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Ce activități ați realizat?
În atelierele noastre de lucru pentru formarea profesorilor am
folosit o abordare combinată. Am utilizat prezentări ș i activităț i
în grup, dar de asemenea am urmărit câteva clipuri Youtube.
Toț i profesorii au fost încântaț i de utilizarea programului
Kahoot ș i de activităţ ile realizate pentru analiza SWOT a unei
unităţ i trans-curriculare. Le-a plăcut să creeze propriilor
unităţ i. În modulul 2, toț i participanț ii s-au logat ș i au folosit
platforma online. Cu toț ii s-au implicat într-o lungă dezbatere
cu privire la utilitatea Setului de Instrumente la clasele la care
aceş tia predau. A fost un interes real pentru integrare ș i
predare în echipă ș i au fost cu toţ ii de acord că acest lucru a
contribuit la consolidarea conexiunilor cu aspecte din viaț a
reală ș i a înț elegerii disciplinelor ş tiinţ ifice.

Ce trebuie revizuit sau îmbunătățit?
Cum au răspuns profesorii la activități?

Toț i profesorii au fost foarte interesaț i de proiect ș i toț i
profesorii au fost încântaț i să primească noile resurse ș i Setul de
Instrumente. De asemenea, le-a plăcut ideea unităț ilor transcurriculare ș i a predării integrate. Toț i au apreciat că planurile de
lecț ie au fost la un standard ridicat ș i uș or accesibile. Ideea de
predare în echipă, trans-disciplinară, este destul de populară în
prezent.
"Site-ul a fost foarte uș or de accesat, iar instrucț iunile de a face
acest lucru au fost prezentate pas cu pas, ceea ce înseamnă că
procesul a fost relativ uș or. Conț inutul a fost foarte ’prietenos
pentru utilizator’ ș i ar fi foarte benefic pentru orice profesor. "R.P.

Profesorii au considerat că formarea a fost prea scurtă, fiind
surprinș i că au fost puse la dispoziț ie atât de multe materiale ș i
au apreciat colaborarea cu profesori din diferite sectoare ale
educaț iei, activitate pentru care ș i-ar fi dorit mai mult timp.
Calendarul a fost considerat, de asemenea, o problemă
deoarece începutul ș i sfârș itul anului ș colar sunt cele mai
aglomerate perioade. Curriculumul ș colar pentru educaț ia
ș tiinț ifică este în schimbare, iar profesorii trebuie să participe la
multe cursuri de formare, dar au spus că această formare a
fost de departe cea mai distractivă. De asemenea, au afirmat
că le-a fost greu să experimenteze noile lecț ii, întrucât
curriculum-ul are orientări foarte stricte. Profesorii din
învăț ământul primar au avut mult mai multă flexibilitate vizavi
de ceea ce pot face la clasă ș i au spus că de aceea resursele
SciFUN au funcţ ionat bine la clasele lor.

Ce resurse ar fi de folos?

Ce activități s-au desfășurat cel mai bine și
de ce?
Toț i profesorii au fost foarte interesaț i de rapoartele
naț ionale: din Irlanda ș i din celelalte ț ări partenere. Au fost
interesaț i de toate etapele proiectului: predarea distractivă a
ș tiinț elor, instrumentele de alfabetizare digitală, îndrumări ș i
idei pentru proiectarea activităț ilor de învăț are ș i exemple de
unităț i trans-curriculare.

"Nu putem avea niciodată suficiente instrumente digitale
pentru a menț ine tinerii implicaț i” M.C.
"În ș coala noastră ne place să predăm în echipă ș i suntem
foarte entuziasmaț i de ideea integrării artei, muzicii ESPS
(Educaţ ie Socială Personală ş i de Sănătate) ș i a ș tiinț ei"
A.C.
"Ne imaginăm pe noi toţ i folosind setul de instrumente, ca
echipă" Profesorii N.E.T.N.S.
"Învăț area combinată ș i predarea activă este singura
modalitate de a păstra tinerii implicaț i" L.W.

Ce sugestii au făcut cadrele didactice?
Toț i profesorii au menț ionat că în toate disciplinele, dar mai
ales în cele legate de ştiinţ e, aspectele referitoare la viaț a de
zi cu zi sunt foarte importante pentru implicarea elevilor ș i
creș terea interesului acestora. Toț i au comentat design-ul
website-ului proiectului ș i al Setului de Instrumente ș i au
considerat că acestea sunt foarte utile ș i de un standard
foarte înalt.
"Ca profesor, îmi place să folosesc diferite activităț i ş i
predarea este mai uș oară dacă elevul este implicat ș i are
parte de mai multă distracț ie" M.C.

"Mai multă utilizare a TIC, a tablei interactive ș i folosirea
filmului ș i a muzicii pentru a preda lecț ii de care nu te mai
saturi niciodată" R.P.

Profesorii au spus că toate resursele au fost utile și ușor de accesat. Leau plăcut planurile de lecție și au găsit integrarea dintre discipline ușor
de urmărit.
Instrumentele TIC au fost preferate și apreciate ca fiind cele mai
interactive.
Unora dintre profesori le-a plăcut ideea de a folosi telefoane inteligente
pentru resurse precum Kahoot iar alții, au fost complet împotriva
utilizării acestora.
"Este sarcina noastră de a stimula tinerii şi cu cât mai multe
instrumente avem pentru a ne ajuta să facem asta, cu atât mai bine.”
P.D.

Ce sfaturi le-ar oferi altor profesori care vor lucra cu SciFun?
Profesorii au spus că vor recomanda SciFUN colegilor lor. Sfatul ar fi să vă faceți timp pentru a
explora toate rezultatele cercetării, resursele IT și Setul de Instrumente. S-a sugerat că acestea
ar putea fi folosite ca formare continuă și că s-ar putea acorda o importanță deosebită
recomandărilor pentru dezvoltarea propriului set de lecții integrate.
"Aceasta este o resursă utilă care poate fi adaptată și dezvoltată pentru a se potrivi oricărei
şcoli sau centru de învățământ. Nu am nici o problemă în a o recomanda și altor profesori. O
vom folosi în cadrul "Educate Together Navan". N.E.T.N.S staff

