WEBQUEST
Introducere
Recitiți aceste două extrase din interviul cu domnul Straka:
„Aș spune că în jur de 50 de șoimari sunt profesioniști. Aceștia își oferă serviciile aeroporturilor,
salvează vieți sau derulează spectacole pentru public.”
„Relația este foarte specială: chiar dacă pasărea este crescută în captivitate, genetic este încă
«sălbatică». Nu este un animal domestic. Relația oferă multă libertate păsării. Emoția nu se
rezumă doar la ideea că va avea sau nu succes în vânătoare, ci și la posibilitatea că ea nu va
reveni la tine!”
(Adaptare după: https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-hobbyists-celebrate-inclusionof-șoimărit-on-unesco-heritage-list
Scop
Scopul principal este de a învăța despre diferite tradiții și culturi, dar și observarea,
achiziționarea unor cunoștințe despre tradiții din Cehia și din propria țară, îmbogățirea
vocabularului în vederea dezvoltării competențelor lingvistice – în special cele de citire și de
vorbire sau a tehnicilor de prezentare.
Exerciții
Pornind de la cele două citate de mai sus,
1) trebuie să aflați și să raportați cu privire la protecția biologică pe aeroporturi;
2) trebuie să organizați o căutare a unei păsări de pradă pierdute.
Metoda de lucru
Creați două echipe a câte 3-4 persoane.
Echipa I sunt reporterii, care sunt trimiși de ziarul lor online să facă un reportaj în legătură cu
securitatea biologică a aeroporturilor. Funcții individuale posibile: Reporter 1 (reportaj despre
aeroporturile care folosesc păsări de pradă, intervievează un șoimar profesionist în aeroport),
Reporter 2 (reportaj despre aeroporturi care utilizează drone), fotograful / graficianul (pregătește
imagini pentru rapoarte).
Echipa a II-a sunt detectivii, care ar trebui să-l caute pe Bonnie, vulturul pierdut al aeroportului
din Praga. Roluri individuale posibile: Detectiv (creează un plan de căutare) / Cercetător 1
(intervievează șoimarul profesionist, află informații despre Bonnie și despre comportamentul
general al păsărilor de pradă), Grafician (proiectează afișul cu animalul pierdut).
Suport web
Ar trebui să studiați următoarele link-uri, dar puteți căuta și singuri:
https://kmw.ro/14-solutii-tehnice/137-solutie-dahua-pentru-aeroporturi

https://www.bucharestairports.ro/baneasa/ro/informatii-aeroport/securitate-aeroportuara
http://www.caa.ro/media/docs/INFORMARE_DE_SIGURANTA_MANAGEMENTUL_FAUN
EI_PE_AERODROMURI.pdf
https://www.caa.md/files/2014_01/580.pdf
Evaluare
Categorie

4 Exemplar

3 Foarte
bine

2 Satisfăcător

1 Slab

0 Incomplet

Pregătire
Munca
individuală și în
echipă
Produsul
Prezentarea
Concluzie
Ați stăpânit atât munca în echipă, cât și cea individuală. Ați practicat citirea pasivă și activă și
interacțiunea socială. V-ați îmbunătățit vocabularul pasiv și activ, precum și abilitățile de scriere
și prezentare. Felicitări!

