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Introducere 

SciFUN este un proiect Erasmus + cu durata de doi ani, care își propune să răspundă 

provocării legate de implicarea  în științe printr-o abordare inovatoare a predării şi 

învăţării științelor și să facă procesul de învățare a ştiinţelor distractiv și relevant 

pentru contextele elevilor. Proiectul are ca scop creșterea motivației și realizărilor 

elevilor în științe și alte discipline și pregătirea educatorilor europeni pentru a-şi 

implica mai bine elevii în educația științifică. 

 

Reuniunea de demaraj la Nicosia, Cipru  

Toți partenerii au participat la prima lor întâlnire de proiect față în față în 30-31 

martie 2016 la Hotel Centrum din Nicosia, Cipru. Scopul acestei întâlniri a fost de 

permite partenerilor să se cunoască, de a prezenta sinteze ale rezultatelor primului 

Produs Intelectual, de a face o introducere a Produselor Intelectuale 2, 3 și 4, precum 

și de a realiza o înțelegere și o viziune comună vizavi de continuarea proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport asupra Educaţiei Ştiinţifice  

Toți partenerii şi-au finalizat cu succes rapoartele naționale de cercetare în iunie 

2016, după efectuarea unei discuții în focus-grup, analiza chestionarelor și 

efectuarea revizuirii literaturii de specialitate cu privire la nevoile țării lor. Coordonat 
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de Universitatea din Pitești (UPIT), raportul transnațional asupra stadiului actual în 

domeniu a permis proiectului SciFUN să identifice statutul actual al utilizării TIC în 

educație și educaţia științifică din fiecare țară parteneră. Rezultatele vor ajuta 

proiectul SciFUN să facă față eventualelor provocări care pot apărea în viitor. 

 

 Bune practici pentru a face distractivă predarea şi învăţarea ştiinţelor 

Toți partenerii au finalizat cu succes rapoartele naționale de cercetare în iunie 2016, 

după elaborarea unui raport național referitor la cele mai bune practici. Ca lider al 

acestui produs, Universitatea din Lodz a conceput apoi un raport cumulativ al celor 

mai bune practici legat de cum se poate face mai distractiv procesul de învățare a 

științelor și a oferit practici sfaturi practice clare pentru educatori europeni referitor 

la diferite moduri de a face studiul științelor mai captivant şi de a combate atitudinile 

negative. 


