WORLD SPACE WEEK 2015 SĂRBĂTOREȘTE DESCOPERIRILE SPAȚIALE
Acest eveniment internațional denumit „Săptămâna Spațiului Cosmic” se
desfășoară în perioada 4-10 octombrie. Precizările privind istoricul evenimentului le
aveți în link-urile date de domnul director în mesajul transmis.
Pentru cei care sunt interesați de desfășurarea de activități în cadrul acestui
eveniment voi face câteva precizări.
Evenimentul nu este organizat ca o competiție ci are ca scop antrenarea elevilor
în activități de cunoaștere științifică și tehnică legate evident de tematica spațiului
cosmic, iar în acest an de descoperirile spațiale.
Fiecare clasă poate desfășura o activitate sau activități proprii, în cadrul orelor de
diriginție, fie împreună cu profesorii de la clasă care pot dedica timp acestor
activități.Elevii școlii pot realiza prin activități în afara orelor de curs, proiecte pe
care să le prezinte colegilor de clasă și apoi să le predea profesorilor diriginți sau
altor profesori de la clasă cu care au discutat despre realizarea proiectelor pentru
expunerea acolo unde se poate într-o miniexpoziție a școlii.
Aceste activități trebuie să se încadreze în prima jumătate a lunii octombrie pentru a
putea fi luate în evidență.
Important este de știut că
1. Puteți desfășura activitatea în contextul activităților școlii și apoi să le
cuprindem în materialul final pe care îl vom pune pe site-ul internațional al
evenimentului.
2. Nu se primesc diplome deoarece nu are cine să ni le dea.
3. Important este câștigul în pregătirea elevilor, implicarea lor și faptul că învață
lucruri deosebite despre un subiect foarte cuprinzător, în același timp foarte de
actualitate care s-a evidețiat prin multe evenimente interesante și care permite
o multitudine de modalități de exprimare a elevilor.
4. Participarea școlii cu precizarea școlii se face pe site-ul oficial și suntem
felicitați (după oarece perioadă de timp) că desfășurăm astfel de activități cu
elevii.
Ce activități putem desfășura?
Se pot organiza:
- prezentări de filme științifice legate de zborurile cosmice, Univers,
descoperirea planetelor, ultimele misiuni spațiale legate de Marte, Pluto sau
alte misiuni recente ale ESA sau NASA....
- Prezentări Power Point cu tematica de mai sus sau adiacente...
- Expoziții de picturi, desene, machete de nave, rachete, stații orbitale, sistem
solar, așezări lunare sau extraterestre.... care să fie valorificate fie în clase fie

-

dacă veți considera că sunt interesante ca o expoziție în incinta liceului (în
sala de conferințe de lângă CDI);
Construcții lego legate de tematică (cu kiturile copiilor), orașe spațiale,
navete, vehicule de explorare, roboți;
Expoziții de imagini din cosmos reprezentând galaxii, rachete, nave spațiale....
Modelări din plastilină sau alte materiale de modelat.......
Conferințe, dezbateri sau orice tip de activitate interesantă la care vă gândiți..

Notă: Este bine ca toate activitățile și proiectele realizate să fie imortalizate prin
imagini din timpul desfășurării lor și să cuprindă elevii și lucrările realizate de ei.
Sorin Stănculescu

