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CARDET și INNOVADE au pilotat setul de instrumente SciFUN și au dezvoltat
studiul de caz cipriot
Echipa din Cipru, CARDET și INNOVADE, a desfășurat două sesiuni de formare față-înfață a cadrelor didactice (pe 18 octombrie și 3 noiembrie) și o sesiune de formare
online în cadrul fazei de pilotare a proiectului SciFUN. Pe parcursul formării,
profesorii au avut ocazia de a obține o imagine de ansamblu asupra proiectului
SciFUN, au aflat rezultatele principale ale cercetării desfășurate și au avut
oportunitatea de a discuta despre modalități eficiente de predare a ştiinţelor cu
ajutorul instrumentelor Web 2.0, de a experimenta ei înșiși instrumentele digitale
(Kahoot, Formative, Edmodo, Linoit), de a se înregistra pe platforma online și de a
revizui resursele puse la dispoziție, au participat la forumuri, au studiat exemplele de
unități trans-curriculare și au dezvoltat unităţi noi în cadrul grupului lor de lucru.

În general, toți profesorii au fost de acord că setul de instrumente SciFUN constituie
un ghid util pentru predarea mai eficientă a științelor. Instrumentele care le-au
plăcut în mod deosebit au fost Edmodo, Kahoot și Linoit, deoarece au considerat că
acestea le vor oferi șansa de a face lecțiile mai distractive pentru elevi. Exemplele de
unități trans-curriculare au atras pozitiv atenția profesorilor și au dat naștere unor
dezbateri intense cu privire la modul de implementare a acestora, menționându-se
totodată că profesorii se confruntă cu o mulțime de provocări în ceea ce privește
implementarea lecțiilor interactive (cum ar fi lipsa echipamentelor școlare,
infrastructura necesară, timpul și abilitățile necesare pentru utilizarea
instrumentelor digitale în sala de clasă). Profesorii s-au referit de asemenea la
interesul elevilor și la faptul că actualul curriculum întâmpină dificultăți în a le face
față.
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După testarea curriculum-ului, materialului de formare dezvoltat și setului de
instrumente, CARDET și INNOVADE au revizuit toate materialele înainte de a le
finaliza. Feedback-ul obținut de la profesori va fi folosit pentru a dezvolta o versiune
mai bună a curriculum-ului și pentru a crea o variantă îmbunătățită a instrumentelor
viitoare. Studiile de caz vor alcătui ultimul capitol al setului de instrumente SciFUN.
Proiectul SciFUN - Studiu de caz bazat pe formarea profesorilor din Polonia (ULO)
Pilotarea din cadrul proiectului SciFUN a reunit 15 cadre didactice care au participat
la cursuri de formare organizate la Facultatea de Fizică și Informatică Aplicată de la
Universitatea din Lodz. Ei și-au conceput propriile activități inspirate de unitățile
trans-curriculare disponibile în Setul de Instrumente, dezvoltate de toți partenerii
proiectului, disponibile on-line. Gama largă de specializări a profesorilor participanți
a generat o combinație interesantă de idei în faza de proiectare. Unul dintre cele mai
interesante exemple, alături de idei mai evidente, cum ar fi îmbinarea matematicii cu
fizica sau a chimiei cu biologia, a fost legătura dintre biologie, fizică și logistică.
Proiectul a analizat lanțul de livrare al produselor alimentare, acordând atenție
condițiilor (cum ar fi temperatura), timpului de livrare (implicând anumite calcule ale
distanței și vitezei) și, de asemenea, valorii nutritive a meselor preparate de
restaurante din ingredientele livrate (calorii, carbohidrați, grăsimi etc.). Elevii au fost
uimiți de scenariile reale ale proceselor de zi cu zi, care sunt atât de interesante și
pline de știință și distracție. Deoarece cadrele didactice sunt de asemenea studenți la
cursuri postuniversitare la Universitatea din Lodz, acestea au început să pună în
practică lecțiile proiectate pe parcursul instruirii SciFUN și vor continua să le utilizeze
și să le testeze în școală, dar și să le analizeze pe parcursul seminariilor universitare
viitoare. În acest fel, proiectul SciFUN va depăşi cu mult orizontul duratei de
implementare a proiectului.
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Pilotarea setului de instrumente și a studiului de caz din România (UPIT +
GIE)
Pe parcursul pilotării în România, bazată pe Setul de Instrumente SciFUN și pe
modulele de e-learning, profesorii și-au proiectat propriile planuri de lecție și le-au
pus în aplicare la clasă împreună cu elevii lor. Un astfel de exemplu a fost cazul unei
doamne profesoare care predă Educație Tehnologică, care a ales să interconecteze
Biologia și Tehnologia și a creat o lecție bazată pe fotosinteză - asemănări între
natură și tehnologie. Titlul a fost "Fabricarea produselor din metal", iar obiectivele
lecției au fost de a face elevii:






să înțeleagă relația dintre tehnologie și mediu;
să dezvolte abilități creative, disponibilitate pentru inovare și inventivitate;
să cultive un comportament și atitudini responsabile față de mediu;
să utilizeze noile tehnologii de informare și comunicare;
să cunoască ariile profesionale cu specificitate tehnologică, pentru a-și
cunoaște mai bine opțiunile socio-profesionale.

Elevii au fost interesați să studieze diverse fenomene care au loc în natură și care
mențin un echilibru natural. Ei au fost dornici să afle ce se întâmplă atunci când apar
factori perturbatori care împiedică acest echilibru și cum să protejeze natura. Au fost
de asemenea încântați să lucreze în echipă, să coopereze și au învățat să își acorde
încredere reciprocă. Fotografia de mai jos din stânga prezintă un rezultat al unei
lucrări a elevilor. Imaginea din dreapta prezintă momentul absolvirii participanților la
pilotarea în România.
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Pilotarea setului de instrumente și diseminarea proiectului în Irlanda
(LMETB)
Proiectul SciFUN a fost prezentat în Irlanda la mai multe evenimente dintre care cel
mai mare a fost sărbătorirea a 50 de ani de proiecte Erasmus. Evenimentele au fost
desfășurate în centre comerciale cu peste 1000 de vizitatori pe zi, atât în Navan, cât
și în Dundalk. Evenimentul de diseminare a proiectului și atelierele didactice au avut
loc în luna noiembrie. La aceste evenimente, LMETB a prezentat scopul, obiectivele,
rezultatele cercetării și produsele intelectuale ale proiectului SciFUN, după care s-au
purtat discuții cu participanții cu privire la sesiunile de formare în vederea obținerii
feedback-ului.
Participanții au apreciat că site-ul SciFUN este foarte ușor de accesat și că
instrucțiunile de utilizare sunt furnizate pas cu pas, întregul proces fiind astfel relativ
ușor de parcurs. Conținutul a fost facil de utilizat și ar fi extrem de folositor pentru
orice profesor, fiind foarte explicativ. Culorile sunt atractive și ar atrage elevii. În
ansamblu, profesorii au spus ca s-ar vedea utilizând setul de instrumente SciFUN și lar recomanda și altora.

Pilotarea setului de instrumente SciFUN și elaborarea studiului de caz în
Grecia (UoP)
Universitatea din Peloponnese, a desfășurat două sesiuni de formare față-în-față a
cadrelor didactice (pe 8 și 11 septembrie 2017) și o sesiune de formare online pentru
pilotarea din cadrul proiectului SciFUN.
Profesorii s-au familiarizat cu setul de instrumente SciFUN prin prezentări și activități
de grup elaborate pentru formare. Activitățile au cuprins și discuții aprofundate
între formatori și cursanți. La sfârșitul formării a avut loc o discuție extensivă cu
privire la posibilele utilizări ale Setului de Instrumente în sala de clasă.
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Tuturor formatorilor le-a făcut plăcere să cunoască rezultatele cercetării asupra stării
de fapt cu privire la ştiinţe şi educația științifică, aceste constatări generând discuții
interesante prin compararea rezultatelor cercetării cu experiența din sălile de clasă
din Grecia.
Profesorii au fost încântați să folosească diferitele instrumente digitale pe care le-au
fi regăsit în setul de instrumente. În timpul atelierelor de lucru, cei mai mulți dintre
ei au părut să se bucure și să lucreze deosebit de bine cu Kahoot.
Le-a plăcut în mod special să lucreze în grup cu alți profesori pentru a-și crea
propriile unități trans-curriculare.

Profesorii au declarat:
“Cred că discuțiile au decurs foarte bine în cadrul tuturor modulelor și mi-a plăcut în mod
special colaborarea cu alți colegi pentru a crea o unitate trans-curriculară. Aș vrea să avem
mai mult timp la dispoziție pentru a încerca toate instrumentele digitale din setul de
instrumente SciFUN" E.P.
“Consider că este foarte important faptul că proiectul se axează pe motivarea elevilor în
domeniul educației științifice" M.E.
“Aș sugera ca formatorii să poată selecta și folosi instrumentele recomandate astfel încât să
se confrunte cu ideile alternative ale elevilor cu privire la subiectele care trebuie predate. În
acest fel, elevii vor avea mai multe șanse să folosească cunoștințele obținute în clasă pentru
a interpreta alte fenomene care apar în viața lor de zi cu zi. Scopul este de a transfera și de a
aplica ceea ce au învățat în situații noi din viața de zi cu zi” E.P.

