STUDIU DE CAZ - ROMÂNIA

Ce activități ați realizat?
Modulul 1:
 Scurtă prezentare a proiectului SciFUN (scop, obiective,
parteneri, rezultate)
 Prezentarea versiunii online a Setului de Instrumente, arătând
modul în care pot fi utilizate de către profesori pentru a crea
lecții trans-curriculare.
 Prezentarea modulului 2 (online) – logarea și utilizarea
platformei electronice
 Discuții și lucrul în grupuri
Modulul 2:
 Toți participanții au utilizat platforma de e-learning, au accesat
Setul de Instrumente, au creat un forum de discuții unde au
comentat unitățile trans-curriculare și au oferit feedback prin
chestionarele trimise formatorului.
Modulul 3:
 Prezentarea a două lecții trans-curriculare, conținând fiecare 3
unități din Setul de Instrumente și discutarea aplicabilității lor la
clasă.
 Lucrul în grup pentru a-şi dezvolta şi prezenta ideile în cadrul
unei lecții trans-curriculare; feedback de la ceilalți cursanți.
 Comentarii finale.

Ce activități s-au desfășurat cel mai bine și
de ce?
În modulul 1, discuția privind situația actuală a educației științifice
din Europa a reprezentat un subiect interesant, participanții
demonstrând o percepție corectă a acestuia. Subiectul a generat
dialoguri intense, participanții acordând o importanță deosebită
acestui subiect.
Activitățile din modulul 2, lucrările individuale, au constat în:
- descoperirea și înțelegerea versiunii online a Setului de
Instrumente, apreciat ca un instrument foarte util în predarea
modernă.
- solicitarea de a face propuneri de îmbunătățire a lecțiilor
prezentate a fost, se pare, o adevărată provocare.
În cadrul modulului 3, cele mai multe activități s-au desfășurat
bine, însă activitatea în grupuri de lucru a fost apreciată în mod
foarte pozitiv. Acest lucru a permis colaborarea dintre profesori de
discipline diferite (biologie, chimie, fizică) și din școli diferite
(rurale sau urbane).
Proiectarea unităților trans-curriculare, utilizând recomandări și
instrucțiuni din Setul de Instrumente și îmbunătățirea unităților
proprii pe baza feedback-ului de la ceilalți cursanți (după
prezentare) au fost unele dintre cele mai bune momente ale
cursului.

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

Participanții au avut o opinie foarte bună despre felul în care
a fost organizat cursul, în ceea ce privește subiectele, activitățile,
durata.

Profesorii s-au implicat în toate activitățile modulelor,
manifestând interes pentru subiectele abordate, în special situația
actuală a Educației Științifice din Europa (interesul elevilor și adulților
în ceea ce privește științele, analiza curriculum-ului, diferențe între
țări).

Nu au considerat că ar trebui revizuit sau îmbunătățit ceva,
după cum putem observa din comentariile lor incluse în
chestionarele de evaluare ale atelierelor de lucru:

Utilizarea diferitelor tipuri de cursuri (față în față sau on-line) a
fost o idee mult apreciată; o parte dintre cursanți au fost implicaţi
pentru prima dată într-un curs online și începutul modulului 2 a fost
un pic lent. Apoi, toți participanții s-au descurcat bine pe platforma de
e-learning.

"Au fost prezentate aspecte sensibile ale științei, stabilinduse foarte exact punctele forte și punctele slabe". V.C

La sfârșitul cursului, participanții și-au exprimat intenția de a
participa din nou la o altă sesiune de formare pentru a afla mai multe
despre cum pot utiliza platforma de e-learning în activitățile lor de
predare. Activitățile online par a fi foarte atractive pentru ei.

Ce sugestii au făcut cadrele didactice?
Profesorii care au participat la modulele de formare SCIFUN
au făcut următoarele sugestii:
• Participanții consideră că este necesară adaptarea
curriculei naționale la o abordare interdisciplinară:
"O abordare interdisciplinară a unităților de învățare ar
amplifica înțelegerea fenomenelor, dar nu poate fi realizată cu
succes fără o reformă a programelor actuale", D. M.

"Cursul este foarte bine structurat, cu multe informații utile
și multe modele și situații", D.M

"Platforma de e-learning este foarte intuitivă, ceea
ce o face ușor de utilizat chiar și pentru utilizatorii începători cu
abilități IT minimale", A.M

Ce resurse ar fi de folos?

Toți participanții au răspuns:

- Colecția de bune practici pentru a face distractivă predarea științelor
- Orientările și ideile pentru proiectarea activităților de învățare
- Recomandările pentru utilizarea de benzi desenate, dispozitive mobile,
povestiri digitale și medii sociale
- Exemplele de lecții trans-curriculare

• Toți sunt de acord că utilizarea tehnologiilor noi devine
obligatorie în procesul de predare modern:
"Curriculumul ar trebui să se concentreze asupra activităților
care implică utilizarea TIC" L.I.
"Este adecvat să se utilizeze instrumente de alfabetizare
digitală (de exemplu, aplicația A.L.E.X.)". L.O.
"Fiecare profesor ar trebui să deţină cel puțin competențe IT
minimale". A.R

Ce sfaturi le-ar oferi altor profesori care vor lucra cu SciFun?
Noile tehnologii educaționale ajută profesorii să îmbunătățească învățarea științelor
și să facă învăţarea ştiinţelor amuzantă şi atractivă, permițând o mai bună înțelegere a
conceptelor.
Setul de Instrumente SciFUN este un instrument bun, ușor de utilizat, cu exemple de
unități trans-curriculare și instrumente de alfabetizare digitală din diferite țări, potrivite pentru
proiectarea activităților de învățare.
Utilizarea e-Tools, dispozitivelor mobile și benzilor desenate este foarte recomandată
în predarea științelor, dar implică cunoștințe de bază în domeniul TIC (atât pentru profesori cât
și pentru elevi), resurse digitale, conexiune la rețea și timp pentru pregătirea lecțiilor. Mai mult,
este necesar să se supravegheze elevii tot timpul cât aceştia folosesc computerul.

