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Ce activități ați realizat? 

În modulele "față-în-față" am folosit prezentările și activitățile de 

lucru în grup elaborate pentru formare, cum ar fi elaborarea unei 

liste de instrucțiuni și prioritizarea acesteia; educatorii care au 

lucrat cu Kahoot și-au făcut propriul test/quiz; lucrul în grupuri 

pentru a analiza și comenta unitățile interdisciplinare create și, în 

final,  lucrul la crearea propriei unități interdisciplinare. În toate 

activitățile au avut loc discuții între formatori și cursanți. La sfârșitul 

modulului 1, a fost necesară o introducere în modulul 2, care 

implică logarea și utilizarea platformei online. 

În modulul online cursanții au folosit platforma Moodle pentru a 

răsfoi Setul de Instrumente și pentru a se familiariza cu acesta, 

pentru a verifica instrumentele digitale propuse și pentru a studia 

mai îndeaproape unitățile interdisciplinare create. Apoi au folosit 

forumul pentru a-și exprima opiniile și ideile privind setul de 

instrumente și activitățile. 

La sfârșitul instruirii, a avut loc o lungă discuție cu privire la 

posibilele utilizări ale Setului de Instrumente la clasă. 

Ce activități s-au desfășurat cel mai bine și 

de ce? 
Toți educatorii au apreciat prezentarea privind stadiul cercetărilor 
în domeniul predării științelor și faptele prezentate au generat 
discuții interesante prin compararea rezultatelor cercetării cu 
experiența la clasă în Grecia. 
 
Profesorii au apreciat foarte mult diferitele instrumente digitale 
pe care le-au găsit în Setul de Instrumente. În timpul atelierului de 
lucru, cei mai mulți dintre ei au apreciat activitățile și au lucrat 
deosebit de bine cu Kahoot. Ei au lucrat în echipe, și-au creat 
propriile teste/quiz și s-au putut gândi imediat să folosească 
Kahoot la clasă. 
S-au bucurat în mod deosebit să lucreze în grup cu alți profesori 
pentru a-și crea propriile unități interdisciplinare. 
 

„Cred că discuțiile au fost cele care au funcţionat foarte bine în 

toate modulele și mi-a plăcut în mod special colaborarea cu alți 

colegi pentru a crea o unitate interdisciplinară. Aș fi dorit să avem 

mai mult timp, să încercăm toate instrumentele digitale găsite în 

Setul de Instrumente SciFUN.” E.P. 

 

Cum au răspuns profesorii la activități? 

Educatorii au fost dornici să afle despre proiect și instrumentele pe 
care le pot găsi în Setul de Instrumente. De asemenea, păreau curioși 
cu privire la unitățile interdisciplinare și modul în care acestea pot fi 
aplicate la clasă. Majoritatea au considerat că planurile de lecție 
create au fost foarte bune și interesante. Ei au menționat că le place 
ideea unei lecții interdisciplinare. În unele cazuri, aveau nevoie de 
clarificări cu privire la modul în care ar efectua unitatea - de exemplu, 
dacă ar fi nevoie să colaboreze cu alți colegi pentru a asigura 
abordarea interdisciplinară. 
 
Profesorii au menționat că, în timpul implementării în clasă, pot 
apărea unele dificultăți. Cu toate acestea, ei cred că SciFUN oferă 
multe resurse, cum ar fi setul de instrumente digitale, pe care le pot 
utiliza ținând cont de condiționările fiecărei școli. Ei consideră că 
partea de motivare este crucială. 
 
„Consider că este foarte important ca proiectul să se axeze pe 
motivarea elevilor privind predarea-învățarea științelor.” M.E. 
 
 

 

 Ce sugestii au făcut cadrele didactice? 

 Profesorii au găsit o mulțime de informații interesante în Setul de 

Instrumente SciFUN și consideră că și alți educatori vor face la fel. 

Pe parcursul atelierelor de lucru și în special în timpul discuțiilor și 

grupurilor de lucru, participanţii au putut să se gândească la multe 

utilizări ale materialului, în combinație cu alte resurse pe care le 

folosesc deja, cum ar fi vizite educaționale la muzee și expoziții. 

Ei au menționat, de asemenea, că legătura dintre știința în școală și 

cea din viața de zi cu zi este foarte importantă, pentru interesul și 

înțelegerea acesteia de către elevi. 

„Aș sugera ca educatorii să poată selecta și folosi instrumentele 

recomandate într-o manieră prin care să se confrunte cu ideile 

alternative ale elevilor cu privire la subiectele ce trebuie predate. În 

acest fel, elevii vor avea mai multe șanse să folosească cunoștințele 

obținute în clasă pentru a interpreta alte fenomene care apar în 

viața lor de zi cu zi. Scopul este de a transfera și de a aplica ceea ce 

au învățat în noile situații din viața de zi cu zi.” E.P.  

 

Ce trebuie revizuit sau îmbunătățit? 
Educatorii au considerat satisfăcător cursul de formarea profesorilor 

și au menționat că materialul este foarte util. Consideră că acesta le 

oferă atât de multe idei și resurse, încât acestea pot deveni 

copleșitoare dacă nu este suficient timp pentru a studia materialul. 

O sugestie a fost aceea de a se aloca mai mult timp pe durata 

formării pentru parcurgerea resurseleor și unităților interdisciplinare 

și de a se aloca, de asemenea, mai mult timp între modulele 1 și 3, 

pentru a avea timp suficient de parcurgere a tuturor materialelor. 

Sincronizarea calendarul de formare cu cel al anului școlar este, de 

asemenea, foarte importantă. 

„Singura mea sugestie ar fi aceea de a dirija astfel de activități de 

formare a cadrelor didactice în perioadele în care profesorii au mai 

puține obligații și programe mai scurte, de exemplu în iunie, după 

terminarea școlii. În acest fel, ei vor putea să dedice mai mult timp 

studierii materialelor oferite și să extragă mai multă valoare din 

cursul de formare.” E.P. 

 

 Ce resurse ar fi de folos? 

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

Educatorii au considerat resursele Setului de Instrumente SciFUN foarte 

utile. Ei au menționat în special lista instrumentelor digitale, în care 

consideră că pot găsi o mare varietate de instrumente pentru multe 

nevoi diferite. Instrucțiunile au fost și ele menționate ca fiind foarte 

benefice. 

Ei consideră că unitățile interdisciplinare concepute sunt foarte 

interesante și completează aspectul lipsă de interconectare a 

disciplinelor științifice. Acest lucru ar putea ajuta elevii să aibă o viziune 

mai realistă asupra științei. 

„Cred că instrumentele digitale oferite sunt foarte utile în predarea 

științei.” C.T. 

„Am găsit toate materialele din Setul de Instrumente SciFUN si pagina de 

web foarte folositoare pentru utilizarea la clasă.” E.P. 

Educatorii consideră că Setul de Instrumente SciFUN oferă resurse valoroase pentru utilizarea 

la clasă. Ei cred că el oferă multe idei bune care pot fi folosite ca atare sau ca o bază pentru a 

crea ceva care va fi adaptat de fiecare educator la nevoile clasei lui. 

„Aș sfătui educatorii să studieze cu atenție toate planurile de lecții interdisciplinare în cât mai 

strânsă legătură cu toate instrumentele digitale conținute în setul de instrumente și să încerce 

să integreze pe oricare dintre ele pe care o consideră mai utilă și fezabilă, ținând seama de 

programa școlară a programului Științe Naturale și de funcționarea școlilor primare și liceale.” 

E.P. 


