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Titlul disciplinei: Ce vreau să devin când voi fi mare?
Clasa: I.
Nr. de ore/săpt.: 1 ORĂ.
Durata cursului (ani): 1 an școlar.
Categoria de disciplină CDȘ:OPȚIONAL INTEGRAT LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE –STREAM.

Argument
„Într-o lume în continuă schimbare, în care singura constantă este chiar schimbarea, iar rata schimbării este în creștere, învățarea nu mai poate
rămâne liniară. Cu atât mai dificil este răspunsul la întrebarea-cheie: care vor fi meseriile viitorului? ”
Andreea Paul coordonatoarea proiectului și președinta organizației neguvernamentale INACO.

De cele mai multe ori copiii sunt întrebați ce doresc să devină când vor fi mari? Bineînțeles că unii dintre aceștia vor răspunde imediat,
alții, mai reținuți nu vor dori să răspundă sau vor spune că sunt încă nehotărâți. Însă ne punem întrebarea: Îi pregătește școala românescă pe elevi
pentru exigențele viitorului?
Specialiștii în domeniu afrimă faptul că în următorii 20-30 de ani, mai mult de 80% dintre locurile de muncă care vor exista nu sunt încă
inventate, de aceea este nevoie de experți în noile domenii STEM. Locurile de muncă care nu vor dispărea vor fi cele care implică creativitatea.
Am pășit cu toții în a patra era, cea a digitalizării unde majoritatea locurilor de muncă vor încerca să combine mai multe domenii și
pasiuni. Este foarte important pentru micii școlari să dețină acele abilități care să-i pregătească pentru meseriile viitorului. Conform Forbes
(2019) cele zece alibități cheie pentru meseriile viitorului sunt: 1.Creativitatea, 2. Inteligența emoțională, 3. Gândirea critică, 4. Învățarea activă,
5. Luarea deciziilor, 6. Comunicarea interpersonală, 7. Abilități de conducere, 8. Inteligență culturală, 9. Abilități tehnologice, 10. Capacitatea de
schimbare.
Se estimează faptul că principalele meserii ale viitorului vor fi legate de calculatoare, robotică, cercetarea spațială, energie și mediul
înconjurător, sănătate, medicină, persoanele în vârstă, învățământ, divertisment, afaceri, publicitate, social-media și internet. Drept urmare în
acest an școlar doresc să realizez împreună cu elevii mei o incursiune în interiorul meseriilor viitorului, încercând să dezvolt copiilor o parte
dintre abilitățile anterior menționate.

Scop:
Implementarea și aplicarea educației de tip STEM/ STEAM/STREAM în vederea cunoașterii meseriilor STEM și
dezvoltarea unor abilități interdisciplinare.
Modalități de organizare a învățării:

 Individual
 Frontal

 Pe grupe
Strategii didactice: exercițiul, demonstrația, experimentul, cercetarea, investigația, studiul de caz.
Produse: terarii, machete ( poduri, școli ,,verzi”, mini roboței etc).

Competențe generale
-Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare(CLR).
-Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare (CLR).
-Manifestarea interesului pentru autocunoaştere (DP).
- Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi (DP).
-Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat (MEN).
-Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logic (MEM).
-Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse (AVAP).

I.Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare (CLR)
COMPETENȚE SPECIFICE
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse
Activități de învățare
 alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual;
 scrierea unor cuvinte, propoziţii cu ajutorul computerului;
 confecţionarea unor etichete, afişe, materiale necesare în activitatea zilnică;
 organizarea în clasă a unui colţ/ panou, destinat transmiterii unor mesaje şi informaţii (prin desene, cuvinte/ enunţuri simple şi simboluri)
pe o temă aleasă de copii sau referitoare la subiectul unui proiect scris.

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
 dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme familiare;
 formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduita unei persoane/ o întâmplare etc.
 jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, „Pregătim o serbare”, „În vizită” etc.
 concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea unei conversaţii pe diferite teme de interes
 exerciţii de primire sau de oferire a unor complimente;
 jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla dacă …” ;
 formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea obţinerii unor informaţii sau pentru satisfacerea curiozităţii (Cine? Unde? Ce?
Când? ).

4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale
Activități de învățare
 scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte (propoziţii) şi simboluri/ desene;
 redactarea, din proprie iniţiativă, a unor poveşti, jurnale, poezii etc., prin care copilul să îşi exprime bucuria, tristeţea, încântarea, mândria
etc.
 - realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitaţii la evenimente personale ori ale clasei, documente cu valoare utilitară în cadrul clasei
(orar, traseul unor excursii, hărţi simple care să marcheze obiective culturale din jurul şcolii etc.);

 confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare, în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale;
 prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, amuzante, surprinzătoare, a unor fapte bune.
II. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere și Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicarea atitudinii pozitive faţă de
sine şi faţă de ceilalţi (DP)
COMPETENȚE SPECIFICE
1.1.

Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate

Activități de învățare
 crearea unor ecusoane personalizate - crearea unor obiecte simple prin modelaj (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, materiale din
natură) care să exprime caracteristicile propriei persoane - prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, interviu) a trei aspecte
plăcute referitoare propria persoană - jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de mine
pentru că…”, „Mâncarea mea preferată este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de
mine atunci când…”;
 jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în faţa clasei, a rezultatelor activităţii;
 prezentarea trăsăturilor personale elementare în fișe de lucru.
1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală
 recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de igienă personală;
 rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă - realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte cheie care ilustrează reguli de
igienă;

 fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de igienă personală: corespondenţe, asocieri, consecinţe, completare de obiecte care
lipsesc, exprimare de opinii.
III.Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat (MEN)
COMPETENȚE SPECIFICE
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
Activități de învățare
 identificarea regulii de construire a unui şir de numere;
 identificarea surselor convenţionale de energie şi a unor surse alternative de energie;
 evidenţierea formelor de energie prin experimente simple;
 evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca surse de energie, prin utilizarea unor modele (ex.: morişcă, roată pusă în mişcare de o apă
curgătoare).

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural
Activități de învățare
 activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a colţului verde din clasă;
 utilizarea unor unelte şi materiale de curăţare a mediului (greblă, mănuşi de protecţie etc.);

 refolosirea unor materiale în cadrul unor activităţi (ex.: paharul de la iaurt pentru decorare şi utilizarea ca ghiveci pentru plante, folosirea
unor imagini din pliantele publicitare pentru crearea unor şiruri, pentru ilustrarea anotimpurilor etc.);
 identificarea importanţei energiei în viaţa omului,a modalităţilor de economisire a energie;
 exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la anumite atitudini şi comportamente observate în mediul înconjurător;
 identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul înconjurător.
 plantarea unor arbori/arbuşti.
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
 realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile;
 recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea unei plante verzi ca urmare a explorării fenomenului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.);
 recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale asupra corpurilor de pe Pământ – căderea liberă;
 realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se întâmplă într-o navetă spaţială?” etc.;
 recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi căldură şi importanţa acestuia în menţinerea vieţii;
 identificarea unui şir de efecte ale unei pene de curent şi recunoaşterea nevoii de surse alternative de energie;
 identificarea căilor de economisire a energiei electrice şi recunoaşterea caracterului limitat al energiilor convenţionale;
 identificarea efectelor pozitive/negative ale Soarelui asupra Pământului;
 identificarea efectelor pozitive şi negative produse de precipitaţii;
 organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”.

IV. Realizarea de creaţii funcţionale şi/ sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse(AVAP)
COMPETENȚE SPECIFICE
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
Activități de învățare
 descrierea materialelor folosind drept criteriu proprietăţile lor;
 identificarea materialelor cu care au fost confecţionate diferite produse;
 gruparea produselor în funcţie de materialele din care au fost confecţionate;
 familiarizarea cu modul în care iau naştere obiectele din jurul nostru: Povestea hârtiei, Povestea unui nasture, Povestea unui caiet etc.
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
Activități de învățare
 - realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în grup, folosind tehnici variate – Exemplu: stropire, suflare, ştampilare, tragere şi
zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, decolorare cu
pic etc.
2.3. Realizarea de obiecte/ construcţii/ folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
Activități de învățare
 realizarea de picturi pe folie de plastic pentru decoruri utile în serbări.
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă

Activități de învățare
 vizionarea de scurte documentare despre obiectele familiare, având ca subiect „Cum se fabrică?”;
 vizite la fabrica de mobilă, la moară, la covrigărie - folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obţine fâşii de hârtie ce pot fi rulate prin
tehnica Quilling şi transformate în podoabe sau obiecte de decor;
 transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire etc.

Unităţi de
învăţare
1.Aleg
sănătatea

2. Făuritorii
de profesii

An școlar 2020-2021
Conţinuturi

Competenţe
specifice
1.1.Reguli de
igienă în
contextul
COVID-19

Discuții legate de reguli de igienă.
Conturarea corpului, cântărire, stabilirea înălțimii.
Experiment- Săpunul- dușmanul virusilor și bacteriilor
https://www.youtube.com/watch?v=1jGYnXDpFAY

1.2.Carieră
STEM- Medicii
viitorului

De vorbă cu medicul
Apa- secretul longevității
Experiment: Observă bacteriile (anexa 1)

2.1.Carieră
STEMProfesorul
viitorul
La multi ani,
dragi profesori!

Va fi nevoie de profesori în viitor? Cum vor fi profesorii
în viitor? Brainstorming- Harta profesiilor
La multi ani de la distanță! Experiment –Telefoane din
pahare de hârtie- transmiterea unui mesaj si realizarea
unei felicitări pentru doamna învățătoare
https://www.youtube.com/watch?v=J367ByWxhnM

2.2.Școala ideală Elevii în grupe de câte doi vor proiecta școli virtuale după
Carieră STEM- propria imaginație cu ajutorul programului- Tinkercad.
Programatori IT https://www.tinkercad.com/

Nr. Săptămâ- ObservaOre
na
ții
2
S1

S2

S3
2

S4

3.Arhitecții
alimentelor

3.1. Micii
bucătari

Pot fi bucătarii înlocuiți de roboți? Discuții libere, ppt
Piramida alimentelor
Experiment – Cantitatea de apă dintr-un fruct.
https://www.noi-orizonturi.ro/wpcontent/uploads/2019/10/STEM_Caiet_Primar.pdf

2

3.2.Din secretele Micii patiseri- schimb de mărfuri. Calculăm masa
bucătarului
produselor de patiserie
Ce era -trocul- în vechime?
Experiment -Artificii în borcan/pahar
https://www.youtube.com/watch?v=CpSNZwBCd-I
4.Culorile
toamnei în
natură

4.1.Carieră
STEM- Botanist

Studierea unor plante ornamentale și de consum- Ierbarul 2
clasei
Experiment- Garoafe multicolore
https://www.youtube.com/watch?v=UVUP-2fXZoI

4.2. Carieră
Fară de insecte viața nu are putea exista. Discuții, ppt
STEM- Etmolog Experiment- Fluturele (anexa 2)

5.Televiziunea 5.1.Transmisiuși internetul
ni fară fir
viitorului
Carieră STEMFizician

Tipuri de unde
Experiment – Detectiv de unde electromagnetice (anexa 2
3)

S5

S6

S7

S8

S9

S10
5.2.Cum vor fi
gadget-urile
viitorului

6.Generozitate 6. Carieră
și empatie
STEM-Asistarea
persoanelor în
vârstă

Filmulețe educative, desene creative realizate de elevi
Experiment – Bruiază semnalul (anexa 4)
Cum vor fi gadget-urile viitorului?
https://www.youtube.com/watch?v=GzPNCB961NM
Ce vor face viitorii asistenți sociali?
Dăruim cu drag persoanelor cu dizabilități
Atelier de Crăciun- voluntariat
Experiment - Cel mai înalt turn din jeleuri și scobitori
https://ro.pinterest.com/pin/112871534401612710/

2

Experiment- Fulgi de zăpadă speciali
https://www.youtube.com/watch?v=pMCIyaXV_78&t=2s
7.Inginerii

8.Protejăm
natura

7.1.Carieră
STEM
Ingineri
constructori

Tipuri de construcții și noi materiale eficiente
Experiment- Inginerie arctică (anexa 5)

7.2.Carieră
STEM- Inginer
în robotică

Ajutorul lui Moș Crăciun
Experiment- Roboțel de transport (doi ingineri
informaticieni vor realiza un miniroboțel, prezentând
online etapele de lucru și produsul final)

8.Carieră
STEMNaturalist

S11S12

S13

2
S14

Ziua Mondială a Rezervațiilor naturale
Experiment: Plute pentru insule pustii (anexa 6)

1

S15

9. Cine ne
protejează?

10.Sculpturi
ale viitorului

9.Cariere STEM:
Cum ne vor
Echipamente ale viitorului: supravegherea automobilelor 1
proteja polițiștii cu pilot autonom pe drumurile publice etc
și pompierii în
Experiment: Condu o mașină (anexa 7)
viitor?

10.1.Brâncuși
Carieră STEM:
Programatori IT

10.2.Și iubirea
este o meserie

11.Versuri și
culoare

11.1. Carieră
STEM:
Tehnician
colorist
11.2.Carieră
STEM:
Scriitorii
viitorului

Despre operele marelui sculptor român
Experiment: Sculptăm online (Tinkercad)

S16

S17
2

S18
Dragobetele la români
Experiment: Inimioară cu bule (anexa 8)

Cum și de unde se obțin culorile? PPT.
Experiment: Creează un curcubeu ( anexa 9)
Cum vor arăta cărțile în viitor?
Experiment: Cartea clasa I (ppt, word)

2

S19

S20

12.
Descoperim
natura

13.Terra, casa
noastră dragă

14.Calea
dreptății

12.1.Carieră
STEM: Biolog
marin

Descoperim mările, oceanele și toate vietățile ce locuiesc
acolo. Dicuții, documetare.
3
Experiment: Ploaie în pahar (anexa 10)

12.2. Carieră
STEM:
Deondrolog

Povestea copacilor. Discuții. ppt.
Experiment: Cum determin vârsta unui copac?
https://yolkki.ru/ro/krasota/opredelenie-vozrasta-derevas-ispolzovaniem-prosteishih

12.3. Carieră
STEM:
Meteorolog

Cum va fi vremea? Calendarul vremii.
Experiment: Îmi construiesc o giruetă (anexa 11)

13.1. Carieră
STEM: Geolog

Despre roci și meseria de geolog. Discuții, documentare.
Experiment: Fii geolog- testul acid al rocilor.(anexa 12)

13.2. Carieră
STEM:
Cercetător de
mediu

Cum putem preveni poluarea aerului, apei si a solului?
Brainstorming- creare afise
Experiment: Provocarea filtrelor de apă ( anexa 13)

14.1 Avocat

Care sunt atribuțiile unui avocat? Drepturile copilului.
Joc de rol: Constituția Lunară
Experiment: Crează cratere lunare (anexa 14)

S21

S22

S23

2

S24

S25

2

S26

14.2. Procuror

15. Totul este
matematică

16. În înaltul
cerului

Vizită virtuală la judecătorie. Discuții.
Experiment: Dreptul plantei la lumină (anexa 15)

15.1.Matematici- Totul este matematică
an
Experiment: Picături pe monedă (anexa 16)

16.1. Carieră
STEM:
Astronaut

S27

2

S28

Azi sunt un mic bancher.Vizită virtuală la bancă. Discuții
Atelier BCR-Școala de bani

S29

Documentare
despre
pregătirea
și
misiunea
astronauților.Discuții
Experiment: De ce gravitează planetele? (anexa 17)

S30
2

16.2.Carieră
STEM:
Astronom

Documentare despre astronomi.Discuții.
Experimente: Cadranul solar (anexa 18)
Discutăm cu singurul astronaut român- Dumitru Prunariu
https://www.youtube.com/watch?v=kg0i161-wIk
Cine este și ce face un astronom?
https://www.youtube.com/watch?v=hzjetXyrI4U
Modelăm -Sistemul nostru Solar

S31

Activităţi finalizatoare:
1. Experimente utile.
2. Alcătuirea unui portofoliu personal cu fișe de observații.
3. Colaje şi machete.

Modalităţi de evaluare





probe orale: asigurarea feed-back-ului oră de oră;
observarea sistematică a elevilor;
autoevaluarea;
probe practice: machete (evaluare pe parcursul anului școlar);

 portofoliu la finalul fiecărui semestru.(evaluare sumativă)

Anexa 1

Anexa 2
Experiment- Fluturele
Copiii vor dori să facă acest lucru din nou și din nou, ceea ce este minunat, deoarece are nevoie doar de câteva articole
din bucătărie. Iată de ce veți avea nevoie pentru a începe.
MATERIALE PENTRU ACTIVITATE
Baloane
Marker permanent negru
Oţet
Praf de copt
Recipient gol gol
Tavă
Pâlnie
Lingură de măsurat
INDICAȚII PENTRU PROVOCAREA BUTTERFLY STEM
1. DESENEAZĂ un fluture pe un balon pe o parte.
2. Desenați o omidă pe același balon pe cealaltă parte.
3. Umpleți recipientul de plastic gol cu oțet. Ai nevoie doar de puțin pentru a face această reacție.
4. Apoi umple balonul cu bicarbonat de sodiu introducând o pâlnie în deschidere și plasând o lingură în pâlnie pentru
a umple interiorul balonului.

5. Atașați balonul la recipientul de plastic cu oțet. Aveți grijă să nu vărsați bicarbonat de sodiu în interiorul
recipientului. Când agățați balonul, asigurați-vă că îl agățați pe partea omidă și vorbiți despre cum omida formează o
crisalidă care atârnă.
Amestecând oțet și bicarbonat de sodiu pentru a face balonul fluture
6. Acum este timpul pentru Provocarea STEM !!! Poate să-ți facă fluturele să crească?
Încurajați-l pe copil să ridice balonul omidă și să permită bicarbonatului de sodiu să se umple în recipient. UITA-te si
vezi ce se intampla in continuare !!!!
7. SURPRIZĂ! Balonul dvs. se va umple cu gazele eliberate de reacția chimică dintre oțet și bicarbonat de sodiu.
Cum functioneazã? Când se amestecă bicarbonatul de sodiu și oțetul, eliberează dioxid de carbon (acesta este același
gaz care se află în bulele din băuturile carbogazoase).
Faceți această activitate științifică un pas mai departe în proiectarea STEM, încurajându-i să ...
 Utilizeze tehnologia pentru a cerceta modul în care omidele se transformă cu adevărat în interiorul crisalidei lor
în omizi.
 Foloseasca ingineria pentru a construi propriul fluture care stă sau zboară.
 Utilizeze matematica pentru a calcula rata de creștere a omidei în raport cu cantitatea de bicarbonat de sodiu și
oțet utilizate.
Odată ce te gândești la asta, ideile cresc și cresc pentru activitățile axate pe STEM cu acest proiect.

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18
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