www.scifun.eu
August 2017
Buletin informativ
Buletinul informativ SciFUN nr. 4
A treia reuniune transnațională din Łódź, Polonia
A treia reuniune a parteneriatului proiectului SCIFUN a avut loc pe 16 și 17 mai în
Łódź, Polonia. Agenda reuniunii a fost axată pe rezultatul principal al proiectului:
“O6: Toolkitul: Să facem distractivă învățarea științelor” – care a fost analizat în
detaliu și au fost furnizate idei cu privire la structura și conținutul acestuia. Alte
subiecte ”fierbinți” ale reuniunii au fost ”O7: Curricula pentru Dezvoltarea
Profesională a Profesorilor” și ”O9: Pilotare și studii de caz”, pentru care au fost
stabilite sarcini detaliate și termene precise.

Vizită la Centrul de Știință și Tehnologie EC1 din Łódź, Polonia
O activitate suplimentară, dar de o valoare deosebită,
oferită cu amabilitate și organizată de către gazdele din
Polonia, a fost vizita la Centrul de Știință și Tehnologie
EC1, o veche centrală electrică din anul 1929 aflată în
cetrul orașului Łódź, transformată în muzeu de știință,
urmând ca deschiderea sa oficială pentru public să aibă
loc în decembrie 2017. Dotat cu numeroase jocuri interactive și activități practice
bazare pe știintă, muzeul a oferit parteneriatului
SciFUN idei noi pentru a dezvolta lecții de științe cu
utilizarea tehnologiilor și resurselor digitale.
Universitatea din Łódź a mai organizat două vizite la
centrul pentru studenți postuniversitari care se vor
implica în pilotarea toolkitului SciFUN în etapa
următoare a proiectului.
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Workshopuri SciFUN au fost organizate în cadrul Zilei Internaționale a
Copilului la Școala primară 5th Lakatamia din Cipru
Cu ocazia organizării Zilei Internaționale a Copilului la Școala primară 5th Lakatamia,
CARDET a organizat și a desfășurat workshopuri SciFUN pentru trei clase ale acestei
școli. Workshopurile au fost furnizate pentru 66 de elevi cu vârste de 8-9 ani. Elevii și
profesorii au avut posibilitatea de a afla mai multe despre proiectul SciFUN și
obiectivele sale. În plus, elevii au identificat componentele unui circuit electric
simplu și au creat propriul circuit folosind materialele și instrumentele necesare.
Elevii au avut oportunitatea de a experimenta softul ”Laboratorul Virtual” și aplicatia
”Electricitate și Circuite” folosind tablete și computere. Toți elevii au purtat discuții
productive și s-au bucurat de utilizarea instrumentelor TIC în timpul workshopurilor
SciFUN pentru a învăța despre electricitate.

Proiectul SciFUN a fost prezentat la conferința “IDPBC”
CARDET a prezentat proiectul SciFUN la conferința internațională din cadrul
proiectului “Identity and Diversity Picture Book Collections” (Colecții de cărți
ilustrate pentru identitate și diversitate) în luna iunie 2017, care a avut loc în Nicosia,
Cipru. Pe parcursul prezentărilor, au fost rezumate scopul și obiectivele proiectului,
precum și rezultatele atinse până în prezent.
Participanților la conferință le-au fost
distribuite pliante și au avut ocazia să discute
despre resursele proiectului și să afle mai
multe despre acestea. La conferință au
participat mai mult de 50 de profesori,
directori de școli, psihologi, părinți și elevi.

