STUDIU DE CAZ – POLONIA

Ce activități ați realizat?
Prima fază a formării cadrelor didactice a început cu prezentarea
proiectului SciFUN, principalele sale ipoteze, obiective, metodologie
și efecte. Au fost prezentate și analizate rapoartele de cercetare ale
proiectului. Au fost observate și discutate diferențele și
similitudinile din țările partenere. Pe parcursul instruirii am avut
discuții și activități la clasă, folosind dispozitive mobile, benzi
desenate, povestiri digitale, filme, multimedia și Web 2.0. Profesorii
au fost împărțiți în două grupuri - entuziaști (majoritatea) și cei care
erau puțin mai rezervați. O parte foarte importantă a atelierului de
formare a fost familiarizarea cu Setul de Instrumente SciFUN și mai
ales cu lecțiile trans-curriculare.
În modulul 2, participanții au folosit cursul Moodle pregătit special
pentru ei, sub formă de resursă educațională interactivă.
În timpul modulului 3, profesorii au discutat Setul de Instrumente
SciFUN și exemplele prezentate, în special în ceea ce privește gradul
lor de utilizare. De asemenea, au prezentat și analizat lecțiile
proiectate de ei.

Ce activități s-au desfășurat cel mai bine și
de ce?
Participanții au răspuns foarte bine la întregul proces de formare
și le-a plăcut în special să lucreze cu instrumentele interactive online. În timpul activități (cu Kahoot, Padlet, GoFormative, etc.) sau simțit foarte motivați lucrând împreună sau interacționând
"virtual" – atât în timpul atelierelor cât și la distanță, ulterior.
Platforma on-line și cursul pregătit pentru profesori s-au dovedit
instrumente utile, oferindu-le acestora posibilitatea de a se
familiariza cu conținutul, de a naviga și de a descărca Setul de
Instrumente, de a discuta toate părțile cursului.
Profesorii au apreciat marea varietate de unități interdisciplinare
și le-au găsit foarte utile. A avut loc o dezbatere activă despre
modalitățile de implementare a acestor activități în curriculumul
şcolar, despre adaptarea acestora și despre eventuale
îmbunătățiri.
De asemenea, au existat discuții despre cum să se proiecteze
astfel de activități urmând ’ideea’ SciFUN. Proiectele profesorilor
au fost foarte interesante și multidisciplinare şi au reflectat
specializările și interesele lor. Munca în echipă a profesorilor de
diferite specializări a fost o altă valoare adăugată, evidenţiind
"potențialul imens al unei astfel de cooperări nu numai pe
parcursul cursului, ci și în viața școlară de zi cu zi" - după cum ei
înşişi au declarat.

Cum au răspuns profesorii la activități?
Profesorii au fost foarte interesați de exemplele și ideile prezentate în
timpul descrierii proiectului SciFUN. Principala valoare, pe care au
subliniat-o în repetate rânduri, a fost abordarea interdisciplinară a
problemelor analizate în timpul orelor. Acest mod de lucru face lecțiile
mai utile și oferă formare pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi care cuprind de obicei elemente din domenii diferite. Această
abordare susținută de tehnologia modernă (atât de naturală pentru
elevii din zilele noastre) ar putea fi una dintre modalitățile de a face
educația interesantă, angajantă și chiar distractivă. Profesorii au
apreciat numeroasele exemple prezentate în cadrul atelierului și în
cadrul Setului de Instrumente, utilizându-le cu entuziasm în timpul
întâlnirii dar și mai târziu, în sălile de clasă. Cu toate acestea, s-au
plâns de sistemul educațional care nu susține acest mod de gândire.
Lipsa cursurilor interdisciplinare din programele de învățământ,
insuficiența echipamentelor de laborator și a dispozitivelor mobile
disponibile în școli au fost menționate în discuțiile purtate în timpul
activităților desfășurate. Forma clară a Setului de Instrumente și lista
mare de exemple "gata de utilizare" au fost, de asemenea, apreciate
de către participanți.

Ce sugestii au făcut cadrele didactice?
Participanții au exprimat câteva sugestii în timpul cursului SciFUN:
• Ar trebui să existe mai multe exemple disponibile pentru a
inspira dar și gata de a fi utilizate în timpul orelor de predare.
• Pentru a face posibilă implementarea produselor SciFUN, ar fi
bine să existe o anumită influență şi asupra sistemului de
învățământ, deoarece în forma prezentă, unitățile trans-curriculare
nu sunt ușor de implementat.
• Participanții au vizitat viitorul Centru de Știință și Tehnologie din
Lodz, care le propune vizitatorilor săi un fundament educațional
semnificativ. Au fost plăcut surprinși și l-au găsit ca fiind un loc
perfect pentru implementarea de activități interdisciplinare. Asta a
demonstrat că școala nu este singura scenă în care știința și
distracția se pot îmbina.
• Combinarea conținutului științific cu utilizarea instrumentelor TIC
s-a dovedit foarte utilă și adaugă o nouă valoare educației în
general. Participanții au sugerat că această abordare ar trebui să
fie prezentată autorităților educaționale, pentru a pune în aplicare
şi mai mult combinaţii de acest gen.

Ce trebuie revizuit sau îmbunătățit?
• În general, profesorii au reacţionat pozitiv în ceea ce privește
formarea și conținutul formării.
• Unele dintre dificultățile pe care le-au întâmpinat au fost
cauzate de limba străină și de lipsa traducerilor pentru anumite
instrumente (aplicații on-line, servicii web și așa mai departe).
Soluția noastră a fost să acordăm mai multă atenție traducerii
conținutului.
• Dintr-un alt punct de vedere, aceeași "problemă" s-a dovedit a
fi un avantaj pentru profesorii care lucrează în școli bilingve. Din
această perspectivă, limbile străine plasate în acest context
reprezintă un alt mod de a crește motivația și atractivitatea.

Ce resurse ar fi de folos?
Participanții au apreciat ca fiind cele mai benefice:
• Unitățile trans-curriculare, care inspiră modele similare, unele și
mai avansate, şi care au fost realizate în colaborare cu alți profesori,
implicând astfel și mai mult elevii – chiar și în afara mediului școlar.
• Exemplele de bune practici și setul mare de instrumente digitale
care pot fi utilizate pe scară largă de către participanți, făcând
predarea-învățarea mult mai atractivă și mai distractivă.
Profesorii au declarat că vor transmite Setul de Instrumente mai departe
colegilor lor, pentru a le fii utile şi acestora. În acest fel, setul de
instrumente va fi distribuit nu numai de către participanții la proiect, ci
și de o mulțime de alți profesori.

Ce sfaturi le-ar oferi altor profesori care vor lucra cu SciFun?
• Petreceți ceva timp cu Setul de Instrumente. Citiți-l, analizați-l și încercați să utilizați pe cont
propriu instrumentele online! Deveniţi primul şi cel mai atent tester al Setului de Instrumente!
Veţi avea astfel șansa de a găsi singuri cea mai bună modalitate de implementare și adaptare a
lui.
• Nu vă limitați doar la conținutul și exemplele evidențiate în Setul de Instrumente. Priviți-l ca
pe un început de drum și nu ca pe un sfârșit al procesului educativ!
• Cooperați - deoarece aceasta este una dintre cele mai importante competențe în lumea
modernă. Deci, începeți să cooperați imediat (dacă nu ați făcut-o încă) și învățați elevii să facă
la fel. Lumea va aprecia acest lucru, acordând-vă în curând noi oportunități dumneavoastră și
elevilor dumneavoastră.

