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Investigarea științei 

Etape obligatorii anterioare / 

Cunoștințele anterioare ale 

studenților 

Niciuna 

Obiective Învățarea conceptelor de bază ale astronomiei și a 

legilor științei relative și a opiniilor filozofilor fizici 

despre Cosmos  

Subiecte  Știință, mișcare planetară, filosofia fizică.  

Vârsta recomandată  10-14 

Material necesar Videoproiector  

Durata secvenței 45 minute 

Activitate individuală sau de 

grup Activitate de  

grup 

Abilități dezvoltate (după 

obiectivele de învățare) 

Gândire critică, cercetare, colaborare, comunicare, 

creativitate 

Gama de prețuri a jocului  Videoclipuri gratuite 

Activități de extindere / 

diferențiere 

Într-un „ Scenariul din clasă inversată, acest joc ar 

putea fi o „temă perfectă”. Profesorul l-ar putea 

propune după această secvență care vizează 

concepte precum fazele lunii, constelația zodiacală, 

efectul de paralaxă și multe altele. / Acesta este un 

joc pe care elevii îl pot juca și pe computerele lor 

într-un laborator IT. 

Sfaturi pentru a face 

secvența mai accesibilă sau 

Videoclipurile folosite în această secvență nu au 

opțiune de subtitrare. Cu toate acestea, cineva ar 
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mai incluzivă putea adăuga subtitrări în videoclip aici 

 

Pas cu pas: cum să implementați secvența 

 

Această secvență pedagogică poate servi elevilor ca o modalitate de a învăța ideile 

filozofice ale anticilor despre Cosmos și de a cunoaște conceptele de bază ale 

astronomiei și legile științei relative. 

 

Secvența este implementată cu ajutorul videoclipurilor care sunt explicații ale jocului: 

„Odyssey - The Invention of Science”.  

 

Jocul este un joc bazat pe puzzle. Dvs. sau elevii dvs. ca jucători vă aflați pe o insulă 

undeva în Caraibe. Poți să mergi pe insulă încercând să salvați o familie, dar pentru a 

face acest lucru trebuie să deschideți uși și să depășești obstacole rezolvând puzzle-

uri bazate pe concepte științifice. 

 

Jocul include informatii despre concepte si idei filozofice prezentate sub forma unui 

jurnal al unuia dintre copiii familiei (trebuie salvat) iar solutia se obtine interactiv. 

 

Profesorul va folosi videoclipurile pentru a se plimba, a citi și a rezolva puzzle-urile cu 

elevii lor într-un mod colaborativ, pentru a le introduce în conceptele științifice primare 

care au început să se formeze în Lumea Antică.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=V3nJrXRE4N0&ab_channel=ManSharkSubLPs
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● Pasul 1 – Introducere în subiect (5 minute) 

 

Profesorul trebuie să facă o introducere despre credințele antice despre pământ, 

elemente și stele și să se pregătească pentru diversitatea percepțiilor anticilor din 

cunoștințele științifice consacrate de astăzi.  

 

● Pasul 2 – Polar Star (20 de minute)  

 

În videoclipul care urmează la primii 3m, elevii vor fi prezentați la conținutul jocului și 

modul de joc.  

● ODYSSEY The Next Generation Science Game: Walkthrough 1 - North Star : 

Polaris (3:00 - 10:00) 

 

Elevii vor învăța sau își vor reîmprospăta cunoștințele despre North Star: Polaris care 

rezolvă primul puzzle al jocului. 

 

● Pasul 3: Antipode și Pământ plat (20 de minute)  

 

Profesorul ar putea vorbi în primul rând despre concepția greșită care trezește de-a 

lungul diferitelor perioade istorice (cu prezență limitată în rândul oamenilor educați) că 

Pământul este plat. Apoi, completați cu informații relative despre credințele diverșilor 

oameni despre antipozi (vezi diverse surse aici). 

 

Apoi vor folosi următorul videoclip pentru a rezolva puzzle-ul antipodelor 

● ODYSSEY The Next Generation Science Game : Walkthrough 2 - Globe Statue 

: Antipodes 

și vor discuta cu studenții despre acestea concepte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKvl8PQAeJY&list=PLoi8XQWRo3pIaA6i7ydKDxDE2UzS4QQBo&index=1&ab_channel=Fredericma45Gaming
https://www.youtube.com/watch?v=pKvl8PQAeJY&list=PLoi8XQWRo3pIaA6i7ydKDxDE2UzS4QQBo&index=1&ab_channel=Fredericma45Gaming
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antipodes#References
https://www.youtube.com/watch?v=r-VRW0QyXXc&list=PLoi8XQWRo3pIaA6i7ydKDxDE2UzS4QQBo&index=2&ab_channel=Fredericma45Gaming
https://www.youtube.com/watch?v=r-VRW0QyXXc&list=PLoi8XQWRo3pIaA6i7ydKDxDE2UzS4QQBo&index=2&ab_channel=Fredericma45Gaming
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