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DAMAGES CAUSED BY HUMAN BEING  

NAME: 

COCOLICI 

ANIȘOARA 

 

Steam lesson plan - ENERGIA GEOTERMALĂ 

 

Grade clasa: 

a III-a A 

 

Nº of lessons: 6 

 

Summary 

 

 

          ENERGIA GEOTERMALĂ reprezintă căldura conținută în fluidele și rocile subterane. 

Este nepoluantă, regenerabilă și poate fi folosită în scopuri diverse: încălzirea locuințelor, 

industrial sau pentru producerea de electricitate. 

          Rezervoarele geotermale, care se găsesc la câțiva kilometri în adâncul scoarței 

terestre, pot fi folosite pentru încălzire directă. Oamenii au folosit izvoarele cu ape calde 

încă de acum câteva mii de ani, pentru furnizarea apei de îmbăiere sau gătit. Astăzi, apa 

izvoarelor este captată și utilizată în stațiunile balneare. 

          Primii trei metri ai scoarței terestre au o temperatură constantă de 10°-16°C. Precum 

într-o peșteră, temperatura aceasta e puțin mai ridicată decât a aerului din timpul iernii și 

mai scăzută decât a aerului vara. Pompele geotermale se folosesc de această proprietate 

pentru a încălzi și răci clădirile. 

         Energia geotermală are un potențial uriaș pentru producerea de electricitate. 

Aproape 8 000 MW sunt produși pe mapamond. Tenhologia de azi utilizează resursele 

hidrotermale, dar, în viitor, poate vom putea folosi căldura conținută în adâncul scoarței 

terestre în roci uscate sau chiar pe cea conținută în magmă. 

         Se poate estima că până în anul 2030-2050, noile tehnologii din domeniul energiei 

geotermale vor permite o producție semnificativă de electricitate în multe țări, care nu sunt 

considerate azi ca având resurse geotermale importante. 

 

 

Contents 

 

        

           Pentru a provoca elevii, am realizat un experiment simplu, ce evidențiază importanța 

valorificării energiei geotermale.  Elevii, utilizând resursele tehnologice, au descoperit și 

prezentat informații și imagini tematice.  Am completat cunoștințele lor prezentându-le 

slide-uri ce au cuprins modalități de folosire a acestei energii, avantajele și dezavantajele 

ei, precum  și filme ce prezentau modul cum se amplasează și funcționează sistemele de 

încălzire. Copiii au realizat mai întâi desene ce reprezentau sisteme de încălzire 

geotermală (pompă termică + circuit format din țevi), apoi au realizat machete, pentru a 
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evidenția modul de captare șI utilizare a energiei geotermale. 

 
 

Aims 

 

 

- să se exprime corect, dovedind înțelegerea unor noțiuni (energie geotermală, vulcan, 

magmă, gheizere, pompă termică, balnear); 

- să enumere modalități de utilizare a energiei geotermale conștientizând avantajele 

folosirii acestui tip de energie; 

- să cunoască locuri cu potențial geotermal, din țară și din afara ei; 

- să realizeze experimente ce evidențiază importanța  valorificării energiei geotermale;  

- să folosească resursele tehnologice în rezolvarea sarcinilor (descoperirea unor 

informații, imagini, filme, experimente, în realizarea desenelor și machetelor). 

 

 

Resources 

 

 

          Resurse online: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_geotermică 

https://www.ondrill.ro/blog/pompe-de-caldura/energia-geotermala/ 

https://www.slideshare.net/danutylie/energia-geotermala-76072404 

http://www.termo.utcluj.ro/regenerabile/3_1.pdf 

PPT]sursedeenergie 

https://www.youtube.com/watch?v=SeZqTpLnzvw 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxw_zjpVji0 

 

            Resurse materiale: apă, coloranți (roșu și albastru), gheață, sursă de încălzit apa 

(fierbător), pahare, vase de bucătărie, folie de aluminiu, pet-uri,  planșe, creioane colorate, 

carioci, morișcă, doze de aluminiu, lumânări, suporturi metalice, suport de lemn. 

 

Subject skills (to explain what has been worked or relationship with Steam areas)  

 

Science 

       

          Elevii și-au îmbogățit vocabularul cu termeni noi și au aflat lucruri interesante 

despre energia geotermală. Au realizat experimente ce au evidențiat proprietățile apei și 

importanța valorificării energiei geotermale. 

 

  

           Au folosit resursele tehnologice în diferite situații: descoperirea de informații și 

http://www.termo.utcluj.ro/regenerabile/3_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SeZqTpLnzvw
https://www.youtube.com/watch?v=Vxw_zjpVji0
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Technology imagini despre aspectul pământului în interior, locurile cu potențial energetic geotermal, 

sistemele de încălzire geotermală, pompele geotermale, avantajele utilizării acestui tip de 

energie, experimente tematice. 

 

 

Engineering 

 

             Au realizat machete ce reliefează modalitatea transformării energiei geotermale 

în electricitate. 

 

Art 

       

            Elevii au făcut desene în care au surprins interiorul pământului, straturile scoarței 

terestre, modalitatea de racordare a locuințelor la sistemele de încălzire bazate pe apa 

geotermală, precum și modalitățile de folosire a acesteia. 

 

 

Maths 

 

            Au compus probleme în care numerele reprezentau locuințe încălzite și 

neîncălzite prin sisteme de încălzire geotermală / pompe geotermale / adâncimi la care se 

forează pentru a releva existența apei geotermale.  

 

Assessment: EVALUARE SUCCEEDED 

realizat 

ONGOING 

In curs de 

realizare 

DIDN´T SUCCEED 

nerealizat 

Students have reached most of the planned goals.  x   

Lessons have been well planned according to the level of students. x   

The difficulties encountered have been solved during the process x   

Stem activities have increased students knowledge and curiosity for the topic. x   

Outcomes of Stem lesson plans have been understood by most of the students. x   

 

In aceasta parte se va scrie titlul activitatii, o scurta descriere si se vor adauga poze , code QR, sau orice alte resurse ale muncii 

elevilor si profesorilor 

STARTING-POINT   

Activity 1: Energia geotermală   

              S-a captat atenția elevilor cu un experiment ce a evidențiat că, totdeauna, apa caldă se 
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ridică la suprafață. A  urmat o discuție pe tema ,,La ce o putem folosi ?”. Pornind de la ideea că în 

natură există apă caldă, s-a anunțat titlul proiectului și obiectivele. Pentru sporirea interesului, s-a 

vizionat un film despre gheizere și izvoare cu apă caldă și despre avantajele acestora. 

                 

                 

                                                    

                   

Activity 2: Proprietățile  apei  

                 S-au realizat experimente ce au pus în lumină diferite proprietăți ale apei.  S-au 

evidențiat avantajele apei calde. 
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MIDWAY PROCESS    

 

Activity 3: Ce se întâmplă în interiorul pământului ?  

              Pe baza unor materiale în PPT și a unor scurte filme, copiii au înțeles cum apare energia 

geotermală: cum se emană (prin roci sau fluide subterane), sub ce formă se găsește ( izvoare, 

gheizere, generată de vulcani). Copiii au mai aflat în ce țări există și care sunt locurile din țara 

noastră care au potențial geotermal. De asemenea, privind țara noastră, unde este valorificată și 

unde nu este încă, înțelegând că sunt necesare studii de fezabilitate care sunt costisitoare. 
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Activity 4:  ,,Ce am aflat noi  ?”         

                  Copiii au prezentat informații, imagini, slide-uri, descoperite cu ajutorul resurselor 

tehnologice. Au realizat desene ce au surprins diverse aspecte ale temei. 

                                                                                                   

       

 



           ERASMUS+KA219 "ENERGY FOR LIFE" STEAM LESSON PLAN 

  7 
 

                                                                 

                    

 

Activity 5: ,,Valorificăm energia geotermală !”  

                   Am prezentat  un experiment ce a demonstrat  o modalitate de  captare și utilizare a 

energiei geotermale. Am solicitat copiilor realizarea unei machete care să evidențieze o altă 

direcție de utilizare a energiei geotermale.  
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FINAL RESULT  

Activitatea 6: ,,Cum se transformă energia geotermală în curent electric ? ” - prezentarea proiectului  

             În urma explorării resurselor tehnologice, s-a hotărât realizarea unei machete care să 

arate cum se transformă energia geotermală în electricitate. Copiii, ajutați de adulțI, au fost 

încântațI de rezultatele obținute. 
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Energia geotermală - experiment.mp4
 

 

 

 

 

 

 

 


