
GRILS IN STEM PREZINTĂ

Activități interactive din domeniul STEM

Descriere

Echipa Girls in STEM propune un program complex de activități pentru elevi de gimnaziu și liceu. Scopul acestui program este de a trezi
interesul pentru domeniul STEM și combaterea stereotipului că știința este prea teoretică și plictisitoare. Activitățile alese pentru acest program
arată aplicabilitatea cunoștințelor științifice prin activități interactive. În continuare puteți vedea cele 4 categorii de activități incluse în acest
document:

1. Traininguri/Lecții teoretice incoporate cu probleme sau jocuri de logică
2. Experimente din domeniul STEM
3. Activități de echipă și amuzament
4. Propuneri de filme și documentare cu subiecte din domeniul STEM

Prezentarea programului de activități:

1. Traininguri/Lecții teoretice incoporate cu probleme sau jocuri de logică

Denumirea Descrierea Durata Link

Teoria
jocurilor

Activitatea include un mic training despre teoria jocurilor și aplicabilitatea
acestora. Apoi, urmează un atelier din 2 probleme:

20 min - training
40 min - problemele

https://docs.google.com/docu
ment/d/1vWjEKhGyDX4wN

https://docs.google.com/document/d/1vWjEKhGyDX4wNgTWSh5WY-QxxYaACnCyUD3vRRrdJNo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vWjEKhGyDX4wNgTWSh5WY-QxxYaACnCyUD3vRRrdJNo/edit?usp=sharing


- Dilema prizonierului
- Jocul cu pirații

În cadrul acestor jocuri copii se vor diviza în echipe și vor încerca să rezolve
aceste probleme. Pentru a le ușura procesul de gândire, se vor oferi batoane
de ciocolată și drajeuri pentru a încerca posibile combinații.

gTWSh5WY-QxxYaACnCyU
D3vRRrdJNo/edit?usp=sharin
g

Criza
energetică

Activitatea propune abordarea crizei energetice cu care se confruntă țările
europene, inclusiv Republica Moldova în ziua de azi. În cadrul acestui
training, copii se vor familariza cu conceptul energiei, ce este aceasta și cum
e posibil de creat. La fel, se va discuta de ce energia este atât de importantă
pentru viața noastră de zi cu zi. Un scurt istoric va prezenta evoluția
tehnologiilor și modului de producere a acesteia. În final, copii vor afla
despre cele mai noi metode de producere a energiei și cum acestea pot ajuta
invinge criza energetică globală.

40 min

2. Experimente din domeniul STEM

Denumirea Descrierea Durata Link

Plastic din
lapte

Ce poți face din lapte? Brânză, unt, frișcă, smântână, iaurt, înghețată și...
plastic! Ești surprins de plastic? Este adevarat. De fapt, de la începutul anilor
1900 până în jurul anului 1945, plasticul fabricat din lapte a fost destul de
comun. Acest plastic, cunoscut ca plastic de cazeină sau sub denumirile
comerciale Galalith și Erinoid, a fost folosit pentru fabricarea nasturilor,
cataramelor decorative, mărgelelor și a altor bijuterii, precum și a stilourilor,
oglinzilor de mână, seturilor de pieptene și periilor fanteziste.

40 min + jumătate de
zi pentru a vedea
efectul

https://docs.google.com/doc
ument/d/1Pfd7_qLaZTAJ50
w1xJugG3NovlE-GKMOeJ
RZU7skcf0/edit?usp=sharin
g

Slime Dacă te-ai jucat vreodată cu un slime, știi că acesta poate fi foarte distractiv
prin elasticitatea și ușurința sa. Poate ați observat că unele tipuri de slime se
simt diferit față de altele. Te-ai întrebat vreodată de ce slimeul se comportă

30 min https://docs.google.com/doc
ument/d/1xmHF2VA1aStQS
DqILYstqRZEpjAXsLtKLv
BT52fFqgQ/edit?usp=sharin

https://docs.google.com/document/d/1vWjEKhGyDX4wNgTWSh5WY-QxxYaACnCyUD3vRRrdJNo/edit?usp=sharing
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așa? Totul are legătură cu chimia. Chimia este studiul materiei, adică a tuturor
corpurilor și substanțelor din jurul nostru. Chimiștii sunt interesați să afle
componența diferitor materii, cum ar fi slimeul, din ce sunt făcute, cum se
comportă și cum pot fi transformate în alte materiale.

g

Bule de
săpun

Toată lumea iubește bulele! Dar cum se formează acestea și ce le face să
plutească în aer?

Secretul unei bule este ceva numit tensiune superficială - o legătură invizibilă
care ține moleculele de apă împreună. Apa este o moleculă polară, deci are
capete asemănătoare magneților, care se atrag reciproc. După ce moleculele
de apă se aliniază, acestea se lipesc împreună și crează o tensiune superficială.

În acest experiment se va testa formula perfectă pentru bulele de săpun

45 min https://docs.google.com/doc
ument/d/1RGqs4v4NXsMx5
WQgeNcIqT7mU4dxfq1Yi6
gq3hlfpDw/edit?usp=sharing

Provocarea
Turnul de
Hârtie

În întreaga lume, inginerii au proiectat o mare varietate de turnuri în diferite
forme și dimensiuni. Spre deosebire de clădirile obișnuite și zgârie-norii, care
au în mod obișnuit camere (birouri, apartamente etc.) la fiecare etaj, turnurile
de observație pot avea o structură în mare parte „goală” cu o punte de
observație în vârf. Alte structuri similare care au un cadru gol cu o sarcină
mare în partea de sus pot include turnurile de apă și turnurile radio.

Scipul experimentului este de a construi cel mai înalt turn posibil folosind
doar hârtie și bandă adezivă, dar totodată, turnul trebuie să susțină și o cutie
de mâncare în partea de sus.

45 min https://docs.google.com/doc
ument/d/1VjMo6hh1aphRc
KpeABHJ0Vniv43mt-oSxX
GYkHj8rlM/edit?usp=sharin
g

Cristale
Rock Candy

Știai că poți să-ți faci propriile cristale? Este un proces ușor și nu necesită un
efort mare de muncă. Deci ce mai aștepți? Află cât de mari pot crește
cristalele de zahăr urmând acest experiment!

30 min pentru
preparea soluției + 1-2
zile pentru a vedea
creșterea

https://docs.google.com/doc
ument/d/1JU94JEjk7HKsEK
3zZEBvH5-0D9J8Bj1bFdZs
D1icIps/edit?usp=sharing

Hârtie de
Orez

Ai întâlnit vreodată o „hârtie” în farfuria dvs. – poate sub formă unei hârtii
subțiri pentru rulouri sau pentru decorarea torturilor? Te-ai întrebat vreodată

60 min https://docs.google.com/doc
ument/d/1YYQHVzJ4Imu-u
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cum se leagă această hârtie de cea pe care scrii? Veți afla în această activitate!
In plus, puteți descoperi o nouă rețetă pentru a face hartie comestibilă!

sEb4oCG93PT7hZmyCOsg
SdaeemU6iY/edit?usp=shari
ng

3. Activități de echipă și amuzament

Denumirea Descrierea Durata Link

Curs pe stații Concurs distractiv ce include activități fizice atât și intelectuale. Copii vor fi
împărțiți în grupuri cu scopul de a efectua mici jocuri la fiecare stație trecută.
Echipa care reuș

40 min https://docs.google.com/doc
ument/d/1AEjiiCZl3jmykl8
OXWEzhGKrpr5dKlid/edit
?usp=sharing&ouid=10821
4851924985914153&rtpof=
true&sd=true

Cine este
cine?

Joc de mimică cu profesii din domeniul STEM. Copii vor primi o listă de
profesii din domeniul STEM și descrierea acestora pentru a se familiariza cu
acestea. Apoi, copii se vor diviza în două grupuri. Scopul grupurilor este de a
ghici profesia care o arată un/o membru/ă a echipei timp de 60 secunde.
Echipa care reușește să ghiceastă cele mai multe profesii câștigă!

30 - 40 min

4. Propuneri de filme și documentare cu subiecte din domeniul STEM

Denumirea Descrierea Durata Link

Dilemma
Socială
(The Social
Dilemma)

Foști angajați ai Google, Facebook, Twitter, YouTube și mulți alți giganți IT
vorbesc despre evoluțiile lor pentru companii, de ce au renunțat și despre
modul în care algoritmii pe care i-au dezvoltat afectează negativ viața
oamenilor și în special a copiilor.

1 h 30 min https://gidonline.io/film/so
cialnaya-dilemma/
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Radioactiv Mânați de pasiunea pentru explorare, au schimbat lumea pentru totdeauna.
Această poveste este despre cât de mari descoperiri pot duce la dezastre
teribile. Pierre și Marie Curie. Iubitori, descoperitori, genii.

1h 50 min https://kinogo.zone/films/3
210-opasnyy-element-radi
oactive-movie-v1-v2.html

Figuri
ascunse

Filmul se bazează pe evenimentele de la începutul anilor ’60, când a fost
lansat programul spațial Mercur și prima lansare orbitală cu echipaj uman a
Statelor Unite a fost efectuată în 1962.

1h 30 min https://mk4.moekino.net/
movies/skrytye-figury-201
6-smotret-onlayn-966036
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https://kinogo.zone/films/3210-opasnyy-element-radioactive-movie-v1-v2.html
https://kinogo.zone/films/3210-opasnyy-element-radioactive-movie-v1-v2.html
https://mk4.moekino.net/movies/skrytye-figury-2016-smotret-onlayn-966036
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