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PROIECTUL PULCHRA
Colegiul Național Bilingv George Coșbuc a completat dezvoltarea sa spre domeniul
științelor cu participarea, începând cu 1.09.2020 la proiectul Participatory Urban Learning
Community Hubs through Research and Activation (PULCHRA)/ Știință în medii urbane:
construirea de centre comunitare de învățare participativă prin cercetare și activare
Program: Școala deschisă și colaborare în educația pentru știință
Proiectul este finanțat prin Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii
Europene Orizont 2020, grant nr. 824466 și reunește 12 parteneri din 10 state membre ale UE
(Cipru, Cehia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Polonia, România, Suedia) reprezentând
universități europene, institute de cercetare, întreprinderi mici și mijlocii, organizații
neguvernamentale.
Partenerul român este Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) –
Unitatea de Cercetare în Educație, care a coordonat participarea în proiect a cinci unități de
învățământ din țară, printre care se numără și liceul nostru.
Colegiul Național Bilingv George Coșbuc s-a bucurat, în acest proiect, de sprijinul
Facultății de Geografie, Universitatea din București, al Institutului de Cercetare al Universității
București/ Facultatea de Biologie, al Science Park Măgurele, al asociației Terra Mileniul III.
Prin proiectul PULCHRA, elevii au fost încurajați și sprijiniți să observe propriul oraș ca pe
un ecosistem urban, alegând spre investigare unele probleme de mediu și de dezvoltare sustenabilă
din interiorul său.
Proiectul a identificat mai multe probleme comune orașelor europene, în contextul
urbanizării intensive din ultimele decenii. Acestea sunt de natură ecologică, socială și economică.
Partenerii de proiect au definit o serie de șase „provocări” specifice pentru a fi explorate de școlile
participante. Investigațiile făcute pornind de la aceste provocări vor contribui la:
- construirea cunoașterii științifice
- promovarea implicării experților și a comunității în proiectele școlilor
- încurajarea participării active la construirea unui mediu de viață comun.
Provocările mediului urban au fost definite în relație cu Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă
Cele șase provocări ale orașelor sunt:
1. Alimentarea cu energie a orașelor, fără afectarea climei
2. Clădiri pentru orașul viitorului
3. Regenerarea spațiului urban pentru conectarea oamenilor la un mediu sănătos
4. De la eliminarea deșeurilor la eficientizarea resurselor/ economie circulară la nivel de oraș
5. Modele de mobilitate care sprijină dezvoltarea comunității
6. Inovație pentru beneficii sociale și de mediu
Fiecare partener de proiect a ales una dintre aceste provocări asupra căreia se va concentra cu
echipele din țara sa. Provocarea mediului urban pentru România este: Regenerarea spațiului urban
pentru conectarea oamenilor la un mediu sănătos
Prin intermediul acestei provocări școlile participante din România pot explora subiecte precum
managementul apei, spațiile verzi, eficiența energetică, poluarea aerului / apei, schimbările
climatice, managementul drumurilor și al clădirilor, sănătatea publică.
Echipele de cercetare științifică formate din elevi, profesori, alte părți interesate au explorat și
diseminat rezultate și date relevante pentru provocarea aleasă.
O parte din membrii echipei au fost reporteri în domeniul științelor, ei dezvoltând o strategie de
comunicare referitoare la proiect și la rezultatele sale.al de Politici și
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Implicarea elevilor în proiect a urmărit:
- dezvoltarea conceptului de ”școală deschisă”, prin realizarea unor cercetări în legătură cu
probleme din viața reală în colaborare cu reprezentanți ai comunității, cu sprijinul unor organizații
partenere, al experților și al altor părți interesate;
- realizarea unei învățări bazată pe investigația științifică, prin utilizarea de resurse, materiale și
demersuri didactice documentate, produse și facilitate de proiectul PULCHRA;
-formarea unei echipe de reporteri de știință, comunicatori ai evenimentelor derulate în proiect,
elevi care să învețe cum să facă știința și evenimentele științifice mai ușor de înțeles.

21 IANUARIE - PRIMUL EVENIMENT PUBLIC
Relatarea reporterilor:
https://www.facebook.com/cncosbuc/
Curioși și dornici să învețe, elevii Colegiului Național Bilingv “George Coșbuc” au
participat joi, 21 ianuarie, începând cu ora 10:00 la prima întâlnire a proiectului Participatory
Urban Learning Community Hubs through Research and Activation (PULCHRA)/ Știință în medii
urbane: construirea de centre comunitare de învățare participativă prin cercetare și activare.
Prin acest proiect, elevii sunt încurajați și sprijiniți să-și observe propriul oraș ca pe un
ecosistem urban, alegând spre investigare unele probleme de mediu și de dezvoltare sustenabilă din
interiorul său.
Echipa mixtă, compusă din elevi, profesori și reprezentanți ai Institutului de Cercetare al
Universității București/ Facultatea de Biologie, ai Facultății de Geografie din cadrul Universității
București, ai Science Park Măgurele și ai Fundației Terra Mileniul III, s-a întrunit într-un
eveniment online, unde elevii au aflat ce activități se vor desfășura în cadrul proiectului.
Întrebarea cheie a întâlnirii a fost “Cum se organizează o activitate de cercetare?”.

După prezentarea participanților (elevi, profesori și reprezentanți ai mediului academic, ai
ONG-urilor, ai părinților), însoțită de impresii și așteptări de la proiect, domnul Petre Botnariuc,
în calitate de reprezentant al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) –
Unitatea de Cercetare în Educație, a explicat pe larg ce presupune proiectul și care sunt
obiectivele acestuia. PULCHRA are în vedere investigarea unor probleme de mediu și de
dezvoltare sustenabilă a orașului, elevii fiind invitați să observe propriul oraș ca pe un ecosistem
urban. De asemenea, proiectul își propune să faciliteze colaborarea cu experți din diferite domenii,
cu întreaga comunitate, implicarea în activități de cercetare ecologică având un impact direct
asupra noastră.
La eveniment domnul profesor universitar Cristian Ioja de la Facultatea de Geografie a
Universității din București a vorbit despre aspectele practice ale unei cercetări. Elevii au fost
introduși în modul de organizare a unei cercetări și în etapele acesteia: identificarea problemei,

documentarea, stabilirea întrebării de cercetare, selectarea metodelor de lucru, colectarea datelor,
procesarea și analiza acestora, scrierea raportului și diseminarea rezultatelor.
Prezentarea a fost interactivă, permițând elevilor să-și exprime opiniile și să identifice noi
metode de lucru. Atmosfera a fost destinsă, elevii s-au simțit confortabil să-și dezvolte ideile și să le
discute, iar până la sfârșitul prezentării, prin exemple și întrebări atent plasate, elevii au înțeles
modul în care se pot implica în realizarea cercetării.
Elevii și-au ales rolul de cercetător sau de reporter, fiecare având atribuții bine precizate în
cadrul proiectului, în funcție de sarcina aleasă. Aceștia trebuie să lucreze în echipă pentru a găsi
soluții privind regenerarea spațiului urban și conectarea oamenilor la un mediu sănătos.
Echipa reporterilor, prin articole în mass media și postări pe platformele dedicate
proiectului, va transmite publicului informații despre activitățile desfășurate și rezultatele obținute.
Reporterii și cercetătorii trebuie să mențină o comunicare permanentă, munca în echipă fiind una
dintre competențele cheile dezvoltate prin proiect.

ATELIERE DE LUCRU, WEBINARII DESFĂȘURATE ÎN CNBGC,
ÎN PERIOADA 21 IANUARIE - 26 MARTIE

TEMA MODULULUI 1:
Introducere în cercetare: Ciclul cercetării; Întrebarea de cercetare; Ipoteza de cercetare
Introducere în proiect: LEAP; subiectul Provocările orașului
Obiective:
1. Să stimuleze încrederea în metoda științifică printr-o abordare științifică centrată pe
experiență practică
2. Să exerseze formularea unor întrebări de cercetare și a unor ipoteze de cercetare în
cadrul subiectului Provocările orașului
Mesaj:
Toată lumea poate face cercetare. Cercetarea se întâmplă atunci când cineva încearcă să răspundă la o
întrebare observând, măsurând, experimentând sau întrebând.
Procedând astfel, este important ca cercetarea să fie transparentă și ușor de înțeles de către ceilalți.
Acest lucru se realizează prin punerea la dispoziție a materialelor utilizate, a activităților realizate, a
datelor obținute și a procesului de analiză și interpretare pentru a face cercetarea reproductibilă de
către alții.
Subiectele
Materialele necesare
-

Crearea echipei

-

Pe baza întrebărilor, elevii răspund pe chat

Se lucrează la întrebarea ”Ce înseamnă cercetarea?” (folosind metoda
gândește-lucrează în perechi-împărtășește –think-pair- share)

fișa 0

fișa 1a
fișa 1b

- Gândește: elevii completează chestionare conținând întrebări

simple legate de cercetare
- Lucrează în grupe: elevii își compară rezultatele (breakout room)
- Împărtășește: grupurile își compară rezultatele în plen.

Elaborarea ciclului cercetării
- Elevii atribuie exemple diverselor faze ale ciclului cercetării
Elevii pun fazele într-o ordine pentru a forma un ciclu
- Elevii găsesc exemple proprii pentru aceste faze

Căutarea întrebărilor de cercetare
- Caracteristicile întrebărilor de cercetare
- Elevii elaborează în echipe întrebări de cercetare pe

fișa 2a
fișa 2b
fișa 2c-ppt
fișa 3a
fișa 3b

subiectul Regenerarea spațiului urban pentru conectarea
oamenilor la un mediu sănătos;
tema Urbanizare durabilă, soluții bazate pe natură, calitatea
aerului, spații publice;
- Se selectează întrebările de cercetare în plen
- Introducere în proiectul LEAP
- Stabilirea stațiilor de cercetare
Stabilirea ipotezelor

fișa 4
fișa 5a

-

caracteristicile unei ipoteze de lucru
elevii exersează în echipe formularea unor ipoteze pentru
anumite întrebări de cercetare
elevii discută despre corectitudinea ipotezelor formulate
(corespund întrebării, sunt verificabile)
elevii exersează formularea unor ipoteze pentru întrebarea de
cercetare selectată pe subiectul Regenerarea spațiului urban
pentru conectarea oamenilor la un mediu sănătos /tema Urbanizare durabilă, soluții bazate pe natură, calitatea
aerului, spații publice

Perioadă de reflecție
- Elevii realizează un jurnal de cercetare și scriu o primă reflecție
- Ce ai câștigat?

fișa 5b1
fișa 5b2
fișa 5b3
fișa 5b4

- fișa 6a-Jurnalul

meu de cercetare
- fișa 6b -Foaia de reflecție

”ziua de cercetare”

Relatarea reporterilor:
https://www.facebook.com/cncosbuc/
Întâlnirea cercetătorilor din data de 1 Februarie 2021 a avut ca scop introducerea viitorilor
cercetători ai echipei Colegiului Național Bilingv George Coșbuc în ceea ce presupune o cercetare
științifică.
Aceasta a început prin clarificarea scopurilor proiectului, iar pentru o colaborare cât mai
bună între membrii echipei, primele activități au îmbinat cunoașterea acestora și punerea în comun
a ideilor și a opiniilor fiecărui cercetător. Ce înseamnă a cerceta? Cum se face cercetarea?
Acestea au fost câteva dintre întrebările la care s-a încercat găsirea unui răspuns. Astfel, doamna
profesor Gina Barac și doamna profesor Florina Păunescu, profesorii coordonatori ai echipei, au
încurajat elevii să îsi exprime opiniile si ideile în acest punct de inițiere al proiectului, precum și
viziunea lor asupra întregului proiect.
Partea preferată a zilei a fost dată chiar de activitățile care au vizat lucrul în echipă.
Viitorii cercetători au căutat împreună ordinea logică a etapelor unui ciclu de cercetare, lucrând
pe exemple concrete de probleme observate în viața cotidiană rezolvabile printr-o activitate de
explorare. Elevii au fost puși în fața unor situații reale și și-au împărtășit ideile despre cum ar
acționa în diverse circumstanțe de cercetare.
Au fost făcute exerciții de ridicare a unei întrebări de cercetare, de formulare a unor ipoteze
de lucru corespondente întrebărilor de cercetare formulate, ținând cont de caracteristicile
acestora. Au fost identificate posibile stații de cercetare, conform metodei LEAP (learning,
exploring and activity path) Astfel, au fost căutate și identificate subiecte interesante de cercetare
pe care cercetătorii în devenire ai echipei CNBGC le-ar putea duce la bun sfârșit, urmând ca
acestea să fie definitivate într-o întâlnire viitoare.
Concluzia acestei întâlnirii a fost că oricine poate face cercetare, dacă este motivat și
perseverent, așa cum sunt cercetătorii noștri dragi. Tu cum definești un cercetător adevărat?

Tu știi care este ordinea firească a etapelor unei cercetări?

TEMA MODULULUI 2:
Probleme de mediu din București care pot sta la baza unor întrebări de cercetare.
Planificarea cercetării
10.02.2021. Probleme de mediu din București care pot sta la baza unor întrebări de cercetare
Obiective:
1. Să conștientizeze principalele probleme de mediu din municipiul București
2. Să formuleze întrebări de cercetare și ipoteze de cercetare având ca punct de plecare

diverse probleme de mediu din București
Mesaj:
Suntem locuitori ai acestui oraș și problemele sale sunt și problemele noastre.
Ele pot fi cercetate prin metode științifice pentru a propune soluții de îmbunătățire a calității vieții
noastre.
Subiectele
Materialele necesare
-

-

Fise P38, P39,
Dezbatere având ca temă principalele probleme de mediu cu
PPT 1_Probleme de mediu
care se confruntă Bucureștiul și care influențează sănătatea
din Bucuresti
locuitorilor săi
Fișa 1
Exerciții de formulare a unor întrebări de cercetare și a unor
ipoteze de lucru având ca temă principalele probleme de mediu
din București

Explorarea unor mijloace, metode și instrumente de lucru
care pot ajuta la verificarea experimentală a ipotezelor
formulate; dezbatere în vederea stabilirii metodelor și a
instrumentelor de lucru
- Perioadă de reflecție
- Elevii realizează un jurnal de cercetare și scriu o primă reflecție
- Ce ai câștigat?
-

PPT 2_Obiective de
cercetare
- Fișa_Jurnalul meu

de cercetare
- Fișa_Foaia de reflecție

”ziua de cercetare”

15.02.2021. Planificarea cercetării
Obiective:
1. Să identifice metode și instrumente de testare a ipotezelor formulate
2. Să planifice principalele etape ale testării ipotezelor
3. Să își asume responsabilități în cadrul echipei de lucru
Mesaj:
Ipotezele de la care vom pleca trebuie să răspundă întrebării și să fie testabile cu metode și resurse pe care
le avem la dispoziție.
Fiecare dintre noi poate contribui la cercetarea realizată, aceasta fiind o muncă de echipă.
Subiectele
Materialele necesare
Rezultat
-

Formularea întrebărilor de cercetare

Fisa 1
Planul de lucru

-

Formularea ipotezelor de lucru pentru
fiecare întrebare

-

Stabilirea metodelor, a
instrumentelor, a responsabililor și a
termenelor pentru testarea fiecărei
ipoteze stabilite
- Perioadă de reflecție
- Elevii realizează un jurnal de cercetare și scriu
o primă reflecție
- Ce ai câștigat?

Fișă 1

Fisa realizarea hărții,
PPT1, PPT2
- Fișa_Jurnalul meu de

cercetare
- Fișa_Foaia de reflecție ”ziua de
cercetare”

PLANUL DE LUCRU:
Tema:
Influența calității mediului exterior asupra calității mediului interior în municipiul București
•

Întrebarea de cercetare nr. 1: Ce factori influențează calitatea mediului interior?
Ipoteza: Amplasarea locuinței în mediul extern, dotările ei tehnice, comportamentele
locuitorilor sau alte probleme particulare pot influența calitatea mediului intern
Stații: în CNBGC și în locuințele proprii

•

Întrebarea de cercetare nr. 2: Putem evalua calitatea mediului interior pe baza factorilor
identificați?
Ipoteza: Anumiți indicatori ai calității mediului interior pot fi măsurați și corelați cu
caracteristcile locuinței și cu diversele activități din ea
Stații: în CNBGC și în locuințele proprii

•

Întrebarea de cercetare nr. 3: Putem evalua calitatea mediului exterior?
Ipoteza: Anumiți indicatori ai calității mediului exterior pot fi măsurați și corelați cu
particularitățile fizico-geografice ale stației de măsurare
Stații: curtea CNBGC și vecinătatea locuințele proprii

•

Întrebarea de cercetare nr. 4: Cum este influențată calitatea mediului interior de cea a
mediului exterior?
Ipoteza: Analiza datelor despre calitatea mediului intern și a celui extern poate indica relația
dintre aceste două medii
Stații: în CNBGC și în locuințele proprii

•

Întrebarea de cercetare nr. 5: Putem identifica soluții care pot îmbunătăți calitatea
mediului interior?
Ipoteza: Calitatea mediului interior poate fi îmbunătățită prin diverse soluții tehnice corelate
cu formarea unor comportamente ecologice

Metode și instrumente de lucru:
•

Întrebarea de cercetare nr. 1: Ce factori influențează calitatea mediului interior?
Ipoteza: Amplasarea locuinței în mediul extern, dotările ei tehnice, comportamentele
locuitorilor sau alte probleme particulare pot influența calitatea mediului intern
Stații: în CNBGC și în locuințele proprii

Pt. CNBGC:
- Aplicarea de chestionare
- Scriere în Google Form
- Centralizare date (grafice) și prelucrarea chestionarelor (concluzii)
Pt. locuințele proprii:
- Aplicarea de chestionare
- Scriere în Google Form
- Centralizare (grafice) și prelucrarea chestionarelor (concluzii)
•

Întrebarea de cercetare nr. 2: Putem evalua calitatea mediului interior pe baza factorilor
identificați?
Ipoteza: Anumiți indicatori ai calității mediului interior pot fi măsurați și corelați cu
caracteristicile locuinței și cu diversele activități din ea
Stații: în CNBGC și în locuințele proprii

Pt. CNBGC: 26.02 - stații: demisol, parter
- măsurători de calitatea aerului în interior
nivelul sunetului: sonometru
concentrațiile de CO2, CO, temperatura si umiditate: analizor de gaze
concentrația și numărul de particule in suspensie: contor de particule
concentrația de radon: analizor de radon
nivelul de radiație alfa, beta si gama: contor Geiger
temperatura suprafetelor: camera de termoviziune
lungime, latime, inaltime, suprafata si volum: stabilă laser
înaltimea cladirilor: dendroclinometru
nivelul de luminozitate: luxmetru.
- evaluarea încărcăturii microbiene în condițiile mediului interior
- centralizare date și prelucrarea
Pt. locuințele proprii:
- măsurători de temperatură și umiditate
- centralizare date și prelucrarea
- măsurători de zgomot cu
- centralizare date și prelucrarea
- inventar plante si determinare cu aplicatia PlantNet
- centralizare date și prelucrarea (lista plante, concluzii)
- evaluarea prezenței microbiene în condițiile mediului interior
- centralizare date și prelucrare
•

Întrebarea de cercetare nr. 3: Putem evalua calitatea mediului exterior?
Ipoteza: Anumiți indicatori ai calității mediului exterior pot fi măsurați și corelați cu
particularitățile fizico-geografice ale stației de măsurare
Stații: curtea CNBGC și vecinătatea locuințele proprii

Pt. CNBGC: 26.02 - stații: curtea interioară, curtea exterioară, stradă
- măsurători de calitatea aerului în exterior
nivelul sunetului: sonometru
concentrațiile de CO2, CO, temperatura si umiditate: analizor de gaze
concentrația și numărul de particule in suspensie: contor de particule
concentrația de radon: analizor de radon
nivelul de radiație alfa, beta si gama: contor Geiger
temperatura suprafetelor: camera de termoviziune
lungime, latime, inaltime, suprafata si volum: stabilă laser

-

înaltimea arborilor: dendroclinometru
nivelul de luminozitate: luxmetru.
evaluarea încărcăturii microbiene în condițiile mediului exterior
extragere date de pe calitateaerromania.ro si airlive – în ziua măsurătorilor la școală
realizarea hărții locului (vezi fișa)
centralizare date și prelucrarea

Pt. locuințele proprii:
- realizarea hărții – plasarea locuinței, vecinătăți + poziția față de stațiile de măsurare a
calității aerului
- extragere date de pe calitateaerromania.ro si airlive
- centralizare date (grafice) și prelucrarea (concluzii)
Întrebarea de cercetare nr. 4: Cum este influențată calitatea mediului interior de cea a mediului
exterior?
Ipoteza: Analiza datelor despre calitatea mediului intern și a celui extern poate indica relația dintre
aceste două medii
Stații: în CNBGC și în locuințele proprii
Întrebarea de cercetare nr. 5: Putem identifica soluții care pot îmbunătăți calitatea mediului
interior?
Ipoteza: Calitatea mediului interior poate fi îmbunătățită prin diverse soluții tehnice corelate cu
formarea unor comportamente ecologice

Relatarea reporterilor:
https://www.facebook.com/cncosbuc/
În cadrul întâlnirii din 10 februarie 2021, echipa de cercetători a Colegiului Național
Bilingv „George Coșbuc” a avut ocazia să discute despre calitatea mediului din București, ținta
fiind definitivarea întrebării de cercetare și a ipotezelor de lucru.
Cercetătorii au discutat despre sursele majore de poluare a mediului din București, precum
traficul rutier, sau cele 37 obiective IPCC. Discuțiile au vizat poluarea aerului, poluarea fonică,
existența spațiilor verzi și calitatea apei, în final elevii stabilind ce înseamnă un mediu curat și
sănătos pentru locuitorii Municipiului București. De asemenea, echipa de cercetători a analizat
metodele de lucru și tipurile de instrumente de cercetare ce pot fi folosite în tema aleasă.
Discuția a continuat în data de 15 februarie, când elevii au găsit răspunsuri la toate
întrebările propuse şi au convenit asupra ipotezelor şi metodelor de lucru. După cum ați observat,
elevii participanți în proiectul PULCHRA se mobilizează repede, astfel modulul 2 de planificare a
cercetării a fost deja parcurs în totalitate, iar activitățile evoluează.
Plecând de la tema aleasă în proiect, ,,Influența calității mediului asupra calității mediului
interior în municipiul Bucureşti”, au rezultat mai multe întrebări de cercetare, ipoteze de la care
să pornească cercetarea, dar și stații pentru desfășurarea măsurătorilor:

TEMA MODULULUI 3: Derularea experimentelor
Influența calității mediului exterior asupra calității mediului interior în municipiul București
26.02.2021.
Derularea activităților de explorare a mediului din CNBG Coșbuc sub îndrumarea
profesorilor și cu sprijinul partenerilor din mediul academic
Parteneri: Facultatea de Geografie, Univ. București; Facultatea de Biologie, Univ. București
Obiective:
1. Să se inițieze în utilizarea corectă a unor tehnici și instrumente de identificare și
măsurare a parametrilor propuși
2. Să se inițieze în utilizarea de tabele/fișe de observație pentru înregistrarea datelor
obținute
Stații - exterioare - spatele școlii, intrarea în școală (”la scări”), zonă cu vegetație din curtea
exterioară (”la băncuțe”), zona cea mai apropiată de stradă (”la poartă”)
Stații – interioare – săli cu/fără flux de elevi, situate la demisol/parter, aerisite/neaerisite cu 24 de
ore înaintea măsurătorilor
Mod de lucru: Elevii s-au împărțit în două echipe, fiecare echipă realizând măsurătorile
Mesaj:
Putem cunoaște mediul înconjurător mult mai în detaliu decât ne permit simțurile, folosind corect
anumite tehnici și instrumente, care ne permit colectarea unor seturi de date
Subiectele
-

Aplicarea unui chestionar elevilor din CNBGC
referitor la calitatea mediului exterior și
interior din liceu

-

Instrucțiuni generale asupra tehnicii de
prelevare (conf. Irina Gheorghe, Fac. de
Biologie)

-

-

Prelevarea de probe microbiologice pentru
determinarea fungilor din curtea exterioară,
curtea interioară și spațiile interioare alese
Instrucțiuni generale asupra modului de
realizare a măsurătorilor și de utilizare a
instrumentelor (prof. univ. Cristian Ioja)

Materialele necesare
-

Chestionar

Chestionar
completat

-

Fișa de
lucru_recoltare
biologică
Recipiente cu medii
de cultură de la
Facultatea de
Biologie

Probe care
urmează a fi
prelucrate la
facultatea de
biologie

Fișa de
lucru_parametri
fizico-chimici
Instrumente de
măsură de la
Facultatea de
Geografie

Fișe cu date care
urmează a fi
analizate și
interpretate

-

-

-

-

Realizarea de măsurători a parametrilor fizicochimici ai mediului (suprafețe și volume,
temperatură, umiditate, CO, CO2, PM, nivel
de zgomot)
Compararea rezultatelor echipelor;
observații asupra asemănărilor și asupra
diferențelor dintre rezultatele obținute;
identificarea unor posibile explicații
pentru situațiile în care s-au obținut valori

Rezultat

-

Fișa de
lucru_parametri
fizico-chimici

diferite
- Perioadă de reflecție
- Elevii realizează un jurnal de cercetare și scriu o
primă reflecție
- Ce ai câștigat?

- Fișa_Jurnalul

Jurnalul
de
cercetare

meu de cercetare
- Fișa_Foaia de reflecție

”ziua de cercetare”

26.01. – 7.03.2-21
Derularea individuală a activităților de explorare a mediului din propriile locuințe
Obiective:
1. Să exerseze utilizarea corectă a tehnicilor și instrumentelor de identificare și măsurare a
parametrilor propuși
2. Să înregistreze datele obținute în diferite forme (tabele, fișe de observație)
Stații: 8 locuințe din București aflate în cartiere diferite (Colentina, Titan, Sos.Vitan Bârzești, Camil
Ressu, Berceni, Foișorul de Foc)
Mod de lucru: Elevii s-au împărțit în două echipe, fiecare echipă realizând individual setul de
măsurători propuse
Mesaj:
Putem investiga singuri mediul înconjurător utilizînd metodele învățate și autodisciplina în aplicarea
planului de investigație.
Subiectele
-

Aplicarea unui chestionar locuitorilor din
locuințele respective și alte locuințe
învecinate referitor la calitatea mediului
exterior și interior

-

Realizarea hărții cu amplasamentul
locuinței

-

Realizarea schiței camerei în care se vor
face măsurătorile

-

Notarea zilnică a datelor despre
calitatea aerului de pe platforma
aerlive
Realizarea măsurătorilor de
temperatură, umiditate, nivel de
zgomot

-

Materialele necesare
-

Chestionar

-

Fișa de lucru_realizarea
hărtii

-

Ruletă

-

Fișă de înregistrare date
Aerlive

-

Fișă de înregistrare
temperatură și umiditate

-

Fișă de înregistrare nivel de
zgomot

-

Aplicația Physics Toolbox
Sensor

Rezultat
Chestionar completat

Tabele, grafice, fișe
de observații cu date
înregistrate, care
urmează a fi
prelucrate și
interpretate

-

Realizarea unei liste cu plante din
propiile locuințe

-

Aplicația PlantNet

- Perioadă de reflecție
- Fișa_Jurnalul meu de
cercetare
- Elevii realizează un jurnal de cercetare și scriu
- Fișa_Foaia de reflecție ”ziua de
o primă reflecție
cercetare”
- Ce ai câștigat?

Relatarea reporterilor:
https://www.facebook.com/cncosbuc/
Prima întâlnire fizică a cercetătorilor și a reporterilor a avut loc în data de 26 februarie.
Aceștia s-au întâlnit în cadrul Colegiului Național Bilingv „George Coșbuc și au efectuat
măsurători asupra calității aerului alături de domnul profesor universitar Cristian Ioja, de la
Facultatea de Geografie a Universității din București, care i-a introdus pe copii în lumea
cercetării. Astfel, cu ajutorul a diverse instrumente de măsurare au cules seturi de date care vor fi
interpretate. Încă de la această primă colectare de date s-a observat că în fiecare dintre stațiile
selectate aflate atât în curtea exterioara cât și în interiorul liceului, s-au înregistrat valori diferite,
influențate de mediul înconjurător. Factorii care au influențat valorile diverșilor parametri
măsurați au fost cei naturali (vântul, absența sau prezența directă a luminii solare) sau diversele
activități umane desfășurate în vecinătăți. În interior poziționarea camerelor, aerisirea sau
neaerisirea lor a influențat, de asemenea aceste valori.
Cu ajutorul oferit de dna. conferențiar Gheorghe Irina, de la Facultatea de Biologie a
Universității din București, au fost culese probe de aer pentru a se observa prezența diverselor
microorganisme din aer sau de pe diverse suprafețe.
Astfel, s-au efectuat măsurători și s-au cules probe care, într-o etapă ulterioară, de analiză
a datelor, vor permite o descriere a factorilor fizici și biologici ce determină calitatea aerului în
stațiile de cercetare alese.
Toate aceste activități au fost realizate de către copii sub coordonarea doamnelor
profesoare Florina Păunescu și Gina Barac.
La finalul întâlnirii, cercetătorilor le-au fost distribuiți senzori, pentru ca aceștia să
continue explorarea calității aerului și în propriile locuințe, după modelul observat. Aceștia vor
înregistra date despre calitatea aerului din locuințe. Ele vor fi corelate cu date despre calitatea
aerului exterior din oraș, pentru a se observa modul în care calitatea aerului din oraș influențează
calitatea aerului respirat în propriile locuințe.
În cadrul evenimentului, domnul profesor Ioja a răspuns la câteva curiozități ale
reporterilor legate de desfășurarea proiectului în cadrul unui scurt interviu, care va putea fi
vizionat pe pagina de facebook a colegiului nostru, în curând.

TEMA MODULULUI 4: Analiza datelor și interpretarea rezultatelor
Influența calității mediului exterior asupra calității mediului interior în municipiul București
Analiza datelor înregistrate prin măsurătorile efectuate în CNBG Coșbuc și în locuințele
proprii sub îndrumarea profesorilor și cu sprijinul partenerilor din mediul academic
Parteneri: Facultatea de Geografie, Univ. București; Facultatea de Biologie, Univ. București
Obiective:
1. Să extragă informații din diferite seturi de date înregistrate în tabele/fișe de observații,
exersând modalități de citire a acestora
2. Să formuleze concluzii pe baza informațiilor obținute din investigațiile realizate
Mesaj:
Ce facem cu datele obținute?
Rămân doar cifre în tabele și grafice sau ne pot da informații despre mediul investigat, pe care înainte nu
le cunoșteam sau le bănuiam dar nu aveam dovezi?
Subiectele
Interpretarea datelor rezultate
din chestionare:

Materialele necesare

Activități de învățare

- Răspunsurile la
- Exerciții de
chestionarele
interpretare a
completate
răspunsurilor și de
încadrare în categorii
- Datele statistice și
de răspunsuri
graficele generate de
Microsoft Teams
- Exerciții de formulare
de concluzii

- Fișa determinarea
- Calcularea coloniilor
UFC/ml
- Exerciții de
- Fotografiile realizate
identificare a fungilor
la microscop a
- Corelarea încărcăturii
fungilor crescuți în
fungice cu
probele recoltate
caracteristicile
spațiilor din care s-a
recoltat
- Exerciții de formulare
de concluzii
Interpretarea datelor
- Tabelele și graficele - Exerciții de
obținute din măsurarea unor
cu datele obținute din
interpretare a datelor
parametri fizico-chimici ai
măsurătorile realizate
prin corelarea cu
mediului
la CNBGC
caracteristicile
stațiilor de recoltare
- Fișa_model
interpretare
• 15.03-activitate
măsurători Coșbuc
frontală; exemple
de interpretări
• 16.03- activitate
pe echipe și
individuală;
continuarea
interpretărilor
datelor din

Interpretarea rezultatelor
obținute din prelevările
microbiologice

Rezultat
Interpretarea
celor două
chestionare
aplicate elevilor,
respectiv
locatarilor unor
locuințe și
formularea de
concluzii
Identificarea
fungilor, a
numărului de
UFC/ml și
formularea de
concluzii

Datele
măsurătorilor din
CNBGC
centralizate,
interpretate,
însoțite de
concluzii

Coșbuc

- Tabelele și graficele - Interpretarea datelor
cu datele obținute din
prin corelarea cu
măsurătorile realizate
caracteristicile
în locuințele proprii
locuințelor
• 16.03-21.03 –
exerciții
individuale de
interpretare
• 22.03-activitate
frontală;
centralizarea
interpretărilor
individuale
- Perioadă de reflecție
- Fișa_Jurnalul meu de cercetare
- Elevii realizează un jurnal de - Fișa_Foaia de reflecție ”ziua de cercetare”
cercetare și scriu o primă
reflecție
- Ce ai câștigat?

Datele
măsurătorilor din
locuințele proprii
centralizate,
interpretate,
însoțite de
concluzii

Jurnalul
de
cercetare

Relatare reporteri:
https://www.facebook.com/cncosbuc/
În 15 martie 2021, echipa de cercetători a proiectului PULCHRA s-a întâlnit din nou, de
data aceasta, în fața setului de date culese deja prin măsurătorile efectuate la liceu în 26 februarie.
Scopul întâlnirii: să învețe cum să prelucreze datele obținute în urma măsurătorilor făcute sau, în
general, în urma unor experimente derulate. Fiecare cercetător, observând cu atenție datele avute
la dispoziție, a sugerat posibile explicații pentru unele dintre acestea. S-au căutat și posibile
explicații pentru date aparent inexplicabile sau pentru diferențele înregistrate între cele două
echipe care au realizat măsurători în paralel, concluzia fiind că acestea nu trebuie ignorate. Pentru
obținerea unor rezultate credibile, trebuie căutată explicația, iar dacă aceasta nu se găsește,
trebuie reluate măsurătorile. Au fost făcute astfel de exerciții pe analiza datelor despre
microparticule, C02, temperatură și umiditate împreună cu doamnele profesoare Florina Păunescu
și Gina Barac. Apoi elevii au analizat și datele oferite de culturile microbiologice din curtea
liceului și din spațiul interior. In aceeași intâlnire, elevii au completat și aspecte privind exersarea
acasă a înregistrării de date privind monitorizarea poluării fonice în București.
Putem afirma cu certitudine că activitatea din 15 martie a fost una foarte productivă și a
avut o contribuție semnificativă pentru progresul proiectului.
Marți, 16.03.2021, tinerii cercetători au avut o altă întâlnire reușită. Au reintrat în spiritul
de lucru părăsit doar pentru o zi şi au început întâlnirea cu o sesiune de brainstorming în echipă,

pentru a adopta mentalitatea potrivită. Acum micile exerciții efectuate cu o zi înainte au luat
amploare, iar ideile timide de ieri au ajuns interpretări asumate, micii savanți evoluând în gândire
şi experiență. Astfel, cu datele adunate din Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc”, echipa de
cercetători pasionați a obținut concluziile măsurătorilor realizate, conștienți de importanța
cercetării și a angajamentul pe care și l-au asumat.
A urmat centralizarea datelor, iar elevii au format echipe, atingând un ritm de muncă alert,
dar şi formând legături strânse în cadrul grupului, colectivul devenind parcă mai unit.

TEMA MODULULUI 5: Redactarea rezultatelor și realizarea materialelor de prezentare
Influența calității mediului exterior asupra calității mediului interior în municipiul București
Obiective:
1. Să redacteze în scris rezultatele investigației, urmând algoritmul redactării unei

lucrări
2. Să realizeze un produs de prezentare a rezultatelor investigației, selectând elementele
reprezentative din punct de vedere științific și căutând o formă atractivă de
prezentare a lor
3. Să prezinte cursiv și convingător rezultatele investigației cu ajutorul produsului de
prezentare realizat
Mesaj:
Munca unui cercetător se desfășoară în liniștea laboratorului, în mare parte necunoscută.
Acum, însă, când am ajuns la rezultate, trebuie să le afle cât mai multă lume.
Materialele necesare Activități de învățare și mod de
Rezultat
lucru
Redactarea unei lucrări Produsele etapelor
16.03-22.03:
anterioare:
Lucrările:
- Atribuirea câte unui produs
- Rezultatele discuțiilor
din etapele anterioare unui
Influența calității
despre stabilirea
elev sau unei echipe de doi
întrebărilor de
elevi în scopul redactării si a
mediului exterior
cercetare, a
producerii unui document
asupra calității
ipotezelor de lucru, a
Word
mediului interior
stațiilor, a metodelor - Asamblarea documentelor
utilizate
Word produse și producerea din Colegiul Național
Bilingv ”George
- Fișele de lucru
unui draft al lucrării
Coșbuc”,
utilizate, cu
- Atribuirea draftului unei
instrumentele
persoane pentru
București
folosite și modurile
uniformizarea documentului
de lucru
conform unui set de cerințe
și
- Interpretarea
discutate
răspunsurilor la
Influența calității
chestionare
mediului exterior
- Datele măsurătorilor
asupra calității
și ale determinărilor
microbiologice
mediului interior
centralizate,
din locuințe ale
interpretate, însoțite
municipiului București
de concluzii
Subiectele

Realizarea produselor de - Lucrările:
prezentare
Influența calității
mediului exterior
asupra calității
mediului interior
din Colegiul Național
Bilingv ”George
Coșbuc”,
București
și

-

-

-

Atribuirea sarcinii de a
realiza slide-uri PPT
elevului/echipei
corespondente capitolului
preluat pentru redactare
Asamblarea slide-urilor PPT
produse și obținerea unui
draft de prezentare
Discuții pe marginea draftului
rezultat însoțit de exerciții de
selectare și rezumare a

PPT de
prezentare
pentru cele
două lucări

Influența calității
mediului exterior
asupra calității mediului
interior din locuințe ale
municipiului București

Prezentarea unei lucrări PPT-urile de
prezentare ale
celor două
lucrări

- Perioadă de reflecție
- Elevii realizează un
jurnal de cercetare și
scriu o primă reflecție
- Ce ai câștigat?

materialelor relevante pentru
prezentare
• 20.03- pentru lucrarea
Influența calității
mediului exterior asupra
calității
mediului interior din
Colegiul Național Bilingv
”George Coșbuc”,
București
• 23.03 –pentru lucrarea
Influența calității
mediului exterior asupra
calității mediului interior
din locuințe ale
municipiului București
- Atribuirea draftului unei
persoane pentru
uniformizarea produsului
conform unui set de cerințe
discutate
25.03; 26.03:
- Exerciții de
prezentare a slideurilor realizate;
distribuirea
momentelor de
prezentare în cadrul
echipei

- Fișa_Jurnalul meu de cercetare
- Fișa_Foaia de reflecție ”ziua de cercetare”

Jurnalul de
cercetare

Relatarea reporterilor:
https://www.facebook.com/cncosbuc/
Următoarea etapă se contura: aceea a redactării rezultatelor obținute într-o lucrare
coerentă. Echipa s-a divizat în grupuri mai mici, fiecare preluând câte un capitol, organizând
informațiile în tabele şi diagrame pentru a avea o viziune mai clară asupra lor. Şi-au redactat
interpretările şi au formulat concluzii în legătura cu influența poluării mediului extern asupra
mediului intern, proiectul începând își arate roadele.
În 20.03 si 23.03, tinerii cercetători au avut noi intâlniri pe Teams, pentru a finaliza
produsele de prezentare a rezultatelor muncii lor, în vederea participării la Simpozionul Național
al Studenților Geografi organizat de Facultatea de Geografie din cadrul Universității București.

„Echipa Coșbuc” s-a ocupat de analiza răspunsurilor la chestionarele despre colegiu,
completate de elevi, de analiza datelor despre zgomot, temperatură, umiditate, CO2, CO, nivel de
microparticule și de cea a probelor microbiologice. „Echipa de Acasă” s-a ocupat de analiza
răspunsurilor la chestionarele despre propriile locuințe și de analiza datelor înregistrate cu senzori
păstrați de elevi timp de 2 săptămâni. Senzorii au fost de două tipuri: de temperatură și de
temperatură și umiditate. Ei au măsurat și nivelul de zgomot cu aplicația Physics Toolbox,
integrând și datele înregistrate de cele mai apropiate stații Aerlive referitoare la calitatea aerului.
În interpretarea datelor, au ținut cont de amplasarea camerei în care a fost senzorul, de
particularitățile ei și de vecinătățile locuinței respective.
Echipa cercetătorilor care au analizat datele referitoare la mediul din liceu a lucrat
împreună cu cea care a analizat datele înregistrate în locuințe, pentru a compara concluziile.
Apoi produsele de prezentare lucrate individual au fost discutate, selectate și prelucrate
pentru a fi unitar înglobate într-o singură prezentare Power Point. Din totalitatea rezultatelor
obținute, selectarea a ceea ce se prezintă la un astfel de eveniment și a celei mai eficiente
modalității de comunicare se dovedește o mare provocare.

CE A REALIZAT ECHIPA DE CERCETĂTORI?
Materialele de prezentare ale lucrării
Influența calității mediului exterior asupra calității mediului interior din
Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc”, București

Materialele de prezentare ale lucrării
Influența calității mediului exterior asupra calității mediului interior din
locuințe ale municipiului București

