
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Stimula 
Pachet educaţional pentru elevi (vârste între 14-17 ani) care evidenţiază importanţa 

pe care materialele avansate o au în viaţa noastră de zi cu zi. Conexare cu Ştiinţele 

Naturii Artele Plastice şi Studiul Sustenabilităţii  
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Despre proiect 
 

„A Stimula” este un proiect elaborat de Uniunea Europeană care are drept scop punerea în 

evidenţă a importanţei materialelor avansate în viaţa noastră de zi cu zi. Materialele avansate 

sunt aliaţii noştri într-un viitor durabil, şi acesta este mesajul principal pe care dorim să-l 

transmitem în 23 limbi europene prin intermediul website-lui nostru, documentarului şi al 

fragmentelor de film, unui joc pe calculator interactiv şi al materialului didactic. Află despre 

rolul pe care materialele avansate îl joacă în domeniile sănătăţii, mediului, tehnologiei, inovaţiei, 

energiei şi multe alte domenii. 

 

Prin intermediul pachetului educaţional pentru şcolile din învăţământul secundar sperăm să 

trezim entuziasmul tinerilor faţă de viitor şi de aplicaţiile materialelor avansate. Sperăm în 

acelaşi timp ca pasiunea oamenilor de ştiinţă prezentaţi să îi inspire pe tineri să opteze pentru 

studiile sau profesia din domeniul ştiinţei sau tehnologiei. 

 

Cum puteţi utiliza această resursă 
Pachetul educaţional de faţă a fost scris ca parte a lucrării „A Stimula” şi poate fi utilizat în 

corelare cu celelalte resurse disponibile. Activităţile sunt bazate pe fragmentele documentarului  

„Viaţa Secretă a Materialelor” şi pe informaţiile site-ului Materials Future 

(www.materialsfuture.eu/ro).  

 

Pachetul este împărţit în trei părţi, începând cu activităţile de cercetare a nevoii de materiale 

avansate, continuând cu descoperirea diverselor tipuri de materiale avansate şi finalizându-se cu 

cercetarea modului în care elevii pot acţiona. Capitolele şi activităţile acestui pachet au fost 

scrise în aşa mod încât să le puteţi prelucra de la început până la sfârşit sau să selecţionaţi parţial 

activităţile. Unde este necesar, sunt furnizate fişe de lucru şi notiţe pentru profesor. Acest pachet 

se referă la povestea „Peripeţiile lui Max şi Lili” şi la jocul „Vânătorul de Materiale”. Ambele 

sunt disponobile pe site. 

 

Acest pachet este adecvat pentru elevi cu vârste de 14-17 ani. Deoarece acest pachet trebuie să 

fie adecvat pentru utilizarea sa în diferite ţări din Uniunea Europeană, nu există conexiuni 

concrete cu programul şcolar. Cu toate acestea, activităţile sunt legate de subiectele materiilor 

din domeniul Ştiinţelor Naturii şi Tehnologiei, Artelor Plastice şi Studiului Sustenabilităţii. 

 

Finalizând activităţile acestui pachet, elevii:  

 vor înţelege ce sunt materialele avansate şi vor studia diferitele categorii de materiale 

avansate 

 vor înţelege importanţa şi posibilităţile materialelor avansate pentru un viitor durabil 

 au prospectat ce ar însemna să lucreze sau să studieze în domeniul ştiinţei  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/ro/


 
  

Partea 1-a: Nevoia de materiale avansate 
Aceste activităţi îi vor ajuta pe elevi să înţeleagă situaţia actuală şi să se informeze cu privire la 

restricţiile utilizării resurselor de pe planeta noastră. Elevii vor fi introduşi de asemenea în lumea 

materialelor avansate.  

 

La finalul acestor activităţi elevii vor putea:  

 să cerceteze restricţiile şi posibilităţile resurselor planetei noastre  

 să înţeleagă semnificaţia sustenabilităţii / durabilităţii 

 să explice ce este un material avansat 

 

Veţi avea nevoie de: 

 fişa de lucru 1 

 acces la internet 

 

Activitatea 1-a | Discutând despre sustenabilitate (20 min)  
(Introducere în subiect) Sustenabilitatea se ocupă de acoperirea nevoilor din prezent, fără a  

risca posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi acoperi nevoile proprii. Folosim de foarte mult 

timp materiale regenerabile de provenienţă vegetală precum lemnul, bumbacul şi cauciucul. Cu 

toate acestea, în ultimul secol le folosim într-un ritm atât de rapid încât plantele sau animalele 

(pescuit excedent!) nu pot face faţă nevoilor noastre. De asemenea, suntem din ce în ce mai 

dependenţi de resurse, cum ar fi carbonul, gazul natural şi petrolul, pe care le epuizăm într-un 

ritm rapid. Petrolul nu este folosit doar în calitate de carburant ci şi ca materie primă pentru 

obţinerea de produse cum ar fi materialele plastice, vopselele, medicamentele şi ţesăturile. O 

provocare pentru oamenii de ştiinţă este găsirea unei modalităţi de creare de produse prin 

folosirea energiei şi resurselor cu randament potenţial. Un subiect excepţional de pus în discuţie! 

 

(Activitate) Întrebaţi elevii care este opinia lor iniţială cu privire la cele trei afirmaţii de mai jos. 

În continuare cereţi-le să cerceteze subiectele în grupe şi să le comenteze. Puteţi să vă exprimaţi 

părerea prin vot sau chiar să elaboraţi un plan de acţiune în cazul în care elevii dau dovadă de 

entuziasm faţă de unul din subiectele discutate. 

1 Beneficiile resurselor regenerabile de energie sunt superioare dezavantajelor 

2 Pungile de plastic trebuiesc interzise 

3 Este necesar să schimbăm modul nostru de viaţă pentru a păstra planeta pentru 

generaţiile viitoare 

 

Încurajaţi elevii să examineze întrebări precum: De ce materialele plastice sunt folosite atât de 

mult? Dece acest fapt constituie o problemă? Ce metode de producţie şi respingere sunt utilizate 

în producţia de materiale? Efectul asupra mediului şi a animalelor? Locurile de muncă şi 

folosirea pământului? Materiale şi resurse de energie utilizate în zilele noastre şi care sunt 

alternativele acestora?  

 



 
  

Activitatea a 2-a | Dezvoltarea tehnologiei (40 min) 
(Introducere în subiect) În zilele noastre, peste 70% din inovaţiile tehnice dintr-un spectru larg 

de domenii şi aplicaţii depind în mod direct sau indirect de evoluţia materialelor avansate. 

Lumea are tendinţa de a subevalua importanţa materialelor avansate în viaţa noastră de zi cu zi, 

focalizându-se în special pe produsele finite în loc să estimeze tehnologiile materialelor necesare. 

Cetăţenii nu au cunoştinţă de faptul că cele mai multe produse tehnologice utilizate în prezent, 

există datorită îmbunătăţirii continue a proprietăţilor materialelor avansate. 

 

(Activitate) În cadrul acestei activităţi s-a cerut elevilor să cerceteze modul în care tehnologiile 

şi ştiinţa au îmbunătăţit materialele utilizate pentru obiectele de uz zilnic. Solicitaţi fiecărui elev 

să aleagă un obiect de uz zilnic pentru a-l examina (ex. cuptor, frigider, masă, calculator, jocuri, 

etc.). Aceştia vor trebui să cerceteze cum arăta obiectul respectiv în momentul când a fost 

inventat iniţial şi ce materiale au fost folosite pentru construcţia acestuia. În continuare, vor 

trebui să examineze modul în care a evoluat şi a fost îmbunătăţit obiectul în cauză de-a lungul 

anilor. Cum au fost îmbunătăţite tehnologiile necesare pentru construcţia obiectului? În ce mod 

au fost îmbunătăţite materialele? Solicitaţi elevilor să compună o mică expunere sau să prezinte 

cele aflate.  

 

Activitatea a 3-a | Introducere în materialele avansate (20 min) 
(Introducere în subiect) Există încă multe rezerve astfel încât resursele utilizate să devină mai 

durabile şi eficiente. Astfel, oamenii de ştiinţă continuă să cerceteze şi să dezvolte noi materiale 

inovatoare. Lucrarea „A Stimula” este centralizată pe evidenţierea importanţei materialelor 

avansate în viaţa noastră de zi cu zi. Aşa cum spun Max şi Lili: „ …toate aceste materiale 

avansate au remodelat lumea noastră făcând-o mai rapidă, mai puternică, mai ieftină şi mai 

eficientă. Şi de asemenea, mai sănătoasă şi durabilă.”  

 

Întrebaţi elevii dacă pot concepe o definiţie pentru materialele avansate sau dacă pot numi unul 

dintre acestea. Scrieţi propunerile lor pe tablă. Apoi spuneţi-le că materialele avansate sunt: 

„super-materiale, materiale cu randamente deosebit de mari cu privire la o anumită 

proprietate”. Pot fi materiale noi sau transformări ale materialelor deja existente. Anumite 

prefixe indică faptul că este vorba de materiale avansate: ultra- (ultra), super- (super-), nano- 

(nano-). Materiale deosebit de dure, superinductibile sau superhidrofobe (resping energic apa) 

sau nanoparticule sau nanotuburi. Materialele care imită natura (biomimică) sau care îşi pot 

aminti o formă concretă (aliaje cu memorie de formă) sunt de asemenea considerate materiale 

avansate.   

 

(Activitate) Elevii vor examina diverse materiale şi aplicaţiile acestora în partea a 2-a a acestui 

pachet. Introductiv, oferiţi-le fişa 1 de lucru şi solicitaţi-le să găsească descrierea corectă în 

enciclopedie pe site-ul  Materials Future: www.materialsfuture.eu/ro/learn/encyclopedia. 

http://www.materialsfuture.eu/ro/learn/encyclopedia/


 
  

 

Partea a 2-a: Cercetarea rolului materialelor avansate  

Activităţile din cadrul acestei părţi a pachetului vor iniţia elevii în rolul materialelor avansate pe 

care îl au în tehnologiile inovatoare şi le vor permite să cerceteze posibilităţile şi aplicaţiile 

fiecărui material în parte. 

 

La finalizarea acestor activităţi elevii: 

 au realizat cercetarea a şase tipuri diferite de materiale avansate şi a aplicaţiilor lor 

 au înţeles importanţa materialelor avansate pentru un viitor durabil 

 au realizat în ce mod aceste materiale pot contribui la formarea unui viitor durabil  

 

Veţi avea nevoie de: 

 fişele de lucru 2 - 5 

 fragmente de film 1 – 6 (www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts)  

 acces la internet 

 

1|  Energia Solară 
 

Activitatea 1-a | Cercetând energia solară (40 min) 

(Introducere în subiect) Lili dă celulelor solare o definiţie: „ …celula solară este un dispozitiv 

care absoarbe lumina soarelui şi o transformă în energie electrică, care poate fi folosită fie direct 

(de exemplu aprinzând un bec) fie înmagazinată într-o baterie.” 

Mai multe detalii puteţi citi în povestea lui Max şi Lili „Oraşul Luminii” de pe site 

(Explicaţie) În cadrul acestei activităţi elevii vor examina modul de funcţionare al celulelor 

solare şi vor încerca să construiască o celulă. Tehnologia folosită pentru transformarea luminii 

solare în electricitate se numeşte fotovoltaică. Cuvântul „fotovoltaic” provine din cuvântul 

grecesc „fos” - lumină şi „volt” de la numele premergătorului italian al electricităţii, Alessandro 

Volta. Este vorba de panouri solare de culoare neagră pe care elevii probabil le-au mai văzut sau 

probabil sunt folosite de şcolile acestora. Le puteţi arăta o fotografie la tablă. Celulele solare 

funcţionează prin absorbirea fotonilor (pachete microscopice de energie) radiate de soare şi 

absorbite de semiconductori în panoul solar. Panoul solar este compus din diferite celule. Fotonii 

se izbesc de celule şi crează energia electrică, care în continuare este transmisă prin cabluri 

conectate la celule. Cu cât avem mai multe celule, cu atât putem produce mai mult curent 

electric.  

 

(Activitate) Pentru a-i ajuta pe elevi să înţeleagă modul în care funcţionează panourile solare,  

îndemnaţi-i să facă singuri experimente. Multe exemple de experimente există pe internet, iar în 

fişa 2 de lucru sunt descrise trei experimente simple pe care elevii le pot face pentru a cerceta 

energia electrică.  

http://www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts/


 
  

Activitatea a 2-a | Celule solare organice (30 – 60 min) 

(Activitate) Distribuiţi fişa 3 de lucru şi solicitaţi elevilor să citească întrebările. Elevii vor 

viziona fragmentul filmului cu privire la energia solară 

(www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts) şi vor încerca să răspundă la întrebări. Este 

posibil să fie nevoie să vizioneze filmul de mai multe ori. Răspunsurile la întrebări sunt incluse 

în notiţele nr. 1 pentru profesor. 

(Activitate) Pe internet există diverse indicaţii detaliate pentru construirea celulei. Grätzel, 

folosind materiale simple precum zmeura sau murele. De exemplu, în „The Solar Spark” există 

multe indicaţii utile: www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments. 

Pe site există indicaţii, notiţe pentru profesor, o listă cu echipamente şi sfaturi privitoare la 

sănătate şi siguranţă. Experimentul are o durată de aproximativ 45-60 minute. De asemenea, este 

descris şi un experiment pentru cercetarea funcţiunii vopselei Grätzel.  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments


 
  

 

3 | Corpul bionic 
 

Activitatea 1-a | Bionica (20 min) 
(Activitate) Începeţi acest subiect prin a întreba elevii dacă ştiu ce înseamnă cuvântul bionic? 

Concentraţi ideile lor şi spuneţi-le că bionic înseamnă „capacităţile sau performanţele naturale, 

biologice de a simula sau de a se amplifica ale aparatelor electronice sau electromecanice.” 

Bionica constituie un sector al ştiinţei în care oamenii de ştiinţă lucrează pentru a ajuta 

persoanele cu handicap, creând membre bionice avansate umane. În acest moment solicitaţi 

elevilor să vizioneze fragmentul filmului (al doilea fragment: 

www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts). În acest fragment, oamenii de ştiinţă discută 

modul în care optimizează funcţia mâinilor bionice cu ajutorul oseointegrării respectiv  

conectarea între os ca un ţesut viu şi implantul artificial. După vizionarea filmului de către elevi,  

aţi putea pune în discuţie următoarele întrebări: 

 

1. Care ar fi capacităţile oferite de oseointegrare persoanelor care au suferit o amputare şi 

celor care au membre bionice? (Recuperează capacităţile senzoriale, fiind capabili să  

perceapă dacă un obiect este sferic sau este dur/moale) 

2. Ce probleme etice pot eventual interveni în timp ce evoluează bionica? (De exemplu: 

cine sunt cei cărora li se face implant, funcţionalităţi suplimentare pe care corpul uman 

nu le are). 

 

Activitatea a 2-a | Trăind stimulii senzoriali (15 min) 

(Activitate) Cum ar fi să nu simţiţi deloc stimulii senzoriali în degete sau mâini? Îndemnaţi  

elevii să trăiască ei însuşi acest lucru. Daţi-le în sarcină o activitate care necesită mişcări delicate 

de manipulare cum ar fi să-şi lege şireturile sau să adune obiecte foarte mici. La început, cereţi-le 

să facă acest lucru în mod normal. Apoi cereţi-le să pună pe vârfurile degetelor o cremă pentru 

herpes sau pentru arsuri, care va avea un efect de anestezie locală. Cereţi-le să repete activitatea 

dată. Observă ei vreo diferenţă?  
 

Activitatea a  3-a | Cronologia corpului bionic (40 min) 
(Activitate) Medicii chirurgi înlocuiesc de mii de ani membrele umane cu proteze, cu succes 

mai mic sau mai mare (gândiţi-vă la picioarele de lemn). În ultimul secol au fost semnalaţi paşi 

importanţi în domeniul bionicii. Solicitaţi elevilor să cerceteze aceşti paşi pe internet şi să 

alcătuiască o cronologie. Propuneţi-le să examineze ochi, urechi, picioare şi braţe/mâini bionice 

dar şi organe precum ficatul şi inima. Puteţi fixa o dată de începere sau să îi lăsaţi să o aleagă 

singuri.  

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts/


 
  

Activitatea a 4-a | Proiectaţi membrul vostru bionic (30 min) 
(Activitate) Solicitaţi elevilor să lucreze în grupe mici (3-4 persoane) şi să proiecteze un 

membru bionic. Solicitaţi grupelor să aleagă un organ sau un membru al corpului şi să examineze 

pe internet toate funcţiile acestuia. Ce trebuie să poată face membrul lor bionic? Puteţi da în 

sarcina fiecărei grupe un membru diferit astfel încât la sfârşit, în clasă să proiectaţi un corp uman 

bionic întreg.   

 

3 | Imitând natura 

 

Activitatea  1-a | Văzând culoarea (30 min) 

(Introducere în subiect) Ochii sunt organele extraordinare cu ajutorul cărora putem vedea 

lucruri la o distanţă foarte mare şi foarte mică, să sesizăm adâncimea şi să deosebim diferite 

culori. Solicitaţi elevilor să examineze următoarele întrebări : 

1. Explicaţi cum sesizăm culorile. Încurajaţi elevii să facă o schiţă 

2. Ce înseamnă „spectru vizibil”? Care sunt cele şapte culori pe care le putem distinge în 

acest spectru?  

3. Care este cauza acromatopsiei?  

4. Găseşte sau realizează experimentul tău simplu care să prezinte sau să studieze modul în 

care sesizăm culorile. Pe internet există multe exemple. Solicitaţi elevilor să încerce unul 

dintre aceste experimente 

Activitatea a 2-a | Culoare structurală (30 - 40 min) 

(Introducere în subiect) Aşa cum explică şi Lili, anumite plante, animale şi materiale reflectă 

culoarea în aşa mod, încât să le vedem colorate, pe când în realitate nu sunt. De exemplu, aripile 

păunului. Suprafaţa materialului este compusă din structuri microscopice în aşa mod alcătuite 

încât să reflecte doar unele frecvenţe de lumină, de exemplu doar albastru sau roşu.  

Detalii puteţi găsi pe internet, povestea lui Max şi Lili  „Coloraţie Structurală”.  

(Activitate) Solicitaţi elevilor să vizioneze fragmentul de film referitor la imitarea naturii  

(fragmentul trei www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts). Divizaţi clasa în grupe mici 

şi distribuiţi fotocopii după fişa 4 de lucru.  Elevii trebuie să aibă acces la internet astfel încât să 

poată căuta termenii legaţi de teoria culorii structurale. Încurajaţi-i să formuleze explicaţii cu 

propriile lor cuvintele. Răspunsurile sunt date în notiţele nr. 2 pentru profesor.   

(Activitate) În cadrul cercetării elevii vor afla că culorile pufului şi aripilor multor păsări şi 

fluturi sunt create de fenomenul optic al coloraţiei structurale. Ar fi extraordinar dacă elevii ar 

putea să vadă aceste culori – şi pot! Solicitaţi elevilor să examineze o bancnotă. Ce văd ei la 

hologramele diferitelor bancnote?  

http://www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts/


 
  

4 | Imprimarea tridimensională  

Activitatea 1-a | Ce este imprimarea tridimensională? (15 min) 

(Temă pentru acasă) Înainte de începerea lecţiei, solicitaţi elevilor să găsească pe internet un 

articol privitor la imprimarea tridimensională. Încurajaţi-i să caute un articol legat de ceea ce 

înseamnă imprimarea tridimensională dar şi de aplicaţiile acesteia. Cereţi-le să formuleze 

dinainte întrebările.  

O parte a povestei lui Max şi Lili se referă la materialele avansate şi la imprimarea 

tridimensională, pe care o puteţi citi pe internet. 

 

(Activitate) Discutaţi în clasă despre cele aflate de elevi referitor la imprimarea tridimensională 

– cum funcţionează? La ce poate folosi? (aplicaţii) Ce posibilităţi prezintă? Ce restricţii există? 

Acumulaţi ideile elevilor şi scrieţi-le pe tablă. Apoi vizionaţi fragmentul filmului despre 

imprimarea tridimensională (fragmentul 5 www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts). În 

acest fragment de film un lutier de viori cercetează cum să imprime tridimensional o vioară – 

poate imprima o vioară care să aibă un sunet la fel de bun cu cel al unei viori din lemn făcută 

manual?  

Există încă întrebări la care nu poate fi dat un răspuns cu ajutorul informaţiilor disponibile? 

Lăsaţi-i pe elevi să cerceteze mai mult pe internet. Pentru profesor: definiţia imprimării 

tridimensionale este dată în enciclopedia de pe site-ul 

www.materialsfuture.eu/ro/learn/encyclopedia. Materialele cele mai obişnuite folosite pentru 

imprimare sunt cele plastice, ceramice ricinurile etc. Există diferite tipuri şi tehnologii de 

imprimare tridimensională. Imprimarea tridimensională a adus revoluţia în crearea de standarde, 

a fost folosită în medicină şi biologie, în ştiinţa spaţiului, în artă şi producţia articolelor de uz 

zilnic.  

Activitatea a 2-a  | Crează o imprimare tridimensională personală 

(timp variat) 

(Activitate) În cadrul acestei activităţi elevii vor crea desenul propriu tridimensional. Dacă 

dispuneţi de o imprimantă 3D în şcoala dvs. sau dacă aveţi acces la o asemenea imprimantă în 

zona dvs., elevii pot imprima într-adevăr desenul lor. În caz contrar, elevii pot schiţa desenul lor 

pe hârtie milimetrică sau să creeze un desen tridimensional pe calculator. Elevii pot folosi de 

asemenea fotografiile unui obiect în scopul de a crea o arhivă pentru imprimarea tridimensională.  

Pe internet puteţi găsi software gratuit pentru crearea de arhive cu imprimări tridimensionale. 

Şcoala dvs. ar putea să examineze posibilitatea achiziţionării unei imprimante 3D, care este deja 

la preţuri accesibile. Site-uri cum ar fi www.myminifactory.com conferă indicaţii şi exemple 

referitoare la imprimarea tridimensională. Asiguraţi-vă că elevii se gândesc la faptul că obiectul 

lor trebuie să fie destul de simplu pentru a fi imprimat şi că vor trebui să ţină seama de 

materialele disponibile. 

Încurajaţi-i pe elevi să se gândească la adevăratele posibilităţi captivante conferite de materialele 

avansate pentru o imprimare tridimensională şi încurajaţi-i să se gândească la obiectele 

inovatoare. Ce ar putea ei imprima folosind celule vii?  

http://www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts/
http://www.materialsfuture.eu/ro/learn/encyclopedia/


 
  

5 | Nanomateriale 

 

Activitatea 1-a | De la nano la giga (10 min) 

(Activitate) Ce înseamnă prefixul „nano”? Distribuiţi fişa 5 de lucru şi solicitaţi elevilor să 

folosească spaţiile libere din tabel. De câte ori se micşorează lungimea în timp ce coborâm cu un 

pas în jos? Răspuns: de 1000 de ori. 

Activitatea a 2-a | Nanoparticule (30 min) 

(Introducere în subiect) Nanomaterialele sunt definite ca materiale cu cel puţin o dimensiune 

(înălţime, lăţime, lungime, grosime, diametru) şi o mărime ce variază între aproximativ 1-100 

nanometri. Nanoparticulele sunt atât de mici încât nu pot fi vizibile nici chiar la microscop. Nu 

se comportă ca materialele comune (astfel, proprietăţile nanoparticulelor de argint sunt diferite 

de cele ale argintului). Mărimea lor microscopică înseamnă că au o suprafaţă relativ mai mare 

faţă de alte materiale şi îşi pot schimba sau îmbunătăţi proprietăţile, cum ar fi rezistenţa şi 

caracteristicile electrice sau activitatea. Exemple de nanomateriale sunt cenuşa vulcanică, 

grafenul, punctele cvantice, nanoparticulele metalelor şi oxizilor de metal, nanotuburile de 

carbon, fulerenul etc.  

(Activitate) În cadrul acestei activităţi elevii vor examina modul în care şi unde sunt folosite 

deja nanomaterialele. Elevii vor trebui să găsească aplicaţii pe ţesături, aparate electronice, 

antisolare, straturi de acoperire, unelte, medicină etc.: stratul antibacterian pentru ciorapi, 

uneltele dure şi protecţia contra radiaţiei ultraviolete. Utilizarea nanomaterialelor este de 

asemenea uşor contestată – solicitaţi elevilor să descopere motivul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Activitatea a 3-a | Grafenul (20 min) 

(Introducere în subiect) Grafenul constituie un exemplu de nanomaterial, respectiv o nanofolie, 

fapt ce înseamnă că este cel mai subţire material din lume cu o grosime de doar un atom 

(aproximativ 0,34 nm). Este un material compus din atomi de carbon. Esenţial, este vorba despre 

un fulg extrem de subţire de carbon obişnuit. Grafenul de înaltă calitate este tare, uşor, aproape 

transparent şi un conductor excepţional de căldură şi electricitate. Proprietăţile sale unice ar 

putea să conducă la mari evoluţii în domeniul electronicii şi al altor tehnologii. De exemplu, un 

leagăn ipotetic de 1 m2 din grafen ar cântări mai puţin decât un miligram, dar ar putea să susţină 

în siguranţă un nou născut.  

Elevii pot citi mai multe detalii privitoare la grafen în povestea lui Max şi Lili, pe internet.  

Grafenul este:  

 un conductor de căldură de 10 ori mai bun decât cuprul 

 de 100 de ori mai rezistent decât oţelul dar şi foarte flexibil 

 viteza electronilor care se mişcă în grafen este de 1.000 kilometri pe secundă, 

determinându-l să constituie un conductor excepţional de electricitate 

 de 10.000 ori mai subţire decât un fir de păr uman 

 de 100.000 ori mai uşor decât hârtia obişnuită 

 98% transparent la lumină însă atât de dens încât nimic nu îl poate pătrunde 

(Activitate) Proprietăţile şi posibilităţile grafenului sunt încă cercetate de către oamenii de 

ştiinţă, de exemplu în domeniul ştiinţei aerospaţiale şi al transporturilor. Împărţiţi elevii în 

perechi şi solicitaţi-le să caute pe internet ce ar putea însemna grafenul pentru viitorul 

transporturilor şi al ştiinţei aerospaţiale (ex. materiale foarte uşoare). Încurajaţi-i să se gândească 

cum ar putea fi avioanele şi celelalte mijloace de transport precum şi la eventuala lor funcţionare. 

Ce ar însemna acest lucru pentru costul şi efectul lor asupra mediului. 

Notă: Dacă doriţi să extindeţi această activitate, puteţi cere elevilor să studieze şi înregistreze 

toată istoria transporturilor, începând cu primele biciclete, autoturisme, trenuri şi avioane şi până 

la mijloacele actuale de transport. Care sunt evoluţiile ştiinţifice făcute/necesare pentru fiecare 

pas? 



 
  

 

6 | Materiale Adaptabile 

 

Activitatea 1-a| Materiale Adaptabile (15 min) 
(Activitate) Solicitaţi elevilor să vizioneze fragmentul de film privitor la materialele adaptabile  

(fragmentul 4 din: www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts). Scrieţi dinainte pe tablă 

următoarele întrebări :  

1. Care sunt calificările profesionale ale celor trei oameni din fragmentul de film? 

2. Pe ce este concentrată munca acestora? Ce încearcă să obţină?  

3. Care este viziunea ştiinţifică prezentată în acest fragment?  

 

După vizionarea fragmentului de film (ar putea fi necesar ca elevii să îl vizioneze de două ori) 

conduceţi clasa într-o discuţie legată de cele trei întrebări. Toţi cei trei comentatori din 

fragmentul de film se ocupă de ştiinţă şi tehnologie, răspunzând unei necesităţi şi având un 

anumit scop, acela de a ne ajuta să ducem o viaţă mai bună şi durabilă. Ce gândesc elevii despre 

acest lucru? Ce nevoi acoperă pantofii de gimnastică realizaţi de Shamees Aden? 

 

Activitatea a 2-a | Viziuni viitoare (30 min) 

(Activitate) În fragmentul de film, Martin Hanczyc vorbeşte despre o viziune despre viitor în 

care posibilităţile materialelor vii ar putea însemna faptul că vor exista structuri ce pot să se auto-

repare, auto-dezvolte şi să se auto-reproducă. Acest fapt extinde modul în care gândim cu privire 

la tipul de tehnologie care ar putea fi aplicată şi propusă în viitor. Încurajaţi elevii în cadrul 

acestei activităţi, grupaţi-i în perechi sau mici grupe, să îşi imagineze o aplicaţie a materialelor 

adaptabile (cum ar fi pantofii adaptabili de gimnastică ai lui Shamees). Se pot gândi în mod 

futuristic şi la posibilităţile materialelor care se pot auto-repara, auto-dezvolta şi auto-reproduce.   

  

Fiecare grupă va trebui să-şi prezinte idea în faţa întregii clase. Vor trebui să includă necesitatea 

la care trebuie să răspundă, la ce va face materialul şi cum va funcţiona. Elevii pot folosi 

internetul pentru a căuta idei şi a face schiţe.  

 
 

http://www.materialsfuture.eu/ro/filmul/enhanced-shorts/


 
  

 

Partea 3-a: Devenim oameni de ştiinţă 
Activităţile din cadrul celei de a treia părţi a pachetului vor încuraja elevii să gândească ca 

oamenii de ştiinţă şi îi va inspira în alegerea studiilor sau a profesiei din acest domeniu. 

 
După finalizarea acestor activităţi elevii:  

 au explorat ce înseamnă să fie ei însuşi oameni de ştiinţă 

 au fost introduşi în domeniul muncii oamenilor de ştiinţă prin intermediul vizitelor sau al 

comentatorilor invitaţi 

 

Veţi avea nevoie de: 
 fişa 6 de lucru 

 jocul „Vânătorul de Materiale” (www.materialsfuture.eu/ro/game)  

 acces la internet 

 

Activitatea 1-a| Să devii cercetător (timp variabil) 

(Activitate) Această lucrare urmăreşte să scoată în evidenţă importanţa materialelor avansate în 

viaţa noastră de zi cu zi. De asemenea, urmăreşte să trezească entuziasmul tinerilor faţă de 

profesiile din domeniul ştiinţelor naturii, tehnologiei sau al design-ului. Este important pentru 

elevi să înveţe ştiinţele naturii planificând şi realizând o cercetare personală. Acest lucru îi va 

pregăti pentru adevăratul mediu de muncă. În consecinţă, aici a fost inclusă şi o activitate în 

cadrul căreia elevii vor alege o problemă pentru a o studia şi a găsi soluţii. 

 

Împărţiţi elevi în perechi şi explicaţi-le că fiecare pereche va studia o problemă/necesitate şi se 

va gândi la soluţiile proprii. Pot studia o problemă existentă în şcoală, acasă sau în regiunea lor.  

Vor trebui să ţină cont de materialele avansate învăţate din acest pachet – în acest mod soluţiile 

lor pot fi futuristice şi teoretice. Exemplu: gardul şcolii trebuie revopsit deoarece culoarea s-a 

degradat şi cojit. Cum ar putea soluţiona această problemă cu ajutorul materialelor avansate? 

 

Elevii vor trebui să urmeze paşii din ciclul proiectării, însă din moment ce se pot folosi de 

imaginaţie pentru a se gândi la posibilităţile viitoare, vor rămâne în faza de proiectare. Acest fapt 

se poate explica în detaliu în fişa 6 de lucru. 

 

Activitatea a 2-a | Vânătorul de Materiale 
(Activitate) Dedicaţi timp elevilor dvs. pentru jocul Vânătorul de Materiale care poate fi jucat pe 

internet pe site-ul www.materialsfuture.eu/ro/game sau descărcându-l pe smartphon-uri şi 

tablete.  

În cadrul acestui joc elevii vor folosi materiale avansate pentru a contribui la crearea unui viitor 

durabil şi a unei vieţi mai bune. Elevii vor învăţa totul despre ştiinţa care retransformă universul 

nostru. Vânătorul de Materiale este un joc de enigme gratuit în care jucătorii călătoresc în 

perioade istorice împreună cu doi prieteni, Max şi Lili, ajutând o mică comunitate să se dezvolte, 

http://www.materialsfuture.eu/ro/game/
http://www.materialsfuture.eu/ro/game/


 
  

prin crearea de noi tehnologii şi combinând materiale. Observaţi cum se îndreaptă sau se 

prăbuşeşte societatea în timp ce elevii înaintează – mediul cetăţenilor depinde de opţiunile 

acestora. 

Jocul poate fi găsit pe site-ul:  www.materialsfuture.eu/ro/game.  

 

Activitatea a 3-a | Sfaturi de încurajare a oamenilor de ştiinţă 

Cu cât elevii înaintează mai mult în lumea ştiinţei, cu atât mai mult se entuziasmează în idea de a 

urma o profesie din acest domeniu. Mai jos sunt redate câteva sfaturi pentru insuflarea 

entuziasmului faţă de ştiinţă: 

 Organizaţi o vizită la muzeul ştiinţelor sau tehnologiei din regiunea dvs.  

 Aranjaţi o vizită la un laborator ştiinţific din regiunea dvs.  

 Invitaţi un om de ştiinţă sau student în ştiinţele naturii să ţină un discurs în clasă. Harta cu 

localizările unde se realizează cercetări despre materialele avansate în Europa o veţi găsi 

aici: www.materialsfuture.eu/en/community/  

 Aveţi în vedere manifestările legate de ştiinţele naturii cum ar fi „săptămâna ştiinţelor 

naturii” sau festivalul ştiinţelor. Organizatorii crează adesea pachete pentru şcoli, 

laboratoare şi activităţi  

 Organizaţi o sărbătoare a ştiinţelor (centralizată pe materialele avansate!) 

 Familiarizaţi elevii cu standardele – elevii pot realiza o cercetare legată de un om de 

ştiinţă renumit (în timp) şi să pregătească o prezentare 

http://www.materialsfuture.eu/ro/game/


 
  

 

Fişa 1 de lucru | Introducere în materialele avansate 

 

Celule solare 

 

 

 

 

Stend 

 

 

 

 

Nanomateriale 

 

 

 

 

Aliaje cu memorie 

de formă 

 

 

 

 

Hiperhidrofobe 

 

 

 

 

Grafen 

 

 

 

 

Electrocromi 

 

 

 

 

Nanotuburi 

 

 

 

 

Distribuţia 

medicamentelor la 

ţintă 

 

 

 

Fotovoltaice 

 

 

 

 

Semiconductori 

 

 

 

 

 



 
  

Fişa 2 de lucru | Cercetând energia solară 

 
1. Care este culoarea cea mai indicată pentru un panou solar?  

Materiale pe grupă: cuburi de gheaţă, cartoane colorate, inclusiv alb şi negru 

 

În cadrul acestui experiment elevii vor examina modul în care culoarea influeanţează ritmul de 

absorbţie al căldurii solare. Acest experiment poate fi realizat doar într-o zi însorită!  

Împărţiţi clasa în grupe şi daţi fiecărei grupe foi de carton de culori diferite şi cuburi de gheaţă. 

Asiguraţi-vă că cuburile de gheaţă sunt aproximativ aceeaşi mărime. Sunt necesare cartonul alb 

şi negru, celelelte pot fi însă de culori diferite.  

Solicitaţi elevilor să taie cartonul în pătrate de aproximativ 10 cm. Aşezaţi pătratele la lumina 

soarelui şi puneţi câte un cub de gheaţă în centrul acestora. Remarcaţi cât de repede se topesc 

cuburile de gheaţă. Care se topeşte mai repede şi care mai încet? Cubul de gheaţă de pe cartonul 

negru trebuie să se topească primul, deoarece acesta absoarbe căldura soarelui mai eficient pe 

când cel de pe cartonul alb se va topi ultimul, deoarece reflectă o mare parte din energie. Din 

acest motiv, panourile solare sunt vopsite de regulă în culoare neagră mată. Care ar fi cea de a 

doua culoare indicată pentru panouri? 

 

2. Experiment alternativ legat de energia solară şi culoare  

Materiale pe grupă: Carton alb şi negru, 4 pahare din plastic 

 

Tăiaţi două bucăţi rotunde din carton alb şi două din carton negru. Aşezaţi câte unul pe fundul 

celor patru pahare de aceeaşi mărime. Umpleţi ¼ din fiecare pahar şi măsuraţi temperatura. În 

acest moment închideţi un pahar cu o bucată rotundă de carton negru şi un pahar cu o bucată 

rotundă de carton alb; fixaţi cu bandă de lipit sau elastic şi aşezaţi cele patru pahare la lumina 

soarelui. Preconizaţi în ce pahar va fi o temperatură mai înaltă. Măsuraţi după 5 şi apoi după 10 

minute.  

 

3. Confecţionarea cuptorului solar 

Materiale pe grupă: cutie de pizza din carton, folie din aluminiu, membrană din plastic, hârtie 

neagră, ziare, foarfecă şi bandă de lipit  

 

Pe capacul cutiei desenaţi o aripă tăind cele două laturi mari şi una din laturile mici. Înfăşuraţi 

aripa în spatele laturii netăiate şi îndoiţi-o. Acoperiţi interiorul aripii cu folie din aluminiu şi 

lipiţi-l bine. Deschideţi cutia şi acoperiţi fundul acesteia cu hârtie neagră. Adăugaţi izolaţia din 

ziare mototolite înfăşurate în jurul părţii interioare a cutiei şi lipiţi-le pe locurile lor. Întindeţi 

membrana din plastic pe partea interioară a capacului (pe toată gaura formată prin tăierea aripii). 

Aşezaţi mâncarea pe care doriţi să o încălziţi (ex. marshmallow) în cutie, închideţi capacul dar 

deschideţi aripa şi întoarceţi folia din aluminiu spre soare. Sprijiniţi aripa cu un beţişor în aşa fel 

încât să rămână deschisă şi aşteptaţi aproximativ 30 de minute. 



  Υλικά για ένα Βιώσιμο Μέλλον 

 
  

Fişa 3 de lucru| Fragment de film : energia electrică 

 

1. Cine este omul de ştiinţă din film? 

 

 

 

2. Cu ce se ocupă? 

 

 

 

3. Ce l-a inspirat? 

 

 

 

 

4. Ce a realizat? 

 

 

 

 

5. Cum funcţionează? În ce fel seamănă celulele? Desenează o celulă şi 

numeşte părţile acesteia  

 

 

 

 

 

 

6. Care sunt avantajele în comparaţie cu celulele de pirită folosite pe scară 

largă în zilele noastre?  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

7. Ce materiale pot fi folosite pentru o celulă solară organică?  



  Υλικά για ένα Βιώσιμο Μέλλον 

 
  

Fişa 4 de lucru| Culoarea structurală 

 
1. Care au fost primii oamenii de ştiinţă care au remarcat coloraţia 

structurală?   

 

 

 

2. Aripile cărui animal au fost studiate? La ce concluzie au ajuns?  

 

 

 

3. Culorile structurale sunt create în principal mai mult de un fenomen optic 

decât de o coloraţie. Aceste fenomene optice sunt următoarele: confluenţa 

undelor, refracţia şi difracţia. Cercetează şi explică cu cuvintele tale ce 

înseamnă aceşti termeni.  

a. Confluenţa undelor 

 

 

b. Refracţie 

 

 

c. Difracţie 

 

 

4. Care este numele murei la care se face referire în fragmentul de film? Prin 

ce se deosebeşte? 

 

 

 

5. Materialele a căror culoare se datorează coloraţiei structurale sunt numite 

adesea şi iridiscente. Ce este iridiscenţa şi care animale, plante sau 

materiale au această proprietate?  

 

 

 

6. Care sunt aplicaţiile potenţiale ale coloraţiei structurale? Scrieţi-le 

 

 

 



  Υλικά για ένα Βιώσιμο Μέλλον 

 
  

Fişa 5 de lucru | De la nano la giga 

 

Denumirea unităţii de măsură Simbolul unităţii Importanţa 

 

Gigametru  

 

 

Gm 

Un miliard de metri 

 

 

__________metru(_______) 

 

___________ 

 

Un milion de metri 

 

 

Kilometru 

 

km 

 

______________  metri 

 

 

Metru 

 

 

_________ 

 

Un metru 

 

_____________metru 

 

 

mm 

 

O ___________ a unui metru 

Macrometru 

 

 

µm 

 

O milionime a unui metru 

 

_____________metru 

 

 

nm 

 

O ___________ a unui metru 

 



  Υλικά για ένα Βιώσιμο Μέλλον 

 
  

Fişa 6 de lucru | Ciclul proiectării 

 
Foloseşte această diagramă pentru a realiza procesul tău de proiectare 

 

                                    Identifică problema 

                                                                                 

 

 

    

    Explorează 

 

 

                                                                   Desenează                   Crează                              

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                               

Încearcă 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   Îmbunătăţeşte 

 

 

 

 

 

 

 

Sfaturi 

 Cercetează ce au realizat alţii 

 Caută materialele disponibile 

 Foloseşte-te de creativitatea şi cunoştinţele tale pentru a te gândi la diferite soluţii şi apoi 

alege una pe care să o testezi 

 Descrie incitarea – cuprinde obstacolele şi restricţiile  

 Dacă într-adevăr poţi realiza proiectul tău, verifică-l şi îmbunătăţeşte-l.  



  Υλικά για ένα Βιώσιμο Μέλλον 

 
  

Notiţe pentru profesor 1 | Fragmentul de film: energia solară 

1. Cine este omul de ştiinţă din film? 

Michael Grätzel – elevii pot căuta pe internet pentru a afla mai multe detalii privind munca, 

lucrarea sa şi premiile pe care le-a obţinut  

 

2. Cu ce se ocupă?  

Cu crearea de sisteme care simulează fotosinteza în scopul de a obţine combustibili şi curent 

electric din lumina solară  

 

3. Ce l-a inspirat? 

Criza petrolului din anul 1970 l-a făcut să conştientizeze faptul că nu a mai rămas atât de mult 

petrol şi astfel a fost cuprins de pasiunea de a descoperi sisteme alternative care folosesc lumina 

în scopul obţinerii de combustibili. 

 

4. Ce a realizat? 

A realizat celulele solare cu vopsea fotosensibilă care simulează procesul natural de fotosinteză 

al plantelor. Vopseaua moleculară absoarbe lumina solară pe care o transformă în continuare în 

energie electrică. 

 

5. Cum funcţionează? În ce fel se aseamănă celulele? Desenează o celulă şi numeşte părţile 

acesteia   

 
                                           Conductor din sticlă 

 

          Electroliţi 

           

Oxid de titaniu cu 

                                                                                             înveliş de vopsea 

        

          Conductor din sticlă 

 

  

6. Care sunt avantajele în comparaţie cu celulele de pirită folosite pe larg în zilele noastre?   

1. Celulele solare Grätzel acumulează lumina solară pe ambele laturi, fapt important în 

special în deşert, unde lumina este reflectată 

2. Celulele solare Grätzel acumulează radiaţia difuză 

3. Pot fi utilizate în spaţii interioare 

4. Sunt ideale pentru includerea lor în clădiri datorită esteticii acestora, deoarece sticla 

colorată este asemănătoare cu operele de artă  

Alte avantaje ale celulelor solare cu vopsea fotosensibilă reprezintă faptul că produse în masă, 

acestea vor fi mai ieftine faţă de celulele antagoniste. De asemenea, au un mare avantaj pentru 

mediu, deoarece nu folosesc metode energointensive cu deficit înalt sau elemente toxice
1
, 

 

 



  Υλικά για ένα Βιώσιμο Μέλλον 

 
  

Notiţe pentru profesor 2|  Culoarea structurală 

1.  Care au fost primii oameni de ştiinţă care au remarcat coloraţia structurală?  
Isaac Newton şi Robert Hooke. Thomas Young a fost cel dintâi care a explicat confluenţa 

undelor  
 

2. Aripile cărui animal au fost studiate? La ce concluzie au ajuns?  

Au constatat faptul că aripile păunului sunt perceptate ca fiind de culoare albastră şi verde 

datorită structurii lor, pe când în realitate acestea sunt maro, colorate cu melanină. Melanina este 

un compus polimeric responsabil de culoarea pielii şi a firelor de păr. Morfologia suprafeţei 

aripilor reflectă lumina în aşa fel încât să le vedem colorate.  
 

3. Culorile structurale sunt create în principal mai mult de un fenomen optic decât de o 

coloraţie. Cercetează şi explică cu cuvintele tale ce înseamnă acest fenomen optic şi cum 

funcţionează. 

 „În acest caz lumina se comportă ca o undă” a spus Lili şi a aruncat o mică piatră în fântâna 

arteziană. Piatra a provocat o undă circulară care s-a extins. Apoi Lili a aruncat trei pietre 

deodată. Toate au provocat unde care interacţionau între ele. În unele puncte, undele se uneau 

fortificând una pe cealalaltă, în timp ce altele se distrugeau între ele. Confluenţa undelor are loc 

atunci când câmpurile electromagnetice care formează fiecare undă, interacţionează. Structura 

microscopică a materialelor funcţionează ca o prismă, separând lumina în culori componente 

bogate. În funcţie de frecvenţa cu care este reflectată de suprafaţa unui obiect, lumina difractată 

pare strălucitoare şi iridiscentă. 
 

4. Care este numele murei la care se face referire în fragmentul de film? Prin ce se 

deosebeşte? 

Mura se numeşte Polliacondensata şi are cea mai strălucitoare culoare albastră cunoscută la un 

ţesut viu. Mura se găseşte pe întinderile de pădure din Africa. Planta din care provin murele din 

film are o vârstă de 100 ani iar culoarea lor nu s-a degradat. Este vorba de o proprietate 

extraordinară a coloraţiei structurale.  
 

5. Materialele a căror culoare se datorează coloraţiei structurale sunt numite adesea şi 

iridiscente. Ce este iridiscenţa şi care animale, plante sau materiale au această 

proprietate?  
Iridiscenţa reprezintă efectul de amplificare şi distructiv al confluenţei între multiplele refracţii 

de pe două sau mai multe suprafeţe, ex. filme subţiri semitransparente unde se combină şi cu 

diafracţia. Când lumina este reflectată pe aceste suprafeţe, apare o diferenţă de fază între razele 

luminii reflectate de suprafaţa superioară şi cele reflectate de suprafeţele inferioare. În 

consecinţă, pentru lungimile concrete de undă şi unghiuri, lăţimile undelor de lumină se pot 

completa între ele sau pot să se separe una de cealaltă. Astfel, culorile par diferite din unghiuri 

diferite. Acest lucru se poate întâmpla cu aripile unor păsări, aripile fluturelui, solzii peştilor, 

balonaşele de săpun, filmele de petrol, carapacea scarabeului şi sideful. 
  

6. Care sunt aplicaţiile potenţiale ale coloraţiei structurale? Scrieţi trei.   
Există alternative pentru multe aplicaţii diverse ale coloraţiei structurale cum ar fi materialele 

pentru modă (ţesături), camuflajul adaptabil, cristalele cu reflectivitate scăzută, comutatorii 

optici eficienţi şi suprafeţele antireflectante. Această tehnologie este utilizată deja pentru crearea 

hologramelor de securitate de pe cardurile de credit şi bancnote. Aceste holograme sunt foarte 

greu de falsificat deoarece morfologia suprafeţei lor a fost concepută la scară nanometrică. 


