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Despre proiectul 
Schools Tune Into Mars 

Obiectivul general al proiectului Schools Tune Into Mars (STIM) este acela 
dede a furniza materiale didactice pentru dezvoltarea de lecții inovatoare pe teme din domeniul Științelor 
Pământului și ale Spațiului, în general, și al planetologiei, în particular. Resursele pentru învățare care 
stau la baza proiectului se fundamentează pe cele mai recente descoperiri din cercetarea spațială, 
precum și pe cele mai noi abordări educaționale, venind în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare 
profesională a profesorilor prin asigurarea unei mai bune înțelegeri a conceptelor științifice specifice 
planetologiei și seismologiei planetare și a cadrului de utilizare a acestora.
ProiectulProiectul STIM reunește o rețea de școli și organizații interesate de educația privind cercetările 
spațiale și de studii legate de planeta Marte. Astfel, STIM oferă repere suficiente și adecvate pentru 
susținerea activităților de instruire inovatoare, dezvoltate ca parte a unui proces de co-creație între 
cercetători și profesori.
SchoolsSchools Tune Into Mars a fost inițiat ca un proiect cu multipli beneficiari, finanțat prin Programul 
Erasmus +, un parteneriat coordonat de Liceul International Valbonne (Franța), European Schoolnet 
(Belgia), Asociation Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Spania) și Institutul 
Național pentru Fizica Pământului (România).
Mai multe activități complementare vor fi dezvoltate ca parte a proiectului STIM, printre care:
●●  Un document programatic bazat pe resursele STIM (ex. activități practice, activități bazate pe 
datele înregistrate pe Marte, experimente și webinarii dedicate profesorilor) fundamentat de un studiu 
care evaluează necesitatea și oportunitatea resurselor STIM pentru profesori.
●  Un ghid metodologic care susține utilizarea resurselor inspirate din misiunile spațiale în activitatea 
didactică.
●●  Un curs online gratuit (MOOC), intitulat „Bring Mars missions into the classroom”, care va oferi 
formare profesională online profesorilor pentru a utiliza materiale didactice inovatoare bazate pe 
misiunile spațiale pe Marte în sălile de clasă.
●  Recomandări pentru crearea unei rețele Mars-Edu care să faciliteze colaborarea inovatoare pe 
termen lung pe teme educaționale legate de cercetarea spațială și misiunile pe Marte.
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 Tabel I. Abilitățile STEM și definițiile acestora.

Creativitate Creativitatea reprezintă capacitatea de a obține un rezultat care este deopotrivă 
original, inovator și contextualizat/ adaptat unei probleme...
Este esențial ca elevii să fie ajutați să exploreze dincolo de limitele propriei cunoașteri, 
deconstruind, reconstruind și restructurând-și ideile. Dar, în egală măsură, să le fie 
permis să facă greșeli, astfel încât să aibă curajul să își asume riscuri.

Colaborare Echipele din laboratoare sunt compuse din cercetători, fiecare cu propria specialitate și 
fiecare contribuind cu câte un element specific la cercetarea grupului. Este fundamental 
ca elevii să învețe să lucreze împreună pentru a rezolva o problemă științifică.

3

Abilitățile științifice dezvoltate în domenii precum matematica, științele pământului și 
inginerie sunt fundamentale și trebuie aplicate în căutarea de soluții.

Abilități 
științifice

Această metodă constă în identificarea unei probleme științifice, explorarea potențialelor 
ipoteze, proiectarea experimentelor și testarea repetitivă a acestora pentru a fi siguri de 
validitatea rezultatele obținute.

Metoda 
științifică

Abilități de 
investigație

Tehnicile de investigare constau în observarea și analizarea situațiilor complexe. Dar 
ele presupun și interpretarea rezultatelor obținute pentru împărtășirea și reflecția 
asupra răspunsurilor. 
Elevul contribuie activ la investigație.

Abilități 
STEM Definiție

Rezolvarea de 
probleme

Formarea elevilor pentru a identifica o problemă științifică presupune dezvoltarea 
capacităților de a observa și analiza o situație complexă din viața reală.

Predarea STEM contribuie la formarea gândirii critice prin reflecția asupra lumii reale și 
evoluția acesteia dintr-o perspectivă științifică.
Elevul va învăța să observe, să analizeze o situație complexă, să examineze fapte 
științifice înainte de a trage o concluzie.

Gândire critică

Abordarea inovatoare a 
activităților STEM

Acest ghid își propune să orienteze și să susțină profesorii în implementarea educației STEM 
(știință, tehnologii, inginerie, matematică) în domeniile planetologiei și seismologiei planetare.
Aceste domenii aduc o perspectivă specifică, pe lângă celelalte perspective STEM, care 

îmbogățește prin abordări etice ale problemelor reale și actuale ale societății.

Abilitățile STEM sunt abilități de rezolvare a unor probleme din viața reală pasibil a fi 
dezvoltate de către elevi la clasă (tabelul I).

Abilități STEM

În timp ce cuvântul STEM poate fi interpretat ca acronim pentru Știință, Tehnologie, 
Inginerie și Matematică, acesta poate fi, de asemenea, tratat ca un întreg, reprezentând 
predarea și învățarea integrată a științelor. Luăm de exemplu definiția de mai jos:

„Educația STEM reprezintă o abordare interdisciplinară a învățării, în cadrul 
căreia concepte academice riguroase sunt conectate cu probleme din lumea reală, 
elevii aplicând Știința, Tehnologia, Ingineria și Matematica în situații ce 
interconectează școala, comunitatea, cariera și contextul global ceea ce permite 
dezvoltarea competențelor STEM și, deopotrivă, a competitivității pentru o 

economie modernă."  (Tsupros, 2009)

Predarea activităților STEM



Abilitățile STEM sunt la mare cerere în aproape orice carieră profesională. În timp ce 
specializări precum cele de inginer sau cercetător de mediu ar putea fi unele dintre primele 
locuri de muncă ce ne vin în minte când ne gândim la domeniul STEM, aceste abilitățile sunt 
de fapt necesare pentru toate carierele și nivelurile de specializare din domeniul 
planetologiei (Tabelul II).

StudiazăCarieră Abilități STEM

- Rezolvarea de probleme
- Creativitate
- Abilități de investigație
- Metoda științifică

Materialele din interiorul Pământului și distribuția lor spațială, 
procesele prin care se formează și care le distrug și evoluția 
Pământului.

Geologi

- Rezolvarea de probleme
- Abilități științifice
- Metoda științifică
- Colaborare

Clima, definită ca totalitatea fenomenelor meteorologice care 
caracterizează starea medie a atmosferei unei regiuni. 
Evoluția climatului, precum și distribuția planetară a 
principalelor așa-numite zone climatice.

Climatologi

- Rezolvarea de probleme
- Abilități științifice
- Metoda științifică
- Colaborare

Obiectele cerești, inclusiv lunile planetelor, stelele, galaxiile și 
cometele; distribuția lor spațială precum și evoluția sa de-a 
lungul timpului.

Astronomi

- Creativitate
- Abilități științifice
- Metoda științifică
- Colaborare

Cutremurele și fenomenele conexe, precum tsunami. 
Propagarea undelor seismice și evoluția seismicității de-a 
lungul timpului geologic.

Seismologii

- Rezolvarea de probleme
- Creativitate
- Gândire critică
- Colaborare

Desfășoară misiuni în spațiul extraterestru în scopuri științifice 
și tehnologice.

Astronauți

- Creativitate
- Abilități științifice
- Gândire critică
- Colaborare

Vulcanii, magmele și produsele vulcanice. Procesele care 
provoacă vulcanism, precum și peisajele vulcanice tipice.

Vulcanologi

- Rezolvarea de probleme
- Creativitate
- Abilități științifice
- Colaborare

Proiectarea și construirea aeronavelor; acestea pot fi conduse 
de oameni sau automatizate. Investighează materiale și 
combustibili noi pentru navetele spațiale.

Ingineri 
aeronautici

- Creativitate
- Abilități de investigație
- Metoda științifică
- Colaborare

Compoziția și structura diferitelor straturi ale atmosferei cu 
accent pe fenomenele meteorologice care au loc în partea de 
jos a acesteia (troposfera)

Meteorologi

- Rezolvarea de probleme
- Abilități de investigație
- Metoda științifică
- Colaborare

Originea, evoluția și viitorul posibil al Universului, de la Big 
Bang până în zilele noastre, precum și posibila evoluție 
viitoare.

Cosmologi

- Rezolvarea de probleme
- Abilități științifice
- Metoda științifică
- Colaborare

Proprietățile fizice ale suprafeței și interiorului Pământului, 
inclusiv câmpurile magnetice, electrice și gravitaționale; 
comportamentul său mecanic, în special transmiterea undelor 
seismice prin straturile sale.

Geofizicieni

- Rezolvarea de probleme
- Abilități științifice
- Metoda științifică
- Colaborare

Compoziția materialelor din care este format Pământul, cum ar 
fi rocile și sedimentele, precum și compoziția substanțelor 
chimice găsite în apele subterane și de suprafață.

Geochimiști

Tabelul II. Abilități STEM, cariere și domenii de studiu. 4
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Filozoful grec Aristotel este uneori numit și părintele metodei științifice, dar mulți alții au 
contribuit deopotrivă la dezvoltarea sa de-a lungul timpului.

Printre aceștia sunt incluși savantul islamic Ibn al-Haytham, care a dezvoltat un demers 
pentru formularea unei ipoteze și experimentarea sistematică și Sir Francis Bacon, care a 
subliniat importanța raționamentului inductiv.

Sir Isaac Newton s-a bazat atât pe raționamente inductive, cât și deductive pentru a explica Sir Isaac Newton s-a bazat atât pe raționamente inductive, cât și deductive pentru a explica 
rezultatele experimentelor sale, iar Galileo Galilei a subliniat ideea că rezultatele ar trebui 
să fie reproductibile/ replicabile.

Alte personalități celebre care au contribuit la dezvoltarea metodei științifice îi include pe 
Karl Popper, care a introdus conceptul de falsificare și Charles Darwin, cunoscut pentru uti-
lizarea mai multor canale de comunicare pentru a împărtăși concluziile sale.

Abordarea științifică

Metoda științifică este un mod de a 
genera cunoaștere în urma 
formulării și testării unei ipoteze 
(Fig. 1). Această metodologie este 
utilizată pentru a răspunde la 
întrebări dintr-o diversitate de 
discipline chiar și non-științifice, 
inclusivinclusiv antreprenoriale. Metoda 
științifică oferă o metodă logică, 
sistematică de a răspunde la 
întrebări și a înlătura caracterul 
subiectiv prin a cere ca fiecare 
răspuns necesită să fie validat prin 
dovezi obiective care pot fi 
replicate.replicate.

Nu există o modalitate unică de a 
enumera etapele metodei științifice. 
Indiferent de modul în care sunt 
documentați pașii, scopul metodei 
științifice este acela de a colecta 
date care vor valida sau invalida un 
raport de tip cauză-efect. Metoda 
științificăștiințifică este adesea realizată în 
mod liniar, dar abordarea poate fi 
deopotrivă ciclică, deoarece odată 
ce o concluzie a fost formulată, ea 
poate genera și mai multe întrebări.

Figure 1. Méthode scientifique
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Practici pentru învățarea 
activă

ÎBIȘ adoptă principiul lui John Dewey potrivit căruia educația începe cu curiozitate (Savery, 
2006) și îi face pe elevi/ studenți să parcurgă toate etapele cercetării științifice: să formuleze 
o întrebare, să dezvolte o ipoteză, să planifice cum să testeze această ipoteză, să colecteze 
date, să analizeze rezultatele și să le împărtășească colegilor (Pedaste și colab. 2015). ÎBIȘ 
este ideală pentru educația științifică, deoarece face învățarea mai aplicată și este perfectă 
pentru a învăța cum funcționează cercetarea. Elevii învață cum să formuleze întrebări ale 
căror răspunsuri să le afle prin experimentare. Profesorul are atât rol de facilitator, cât și de 
instructoinstructor, făcând să fie o metodă intermediară în comparație cu facilitarea deplină din 
învățarea bazată pe probleme și instruirea din învățarea bazată pe proiect. Cu toate acestea, 
abordarea poate fi treptat transformată într-una orientată pe elevi; aceștia pot începe un 
proiect de ÎBIȘ de la o întrebare pusă de profesor, apoi pot veni cu propriile întrebări pentru 
a transfera ceea ce au învățat pentru a asigura o învățare de profunzime.

ÎBIȘ nu atinge doar creativitatea, rezolvarea de probleme și gândirea critică și analitică. Ea 
pregătește terenul pentru învățarea modului prin care sunt colectate și interpretate datele 
(alfabetizare științifică și informațională) și a modului în care se produc acestea, etic și fiabil. 
Toate acestea sunt abilități ale secolului 21, unde datele sunt disponibile pretutindeni și sunt 
integrate fiecărei dimensiuni a vieții.

Învățarea bazată pe probleme (ÎBP) este o metodă multi-disciplinară centrată pe elev, care a 
fost introdusă inițial în educația medicală ca modalitate de a contextualiza diferite subiecte 
(Newman, 2003). ÎBP își propune să îi facă pe elevi capabili să rezolve probleme din viața 
reală: de exemplu, să aplice cunoștințe din mai multe discipline și să poată lucra colaborativ. 
La urma urmei, problemele din lumea reală sunt rareori rezolvate de o singură persoană 
utilizând metode subsumate unei singure discipline.

OO activitate ÎBP constă în a lucra pornind de la o întrebare deschisă, uneori vag formulată, 
fără nici o soluție oferită de către profesor. Elevii colaborează și concep singuri o soluție 
pentru problemă. Componenta cheie este centrarea pe elev; elevii sunt mai motivați atunci 
când sunt responsabili pentru soluția oferită și când întregul proces rămâne în grija lor 
(Savery, 2006). Decenii de cercetare au demonstrat că, deși studenții/ elevii care au 
experimentat ÎBP nu au neapărat un punctaj mai bun la examenele standardizate, ei sunt cu 
siguranță mai buni la rezolvarea de probleme (Strobel și van Barneveld, 2009).

ÎnvățareaÎnvățarea bazată pe proiect implică, de asemenea, învățare în colaborare și găsirea unei 
soluții la o problemă. Cu toate acestea, procesul și produsul final sunt de la început mai clar 
definite. Elevii lucrează la un proiect pentru o perioadă îndelungată de timp, un proiect care 
va genera o soluție la o întrebare complexă sau va rezolva o problemă complicată. Rolul 
profesorului este mai activ aici, deoarece, în mod obișnuit, se ivesc mai multe piedici în 
realizarea unui produs avansat precum o rachetă sau un habitat spațial, iar aceste obstacole 
marchează momentele în care profesorul poate interveni pentru a da instrucțiuni pe subiecte 
specifice.specifice.

Învățare bazată pe probleme, proiecte 
și provocări
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În cele din urmă, prin învățarea bazată pe provocări (ÎBPv) (Johnson și colab., 2009), elevilor 
li se cere din nou să găsească o soluție la o problemă. Cu toate acestea, li se oferă doar o 
„idee mare”, o problemă a societății pe care o abordează din perspectiva unei provocări 
formulate de ei înșiși (ex: dezinteresul în materie de matematică, prezența scăzută la 
alegerile electorale). În timp ce utilizarea tehnologiei poate fi considerată opțională în cadrul 
altor strategii educaționale, ea este în mod obligatoriu integrată în fiecare etapă a ÎBPv. 
Similar cu învățarea bazată pe proiecte, există un produs final, dar acest produs este 
determinatdeterminat pe parcursul procesului, nu definit de la început. Accentul este pus pe utilizarea 
TIC în colectarea de date și diseminarea rezultatelor.

Dacă ÎBIȘ introduce metodologia științifică în clasă, design thinking (DT) face același lucru 
pentru proiectare și prototipare. DT ajută elevii să-și dezvolte abilitatea necesară identificării 
problemelor și nevoilor sociale și ale mediului de afaceri. DT poate fi implementată în cadrul 
învățării bazate pe probleme sau proiecte; diferența este că problema este identificată de 
studenți/ elevi, iar produsul final reprezintă un prototip pentru rezolvarea problemei. Produsul 
este testat și rafinat în mai multe cicluri iterative. Studenții parcurg un ciclu de etape: (1) 
empatizare; (2) definire; (3) imaginare; (4) prototipare; (5) testare.

Într-o sală de clasă în care toți elevii interacționează cu instructorul, vor exista întotdeauna 
elevi care își vor pierde concentrarea de la tematica aflată în discuție, chiar și pentru a 
reflecta mai mult la un anumit moment din prelegere. Este o provocare să menții în 
permanență atenția întregii clase, deoarece fiecare elev are un mod diferit și un ritm diferit 
de învățare. Când utilizează materiale online, studenții/ elevii pot parcurge acasă materialul 
în ritmul lor. La rândul său, profesorul poate utiliza sala de clasă pentru a-i implica pe elevi în 
dezbateri, proiecte și acțiuni de grup. Învățarea mixtă și clasa răsturnată sunt strategii de 
instruireinstruire care ajută elevii să învețe în ritmul propriu și să-și aprofundeze învățarea prin 
folosirea eficientă a timpului în cadrul orelor de curs. Deși aceste concepte pot să se 
substituie reciproc, ele diferă ușor: în timp ce învățarea mixtă este un amestec între 
învățarea online și instruire-suport la clasă, clasă răsturnată presupune ca elevii să parcurgă 
materialul înainte de a veni la clasă și în timpul orelor de curs să primească sarcini de lucru 
și să realizeze proiecte.

Învățare mixtă (engl. blended learning) și 
clasa răsturnată (engl. flipped learning)

Design thinking
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PBS imersează elevii în mediul local, patrimoniul, culturile, peisajele, oportunitățile și 
experiențele lor. La baza PBE stă ideea că învățarea se poate realiza prin participarea la 
proiecte de servicii pentru școală sau comunitatea locală. Cercetările au atribuit PBS 
atributul de a îmbunătății implicarea studenților/ elevilor, performanțele academice și / sau 
eficacitatea personală în rolul de ocrotitori ai comunității locale. Un exemplu de PBS este 
pedagogia ecologiei civice. În această abordare, participanții se comportă ca protectori ai 
mediului înconjurător prin acțiuni precum grădinăritul comunitar, silvicultură comunitară și 
restaurarea bazinului hidrografic. Învățarea bazată pe proiecte poate fi, de asemenea, restaurarea bazinului hidrografic. Învățarea bazată pe proiecte poate fi, de asemenea, 
aplicată ca PBS, oferind elevilor șansa de a rezolva problemele din mediul local și de a 
ajuta la conservarea lui. PBS de succes are loc la școală sau în vecinătatea ei, este 
relevantă la nivel personal pentru cursant, sprijină comunitatea, este interdisciplinară, 
izvorăște din dragoste pentru locul natal, promovează înțelegerea relației dintre problemele 
regionale și cele globale și foarte important, alimentează un ciclu interactiv pozitiv de 
învățare.
Învățarea prin acțiune este o formă de învățare experimentală în care elevii își pun reciproc 
întrebări referitoare la anumite puncte de vedere personale și, într-un scenariu optim, 
generează o schimbare de paradigmă înainte de a aplica ceea ce au învățat în noi 
contexte. În contextul PBS, învățarea competențelor de acțiune implică luarea în comun a 
deciziilor, planificarea colaborativă, implementarea și evaluarea proiectelor și implicarea 
tinerilor în luarea de măsuri în probleme regionale.

Învățarea bazată pe acțiune (engl. action 
learning) și învățarea bazată pe un spațiu 
(engl. place-based education)

8



Permite elevilor să identifice o problemă, să facă presupuneri

Practici 
inovative în 
sala de 
clasă 

Această metodă permite inițierea 
unei dezbateri în care elevii se 
ascultă reciproc și vorbesc atunci 
când au nevoie. Încurajează 
exprimarea diferitelor puncte de 
vedere.

Acvariul

Expoziţia

Dezbaterea

Atelierul

World 
coffee

Practici inovative în sala 
de clasă 

Metoda acvariului propune o amenajare spațială 
care să îi plaseze pe toți participanții la același 
nivel, indiferent de nivelul lor de cunoștințe sau 
expertiză. 

Vorbitorii sunt așezați în centrul clasei (Fig. 3). 
Elevii care observă și ascultă dezbaterea sunt 
așezați de jur împrejur.
Putem identifica:Putem identifica:
- Observatori: elevi care ascultă în tăcere 
dezbaterea
- Vorbitori: studenți care dezbat rezultatele 
experimentelor. 

9

Loc liber

Vorbitori

Observatori
Figura 3. Aranjament spațial care plasează toți 

participanții la metoda acvariului.

Acvariul



Sala de clasă este organizată sub forma unui atelier și fiecare masă reunește un grup mixt 
de patru elevi pentru a proiecta experimentul și a scrie toate etapele procedurii care să le 
permită să își verifice ipoteza (Fig. 4).
Profesorul acoperă masa cu o foaie mare de hârtie și pune pe ea carioci colorate. Fiecare 
grup desemnează un lider.

Permite elevilor să realizeze experimente și să creeze proceduri

World coffee

Figura 4.- Organizarea clasei în “World coffee”.

Primul pas: Profesorul le cere elevilor să-și imagineze un experiment folosind diverse 
materiale și să-l scrie sau să-l deseneze pe hârtie. Profesorul oferă elevilor 10 min timp de 
gândire, informându-i că nu ar trebui să vorbească între ei.

Fiecare elev notează pe foaie (doar în caseta lor) propunerile sale. Totuși, elevii pot citi ideile 
celor din grup.

Pasul al doilea: Fiecare elev prezintă pe rând propunerile grupului și împreună decid ce idei 
vor să păstreze, apoi le notează în căsuța comună.

PasulPasul al treilea: liderul grupului va prezenta întregii clase conținutul căsuței comune în 
momentul predării proiectului.

Toate grupurile își prezentă ideile și apoi acestea sunt colectate pe tablă, urmând să fie 
realizate experimentele.

Ideile 
Principale

Elevul 1

Elevul 4

Elevul 2
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Elevii lucrează 
folosind o foaie de 
hârtie împărțită în 
casete individuale 
corespunzătoare 
numărului de 
participanți la 
atelieatelier.



Fiecărui elev îi este oferită o literă colorată 
pentru a distinge diferitele grupuri (Fig. 6).

FiecareFiecare grup trebuie să realizeze un poster 
(format A2) pentru prezenta rezultatul lor. 
Toate posterele vor fi fixate pe peretele 
clasei, ca într-o expoziție a unui muzeu. 
Apoi grupurile sunt amestecate: toți cei cu 
aceeași literă formează cinci grupuri noi.

grup
1

grup 
2

grup 
3

grup 
4

grup 
5

Elevu A prezintă posterul 
realizat de Grupul1-Atelier

Elevu B prezintă posterul 
realizat de Grupul 2-Atelier

Elevu C prezintă 
posterul realizat de 
Grupul 3-Atelier

Elevu D prezintă posterul 
realizat de Grupul 4-Atelier

Elevu E prezintă posterul 
realizat de Grupul 5-Atelier

Figura 6.-Organizarea clasei pentru Expoziție.

= elevul

Permite elevilor să realizeze diferite experimente

Permite elevilor să prezinte toate rezultatele și concluziile
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Mai multe experimente au loc în același timp. În fiecare grup, elevii își realizează propriul 
experiment (Fig. 5). Ei lucrează independent pentru a rezolva o parte din problemă și își 
notează rezultatele pe un poster. Fiecare grup trebuie să prezinte rezultatele în fața clasei.

Figura 5.- Organizarea clasei pentru atelier. 

Expoziţia

Atelierul



Permite elevilor să discute rezultatele lor

Elevii pot acum să tragă concluziile finale pe baza rezultatele tuturor experimentelor 
efectuate și să discute limitele rezultatelor pe care le-au obținut folosind această metoda.

O dezbatere este o discuție în care elevii își prezintă opiniile diferite, le justifică și le 
evaluează.

Clasa poate fi organizată în grupuri, cu o dezbatere la fiecare masă. Sau: un grup de experți 
(format din liderii de grup) grupați la o masă vizibilă pentru tot restului clasei și care vor 
conduce discuția.

ProfesorulProfesorul poate fi moderatorul grupului sau poate lăsa un elev să o facă explicându-i rolul 
său: să se concentreze pe gestionarea și desfășurarea discuției. Profesorul ar trebui apoi să 
poată da cuvântul, să conducă discuția prin întrebări, să stimuleze implicarea, să încurajeze 
exprimarea opiniilor divergente, să evite să își exprime propria opinie și să încheie discuția 
cu un rezumat.
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Dezbaterea 



Curriculumul științific 
specific (Tabelul III)

Mediul înconjurător al planetelor telurice

MeteorologiaMeteorologia planetelor telurice este caracterizată de 
prezența furtunilor, tornadelor, alizeelor, 
anticiclonilor... Zi de zi mișcările atmosferice 
modelează suprafața planetelor (Pământ - Marte) în 
funcție de fluctuațiile induse de variațiile sezoniere și 
de climă.

AerosoliiAerosolii sunt particule solide sau lichide suspendate 
în aer ce provin din procese naturale (eroziunea 
solului, incendii de pădure etc.) sau procese 
antropice. Deși sunt nocive pentru sănătate, ele sunt 
singurul element din atmosferă care răcește climatul. 
În funcție de compoziția lor chimică, aerosolii reflectă 
razele soarelui înapoi în spațiu și reduc astfel 
temperatura la nivelul solului.temperatura la nivelul solului.

1. Efectul 
zgomotul 
atmosferic 
asupra solului.
2. Măsurarea 
vitezei
vântului marțian.
3.3. Aerosolii 
primari şi 
impactul climatic 
asupra Terrei.
4.4. Aerosolii 
primari și 
impactul climatic 
asupra planetei 
Marte.
5. SEIS, un 5. SEIS, un 
seismometru 
foarte bine 
protejat.
6. 6. Variația 
diurnă a 
temperaturii pe 
planeta Marte.

Fizică – Ştiinţele 
Pământului

Matematică 
Ştiinţele 
Pământului

Fizică – Ştiinţele 
Pământului

FizicăFizică – Ştiinţele 
Pământului

Chimie– Ştiinţele 
Pământului

Matematică 
Ştiinţele 
Pământului 

- Capacitate de 
rezolvare a 
problemelor

- Creativitate

- Abilități de 
investigare

- Colaborare

ActivitateaCunoștințe științifice Abilități 
STEM 

Subiectele 
principale

Curriculum
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Caracteristicile planetelor telurice
PlanetologiaPlanetologia este știința ce se ocupă cu studiul 
planetelor. Studiind planetele și alte corpuri masive 
din Sistemul Solar și în special, încercând să 
determinăm diferențele și / sau asemănările lor 
fundamentale, putem afla multe despre trecutul 
planetei noastre și despre posibila evoluție a 
acesteia.
UneleUnele planete precum Marte au păstrat mărturii ale 
trecutului sistemului solar în craterele lor, în 
compoziția atmosferei și în urmele lăsate de 
schimbărilor produse la suprafață. Cele trei procese 
principale responsabile de pierderea căldurii stocate 
în timpul formării planetelor telurice dinspre interiorul 
fierbinte până la suprafața mai rece sunt: conducția, 
convecțiaconvecția și vulcanismul. Prezența unui câmp 
magnetic (Pământ) și pierderea acestuia (Marte) are 
un impact asupra vitezei de disipare a căldurii 
stocate.
.

Matematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului

Matematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului

FizicăFizică – Ştiinţele 
Pământului

Fizică – Ştiinţele 
Pământului

Matematică 
Ştiinţele 
Pământului

1. Modelul de 
răcire al 
planetelor 
telurice.

2. Măsurarea 
fluxului termic.

3. Câmpul 3. Câmpul 
magnetic.

4. Mișcarea de 
convecție din 
manta.

5. Cât de mare 5. Cât de mare 
este Sistemul 
nostru solar?.

- Capacitate de 
rezolvare a 
problemelor

- Abilități 
științifice

- Metoda 
științifică

- Colaborare- Colaborare

Activități detaliate pe pagina de 
internet: insight.oca.eu



ActivitateaCunoștințe științifice Abilități 
STEM 

Subiectele 
principale

Curriculum
Activități detaliate pe pagina de 

internet: insight.oca.eu

Geologia internă a planetei Marte versus 
Terra

SpreSpre deosebire de planeta noastră, a cărei structură 
internă este bine definită, cunoștințele despre 
alcătuirea internă a celorlalte planete din Sistemul 
Solar sunt încă foarte limitate. Geofizicienii încearcă 
să descifreze aceste enigme, aşa cum au făcut şi în 
cazul planetei Pământ. Marte este un obiectiv 
prioritar pentru ei datorită similitudinilor, dar şi a 
diferenţelor pe care le are cu planeta noastră.diferenţelor pe care le are cu planeta noastră.

Cu toate acestea, rămân multe necunoscute.

Aplicarea unor metode de monitorizare și 
investigație, precum cea seismologică, este 
importantă pentru a ne extinde cunoștințele asupra 
mecanismelor ce guvernează formarea și evoluția 
planetelor.

 1. Parametrii 
atmosferici şi 
impactul lor 
asupra datelor 
seismice.
2. Determinați 2. Determinați 
locația unui 
cutremur de pe 
Marte utilizând 
un singur 
seismometru.
3. Cum putem 3. Cum putem 
estima 
epicentrul unui 
cutremur de pe 
Terra utilizând o 
singură staţie 
seismică.
4. Mingi de 4. Mingi de 
plastilină: cum 
putem explora 
interiorul 
planetei Marte?
5. Mingi de 5. Mingi de 
plastilină: 
compararea 
planetelor
6.Seismograma
: un semnal 
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Fizică – Ştiinţele 
Pământului

Matematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului

MatematicMatematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului

Matematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului

MatematicMatematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului

Fizică – Ştiinţele 
Pământului

- Capacitate de 
rezolvare a 
problemelor

- Aptitudini 
ştiinţifice

- Metoda 
ştiinţifică

- Colaborare- Colaborare

Misiunea spațială pe Marte

MarteMarte a fost mereu ținta misiunilor spațiale, regulat 
vizitată de vehicule spațiale ce au aterizat pe 
suprafața planetei și sateliți lansați de pe Pământ. 
Mulți dintre ei se prăbușesc, se dezintegrează sau 
se pierd în spațiu. Trimiterea unei nave spațiale pe 
Marte este o provocare dificilă din punct de vedere 
tehnic și financiar care necesită multe pregătiri și 
simulări în condiții extremesimulări în condiții extreme

Fizică

Matematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului

MatematicMatematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului

1. Căderea 
oului.

2. Călătorind 
spre Marte.

3. Energia 3. Energia 
Solară, o sursă 
sustenabilă de 
energie.

- Capacitate de 
rezolvare a 
problemelor
- Creativitate
- Abilităţi de 
investigare
- Colaborare
- Gândire critică - Gândire critică 
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ActivitateaCunoștințe științifice Abilități 
STEM 

Subiectele 
principale

Curriculum
Activități detaliate pe pagina de 

internet: insight.oca.eu

Geologia externă a planetei Marte în 
comparație cu cea a Pământului

ClimaClima marțiană actuală este reglată de variațiile 
sezoniere ale calotelor glaciare ce conţin dioxid de 
carbon, de deplasarea unor mase mari de praf în 
atmosferă şi de schimbul de vapori de apă dintre 
suprafaţă şi atmosferă. Unul dintre cele mai 
dinamice modele meteorologice de pe planeta 
Marte o reprezintă generarea furtunilor de nisip ce 
aparapar de regulă în timpul verii şi primăverii în 
emisfera sudică. Aceste furtuni pot ajunge să 
cuprindă întreaga planetă. Unul dintre obiectivele 
activităţilor STIM este de a înțelege cum aceste 
furtuni se formează şi evoluează. 

Marte prezintă de asemenea vulcani incredibil de 
mari, ce pot fi de 10 până la 100 de ori mai mari 
decât cei de pe Pământ. Un motiv care justifică 
această particularitate este faptul că scoarţa 
planetei Marte nu se deplasează în acelaşi mod ca 
scoarţa terestră, ceea ce poate contribui la 
comasarea unui volumul mare de lavă și implicit la  
formarea unui singur vulcan, foarte mare.formarea unui singur vulcan, foarte mare.

Fizică – Ştiinţele 
Pământului.

Fizică– Ştiinţele 
Pământului – 
Chimie. 

MatematicMatematică 
Fizică – Ştiinţele 
Pământului.

1. Peisaje 
modelate de 
tornadele de 
praf.

2.2. Apa sărată – 
sursa formării 
canioanelor pe 
Marte: Ştiinţă 
saufarsă?

3. Comparaţie 3. Comparaţie 
între vulcani: de 
ce are o planetă 
mai mică un 
vulcan mai 
mare?

- Capacitate de 
rezolvare a 
problemelor

- Creativitate

- Abilităţi de 
investigare

- Colaborare

-  Gândire critică-  Gândire critică



Topic III 
Space 
mission to 
Mars

Topic IV 
Internal 
geology of 
Mars versus 
Earth

Topic V 
External 
geology of 
Mars versus 
Earth

STEM 
ACTIVITIES

Topic I 
Characteristis 
of rocky 
planets

Topic II 
Environment of 
rocky planets
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Materiale suport și fișe 
tehnice



Materiale suport și fișe 
tehnice

convection 
movement in 
the mantle

Heat flow 
measurement

17

Cooling 
model of 
rocky
 planets



Căutăm o posibilă relație între timpul t și 
temperatura T a sondei termice în timpul răcirii.
Trebuie să reținem că, chiar dacă există o relație, 
datele măsurate nu se potrivesc perfect cu cele 
calculate.

Am ales să studiem datele de la senzorii de temperatură amplasați la o adâncimea specifică 
de 5 cm în interiorul modelului, în etapa de răcire (linia roșie din graficul de mai sus).

Folosim OpenOffice pentru a realiza aceste două grafice:

Grafic cu puncte pe tot intervalul de timp:
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Grafic cu puncte doar pentru perioada de 
răcire (după 35 min):

A doua parte a graficului cu puncte, care 
reflectă procesul de răcire (ca pe Pământ și 
Marte) pare să sugereze o regresie liniară.

Evaluarea matematică a 
datelor privind fluxul de 

căldură măsurat

Cooling model 
of rocky
 planets



Studiem modul de determinare a ecuației acestei linii 
drepte.

Forma graficului cu puncte ne conduce cu gândul la o regresie liniară folosind metoda celor 
mai mici pătrate.
Folosim două programe pentru a face calculele necesare pentru a găsi această ecuație
 y =a+bt: 

 o foaie de calcul OpenOffice   un limbaj de programare Python

Folosim OpenOffice și Python pentru a calcula coeficientul de corelație R pentru a ști dacă 
această linie de regresie traversează punctele graficul nostru de dispersie și apoi, calculăm 
a și b pentru a identifica parametrii ecuației. 

Metoda celor mai mici pătrate este o procedură statistică utilizată pentru a găsi cea mai bună 
potrivire pentru un set de puncte de date, reducând la minim suma compensărilor sau 
reziduurilor asociate punctelor de pe grafic.

  Regresia prin metoda celor mai mici pătrate 
este utilizată pentru a determina 
comportamentul variabilelor dependente.
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Putem exprima coeficientu de coreație iniară r, definit ca:

Cu

Cooling model 
of rocky
 planets

Putem găsi o astfel de linie ?

Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să calculăm coeficientul de corelație liniară 
R.

Coeficientul va arăta dacă potrivirea este relevantă sau nu și va oferi informații despre 
graficul de puncte în funcție de valoarea  R. Vom folosi următoarele criterii numerice folosind 
R² :

- dacă 0,75 ≤ R² ≤ 1  atunci există o corelație liniară bună între y și t 
- dacă 0,25 ≤ R² ≤ 0,75  atunci există o corelație liniară slabă între Y și t
- dacă 0 - dacă 0 ≤ R² ≤ 0,25  atunci există o corelație liniară foarte slabă între Y și t

Dacă există o corelație liniară bună între t și T și putem căuta a și b din ecuația y =ax+b .

Formula de calcul:

- linear correlation coefficient R

    si        reprezentând vaori medii pentru ti și yi



Câteva exemple de diagrame de dispersie și valoarea coeficientului de corelație liniară R.

I Dacă coeficientul de corelație liniară este bun, putem găsi a și b din ecuație: y =a+bt

pentru a reduce suma reziduurilor :

&
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În calcule utilizăm pătratul reziduurilor pentru a evita o valoare nulă pentru o sumă, deoarece 
există o infinitate de linii pe care le putem trasa și a căror sumă să fie egală cu zero.

 Regresia liniară y =a+bt  poate fi găsită calculând numerele a și b prin formula:

Cooling model 
of rocky
 planets



Mai mult, toate disciplinele științifice trebuie să participe la înțelegerea lumii, a modului de 
organizare și a legilor fizice ce o guvernează.

Python și foaia de calcul ajută la obținerea raspunsului pentru a putea explica posibila relatie 
dintre două măsurători, de exemplu din viața reală și una teoretică.

Vom folosi datele colectate de la senzorii de temperatură amplasați în experimentul anterior 
și programul Python pentru a calcula, a reprezenta valorile măsurate și chiar analiza o 
posibilă relație între măsurători, în cazul de față perechea temperatură-timp.

CompetențaCompetența însușită utilizând codul Python este de a analiza o listă de măsurători (crearea 
și calculul unui element dintr-o listă, afișarea valorilor pe o curbă).

Avem două moduri de a identifica o relație:

   reprezentarea grafică a unei mărimi în funcție de cealaltă (temperatura în funcție de timp) 
și încercarea de a găsi o legătură

   utilizarea metodei celor mai mici pătrate pentru a evalua corelația dintre mărimile Timp și 
Temperatură, apoi calcularea coeficientul de corelație liniară și afișarea::

- graficului de puncte și regresia liniară (în cazul unei corelații bune)

- numai graficul cu puncte dacă corelația este slabă- numai graficul cu puncte dacă corelația este slabă
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Există o legătură între timp și temperatură în etapa de răcire?

Cooling model 
of rocky
 planets



funcțiilor matematice - rădăcina pătrată  (sqrt)
- puteri (power) 

seturilor de date - listă   (crearea, căutarea unei liste)
- fișiere .csv 

structurilor de date 
diferite :

- buclă
- if cu toate extentsiile (else și elif)

librăriilor necesare : 

22

Utilizarea programului Python implică abilități de utilizare a

Concluzie : 

Am găsit o legătură între temperatură și timpul necesar răcirii și această 
legătură este reprezentată printr-o relație liniară.

construire grafic de 
puncte
trasarea unei curbe

- csv
- numpy
- matplotlib.pyplot
- math

utilizare a unor funcții - mediere
 - sumă
 - rădăcină pătrată

blocarea valorii unei celule dintr-un calcul utilizând simbolul $

aplicarea unei operații matematice într-o celulă

construirea unui grafic cu puncte

Utilizarea unei foi de calcul implică abilități de

Cooling model 
of rocky
 planets
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Cooling model 
of rocky
 planets
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Cooling model 
of rocky
 planets
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Heat flow 
measurement
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convection 
movement in 
the mantle
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Materiale suport și fișe 
tehnice

Effect of 
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Susţinere
Eșantionul de studiat: ar fi putut părea complicat să obțineţi particule minerale din Sahara, 
dar acest tip de aerosoli este destul de comun în Europa. Vă va fi ușor să urmăriți 
precipitațiile bogate în particule cu ajutorul site-ului:

https://dust.aemet.es/forecast

Informaţii complete despre “calitoo”: https://www.calitoo.fr/

Referinţe 

Experimentul 2: impactul aerosolilor în funcție de suprafața subiacentă.

Pentru a înțelege mai bine documentele anterioare și, în special, importanța de a lua în 
considerare natura suprafețelor subiacentă în ceea ce privește efectele aerosolilor asupra 
albedo-ului cu noțiunile de forțare pozitivă și negativă, este recomandabil utilizarea unui 
formatul fişa de tip “canson”.

Rezultate obţinute:

 Deasupra unei hartii negre, aerosolul va determina o creșterea albedo-ului și astfel apare 
forțarea negativă (răcire).

 Deasupra unei hartii albe, aerosolul va provoca o scădere a albedo-ului și astfel apare 
forțarea pozitivă (încălzire).
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Folosind Calitoo
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Susţinere

Referinţe 
Imagine praf : https://www.mars.asu.edu/data/tes_ruffdust/

Imagine albedou :  https://www.mars.asu.edu/data/tes_albedo/
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Primary aerosol 
and

 climate impact 
on Mars

Echipament necesar:

- Senzori de temperatură și fotorezistor conectat la un arduino (cf. FT);

- 3 pahare de iaurt identice, care vor fi înconjurate de o izolație, în cazul nostru spumă; 

- Argilă mai închisă și mai deschisă;

- 1 x 300 W reflector/lampă/sursă de lumină; 

FaceţiFaceţi o gaură în fiecare pahar, la aceeași înălțime, pentru a introduce termometrul. 
Cantitatea totală de argilă în paharul 3 este de 80g, 60g de argilă mai închisă și 20g de argilă 
mai deschisă. În paharul 2 sunt presărate doar câteva grame de argilă mai deschisă 
deasupra argilei închise la culoare, care sunt suficiente pentru a crește cantitatea de lumină 
reflectată. 

CantitateaCantitatea de lumină reflectată nu este monitorizată în timp, ci verificată doar la începutul 
experimentului pentru fiecare pahar, având grijă să amplasam de fiecare dată fotorezistența 
la aceeași distanță fată de suprafața studiată.



Primary aerosol 
and

 climate impact 
on Mars

Temperaturi în °C sub sol închis la culoare
Temperaturi în °C sub sol închis, acoperit cu un strat subțire de particule mai deschise           
Temperaturi în °C sub sol închis, acoperit în întregime de un strat consistent de particule deschise

Evoluția temperaturii în funcție de tipulde sol

Rezultate obţinute:
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Bază de date provenită de la 
Misiunea Insight: 2018-12-11

Study of daily 
variations on 
Mars

Conform bazei de date, putem :

 observa furtunile denumite Dust Devil?

  (O furtună Dust Devil este un vârtej mic care poate 
fi identificat pe un grafic printr-o scădere bruscă de 
presiune și temperatură fără însă de schimbarea 
altor parametrii ai mediului)

   găsi o posibilă relație între temperatură și 
presiune pe suprafața lui Marte?

 (Trebuie să reținem că, chiar dacă există o relație, 
datele măsurate nu se potrivesc perfect cu cele 
teoretic calculate)

TTrebuie să ne descurcam cu valorile discontinue din 
baza de date, ceea ce înseamnă că nu avem pentru 
orice moment toate valorile parametrilor măsurati 
disponibile (timp, temperatură, presiune și viteza 
vântului).

AșadaAșadar, trebuie să eliminăm măsurătorile 
incomplete și să ne păstrăm doar intrvalele in care 
toate valorile măsurate există.

Acest proces genereaza goluri de date pentru 
anumite intervale de timp care vor avea consecințe 
asupra analizelor, dupa cum vom vedea 
în continuare.
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Prin realizarea unor programe care:

  calculează numărul valorilor ce depăşesc 0,7 Pa între două măsuratori consecutive de 
presiune și extrage clasificarea acestei depăşiri

  generează un grafic în jurul valoriilor găsite pentru a confirma dacă este cu adevărat o 
variație datorată unei furtuni de praf Dust Devil

Codul

Codul

Încă trebuie să investigăm dacă această depăşire se datorează unuei furtuni sau unei 
reaplicări a timpului.

Ne-am gândit să realizăm graficul presiunii și temperaturii în funcție de timpul din jurul 
acestui clasament pentru a-l confirma.
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Cum ne-ar putea ajuta limbajul Python să 
găsim furtunile Dust devil?

Study of daily 
variations on 
Mars



Afișarea graficelor în jurul valorii găsite:

Putem observa o cădere bruscă in șirul valorilor de presiune măsurată și putem observa și 
o scădere a temperaturii.

Deci, identificam o furtună de praf la timpul: 13h 11 min 16 s, pe Marte

Realizând programe care să calculeze:
- o medie mobilă a seriilor de date și afișarea graficului presiunii și temperaturii în 
funcție de timp
- calcularea regresiei liniare prin metoda celor mai mici pătrate

O medie mobilă este un calcul pentru a analiza punctele cu date prin crearea unor serii de 
medii ale diferitelor subseturi ale setului complet de date.

AAvând în vedere o serie de numere și o dimensiune fixa a subsetului, primul element din 
media mobilă este obținut prin luarea mediei subsetului fix inițial al seriei de numere.

Apoi, subsetul este modificat prin „mutare înainte”; adică, excluzând primul număr al seriei 
și incluzând următoarea valoare din subset.

O medie mobilă este utilizată cu date din seriile de timp pentru a elimina fluctuațiile pe 
termen scurt și pentru a evidenția tendințele sau ciclurile pe termen lung.

Regresia obtinuta prin metoda celor mai mici pătrate este utilizată pentru a vedea dacă se Regresia obtinuta prin metoda celor mai mici pătrate este utilizată pentru a vedea dacă se 
poate găsi o relație liniară între măsurători.

Vom vedea dacă această linie dreaptă se potrivește și vom determina ecuația acestei linii 
drepte.
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Cum ne-ar putea ajuta limbajul Python să găsim o relație între presiune și 
temperatură?

Study of daily 
variations on 
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Pentru a transpune în cod Moving_Average 
(Media Mobilă), trebuie să scriem mai multe funcți :

  - pentru a calcula media numerelor dintr-o serie numită Average()

 - pentru a extrage o dimensiune a subsetului fix dintr-o serie numită List_extract()

 - pentru a face o listă a mediei mobile cu o dimensiune fixă numită 
List_Moving_Average()

  - în final funcția  - în final funcția Moving_Average() folosind toate funcțiile anterioare
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Codul ecuației celor mai mici pătrate:

Study of daily 
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Reprezentarea fără linia de mediere mobilă și de regresie:

Study of daily 
variations on 
Mars

Afișarea mediei mobile pentru o dimensiune a subsetului de 1000 de valori și linia de 
regresie:
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Aproape că observăm o simetrie între valorile presiunii și temperaturii, dar nu putem găsi o 
relație liniară între ele, chiar dacă eliminăm valorile cu ajutorul unei medieri mobile.

Variația valorilor presiunii urmărește variația temperaturii cu o întârziere, deci ne hotărâm să 
schimbăm înapoi curba de presiune. Aceasta conduce la o simetrie mai bună între cele două 
curbe. 

Afișare cu întârziere și fără medie mobilă și linia de regresie:
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Astfel găsim o relație între ele, dar să vedem dacă această relație poate fi mai bună cu 
medierea mobilă.

Afișăm medierea mobilă pentru o dimensiune de subset de 1000 de valori și regresie liniară:

Metoda de mediere mobilă elimină fluctuațiile și evidențiază tendințele pe termen lung.

Din graficele anterioare:

 - Presiunea și temperatura au variații opuse

 - În timpul zilei: scăderea presiunii și creșterea temperaturii

  - Noaptea: creșterea presiunii și scăderea temperaturii

PutemPutem găsii o relație liniară relevantă între presiune și temperatură pe parcursul întregii zile 
și una mai bună cu medierea mobilă.

Afișați regresia liniară din timpul zilei:

             r² = 0,981
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Afișați regresia liniară din timpul nopții:

Study of daily 
variations on 
Mars

r²=0,945

Utilizarea funcțiilor 
matematice: 

- sqrt  (square root)               
- power 

- sum
- round

Folosirea seturilor de 
date:

- List   ( build a list, calculate with item of a list, browse a list) 
- csv file

Utilizarea structurilor 
de date:

- for Loops
- if with all extension (else and elif)

Abilitatile capatate prin utilizarea limbajului Python:

Concluzii:

Limbajul Python ne ajută să programăm noțiuni matematice pentru a identifica 
in date:

 - furtunile denumite “Dust Devil”
 - o relație liniară între presiune și temperatură

Realizarea unui 
grafic difuz
Realizarea unui 
grafic difuz
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Explicați de ce credeți că proiectul dvs. va proteja oul să nu se spargă: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Obiectiv: Proiectarea unui sistem pentru a proteja un ou să nu se crape sau sa se spargă 
după o “lansare” de la înălțime.

Materiale: Folosiți orice materiale doriți. Câteva idei: prosoape, bandă, cutii, tuburi de plas-
tic, hârtie, vată, pungi de plastic etc.

Ilustrați proiectul:

Căderea oului

Egg drop



Going 
to Mars

  1 astronomical units (AU) 
Amplasați (desenați) Pământul, la momentul lansării, la vernal equinox (0 grade) dat fiind 
că Pământul este, în medie, la o unitate astronomică  (UA) distanță față de Soare
Amplasați (desenați) Marte la 180 grade la momentul intersecției știind că acesta se 
situează, în medie, la 1.52 UA față de Soare
Amplasați (desenați) naveta pe orbită 

CUM SE CALCULEAZĂ
AXELE SEMI-MAJORE 
ALE ORBITEI DE 
TRANSFER:

a=axa semi majoră
2a = axa majoră

2 a = rPământ + rMarte2 a = rPământ + rMarte
a = ½ (rPământ + rMarte)
a = ½ (1.0 UA + 1.52 UA)

a = 1.26 UA
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*Pentru consistență vom măsura longitudinea heliocentrică în sens invers acelor 
ceasornicului (văzută de sus) de la echinocțiul vernal.

1. Găsiți lungimea axei semi-majore a orbitei de transfer în unități astronomice (AU), știind 
că Pământul este, în medie, la 1 unitate astronomică (AU) de Soare și Marte este, în medie, 
1,52 UA de Soare.

2.2. Folosind acul și pionezele trasați pe hârtie milimetrică orbitele presupuse-circulare ale 
Pământului și ale lui Marte în raport cu Soarele și cu aproximarea orbitei de transfer 
Hohmann.

3. Calculați locația celui de-al doilea focar (intr-unul este poziționat Soarele) al orbitei de 
transfer Hohmann.

4. Puneți câte o pioneză în fiecare focar al elipsei și folosiți o buclă egală cu de două ori 
suma lungimilor axelor semi-majore ale elipsei plus distanta focală.

5.5. Folosind a treia lege (armoniei) a lui Kepler, determinați perioada orbitei de transfer 
Hohmann și apoi timpul de călătorie către Marte de-a lungul acestei orbite.

** P2=ka3 k fiind constanta de proporționalitate. Folosind Pământul ca exemplu, putem 
măsura P în ani și a în unități astronomice P = 1 an și a = 1 AU.

6. Pentru a calcula poziția lui Marte în momentul lansării, scade valoarea mișcării ei în timpul 
călătorie navei spațiale din punctul de sosire

Going 
to Mars
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Folosind lungimi heliocentrice planetare, aproximativ când este următoarea 
oportunitate pentru o lansare pe Marte?

Considerând că lansarea are loc când Pământul  se situează la periheliu 
pe o orbită Hohmann (punctul cel mai apropiat de Soare) iar la sosire Marte 
se află la afeliu pe aceeași orbită (punctul cel mai depărtat de Soare), putem 
concluziona că o nouă fereastră oportună pentru lansarea unei navete este 
când Marte se situează la ............grade față de Pământ.



Caietul elevului:             
Panouri solare pe Pământ.

  Mulți oameni presupun că utilizarea de panouri solare este întotdeauna o idee inteligentă. 
Dar este? În spațiul de mai jos, explicați ce știți despre energia solară.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

  De ce credeți că este bine / rău să utilizaţi panouri solare?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________

Solar energy, 
a sustainable 
source 
of energy
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  Gӑsiți locația voastrӑ pe hartӑ şi determinați la ce culoare corespunde aceastӑ zonӑ. 
Folosiți legenda pentru a calcula intervalul de valori al energiei exprimate în „kWh/m2/Day” 
pornind de la valorile medii anuale, în kWh/m2 din legendӑ. Odatӑ ce aveți intervalul, veți 
putea face media dintre cea mai mare şi cea mai micӑ valoare din interval pentru a obține o 
estimare a energiei. De exemplu, în Franța acest interval este de 2.7 – 4.4 kWh/m2/zi, iar 
valoarea medie este de 3.55 kWh/m2/zi.

Intervalul de valori ale energiei solare pentru locația voastrӑ:________ _____ kWh/m2/Day

Energia solarӑ medie:_________________ kWh/mEnergia solarӑ medie:_________________ kWh/m2/Day

 Sarcina voastră este de a analiza datele despre energia solară pentru diferite orașe, 
utilizând harta globală de iradiere pentru a determina dacă panourile solare sunt întotdeauna 
o alegere inteligentă.

 Mai departe, calculați cantitatea de energie solarӑ disponibilӑ pe unitate de suprafațӑ 
pentru modulul solar (de exemplu, pentru un sistem solar termic), valoare care depinde de 
timpul de expunere a modului la soare. Dacӑ veți testa sistemul solar termic pe durata unei 
ore, durata de expunere solarӑ este de „1 orӑ” (valorea poate fi mai micӑ decât 1 pentru mai 
puțin de o orӑ > 45 minute = 0.75 hours). Dacӑ nu dispuneți deja de aceste valori pentru un 
modul solar, folosiți valorile date

Durata de expunere solarӑ:___________ ore   (exemplu:  1 orӑ)

VVa trebui sӑ calculați energia solarӑ exprimatӑ în unitӑți de Watt-hours/m2, cunoscutӑ ca şi 
„radiație”: 

(kWh/m2/zi) x (1 zi/24 ore) x (durata de expunere solarӑ [ore]) x (1000 Wh/1 kWh) = 

(__ kWh/m2/zi) x (1 zi/24 ore) x (__ ore) x (1000 Wh/1 kWh) = _______ Watt-orӑ/m2

Solar energy, 
a sustainable 
source 
of energy
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 Pentru a afla energia solarӑ folositӑ de panoul solar, veți avea nevoie de unitatea de 
suprafațӑ (m2). Sӑ presupunem cӑ dispuneți de un sistem solar termic de 1 metru pe 1.5 
metri, aria suprafeței ar fi de 1.5 m2.

Aria suprafeței panoului solar:__________________ m2         (de exemplu:  1.5 m2)

Apoi, va trebui sӑ folosiți aria suprafeței şi cantitatea de radiație pentru a afla câtӑ energie 
primeşte panoul solar. Energia primitӑ este energie termicӑ (Qin) şi se mӑsoarӑ în Waţi-or
ӑ:

Qin = [Radiație (Qin = [Radiație (Waţi -orӑ /m2)] x [Aria suprafeței(m2)] 

Qin = (______ Waţi -orӑ/m2) x (_______m2)  

Qin = _________ Waţi -orӑ

si

 Dintre orașele enumerate mai sus, care este candidatul cel mai probabil pentru panouri 
solare? Care sunt coniderentele deciziei tale?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

 Ce criterii credeți că trebuie să luați în considerare pentru a determina dacă fiecare dintre 
aceste orașe este un bun candidat pentru panouri solare? Explicați-vă decizia. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

Solar energy, 
a sustainable 
source 
of energy
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Lucrul cu panourile solare: Analiza 

 Sub ce unghi faţă de razele Soarelui trebuie să poziționați un panou solar pentru a expune 
panoul la intensitatea maximă a luminii? Desenați o diagramă care descrie răspunsul.

  Desenați următoarele 3 grafice și extrageți concluziile:

• Graficul 1, Lungimea umbrei (cm) față de ora zilei.

• Graficul 2, Ilustrează Altitudinea Soarelui (○) față de ora zilei.

• Graficul 3, Desenează intensitatea solară (W / m2) față de ora zilei.

Investigarea celulelor 
fotovoltaice 

Solar energy, 
a sustainable 
source 
of energy
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Transmisie, Reflecție și Absorbție

Solar energy, 
a sustainable 
source 
of energy

Ce se întâmplă când energia solară lovește un obiect? Iată trei posibilități: poate fi transmis 
prin obiect, obiectul poate reflecta energia solară sau obiectul o poate absorbi. Majoritatea 
obiectelor fac toate cele trei, într-o măsură mai mare sau mai mică. Este utilă cunoașterea 
modului în care diferitele materiale transmit, reflectă și absorb radiațiile solare. De exemplu, 
în cazul unei celule solare, este important să acoperim suprafața cu un material care are un 
factor de reflexie mic  - dorim să intre cât mai multă lumină în celulă. În consecință, crearea 
de case, școli și birouri confortabile, bine luminate necesită o înțelegere a materialelor de 
construcțieconstrucție care transmit, reflectă și absorb radiațiile solare. După ce ați experimentat această 
lecție, puteți chiar să începeți să selectați culoarea și textura noilor achiziții de îmbrăcăminte, 
în funcție de puterea luminii solare în decursul anotimpurilor

65



Solar energy, 
a sustainable 
source 
of energy

Transmisie 
1. Ataşaţi o margine a panoului solar pe o placă plată, cum ar fi un clipboard. Aveți grijă să 
nu acoperiți nicio celulă fotovoltaică cu bandă. Acum ar trebui să puteţi înclina panoul solar 
spre Soare.
2.2. Conectați un ampermetru la cablurile panoului solar. Poziționați placa și înclinați panoul 
solar, astfel încât ampermetrul să prezinte cea mai mare citire posibilă. Fixaţi panoul solar 
în această poziție cu un obiect voluminos, cum ar fi o carte și lăsați-l astfel pentru restul 
testelor de transmisie, pentru materialele de testare cu panoul solar
3. La rândul său, acoperiți panoul solar cu fiecare material în parte. Pentru fiecare material, 
înregistrați citirea amperometrului în miliamperi (mA) sub „As a Transmitter” din tabelul de 
date.
4.4. După ce ați terminat testarea tuturor materialelor, utilizați citirile ampermetrului și curba de 
calibrare a panoului solar pentru a calcula intensitatea luminii transmise prin fiecare 
material. Înregistrați acest lucru ca wati pe metru pătrat (W / m2) în „ As a Transmitter” din 
tabelul de date.
5. Pe baza observațiilor dvs., evaluați capacitatea fiecărui material testat de a transmite 
lumină. Înregistrați capacitatea ca: excelentă, bună, rezonabilă, slabă sau fără capacitate 
în tabelul de date.

Reflecţie Reflecţie 

1. Folosiți banda dublă adezivă pe partea din spate a panoului solar pentru a-l fixa în 
interiorul suportului de carton (aripile triunghiulare se înfășoară în jurul laturilor panoului) 
cu cablurile introduse prin orificiu. Folosiți banda pentru a fixa suportul de carton (cu panou 
solar) pe placă, așa cum se arată în schema de mai sus, astfel încât fața panoului solar să 
fie orientată spre placă.

2.2. Așezați placa pe masă cu partea deschisă a suportului îndreptată spre Soare. Înclinați 
placa până când panoul solar nu arată o umbră. (Sau, dacă utilizați o lampă 
incandescentă, poziționați lampa astfel încât panoul solar să nu facă umbră.) Este posibil 
să fiți nevoit să vă înclinați în față sau în spatele plăcii, în funcție de locul în care este 
Soarele pe cer. Asigurați placa în această poziție pentru restul testelor de reflecție.

3. Așezați oglinda pe placă în locația materialului de încercare, așa cum se arată în schemă. 
Înregistrați citirea amperometrului ca „mA” în „ As a Reflector” din tabelul de date.

4.4. Scoateți oglinda și înlocuiți-o pe rând cu fiecare material de încercare rămas. Asigurați-vă 
că fiecare material de testare este așezat exact în aceeași poziție precum oglinda. 
Înregistrați citirea amperometrului pentru fiecare material de testare în tabelul de date.

5. Pentru fiecare material, utilizați citirea ampermetrului și curba de calibrare a panoului 
solar pentru a calcula intensitatea luminii reflectate de material. Înregistrați acest lucru ca 
„W / m2” în „ As a Reflector” din tabelul de date.

6.6. Pe baza observațiilor dvs., evaluați capacitatea fiecărui material testat de a reflecta 
lumina. Scrieți excelent, bun, rezonabil, slab sau fără capacitate în tabelul de date
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     Absorbţie
1. Examinați datele colectate și modul în care ați evaluat capacitatea fiecărui material de a 
reflecta și de a transmite lumina. Pentru fiecare material de test, indică capacitatea sa de 
a absorbi lumina. Scrieți excelent, bun, rezonabil, slab sau fără capacitate în tabelul de 
date.
2.2. Indicaţi care dintre materiale ar deveni cel mai cald și care este cel mai rece dacă este 
lăsat întins în Soare. Folosește-ți simțurile pentru aceste observaţii.

  Întrebări:  

••  Ce raționament ați folosit pentru a indica ce materiale vor fi cele mai bune sau mai slab 
absorbante de lumină?                 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

•• Cum părea că textura materialului afectează capacitatea acestuia de a reflecta lumina? 
Absorbi lumina? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
•• Cum părea că culoarea unui material afectează capacitatea sa de a transmite lumina? 
Absorbi lumina ?                        
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

•• Folosind ceea ce ați învățat, ce culori și materiale exterioare și interioare ați dori într-o 
mașină dacă ați trăi într-un climat însorit cald? Ce culori și materiale ai alege dacă ai trăi 
într-un climat însorit rece           
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

•• Ce proprietăți ale transmisiei, reflecției și absorbției luminii ați căuta într-un material folosit 
pentru acoperirea unui panou electric solar? Descrieți cum vă așteptați să apară acest 
material (cum ar fi plictisitor, strălucitor, închis sau deschis la culoare etc.). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
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A single solar cell produces about ……. volts when placed under a bright 
light.

 Sometimes engineers behave like detectives. This happens when they try to 
understand how someone else designed and constructed a product. That is what you will be 
doing today. By the time you finish, you will be able to explain in detail how a mini–solar panel 
was put together. You will start with a few given facts, find your own clues, and then record 
your ideas.

Two solar cells connected front to back (also known as “in series”) add 
voltages together to produce about …… volts while under a bright light.
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Două celule solare conectate una lângă alta (cunoscute și sub numele de 
„în paralel”) nu își adaugă tensiunile. Produc aproximativ ……. volți în timp 

ce se află sub o lumină puternică.

  Câte celule sunt în panoul dvs.? Cum sunt conectate/cablate împreună? După ce 
profesorul dvs. vă ajută să măsurați tensiunea panoului dvs., desenați o diagramă care 
descrie modul în care credeți că celulele au fost conectate împreună. Explicați de ce credeți 
acest lucru. 
În plus, vedeți ce sa întâmplat cu Intensitatea (I) în fiecare caz.
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- Date din rețeaua RESIF

- SeisGram2K80_ECOLE©

Materiale utilizate:

- Semnal seismic continuu din 3 februarie 2019, înregistrat la stația MYLF (Forcalquier, Alpes 
de Haute Provence, Observatoire de la Côte d’Azur).

Click pentru 
descărcare 
date

Data :
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parameters 
and impact 
on seismic 
records
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- Date din rețeaua RESIF

-  SeisGram2K80_ECOLE©

Resurse utilizate:

- Cutremurul din 11 martie 2011 Mw=9.0 din Tohoku-Oki (Japonia), înregistrat de stația CALF 
(Observatoire de la Côte d’Azur, Calern, France).
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- Date din rețeaua RESIF

- SeisGram2K80_ECOLE©

Resurse utilizate: 

- Cutremurul din 1 ianuarie 2019 Mw 4.8 (Greece), înregistrat de stația CALF (Observatoire 
de la Côte d’Azur, Calern, France).
- Cutremurul din 1 decembrie 2018 Mw 6.3 (Indonesia), înregistrat de stația CALF.

Click pentru 
descărcare 
date

Date :

The seismogram 
: a complex 
signal
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arduino

- Obiectivele modelării realizate în clasă

Ipoteza testată: Încălzirea aerului este responsabilă pentru ridicarea prafului.

Pregătirea experimentul presupune o 
incinta, o lumânare și un senzor de 
presiune 

Rezultat: Fumul se ridica sub forma 
unei coloane. Are loc o scădere mai 
mare de presiune in cazul configurației 
experimentale 

NotaNota: Scăderea presiune observata 
si in cazul testului se datorează arderii

Ipoteză testată:Forma caracteristică spiralată a fumului se datorează mișcarii pe trans-
versală a aerului.

Scoateți un perete al cutiei de plexiglas. Suprafață rece

Results: Fumul se înalță sub forma 
unei coloane spiralate.

Resurse

Click here 
on the 
website to 
downloa

Pentru acest ansamblu arduino găsiți toate detaliile în 
webinarul Explorare Mai departe pe site
https://insight.oca.eu/fr/stim-resources

Landscapes 
shaped by the 
effects of dust 
tornadoes
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Referințe :

Formarea 
unui paianjen

Patru 
evantaie

Schimbarea direcțiilor 
evantaielor datorita 

schimbării direcției vântului

Dispariția 
evantaielor

- Fotografia montajului pentru 
modelarea formării ravenelor 
pe uscat

- Diagrama Hjulström: permite 
elevilor înțelegerea condițiilor de 
transport a particulelor

Materiale :

- Photograph of the gully formation modeling setup: F Bouvay

- Hjulström curve: Ferenc Kristály and al.

- Pictures of the Martian soil

82

Saltwater at the
 origine of the gullies 

on Mars :
 Information or 
Speculation?

- Diagrama P-T
Pe Marte, având în vedere condițiile de 
presiune și temperatură, apa se poate 
găsi doar sub formă de gheață sau gaz.

- Interpretarea imaginilor care arată evoluția păianjenilor și evantaielor în anotimpurile 
marțiene
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