dumneavoastră 
trebuie să devină Minis-

tru al Mediului.

Înregistrăm consumul de energie.

Cînd ieșim din odaie, stingem lumina.

Mașina de spălat lucrează la capacitate maximă atunci 
cînd o folosim.

Frigiderul se afl ă într-o încăpere unde e răcoare.

Nu plasăm mobila în faţa surselor de energie.

Am început să folosim becuri cu un consum redus de 
energie.

Folosim iluminarea locală (lămpile de masă, de perete, 
veiozele).

Aerisim încăperile repede și efi cient.

Iarna încleiem geamurile.

Noaptea tragem storurile.

Cînd fi erbem ceva în cratiţă, punem capac.

Frigiderul îl dezgheţăm deseori.

Folosim chiuveta pentru spălarea vaselor.

Facem duș în loc de baie.

Mergem la școală, la serviciu pe jos sau cu bicicleta.

Cînd ieșim din încăpere, reducem temperatura.

Pe noapte reducem temperatura în încăpere.

Folosim în mod repetat sticla, hîrtia, metalul (reciclabil).

Nu cumpărăm mărfuri de unică folosinţă.

Nu cumpărăm mărfuri în ambalaje mari.

În loc să înlocuim lucrurile uzate, le reparăm.
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Conservarea energiei: izolarea termică

Materiale necesare: 
4 sticle cu apă caldă, termometru, diverse materiale termoizolante. 
Desfășurarea experimentului:

1. Fiecare grup primește o sticlă cu apă caldă, măsoară temperatura și o înregistrează. La 
toate grupurile apa este încălzită la aceeași temperatură.

2. Fiecare grup își alege un anumit fel de material termoizolant și efectuează izolarea ter-
mică a sticlei.

3. Peste 20 de minute măsoară din nou temperatura și o compară cu cea iniţială.
4. Organizarea unei discuţii: Care metodă de termoizolare este mai efi cientă? Ce greșeli au 

fost admise în timpul experimentului? Există posibilităţi de ameliorare? Dacă ai repeta 
experimentul, ce ai schimba în desfășurarea lui?

Care este rezultatul? 
Pînă la 80 la sută din consumul de energie se cheltuiește pentru menţinerea tempera-

turilor confortabile în casă. Casele bine izolate termic nu admit cheltuieli mari de energie.
În prezent se construiesc case ce se încălzesc fără utilizarea combustibililor fosili, deoa-

rece sînt bine izolate și primesc energia necesară de la Soare.
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EFICIENŢA ENERGETICĂ

Competenţe: 1. Deducerea metodelor de economisire a energiei. 
2. Aplicarea competenţelor de utilizare eficientă a energiei la realizarea 

unor experimente simple.
Metode și tehnici: Discuţii în grup, studierea fragmentului de text, de-

ducţia, conversaţia.
Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 24), fișe cu „Pașaportul 

energetic” al familiei, schema „Eficienţa energetică”, proiector, laptop.
Termeni-cheie: eficienţă energetică.

Demersul didactic

I. Evocare 
Conversaţie de actualizare: - Care sînt sursele de energie?
Elevii menţionează sursele tradiţionale și netradiţionale de energie, ar-

gumentează laturile pozitive și negative ale diferitelor surse de energie – în 
baza cunoștinţelor obţinute anterior.

Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.

II. Realizarea sensului
Activitate frontală: Studierea fragmentului de text din suportul didactic, 

pag. 24.
Formularea concluziei: Pentru a spori eficienţa diferitelor surse de 

energie și pentru a diminua impactul asupra mediului, este necesar să apli-
căm rezultatele investigaţiilor știinţifice pentru a găsi metode și tehnologii 
care să permită:

1. Folosirea eficientă a energiei
2. Alegerea sursei de energie de calitate optimă
3. Organizarea durabilă a societăţii și a vieţii noastre.

Activitate în trei grupuri:
SD – Cum putem economisi? - Fiecare grup are sarcina de a descoperi 

metode de eficienţă energetică în: 
1) utilizarea energiei   
2) optimizarea sursei de energie
3) organizarea durabilităţii societăţii.

L E C Ţ I A
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Grupurile lucrează pentru a crea postere, care mai apoi sînt prezentate 
în faţa elevilor.

III. Refl ecţia 
Grupurile prezintă clasei posterul cu metodele de economisire.  

IV. Extensia
a) Elaboraţi „Pașaportul energetic” al casei voastre. 
Completaţi Tabelul 1 și subliniaţi ce este necesar în Tabelul 2. Puteţi ape-

la la ajutorul părinţilor. Puterea aparatelor electrice este indicată în pașa-
portul lor sau pe aparat. Energia consumată se calculează după formula: 

Energia = puterea x timpul de lucru.

Tabelul 1. Parametrii aparatelor și dispozitivelor electrice

Nr. 
crt.

Denumirea
Cantitatea 

(unităţi)

Puterea
sumară

(kW)

Timpul de
funcţionare în

decurs de 24 de 
ore (ore)

Energia elec-
trică

consumată în
decurs de 24 de  

ore (kWh)

1. Lămpi electrice

2. Frigidere

3. Sobe electrice

4. Mașini de spălat

5. Televizoare

6. Calculatoare

7. Ceainice electrice

8. Fiere de călcat

9. Alte instalaţii

În total:

Tabelul 2. Tipurile și sursele de energie

Tipul energiei Sursa (subliniaţi)

Energie termică (pentru încălzire)
încălzire centrală, sursă proprie de energie 

termică (cazan cu gaze, sobă, instalaţie per-
sonală de termofi care)

Energie termică (pentru prepararea buca-
telor)

Mașină electrică de gătit, aragaz

Energie electrică Reţea electrică, alte surse

Meditaţi și propuneţi: Modalităţi de economisire a energiei termice și a 
energiei electrice în casa voastră.
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EFICIENŢA ENERGETICĂ:  Audit energetic școlar
Problemă: Școlile utilizează cantităţi mari de energie. 
Puteţi avea o școală efi cientă energetic, realizînd anumite acţiuni simple.
Însă, iniţial trebuie efectuat un audit energetic în școală, elaborînd o anchetă.

1. Începeţi cu teritoriul din jurul școlii:
• • În care cabinete arde lumina? 

• • E absolut necesar să conectăm în aceste încăperi lumina?

• • Cîte ferestre sînt întredeschise și cîte sînt deschise complet?

• • Este iluminare externă la școală? 

• • Cît timp pe zi arde lumina externă?

2. Foaierul școlii: 
• • Se reţine căldura în clădire sau ea se pierde ușor prin ușa de la intrare?

• • Sînt uși duble pentru a asigura menţinerea căldurii în încăpere?

• • Se închid ușile de la intrare ori se menţin deschise?

• • Se încălzesc galeriile și scările în școală? Ce temperatură este acolo? Se recomandă ca pe 
scări temperatura să se menţină la 15 grade și în locurile neîncălzite – la 10 grade. 

• • Sînt locuri pe coridoare, unde elevii și învăţătorii se găsesc un timp mai îndelungat? (în 
asemenea spaţii temperatura trebuie să se menţină la 18-20 de grade).

• • Sînt sufi cient iluminate încăperile? 

• • Lumina arde permanent sau cînd e necesar?

• • Cine și cînd aprinde și stinge lumina?

2. Cazangeria:
• • Unde se afl ă cazanele?

• • Cum este asigurată școala cu căldură?

• • Care sînt datele despre consumul de energie termică?

3. Aparate electrice școlare:
• • Ce aparate rămîn conectate atunci cînd nu se utilizează?

• • Ce aparate se afl ă în regim de așteptare? Cît timp? 

• • Cine verifi că deconectarea aparatelor electrice?

4. Clasele:
• • Ce temperatură este în clase?

• • Poate fi  reglată temperatura în diferite clase ori ea se reglează pentru toate încăperile 
centralizat?

• • E sufi cient de luminos în clase? Clasele se iluminează cu lumină naturală sau artifi cială? 
Pot fi  deconectate o parte din becuri sau iluminarea se conectează și se deconectează 
totalmente?

Care sînt rezultatele ? 
După desfășurarea controlului energetic, e necesar de a propune și a realiza anumite 

acţiuni de conservare a energiei în școală.
De asemenea, este utilă campania „Să păstrăm clima – începem de la cele mai simple 

soluţii energetice!”
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ENERGIA VERDE 

Competenţe: 1. Evidenţierea avantajelor utilizării surselor regenerabile 
de energie.

2. Conștientizarea responsabilităţii fiecărui cetăţean pentru starea me-
diului.

3. Aplicarea competenţelor de utilizare a surselor regenerabile la realiza-
rea unor proiecte simple.

Metode și tehnici: studierea fragmentului de text, discuţia, brainstor-
ming, concurs.

Mijloace de instruire: suportul didactic (pag. 25-26), schema „Legile lui 
Barry Commoner”, proiector, laptop, fragment video (10).

Termeni-cheie: energie verde.

Demersul didactic

I. Evocare 
Activitate frontală: Discuţie: Cum înţelegi sensul expresiei: „Noi, toţi îm-

preună, și fiecare individual sîntem responsabili pentru viitorul ţării noastre 
și al planetei întregi”? - din rubrica CUM CREZI?

Captarea atenţiei: vizionare fragment video (10).
Conversaţie în baza fragmentului vizionat: Care este cauza efectelor ob-

servate?
Enunţarea subiectului și obiectivelor lecţiei. 

II. Realizarea sensului
Activitate independentă: Studierea definiţiei „Energie verde” din su-

portul didactic, pag. 25.
Discuţie: Ce surse de „energie verde” pot fi utilizate în satul nostru, în 

ţara noastră?
Elevii, împreună cu învăţătorul, elaborează o listă cu surse de „energie 

verde”.
Profesorul propune elevilor întrebarea-problemă: „De ce este im-

portant ca în satul nostru, în ţara noastră să se utilizeze surse renovabile de 
energie?”

Elevii studiază fragmentul de text din suportul didactic, pag. 26, și com-
pletează lista elaborată anterior.
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Formularea concluziei: Utilizînd energie renovabilă – energia verde – 
contribuim la reducerea amprentei de carbon, deci și la stoparea schimbării 
climei. 

Prelegerea profesorului:
Problemele ecologice au apărut din cauza că omul, în căutarea unor condi-

ţii de trai mai eficiente, mai confortabile, a contribuit la schimbarea mediului, 
astfelfel încălcîndu-se legile de dezvoltare ale naturii.

Relaţiile omului cu natura au fost descrise de biologul american Barry 
Commoner în lucrarea sa „Cercul care se închide” (1971).

În această lucrare Commoner a generalizat în bază de exemple concrete 
relaţiile în ecosferă și a formulat patru legi ecologice, care sînt foarte actuale 
și în prezent.

Profesorul prezintă Legile lui Barry Commoner. Anexa din INFORMAŢII.

III. Refl ecţia 
Discuţie: Care sînt avantajele utilizării energiei verzi?
 SD – Corelaţi cei cinci pași pentru asigurarea dezvoltării durabile a Re-

publicii Moldova (textul din pag. 26) cu Legile ecologice ale lui Barry Com-
moner.

IV. Extensia
Pentru acasă: Elaboraţi proiectul unei case ecologice – pentru a partici-

pa la un concurs școlar/ naţional etc.

Informaţii: 
Organizaţi concursul proiectelor „Construim o casă ecologică” 
Obiectivele concursului:

• • Accentuarea atenţiei elevilor asupra problemelor ecologice din locuinţa modernă 

• • Dezvoltarea mentalităţii ecologice, a atitudinii creative faţă de soluţionarea problemelor 
în domeniu. 

Participanţi: echipe din clasele a 5-a – a 7-a, cîte 10 persoane de la fi ecare clasă. 
Locul desfășurării concursului: sala de festivităţi.
Sarcina concursului: fi ecare echipă trebuie să elaboreze un proiect al unei case ecologi-

ce și să-l apere, în care scop este necesar:
A) Să răspundă la întrebările legate de construcţia casei ecologice:

• • Unde veţi construi casa voastră (lîngă mare, lîngă rîu, în pustiu, în munţi) și de ce?

• • Cum va arăta casa? (dimensiunile, numărul de etaje, odăi, dimensiunile acestora și des-
tinaţia lor)

• • Ce materiale de construcţie și de fi nisare veţi folosi pentru construcţie și de ce?

• • Ce culori veţi folosi pentru decorarea interiorului?

• • Ce sistem de încălzire și aprovizionare cu energie veţi utiliza în casa voastră?

• • Ce sistem de eliminare a deșeurilor veţi aplica?

B) Să deseneze proiectul Casei ecologice și să schiţeze planul.
C) Să susţină proiectul. 
Condiţiile concursului: 
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LEGILE LUI BARRY COMMONER

Toate sînt 
legate de toa-

te

Toate trebu-
ie să se ducă 

undeva

Natura ştie 
cel mai bine

Pentru toa-
te trebuie să 

plătim

Concentra-
ţia gazelor 
în atmosferă 
este într-un 
echilibru.

În natură 
„deşeurile” 
unora sînt 
utilizate de 
altcineva în 
circuitul biolo-
gic, fără a se 
încălca echili-
brul ecologic.

Extragerea 
resurselor na-
turale trebuie 
să se realize-
ze în anumite 
limite, pentru 
ca ecosisteme-
le să se poată 
restabili prin 
autoreglare.

Omul trebu-
ie să trăiască 
în armonie cu 
natura, altfel 
se încalcă 
echilibrul eco-
logic.

Schimbarea 
compoziţiei at-
mosferei poate 
infl uenţa in-
tensitatea ra-
diaţiei solare, 
care ajunge la 
Pămînt.

În economie 
nu există 

tehnologii fără 
deşeuri, e ne-
cesar să luăm 
măsuri pentru 
utilizarea se-
cundară a de-
şeurilor.

Consumul 
fără lege şi 
control condu-
ce la încălca-
rea proceselor 
naturale. 
Schimbarea 
climei este un 
exemplu în 
acest caz.

Trebuie 
să suportăm 
cheltuieli, 
inclusiv fi nan-
ciare, pentru 
restabilirea 
ecosistemelor, 
a sănătăţii 
oamenilor şi 
pentru contro-
lul consumului 
raţional.

• • Lucrarea se execută pe coală de hîrtie, folosindu-se materiale ecologice: creioane, vopse-
le naturale etc.

• • Lucrul pregătitor (selectarea literaturii, maculatoarele desenelor) este realizat de către 
echipă înainte de concurs. 

• • Lucrarea se perfectează de către membrii echipei numai în sala de festivităţi.

• • Pentru realizarea însărcinării se oferă 1 oră și pentru susţinerea proiectului - 5 minute.

La totalizarea rezultatelor concursului se va ţine cont de: 
• • Originalitatea ideilor (din punctul de vedere al ecologiei) 

• • Calitatea desenelor

• • Măiestria raportorului care prezintă lucrarea

• • Gradul de organizare a grupului.
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 Varianta a. Varianta b.

Elevii pot realiza și grafice, purtând discuţii, și pot concluziona că la vari-
anta a doua temperaturile sînt mai ridicate. De aici e și necesitatea izolării 
locuinţelor pentru o bună izolare termică și menţinerea căldurii pe timpul 
iernii. Vara polistirenul nu lasă căldura excesivă să pătrundă în locuinţă.

Experiment: Consumul raţional de energie 
Acasă există mai multe posibilităţi de economisire a curentului electric.
În varianta a, în timpul unei zile elevii vor scoate din priză toate aparate-

le electrice / electronice (în afara celor de strictă necesitate), înregistrându-
se consumul.

În varianta b, în timpul unei zile toate aparatele electrice / electronice se 
lasă în priză (chiar și încărcătoarele de mobile, fără a se încărca telefoanele), 
dar nu se vor utiliza. Rămân doar în priză.  Se înregistrează consumul de 
energie electrică.

Diferenţa înregistrată între cele două variante reprezintă economisirea 
de energie electrică/familie.

În cazul în care în casă există becuri obișnuite, se notează consumul după 
o perioadă de 24 de ore. Dacă se înlocuiesc toate becurile obișnuite cu cele 
economice și se notează consumul după 24 de ore, se va constata o diferenţă 
de energie electrică consumată, diferenţă care constituie energia economi-
sită.

Experiment: Izolarea termică
Dialog: necesitatea economisirii energiei electrice. 
Desfășurarea experimentului: În cutia mare se afl ă un ventilator și o cutie mai mică, 

prevăzută cu un termometru, numită căsuţă, care reprezintă o locuinţă.
În prima variantă căsuţa are pereţi simpli, subţiri. Se dă drumul la aerul rece, trimis de 

ventilator și se notează temperaturile la intervale diferite ( 3, 5, 8, 10 minute). 
În varianta a doua căsuţa este placată cu polistiren, iar lăcașul pentru fereastră este 

ermetizat. Se dă drumul la aerul rece și se notează temperaturile la aceleași intervale de 
timp ca la prima variantă.
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Evaluare:
Discuţie: 
• • necesitatea economisirii energiei din punct de vedere material, reflec-

tată în plata facturilor, a protejării mediului și a diminuării crizei ener-
getice.

• • importanţa izolării termice a locuinţelor în beneficiul (material și al 
confortului) locuitorilor, discuţii care se vor continua acasă și în grupul 
de prieteni.

În final, se va trage concluzia că este necesar să se spună: STOP RISIPEI!

Resurse video: 
1. http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=NKJifzlOSoQ engleza 

2. http://www.youtube.com/watch?v=LrY-5ST3YMQ

3. http://www.youtube.com/watch?v=pivENiUQFuk

4. http://www.youtube.com/watch?v=LCVdvqZ1kEU

http://www.youtube.com/watch?v=xZJUvwvwudo

5. http://www.youtube.com/watch?v=saVqWt3pbzw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kKXinQbqLOQ

http://www.youtube.com/watch?v=dmyobeXZFF0&feature=related

6. http://www.youtube.com/watch?v=UjdVYcRyibI

7. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=ocD3tYC7oSQ

8. http://www.youtube.com/watch?v=XAkAfruTLes

http://www.youtube.com/watch?v=ID6jn_x32Qg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MCbv-l3wqN4,

9. http://www.youtube.com/watch?v=0ei64sgh3RQ&feature=related

10. http://www.youtube.com/watch?v=UUlsIlUSwgk

11. http://www.youtube.com/watch?v=0090BNMuUug&feature=related  

12. http://www.youtube.com/watch?v=eHipjUjZHtQ&feature=related   

13. http://www.youtube.com/watch?v=0ei64sgh3RQ&feature=related 

14. http://www.youtube.com/watch?v=J21ke-M7yDQ&feature=related 

15. http://www.youtube.com/watch?v=jAodQkCGBhc

Tehnici de predare: http://www.scribd.com/doc/53287234/METODE-%C5%9EI-

TEHNICI-MODERNE-DE-PREDARE-INV%C4%82%C5%A2ARE 
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