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Ce activități ați realizat? 

În cadrul primului modul de formare a profesorilor, CARDET și 

INNOVADE au folosit prezentările pregătite în acest scop. S-a făcut o 

introducere a proiectului SciFUN, iar participanții au avut ocazia să 

facă o trecere în revistă a situaţiei educaţiei ştiinţifice din țările 

partenere și a listei de îndrumări și instrumente online pe care le 

pot folosi în contextele lor pentru a face distractivă învățarea 

științelor pentru elevi. Participanții au experimentat, de asemenea, 

Linoit, Kahoot, Formative și Edmodo, pentru a vedea cum lucrează 

și cum le pot folosi în lecțiile lor. A avut loc o analiză a unităților 

interdisciplinare ale Setului de Instrumente, împreună cu discuții 

fructuoase cu privire la provocările cu care se confruntă profesorii, 

la curriculum și la interesele elevilor. De asemenea, a fost prezentat 

Setul de Instrumente, iar profesorii au fost înregistrați pe platformă. 

În cadrul modulului 2, participanții au explorat Moodle și şi-au adus 

contribuţia la diferite secțiuni și forumuri, completând activitățile. 

În modulul 3 final, profesorii au discutat despre problemele apărute 

în timpul explorării setului de instrumente, posibilele utilizări ale 

acestuia în clasă și au prezentat unitățile interdisciplinare create de 

ei. 

 

Ce activități s-au desfășurat cel mai bine și 

de ce? 
În cursul formării, educatorii au arătat un mare interes pentru 

utilizarea instrumentelor Web 2.0, cum ar fi Edmodo și Formative. Au 

avut șansa de a-și testa cunoștințele într-un mod amuzant și de a se 

pune în locul elevilor, pentru a avea o idee despre modul în care se 

gândesc să includă mai bine aceste activități în lecțiile lor. Cel mai 

important considerent a fost faptul că aceste activități au fost 

interactive. 

Profesorii au făcut, de asemenea, comentarii pozitive privind 

realizarea formării într-un grup mic, spunând că au avut șansa de a 

colabora cu ușurință și de a comunica eficient cu colegii și formatorii 

lor. 

Prezentarea stării educației științifice în Europa și Cipru a declanșat 

interesul profesorilor, care au făcut comparații și și-au exprimat 

opiniile cu privire la unele aspecte. 

Profesorilor le-a plăcut, de asemenea, ideea de a se înregistra pe 

platformă și de a explora online toate secțiunile instrumentelor. Ei au 

mai spus că modul în care modulele au fost împărțite în trei secțiuni 

diferite a fost util pentru ei pentru ca să se familiarizeze mai întâi cu 

unele concepte și apoi să se mute în secțiunea următoare. 

Colaborarea cu grupul în implementarea ideilor preluate din cele 

două module în proiectarea unei noi unități și prezentarea acesteia a 

reprezentat, de asemenea, o bună experiență pentru ei. 

 

Cum au răspuns profesorii la activități? 

Profesorii au fost entuziasmați să utilizeze Linoit, Kahoot, Formative și 

Edmodo. Deși erau la curent cu unele dintre acestea, totuși le-a plăcut în 

mod deosebit ideile educaționale de a le încorpora în diferite moduri în 

lecțiile lor, pentru a face elevii mai interesați să participe.  

Au fost de asemenea,interesați de planurile de lecție și a avut loc o discuție 

„online” în direct despre modalitatea de punere în aplicare a acestora. Toți 

profesorii au fost de acord că o abordare interdisciplinară este cea mai 

bună opțiune pe care ar alege-o pentru predarea științelor, totuși datorită 

curriculum-ului, ei și-au exprimat părerea că ar fi foarte util pentru ei să 

preia unele activități din planurile de lecție sau să se inspire din ele și să-și 

proiecteze propriile planuri, folosind instrumentele online menționate. 

În plus, profesorii au menționat că există o mulțime de provocări atunci 

când predau științele într-o manieră plăcută pentru elevilor (cum ar fi lipsa 

laboratoarelor și a echipamentelor), totuși au fost foarte mulțumiți să aibă 

totul pe anumite liste pentru acces facil și pentru a găsi alternative, cum ar 

fi laboratoarele online. În general, toți profesorii au fost de acord că setul 

de instrumente este un ghid util pentru a-i ajuta să își planifice lecțiile de 

predarea științelor. 

 

 Ce sugestii au făcut cadrele didactice? 

 
Profesorii au fost foarte interesați să descopere ce poate să le ofere 

Setul de Instrumente. Totuși, au sugerat că ar fi fost mai util dacă 

proiectul ar fi fost de fapt implementat în școli pentru că profesorii 

ar putea avea nevoie de mai multă asistență în timpul implementării 

efective. 

O sugestie puternic exprimată a fost aceea de a include mai multe 

instrumente digitale în limba propria locală. Desigur, există o lipsă a 

acestor instrumente și această nevoie a fost discutată intens în 

timpul formării. 

Profesorii au menționat, de asemenea, că programul lor este foarte 

aglomerat și că găsesc cu greu timp pentru a urma astfel de cursuri. 

”...mi s-a părut foarte interesant, dar, ca să fiu sincer, mi-a fost greu 

să vin..." Din această perspectivă, s-a subliniat nevoia ca formarea să 

facă parte din programul școlar. 

Un profesor a sugerat separarea componentelor Setului de 

Instrumente și clasificarea lor drept părți diferite ale site-ului, pentru 

ca ei să aibă acces mai ușor. "Mi-ar fi foarte util să vizitez site-ul dvs. 

și să fac clic direct pe instrucțiuni sau pe orice altceva am nevoie să 

văd". 

Ce trebuie revizuit sau îmbunătățit? 

În ansamblu, profesorii au avut o bună impresie asupra formării 

oferite. Toți au exprimat o opinie pozitivă cu privire la setul de 

instrumente și la multiplele sale utilizări. 

Una din problemele menționate a fost faptul că a fost puțin cam 

dificil pentru ei să participe la cursuri, deoarece acestea s-au 

desfășurat în afara orelor lor de program („... avem atâtea sarcini 

după finalizarea zilei școlare, încât este o provocare pentru noi să 

venim aici și să studiem cum trebuie lucrurile după aceea ... "). Mai 

mult, profesorii au menționat că ar fi mai bine ca proiectul și, în 

special, unele unități dezvoltate să fie puse în aplicare de către 

parteneri direct în școli și să aloce un timp pentru a discuta cu elevii 

și a obține feedback. De asemenea, au spus că Ministerul Educației și 

Culturii ar fi trebuit să fie mai bine informat cu privire la aceste tipuri 

de proiecte pentru a stabili că astfel de formări sunt necesare și 

pentru a facilita participarea profesorilor. 

 

 Ce resurse ar fi de folos? 

Ce sfaturi le-ar oferi altor profesori care vor lucra cu SciFun? 
 

Profesorii au menționat că Setul de Instrumente în ansamblu include o 

mulțime de resurse utile pentru a fi folosite la clasă. În special, le-au plăcut 

instrucțiunile de proiectare a propriilor activități și abordările educaționale pe 

care ar trebui să le utilizeze la clasă, astfel încât să poată răspunde tuturor 

nevoilor elevilor. 

Instrumentele digitale, de asemenea, le-au atras atenția și toți au fost de 

acord că ele pot constitui o puternică întărire a eforturilor lor de a face lecția 

de educație științifică interactivă, amuzantă și utilă pentru elevi. 

Unitățile au fost probabil cea mai utilă resursă, din moment ce au spus că le 

economisește timp și energie faptul de a lua ceva gata pregătit și a-l pune în 

aplicare, fie că este vorba despre o activitate, un plan de lecție sau o unitate 

completă.  

"Acest set de instrumente este foarte util pentru profesori, mai ales atunci 

când sunt începători în predarea științelor, ne inspiră și e un mare ajutor 

pentru noi!" 

Profesorii au spus că sfatul lor ar fi să fie răbdători cu toate provocările cu care se confruntă 

zilnic și să citească cu atenție setul de instrumente pentru a obține toate elementele utile pe 

care acesta le poate oferi. Unele lucruri sunt posibile și se potrivesc cu contextul, iar altele sunt, 

probabil, un pic mai dificil de pus în aplicare pentru un profesor. Ei au specificat că nu toți 

profesorii pot folosi aceleași planuri de lecție, fiecare având propriul stil de predare și, desigur, 

audiența diferită. 

„Ei bine, cu siguranță aș lua o mulțime de lucruri de aici. Nu unitățile în întregul lor, dar unele 

exerciții cu siguranță. Și instrumentele digitale, trebuie să fii atent și să le citești pe toate, poți 

descoperi niște instrumente uimitoare acolo! " 

 


