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Proiectul SciFUN a fost prezentat de Universitatea din Lodz, partenerul
polonez, în cadrul a trei conferințe importante
Prima conferință Congresul profesorilor polonezi de fizică, o întâlnire importantă,
adunând sute de oameni de știință la fiecare 2 ani, nu numai din Polonia, dar și din
Europa și multe alte țări. În 2017, Wrocław (oraș academic din sud-vestul Poloniei) a
fost gazda acestui eveniment, organizată în parteneriat de Societatea Poloneză de
Fizică, Universitatea din Wroclaw, Universitatea Tehnică din Wroclaw și Academia
Poloneză de Științe. Câștigători ai premiului Nobel, cunoscuți oameni de știință,
doctoranzi și un grup mare de profesori de fizică au avut ocazia să viziteze sesiunea
de postere, unde printre numeroase alte postere științifice, a fost prezentat
proiectul SciFUN.
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progresele în domeniul educației și științelor sociale, care a avut loc la Istanbul, 9-11
octombrie 2017. ADVED este o conferință internațională interdisciplinară care aduce
împreună academicieni, savanți independenți și cercetători din întreaga lume,
pentru a se întâlni și a schimba idei de actualitate și pentru a discuta despre aspecte
care vizează toate domeniile educației. Raționamentul, obiectivele, rezultatele
cercetării și rezultatele intelectuale ale proiectului au fost prezentate în timpul
sesiunii alocate în cadrul conferinței. Ideile de predare distractivă a științelor au fost
recunoscute și apreciate cu entuziasm.
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Reuniunea finală a parteneriatului SciFUN – privire de ansmablu
Ultima reuniune față-în-față a partenerilor SciFUN a început cu evaluarea conferinței finale.
În general, toți partenerii au fost foarte mulțumiți de implementarea și rezultatele
conferinței și au comentat pe baza feedback-ului pozitiv primit din partea educatorilor
participanți la conferință. Prezentarea detaliată a rezultatelor proiectului (O1-O9) obţinute
până în prezent a constituit o parte foarte importantă a discuțiilor care au urmat, precum și
celelalte sarcini rămase, care au fost programate în detaliu. Principala preocupare a
partenerilor a fost aceea de a se asigura că toate livrabilele vor fi obținute în conformitate cu
descrierea din aplicația proiectului și că vor fi pregătite pentru a fi utilizate de către
educatorii europeni după finalizarea proiectului. S-au purtat discuții, de asemenea, și pe
baza platformelor de e-services și e-learning, acestea fiind considerate rezultate foarte
valoros al proiectului. Diseminarea proiectului a fost prezentată, iar discuțiile au acoperit
acțiunile anterioare și viitoare în acest sens. La final, s-a discutat în detaliu despre
sustenabilitatea proiectului care va asigura exploatarea rezultatelor proiectului în cel mai
eficient mod în rândurile educatorilor europeni.

Conferința finală a proiectului SciFUN din Pitești, România
Pe 23 noiembrie 2017, Universitatea din
Pitești - coordonatorul proiectului SciFUN a organizat la sediul său conferința finală a
proiectului. 109 participanți au fost primiți
în Atrium, unde deschiderea Conferinței a
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fost realizată în prezența

reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării

Științifice din România, Inspectoratului Școlar al Județului Argeș și Rectorului
Universității din Pitești. Împreună cu profesori români, oaspeți din Egipt, Cipru,
Grecia, Polonia și Irlanda au participat la activități. Un târg de proiecte a fost
organizat la începutul lucrărilor conferinței, unde participanții au putut afla
informații despre proiectele Universității din Pitești și au primit materiale de
diseminare. Setul de instrumente SciFUN și platforma de e-learning au fost
prezentate în cadrul sesiunii plenare, iar în cadrul celor trei workshop-uri, profesorii
au avut ocazia să învețe cum să le folosească eficient și să interacționeze cu ceilalți
pentru a discuta despre utilizarea resurselor și instrumentelor digitale SciFUN în
cadrul activităților de predare. Prezentarea a cinci proiecte științifice de către elevi
din școlile din Argeș, care au câștigat premiul I la "SICEA: Salonul de Inovare și
Creativitate a Elevilor din județul Argeș" în mai 2017, au impresionat publicul.
Feedback-ul pozitiv pe care l-am primit de la participanți a demonstrat că această
Conferință Finală SciFUN a fost un adevărat succes!

Gândurile LMETB asupra conferinței finale SciFUN din Pitești, România
„Am fost uimiți de efortul şi amploarea efortului elevilor care au venit să-și prezinte
rezultatele proiectelor la conferința finală SciFUN. A fost o altfel de abordare din partea
elevilor, care au oferit din timpul lor pentru viitorul nostru. Activitatea lor, încrederea și
abilitățile de a vorbi în limba engleză au fost remarcabile. Există profesori în întreaga Europă
care aprind flacăra pentru a inspira oamenii și a le oferi oportunitatea de a-și urma visele.
Ambiția proiectului SciFUN este aceea de educa într-un mod distractiv și imaginativ, astfel
încât să putem vedea mai mulți tineri inspirați precum cei pe care i-am văzut astăzi. Felicitări
lor, profesorilor și școlilor lor.”
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CARDET a prezentat studiul de caz al Ciprului în cadrul conferinței finale
SciFUN
În cadrul conferinței finale a proiectului SciFUN de la Pitești (România), pe data de 23
noiembrie 2017, CARDET a avut ocazia să prezinte pilotarea setului de instrumente
SciFUN în Cipru. În ansamblu, au fost prezentate obiectivele principale ale Pachetului
de lucru 9 (Pilotare și Studii de caz), însoțite de materialele produse pentru testare,
implementarea efectivă în Cipru, problemele importante ridicate de profesori și
concluzii privind datele din alte țări partenere, precum România și Grecia.
Modulele SciFUN 1, 2 și 3 au fost furnizate în Cipru în perioada 18 octombrie - 3
noiembrie 2017. Printre alte aspecte abordate, profesorii au discutat despre
atitudinile eleviilor, interesul lor pentru educația științifică, concepțiile lor
stereotipice, efectele genului și rasei asupra rezultatelor, utilizarea eficientă a
instrumentelor de alfabetizare digitală în clasă în scopul educației științifice, unitățile
trans-curriculare pregătite pentru cadrele didactice și unitățile dezvoltate de cadrele
didactice care au participat la formare. În general, toți profesorii au fost de acord că
toolkit-ul SciFUN constituie un instrument extrem de util și că ar trebui să li se ofere
mai mult timp pentru a participa la astfel de cursuri. Compararea datelor colectate în
fiecare țară a evidențiat faptul că profesorii români că nu consideră că trebuie
revizuit nimic în setul de instrumente, iar participanții din Cipru și Grecia se
confruntă cu o problemă legată de timp. Participanții
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din toate țările au exprimat un interes deosebit față de rezultatele cercetării privind
situaţia actuală a educației științifice și munca colaborativă. Participanților din
România le-au plăcut în special activităţile online.

INNOVADE LI a prezentat site-ul SciFUN și platforma de e-learning în timpul
conferinței finale
INNOVADE LI a participat în cadrul proiectului SciFUN la conferința finală care a avut
loc la 23 noiembrie 2017. În timpul conferinței finale, reprezentantul INNOVADE a
avut oportunitatea să prezinte platforma de e-learning și setul de Instrumente
online. Pe parcursul conferinței finale participanților le-au fost prezentate cele mai
importante secțiuni ale site-ului SciFUN și ale platformei de e-learning. Participanții
s-au familiarizat cu setul de instrumente online
prin prezentarea principalelor funcții ale flipbook-ului (carte on-line). Au fost prezentate și
instrumentele de alfabetizare digitală, mai exact
un exemplu de utilizare a instrumentului digital
PowToon, care poate fi integrat în procesul de
predare distractivă a științelor.

