
 RST - Raport ştiinţific şi tehnic publicabil 
 

In cadrul etapei a treia a proiectului: 

1. A fost realizat un studiu privind tipuri de truse educaţionale 

pentru predarea cunostinţelor despre sunete. 

2. A fost elaborat şi realizat un model experimental de trusă 

educaţională pentru studiul sunetelor.  

3. A fost extinsă documentaţia pentru trusa de optică şi au fost 

distribuite mai multe truse de optică unor unităţi şcolare. 

4. A fost dezvoltat şi utilizat serviciului tip platformă web 

colaborativă http://81.181.130.13/ibest/index.php – 

activitatea de investigare ştiinţifica “Despre sunete” care 

cuprinde trei subactivităţi: Sunete, Poluare sonoră şi Izolarea 

fonică. 

5. A fost utilizat serviciului tip platformă web colaborativă - 

proiectele “Meteo – Vremea şi parametrii meteo”, sesiunea a 

doua în al doilea semestru al anului şcolar 2013-2014 şi 

sesiunea a treia, în primul semestru al anului şcolar 2014-

2015. 

6. A fost utilizat serviciului tip platformă web colaborativă – 

proiecte “Semnele primaverii”, sesiunea a doua în al doilea 

semestru al anului şcolar 2013-2014. 

7. A fost realizată diseminarea rezultatelor şi protejarea 

proprietăţii intelectuale (două lucări publicate în revistă cu 

factor de impact 1,12; două lucrări acceptate la conferinţe 

internaţionale în anul 2015). 

8. A fost organizată o conferinţă internaţională cu participarea 

unor experţi în domeniul educaţiei din Austria, Irlanda şi 

Israel. 

9. A fost organizat un concurs pentru elevi cu participare 

internaţională (peste 270 de participanţi care au prezentat 

105 de proiecte). 

10. A fost organizat un sondaj de opinie având drept grupuri ţintă 

cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar şi 

gimnazial, sondaj care va fi utilizat pentru dezvoltarea de 

strategii pe parcursul desfăşurarii proiectului. 

11.  Au fost organizate în ţară mai multe activităţi educaţionale în 

domeniul ştiinţelor. 

12. A fost promovat proiectul în străinătate în cadrul proiectelor 

europene "INSTEM - Inquiry Network for Science, 

Technology, Engineering, Mathematics Education”, "SUSTAIN 

- Supporting Science Teaching Advancement through Inquiry" 

şi “CLS - Creative Little Scientists: Enabling Creativity through 

Science and Mathematics in Preschool and First Years of 

Primary Education”. De asemenea, proiectul a fot promovat 

la întâlnirea Grupului de lucru 7 al Photonics 21- European 

Technology Platform for photonics 

http://www.photonics21.org/ în luna iunie 2014, la întâlnirea 

anuala a reţelei internationale NYEX – Network for Youth 

Obiectivele etapei:  

a) realizarea de materiale 

didactice pentru predarea 

ştiinţelor: cunostinţe despre 

sunete; 

b) utilizarea platformei 

colaborative de către cadrele 

didactice. 

c) studiu privind tipuri de truse 

educaţionale pentru predarea 

cunostinţelor despre sunete; 

d) elaborarea şi realizarea unui 

model experimental de trusă 

educaţională pentru predarea 

cunostinţelor despre sunete; 

e) dezvoltarea şi 

experimentarea serviciului tip 

platformă web colaborativă - 

activitatea de investigare 

stiintifica “Despre sunete” care 

cuprinde trei subactivitati: 

Sunete, Poluare sonora şi 

Izolarea fonică. 

f) experimentarea serviciului 

tip platformă web colaborativă 

- activitatea de investigare 

stiintifica “Vremea şi parametrii 

meteo” şi continuarea utilizării 

acestei platforme pentru 

activitatea “Semnele 

primaverii”.  

g) diseminarea rezultatelor, 

protejarea proprietăţii 

intelectuale. 

 



Excellence www.nyex.de din luna octombrie 2014 şi la prima şedinţă a proiectului SCINET. 

13. Pagina de web a proiectului http://education.inflpr.ro/ro/IBEST.htm a fost vizitată de 7835 

vizitatori, iar platforma colaborativă http://81.181.130.13/ibest/index.php a fost accesată de 

3615 vizitatori din ţară şi din străinătate. 

In cadrul prezentei etape de realizare a proiectului a fost întreprins un studiu referitor la principiile 

metodei de predare a ştiinţelor prin investigare ştiinţifică cu aplicare, ca model, la studiul sunetelor şi 

a modului în care acestea sunt generate şi se propaga. Acest studiu evidenţiază atât conceptele 

generale ale metodei, cât şi cele specifice predarii cunostintelor despre sunete. Rezultatele acestui 

studiu au fost utilizate pe parcursul etapei în elaborarea, proiectarea, realizarea unei truse model 

pentru studierea sunetelor. 

Elaborarea modulelor şi a truselor care le însoţesc a considerat recomandările programelor şcolare 

din ultimii ani pentru disciplinele “Stiinţe”, pentru clasele pregătitoare/ primar / gimnaziu, sau pe 

cele incluse în alte documente oficiale care fac referire în mod explicit la principii asemanatoare celor 

promovate de metoda IBSE, astfel încât să existe o compatibilitate între policitile educaţionale 

naţionale şi pedagogia promovată de proiectele europene dedicate metodei IBSE. Elementele 

comune au fost identificate atât la nivelul demersului pedagogic, cât şi la nivelul conţinutului. 

 

Truse educaţionale 

Trusa pentru predarea cunoştiinţelor despre sunete se adreseaza elevilor din învaţământul 

primar şi gimnazial şi conţine exemple de activităţi adaptate după materiale care exista în literatura, 

activităţi care pun în evidenţă modul de producere şi propagare a sunetelor. 

De asemenea, unităţile de învăţare care fac parte din trusa de sunete au fost traduse şi adaptate 

după modulele realizate în proiectul european ESTABLISH, proiect finanţat în cadrul Programului 

Cadru 7 al Uniunii Europene. Materialele traduse pot fi accesate de către cadrele didactice şi elevi pe 

platforma de e-learning TeachScience (http://81.181.130.13/teachscience/) în Biblioteca Virtuală la 

secţiunea “Module şi experimente din portofoliul proiectului i-BEST”. Modulul intitulat “Studiul 

sunetelor”, fiind adresat învatamântului primar, utilizeaza abordari de tip IBSE, principalele utilizate 

aici fiind: discursul reflexiv, demonstratii interactive, descoperirea asistată şi învestigarea ghidată.  

 

Unele activităţi sunt activităţi din domeniul TIC, în care este folosit un calculator la care este cuplat 

un senzor de sunet pentru a înregistra formele de unda ale sunetelor. 

Activităţile introduc elevilor urmatoarele concepte şi idei: 

• Sunetele sunt produse prin vibrarea obiectelor şi a coloanelor de aer. 

• Inălţimea şi intensitatea sunt două caracteristici ale sunetului. 

• Schimbarea modului în care vibrează un obiect poate schimba înalţimea sau intensitatea 

sunetului produs 

Prin activitaţile din acest modul, elevii îşi dezvoltă abilităţi de bază pentru a desfăşura şi a 

întelege cercetarea ştiinţifică: 

• formularea întrebarilor şi a răspunsului la întrebari; 

• planificarea şi efectuarea unor activităţi de investigare simple; 

• folosirea instrumentelor pentru a colecta dateutilizarea datelor pentru a construi 

explicaţii rezonabile; 

• comunicarea rezultatelor activităţii de investigare şi a explicaţiilor; 

• întelegerea faptului ca oamenii de ştiinţă folosesc diferite tipuri de activităţi de 

investigare şi instrumente pentru a formula explicaţii folosind dovezi şi cunoştinţe 

anterioare. 



• Inalţimea este determinată de frecvenţă, iar intensitatea sonoră este determinată de 

amplitudinea vibraţiilor. 

• Sunetul este produs de corzile vocale umane, când aerul se deplasează acţionează asupra 

acestor corzi. 

• Sunetul are nevoie de un mediu (de exemplu, aer, sticla, metal, lemn) pentru a se propaga. 

• Viteza sunetului este mai mică decât viteza luminii. 

• Urechea umană are o membrană care vibrează atunci când sunetul o atinge. Urechea şi 

creierul traduc aceste vibraţii în senzaţie de sunet. Expunerea la sunete foarte puternice 

poate conduce la deteriorarea auzului. 

De asemenea, activităţile din acest modul se referă şi la urmatoarele conceptele: rezonanţă, 

frecvenţă fundamentală, armonice, unde staţionare, relaţia dintre frecvenţă şi lungimea unei corzi 

sau a unei coloane de aer, timbrul. 

Pe lângă modulele traduse şi adaptate după cele realizate în proiectul european ESTABLISH, trusa 

conţine şapte activităţi care, pe lângă unităţile de învăţare, conţin şi materiale simple care se găsesc 

la indemâna oricui, dar care ii ajută pe elevi să înţeleagă fenomenele prezentate. Conţinutul trusei 

pentru experimente cu sunete este prezentat în figura 1. 

 
 

Figura 1. Trusa pentru predarea sunetelor. 

 

In anul 2014 a fost completată şi îmbunătăţită trusa referitoare la lumină şi culoare. Modulele 

preluate şi traduse din programul “Hands-on Optics” dezvoltat în Statele Unite al Americii ca o 

colaborare între SPIE - The International Society for Optical Engineering (SPIE), The Optical Society of 

America (OSA) şi The Association of Universities for Research in Astronomy, Inc. (AURA), finantată de 

National Science Foundation au fost postate în biblioteca virtuală a CSET de pe platforma 

TeachScience (http://81.181.130.13/teachscience/). Evident acest demers a fost realizat în 

parteneriat şi cu acordul colaboratorilor noştri. Au fost pregatite materiale necesare experimentelor 

de optică realizate în clasă, conform celor trei module postate în Biblioteca Virtuală la secţiunea 

« Module şi experimente din portofoliul proiectului iBEST »: Modul 1 – Provocările laserului, Modul 2 

– Caleidoscopul, o aventura fascinantă, Modul 3 – Instrumente optice. Pentru realizarea 

experimentelor de optică au fost incluse în trusă: laseri, lanterne, oglizi, lentile, materiale reflectante, 

periscoape, microscoape, lunete, spectrometre. In figura 2 sunt prezentate materialele şi 

instrumentele care fac parte din trusa de optică. 

Pentru promovarea trusei referitoare la “Măsurarea lungimilor şi distanţelor”, ȋn anul şcolar 

2014-2015 au fost transmise invitaţii prin e-mail la circa 1800 de cadre didactice din învaţământul 

preşcolar, primar şi gimnazial, la case ale corpului didactic şi inspectorate şcolare. In aceasta etapa a 

proiectului a fost completată cu materiale trusa destinată realizarii experimentelor pentru măsurarea 

lungimilor şi distanţelor. Modulele educationale corespunzatoare acestei truse au fost în asa fel 

concepute încât activităţile să poată fi realizate şi conceptele să fie însusite folosind materile simple, 

la indemâna elevilor şi profesorilor, cum ar fi: creioane colorate, beţe pentru frigărui, agrafe pentru 

hârtie, şaibe, nasturi, paie de plastic, pahare de plastic, linguriţe de plastic, dopuri de plută, dopuri de 

cauciuc, rigle, metru de croitorie, metru de tâmplărie, scobitori, etc. 



 
 

Figura 2. Trusa pentru experimente de optică 

 

In figura 3 sunt prezentate materialele care fac parte din trusa referitoare la măsurarea lungimilor şi 

distanţelor. 

 
 

Figura 3. Trusa pentru măsurarea lungimilor şi distanţelor 

 

 

Platforma web colaborativă 

In perioada februarie – mai 2014 a fost activă aplicaţia “Semnele primăverii” – editia 2014 prin care 

utilizatorii (elevii coordonati de profesorii lor) sunt solicitaţi să urmărească anumite specii de plante 

şi să raporteze săptămânal evoluţia acestora, folosind platforma colaborativă. Profesorii s-au înscris 

pe platforma i-BEST (http://81.181.130.13/ibest/) cu datele de identificare, folosind facilităţile 

platformei realizate în etapa anterioară. Platforma include şi instrucţiuni de utilizare şi informatii cu 

privire paşii care trebuie urmaţi în timpul activitatilor de investigare. La sfârşitul perioadei de 

investigare, fiecare clasa a elaborat un poster care explică şi ilustrează modul în care elevii au lucrat 

pe parcursul activităţii de investigare. Posterul conţine informaţii referitoare la: date de identificare a 

proiectului şi a activităţii desfăşurate; scopul investigării; mijloacele utilizate; perioada de 

desfăşurare; rezultate; concluzii; referinţe bibliografice; ilustrarea activităţiilor; date de identificare 

ale unităţii şcolare.  

Inscrierea în proiect s-a realizat la adresa de web: http://81.181.130.13/ibest/module/semnele_ 

primaverii/index.php. In vederea lansării invitaţiei pentru participare la proiect, directorul de proiect 

a transmis mesaje e-mail la mai mult de 650 de cadre didactice aflate în baza de date a CSET. 

Rezultatele activitatilor de investigare realizate de unităţile şcolare se gasesc la adresa de web: 

http://81.181.130.13/ibest/module/semnele_primaverii/index.php?action=rapoarte_ finale. 

Platforma colaborativă reproduce şi harta cu unităţile şcolare încrise la această activitate: 

http://81.181.130.13/ibest/module/semnele_primaverii/harta.php. 

La această activitate s-au înscris în anul 2014 un numar de 71 de clase. Activitatea va fi reluată la 

începutul anului 2015. 

In etapa de raportare a fost experimentat, prin două sesiuni de lucru, modulul platformei 

educaţionale asociat activităţii de investigare stiintifică “Vremea şi parametrii meteo”. Prima sesiune 



de lucru s-a desfaşurat în perioada martie – iunie 2014, iar cea de a doua sesiune, în perioada 

octombrie - decembrie 2014. Ambele sesiuni de lucru au avut aceeaşi structura a informaţiilor 

prezentate utilizatorilor platformei: pagina Acasă: informaţii despre modul; Cum puteţi să participaţi: 

informaţii despre modul de participare în cadrul proiectului; Monitorizarea temperaturii: informatii 

specifice despre activităţile propuse în vederea realizării măsurărilor de temperature; Monitorizarea 

nivelului de precipitaţii: informaţii specifice despre activitatilor propuse în vederea realizării 

măsurăorilor de precipitaţii; Monitorizarea vitezei vântului: informaţii specifice despre activităţile 

propuse în vederea măsurării vitezei vântului; Participanţi la proiect: prezintă o harta interactiva cu 

numarul şcolilor participante din fiecare judeţ, numele acestora şi o analiză a valorilor introduse în 

sistem; înregistrare: permite crearea unui cont de către profesori în vederea participării la proiect; 

pagina mea: secţiune internă, disponibilă doar participanţilor, în care se pot introduce datele culese 

în urma efectuării operaţiunilor de măsurare descrise la fiecare activitate, precum şi încărcarea de 

fişe de lucru şi fotografii; lista de utilizatori: secţiune disponibilă doar utilizatorilor de tip 

administrator, în vederea monitorizării activitatii participanţilor la proiect. Datele cu privire la 

participarea profesorilor şi a elevilor la sesiunea activitătii “Vremea şi parametrii meteo” care s-a 

desfăşurat în primul semestru al anului 2014 pot fi vizualizate la adresa 

http://81.181.130.13/ibest/module/vremea_2014_sem1/index.php?action=harta_ precipitatii  iar 

cele care s-au desfăşurat în al doilea semestru al anului 2014 pot fi accesate la adresa 

http://81.181.130.13/ibest/module/vremea/index.php?action=harta _precipitatii.  

Datele obţinute de elevi cu privire la nivelul de precipitaţii, temperatură şi viteză vântului şi introduse 

în cadrul platformei sunt salvate într-un format specific, care permite afişarea, atât pentru datele 

propriu-zise cât şi pentru informaţii statistice, cum ar fi media pe judeţ şi media pe ţară. In felul 

acesta, în toate graficele prezentate, se poate observa evoluţia în timp a valorilor medii (pe judeţ şi 

pe ţară) şi valorile introduse. Astfel, deşi nu se calculează în mod explicit valori specifice statisticii 

(cum ar fi abaterile), acestea sunt foarte uşor de observat direct pe grafic. Intrucât a fost necesară 

integrarea unei harţi interactive, am optat pentru utilizarea unei harţi în format vectorial, desenată 

cu ajutorul JavaScript-ului. In acest sens, am utilizat biblioteca “Raphael”, care permite, printre altele, 

realizarea de desene pornind de la un format vectorial. In plus, graficele au fost realizate utilizând 

biblioteca “HighCharts”. In vederea monitorizării platformei au fost extrase atât informaţii afişate 

efectiv de către platformă, cât şi informaţii specifice serverului pe care este gazduit site-ul. In acest 

din urma caz, am utilizat aplicaţia “AWSTATS” pentru colectarea de date oferite de serverul web, 

precum şi utilitare sistem pentru alte informaţii. Un prim raport este dat de numarul de accesari 

lunare ale platformei, precum şi de volumul de date transferat.  

In aplicaţia “Vremea şi parametrii meteo” utilizatorii (elevii) sunt solicitaţi să măsoare temperatura, 

nivelul de precipitaţii şi viteza vântului şi să raporteze săptămânal evoluţia acestora, folosind 

platforma colaborativă. Ei se înscriu cu datele de identificare folosind facilităţile platformei realizate 

în etapa anterioară. Platforma include şi instrucţiuni de utilizare şi paşii care trebuie urmaţi în timpul 

investigării. Elevii au dispus şi de instrucţiuni de realizare a unor instumente simple pentru măsurarea 

parametrilor investigaţi. Datele înscrise de elevi pe platforma colaborativă sunt stocate într-o bază de 

date şi pot fi vizualizate (valorile măsurate de fiecare utilizator în parte şi valoriile medii calculate 

pentru toţi utilizatorii din ţară) de către oricine acceseză platforma. In acest fel, este posibil să se 

urmărească evoluţia acestor parametri în timp, pentru perioada de raportare. 

Inscrierea în proiect s-a realizat la adresa de web:  http://81.181.130.13/ibest/module/ 

vremea/index.php. In vederea lansarii invitatiei pentru participare la proiect, directorul de proiect a 

transmis e-mail-uri la peste 850 de cadre didactice pentru sesiunea din semestrul I al anului 2014 si la 

1800 de cadre didactice pentru sesiunea din semestrul II al anului 2014, aflate în baza de date CSET. 

Până la data raportarii, aplicaţia a fost folosită de 53 de clase în timpul sesiunii din primul semestrului 

al anului 2014 şi de 93 de clase în timpul sesiunii din al doilea semestru al anului 2014. Activitatea va 

fi reluată în anul 2015. 

Trebuie să subliniem faptul că am continuat şi în anul 2014 cu activităţile de investigare ştiinţifică 

“Semnele primaverii” şi “Vremea şi parametrii meteo” pentru ca să oferim cât mai multor şcoli 

posibilitatea să folosească platforma colaborativă, dat fiind ca a fost dovedit interesul mare al 

profesorilor şi elevilor de a participa la aceste activităţi. Un exemplu poate fi şi mesajul urmator:         



”..... sunt profesor pentru învăţământul primar  la Scoala Gimnaziala "Grigore Moisil" Ploiesti. De 

când am participat la cursul organizat de dumneavoastră am folosit în activitatea didactică toate 

lucrurile noi pe care le-am învăţat şi pe cele descoperite pe site-ul i-BEST. Elevii mei sunt foarte 

încântaţi şi nerăbdători să participe la astfel de activităţi ...”  

In această etapă a proiectului am dezvoltat şi experimentat serviciul tip platformă web colaborativă 

pentru activitatea de investigare ştiinţifică “Despre sunete” 

http://81.181.130.13/ibest/module/despre_sunete/index.php. Această activitate conţine la rândul 

ei, trei subactivităţi: Sunete, Poluarea sonoră şi Izolarea fonică, şi este prezentatş în figura 4.  

Pentru realizarea activităţilor, am distribuit dispozitive Eurosenzor (€Sense) care conţin trei senzori 

înglobaţi: un senzor de temperatură, unul pentru măsurarea intensităţii luminoasa şi al treilea, 

pentru determinarea intensităţii sonore, unui număr de 15 scoli, din Bucureşti, Orăştie, Râmnicu 

Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Sibiu, Târgu-Mureş, Eforie, Galaţi, comuna Moisei-Maramureş, 

Piteşti, Suceava şi am solicitat ca fiecare şcoală să formeze o echipă împreună cu alte 5-6 şcoli cu care 

să lucreze împreună, în aşa fel încât un numar cât mai mare de elevi să poată beneficia de utilizarea 

senzorului. 

€Sense are propriul procesor şi memorie, permitând măsurări rapide (pana la 40.000 măsurări pe 

secundă la intervale de timp prestabilite. Memoria de tip FLASH permite actualizarea sistemului 

software intern. Pentru a folosi dispozitivul €Sense, este nevoie de programul soft Coach 6 Lite 

instalat în calculator şi în acest fel elevii pot colecta date cu cei trei senzori, pot vizualiza datele 

măsurate şi pot analiza rezultatele cu ajutorul instrumentelor de prelucrare şi analiza. Fiecare dintre 

cele trei subactivităţi are aceeaşi structură: Acasă – secţiune cu informaţii despre metoda de predare 

a ştiinţelor prin investigare şi despre proiectul iBEST; Instrucţiuni pentru participare – secţiune în care 

sunt prezentate condiţiile de înscriere şi participare la activitate; Participanţi la proiect şi rezultate – 

secţiune care prezintă distribuţia teritorială a unităţilor de învăţământ şi rezultatele obţinute de elevi 

şi de profesorii lor . 

 
Figura 4. Activitea de investigare ştiinţifică “Despre sunete” de pe platforma i-BEST 

 

 Prima sesiune a activităţii de investigare ştiinţifică “Despre sunete” s-a desfasurat în perioada 

octombrie-decembrie 2014, numarul de şcoli/clase participante (pentru toate cele trei subactivităţi) 

fiind de 40. 

Subactivitatea “Sunete” se referă la elementele de bază ale fizicii sunetelor. Elevii învaţă că 

sunetul este produs de vibraţii şi studiază modul de propagare al sunetelor. Ei învaţă despre relaţia 

existentă între intensitate și ton pe de o parte, şi amplitudinea şi frecvenţa vibraţiilor, pe de alta 

parte. Elevii studiază sunetele produse de corzile vocale umane şi de asemenea, învaţă despre 



anatomia şi funcţionarea urechii umane şi protecţia acesteia faţă de sunete.  După ce îşi fac un cont 

pentru activitatea “Sunete”, profesorii vor avea acces la “Pagina mea” din meniul special destinat 

înscrierii rezultatelor pentru fiecare dintre participanţi. Apoi, profesorii studiaza materialele postate  

în Biblioteca virtuală – folderul “Despre sunete” de la adresa http://81.181.130.13/teachscience/. 

Acolo sunt postate două documente care vor fi studiate: 

• Studiul sunetelor – Informatii pentru profesor şi 

• Studiul sunetelor – Fişe de lucru pentru elevi. 

Pentru a le aplica la clasă, va fi nevoie ca profesorii să multiplice fişele de lucru pentru elevi, 

corespunzatoare fiecărei activităţi, la începutul cărora elevii vor introduce datele de idetificare: 

• denumirea activităţii; 

• numele elevilor şi clasa din care fac parte; 

• numele profesorului coordonator. 

Când fişele de lucru sunt completate cu datele experimentale, vor fi încarcate din “Pagina mea” prin 

click pe “TRIMITEŢI FISA DE LUCRU”. In timpul realizării activităţii profesorii realizează fotografii cu 

elevii implicaţi în activitatea respectivă. Acestea sunt încarcate din “Pagina mea” prin click pe 

“TRIMITEŢI FOTOGRAFII”.   In cazul  în care se realizează înregistrări video, acestea vor fi încarcate din 

“Pagina mea” prin click pe “TRIMITEŢI FILME”. La sectiunea “Participanţi la proiect şi rezultate” harta 

României prezintă, în fiecare judeţ, şcolile care s-au înscris în proiect. Prin click pe oricare dintre 

judeţe, apare lista şcolilor participante şi prin click pe fiecare dintre acestea se pot vizualiza fişele de 

lucru ale elevilor, fotografiile şi/sau filmele din timpul activităţilor, încarcate de fiecare cadru didactic.  

Subactivitătea “Poluare Sonoră” solicită cadrelor didactice să îşi crează cont pe platformă, după 

care vor avea acces la “Pagina mea” din meniul destinat participanţilor la proiect. Folosind referintele 

bibliobrafice [9 – 31] pe care le-am indicat la adresa 

http://81.181.130.13/ibest/module/poluarea_sonora/referinte.php şi instrucţiunile de utilizare ale 

senzorului pentru măsurarea sunetelor, profesorii vor elabora o procedura care va fi urmatoare 

utilizată de elevi în realizarea activităţii, în conformitate cu sugestiile de mai jos: 

Profesorii vor stabili, care este locaţia care va fi studiată din punct de vedere al poluarii sonore (clasa, 

o anumita zonă a şcolii sau o anumită zona a localităţii, de exemplu una sau mai multe intersecţii).  

Profesorii vor stabili un program de desfaşurare a activităţii de investigare ştiinţifică care să includă, 

de ex.:  

• diverse ore ale zilei la care urmează să fie efectuate măsurările; 

• frecvenţa măsurărilor (de ex. în fiecare zi la aceeaşi oră, în fiecare zi la ore diferite, în diferite 

ocazii: pe durata orei de curs, pe durata pauzei, în timpul unui meci de fotbal etc.); 

• numărul de măsurări repetate şi calculul mediei; 

• modul de înregistrare al datelor: fişa de lucru, fotografii, înregistrări video din timpul 

activităţii. 

In final, rezulatele vor fi prezentate sub forma unui raport (un document tip pdf) care va contine: 

• denumirea activităţii; 

• numele elevilor şi clasa din care fac parte; 

• numele profesorului coordonator; 

• condiţiile de realizare a măsurărilor (data, ora, descrierea locaţiei); 

•    rezultatele propriu-zise (măsurările) prezentate sub forma de tabele şi grafice sau hărţi 

(folosind Google map) sau schiţe ale locaţiilor investigate; 

•    concluzii: pentru a evalua împreună cu elevii implicaţiile nivelului sunetelor măsurate în 

decibeli pot consulta documentaţia de la adresele: 



A. http://www.energobiologie.ro/index.php/Geobiologie/Sunet-zgomot-poluarea-sonora-

3.html  

B. http://www.fiziologie.ro/curs08/AAc11.pdf  

C. http://www.soundblog.ro/115/sunetul-w-spl-db-fs-putere-intensitate-sonora-frecventa-

ohmi-ce-partea-a-ii-a/  

• propuneri de măsuri pentru limitarea zgomotului în localitate, şcoală, comunitate; pot întocmi 

chiar şi o scrisoare către factorii de decizie sau comunitatea interesată care să conţină 

propunerile elevilor. 

La secţiunea “Participanţi la proiect şi rezultate” harta României prezintă, în fiecare judeţ, şcolile care 

s-au înscris în proiect. Prin click pe oricare dintre judeţe apare lista şcolilor participante şi prin click pe 

fiecare dintre acestea se pot vizualiza fişele de lucru ale elevilor, fotografiile şi rapoartele, încarcate 

de fiecare cadru didactic.  

Subactivitatea “Izolarea fonică” pe care o propunem constă în măsurarea eficienţei izolării fonice 

oferită de diferite materiale [32 – 36]. In acest scop, elevii şi profesorii vor utiliza o sursă de sunete 

sub forma unui difuzor cu volum variabil cuplat la un calculator sau un laptop, cu ajutorul căruia vor 

genera în mod repetat unde sonore, şi senzorul pentru măsurarea sunetelor. 

Profesorii vor solicita elevilor să sugereze diverse materiale care pot constitui izolatoare fonice şi care 

vor fi evaluate în cadrul acestei activităţi (o bucată de geam simplu sau tip termopan, carton, 

polistiren expandat, o carte, o bucată de lemn, material textil, cofraje pentru oua, pet-uri etc.). 

Inregistrarea datelor/ măsurărilor/ activităţilor se va realiza sub forma de: fişe de lucru, fotografii, 

înregistrări video din timpul activităţii. 

In final, rezulatele vor fi prezentate sub forma unui raport (un document  tip pdf) care va conţine: 

• denumirea activităţii; 

• numele elevilor şi clasa din care fac parte; 

• numele profesorului coordonator; 

• condiţiile de realizare a măsurărilor (data, ora, materiale folosite); 

• o schiţă a montajului experimental cu precizarea distanţelor, a dimensiunilor şi a grosimii 

materialului folosit; 

• rezultatele propriu-zise (măsurările) prezentate sub forma de tabele. 

 

Evaluarea funcţionării platformei colaborative 

In vederea monitorizării platformei au fost extrase atât informaţii afişate efectiv de către platformă 

cât şi informaţii specifice serverului pe care este gazduit site-ul. In acest din urma caz, am utilizat 

aplicaţia “AWSTATS” [37] pentru colectarea de date oferite de serverul web, precum şi utilitare 

sistem pentru alte informaţii. 

Un prim raport este dat de numărul de accesări ale platformei lunar (figura 5), precum şi de volumul 

de date transferat (figura 6).  

In graficul din figura 5, se poate observa că perioadele de trafic mai intens corespund perioadelor de 

desfăşurare ale activităţilor planificate şi ale anului şcolar. De asemenea, în perioadele de raportare, 

asociate finalului unei activităţi, se observă un volum de date mai mare, corespunzator unui numar 

similar de vizitatori. Acest lucru arată faptul că activităţile au fost luate în serios şi că profesorii au 

respectat diferitele perioade specifice fiecărui modul. 

 



 
Figura 5. Numărul lunar de accesări ale platformei în anul 2014. 

 

 

Month Unique visitors
Number of 

visits 
Pages Hits Bandwidth 

Jan 2014 184 249 3,411 6,997 185.53 MB 

Feb 2014 256 329 3,793 8,211 187.12 MB 

Mar 2014 540 764 8,685 21,301 578.01 MB 

Apr 2014 439 565 11,184 19,070 693.43 MB 

May 2014 598 876 12,741 23,621 1.02 GB 

Jun 2014 293 382 4,635 9,219 623.97 MB 

Jul 2014 298 338 1,617 4,074 367.77 MB 

Aug 2014 257 308 2,249 4,182 218.33 MB 

Sep 2014 279 365 2,949 5,317 411.38 MB 

Oct 2014 763 1,074 25,344 44,084 1.88 GB 

Nov 2014 250 360 6,272 10,879 700.89 MB 

Dec 2014 0 0 0 0 0 

Total 4,157 5,610 82,880 156,955 6.78 GB 

 

Figura 6. Volumul de date transferat în 2014. 

 

O comparaţie în vederea explorării evoluţiei în timp a utilizării platformei, se poate face cu ajutorul 

graficului corespunzator utilizării serverului din anul precedent, reprodus din raportul aferent etapei 

anterioare (figura 7): 

 
 

Figura 7. Numărul lunar de accesări ale platformei în anul 2013. 

 

Astfel se poate observa o diferenţă semnificativă a traficului total, care în 2014 a fost de 6,78Gb faţă 

de 2,60Gb în anul 2013. Acest lucru se datorează atât participării unui numar mai mare de şcoli cât şi 

a introducerii unor noi formate de fişiere care pot fi încarcate pe platformă. 

O altă statistică de interes din punct de vedere al platformei este dată de distribuţia participanţilor 

din punct de vedere al sistemelor de operare folosite şi a browserelor de internet utilizate (figurile 9 

şi 10). 



Se observă utilizarea tuturor principalelor sisteme de operare disponibile la ora actuală: Windows, 

Linux şi Macintosh. Acest lucru vine ca o surpriza faţă de anul anterior, când graficul de utilizare 

similar prezenta Windows ca fiind principalul (şi aproape singurul) sistem de operare utilizat.  

 

Month Unique 

visitors 

Number of 

visits 

Pages Hits Bandwidth 

Jan 2013 33 50 1,131 1,341 18.36 MB 

Feb 

2013 

419 603 16,039 23,505 380.00 

MB 

Mar 

2013 

218 422 6,342 11,888 492.99 

MB 

Apr 

2013 

275 425 6,227 12,242 399.43 

MB 

May 

2013 

248 415 4,452 15,016 426.58 

MB 

Jun 

2013 

180 332 1,806 5,115 98.41 MB 

Jul 2013 126 148 1,364 3,306 81.73 MB 

Aug 

2013 

76 88 1,380 2,688 86.18 MB 

Sep 

2013 

248 307 3,857 8,937 206.24 

MB 

Oct 

2013 

393 638 7,712 18,643 404.76 

MB 

Nov 

2013 

86 112 1,315 3,029 72.16 MB 

Dec 

2013 

0 0 0 0 0 

Total 2,302 3,540 51,625 105,710 2.60 GB 

 

 

Figura 8. Volumul de date transferat în 2013. 

In ceea ce priveşte browserele utilizate se observă că Internet Explorer se afla de-abia pe locul 4, fiind 

precedat de Google Chrome, Firefox şi Safari.  

Aceste statistici sunt extrem de utile pentru dezvoltarile ulterioare ale platformei, indicând sistemele 

de operare şi browserele pe care aceasta trebuie urmatoare să funcţioneze. Ca şi până acum, vom 

continua optimizarea platformei pentru Google Chrome şi Firefox, dar se pare că sunt necesare teste 

şi pentru browserul Safari. In acelaşi timp, având în vedere numarul mare de pagini accesate prin 

acest din urma browser, combinat cu faptul că nu au existat probleme semnalate de natură tehnică, 

pare să valideze deciziile luate din punctul de vedere al structurii de baza a platformei. Aceasta 

utilizează în special facilităţi oferite de HTML şi o serie de structuri CSS de bază, ceea ce o face 

utilizabilă în principiu pe orice browser. De asemenea, din punct de vedere JavaScript s-a încercat 



minimizarea acestuia şi utilizarea de biblioteci de compatibilitate, pentru a oferi posibilitatea unei 

urmatoare vizualizări corecte şi pe browsere mai vechi sau cu alt nivel de implementare JavaScript. 

In perioada 10-11 aprilie 2014 am organizat în cadrul proiectului i-BEST un eveniment complex, 

alcătuit din ediţia a 5-a a Conferinţei Internaţionale “Science Education in School” şi concursul 

internaţional pentru elevi “Stelele Stiinţei” în colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Galaţi, 

Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" din Galaţi şi Scoala Gimnazială nr.28. Evenimentul a fost 

mediatizat de televiziunea locală şi de ziarul local „Viaţa liberă”. 

 

 

 

Figura 9. Distribuţia participanţilor din punct de vedere al sistemelor de operare folosite. 

 

 

 

Figura 10. Distribuţia participanţilor din punct de vedere al browserelor utilizate. 

   

Invitaţii din străinatate care au susţinut alocuţiuni în cadrul conferinţei “Science Education in School” 

au făcut parte din juriul care a evaluat lucrările elevilor prezentate în concurs. 

Dr.Eilish McLoughlin şi dr. Zvi Paltiel au fost solicitati să acorde interviuri  pentru televiziunea locală.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul Internaţional pentru elevi "Stelele ştiinţei" ediţia a III-a, a fost organizat în colaborare cu 

Inspectoratul Scolar Judeţean Galaţi, Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" din Galaţi şi Scoala 

Gimnazială nr.28 din Galati şi cu sprijinul financiar al Primariei orasului Galaţi. 

Câteva date statistice sunt prezentate în continuare: 

• participanţii la conferinţă au fost în numar de 110, profesori şi elevi; 

• 276 de elevi au participat în concurs şi au fost prezentate 105 proiecte ; 

• la concurs au participat şi elevi de la şcoli din Bulgaria, Serbia şi Ungaria. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub coordonarea CSET, în cadrul proiectului i-BEST, au fost organizate diferite activităţi şi 

simpozioane în câteva localităţi din ţară, după cum urmează : 

• Concursul judeţean "Descoperă şi tu" organizat de Inspectoratul Scolar Judeţean Suceava şi 

Scoala Gimnazială "Miron Costin" Suceava în colaborare cu Institutul National pentru Fizica 

Laserilor, Plasmei urmatoare şi Radiaţiei prin Center for Science Education and Training – 

CSET, pe data de 17 mai 2014. 

• Proiectul şcolar "Cercetator în devenire" a III-a ediţie, organizat de Scoala Gimnazială 

“Constantin Brancuşi”, din Bucureşti în colaborare cu Institutul National pentru Fizica 

Prezentarile susţinute la Conferinţă au fost următoarele: 

• Dan Sporea (National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Romania): 

European projects coordinated by CSET;  

• Dr. Zvi Paltiel (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel): On Matchmaking, 

Stability of Marriage; 

• Dr. Eilish McLoughlin (Dublin City University, Irlanda ): Experiences from two 

European IBSE teacher education projects – ESTABLISH and SAILS;  

• Dr. Christian Bertsch (Institut fur Forschung, Innovation und Schulentwicklung, 

Viena, Austria): Charles Darwin, Isaac Newton, John Hattie – what do they have in 

common? How the nature of science influences good science teaching;  

• Dr. Zvi Paltiel (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel): Safe-Cracking Physics 

Tournament;  

• Dr. Adelina Sporea (National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, 

Romania): iBEST project promoting inquiry pedagogy. 



Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, prin Center for Science Education and Training - CSET (inclus în 

CAEN nr. 24334/1/07.03.2014). Au fost distribuite un numar de 70 CD-uri continând lucrările 

simpozionului, tuturor participanţilor şi instituţiilor interesate.  

• Partenerul P1 (Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iaşi) a organizat vizita elevilor de 

la Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" în laboratoarele Facultăţii de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului, pe data de 10 aprilie 2014 urmatoare, activitate realizată în cadrul 

săptamânii "Scoala altfel". Elevii implicaţi în această aaţiune provin de la Colegiul Naţional 

”Emil Racoviţă urmatoare”, clasa a IX-a, ştiinţele naturii. Cu această ocazie, ei au avut 

posibilitatea să: viziteze laboratoarele Departamentului de Inginerie Biochimică, 

laboratoarele Departamentului de Ingineria  şi Managementul Mediului, să asiste la 

demonstraţiile efectuate de cadrele didactice din cadrul Departamentului de Ingineria şi 

Managementul Mediului. Experimentele au avut loc în laboratorul de tratare şi epurare a 

apelor uzate şi în laboratorul de analiză şi  control al factorilor de mediu. Demonstraţia 

experimentală a fost compusă din trei puncte de lucru cu următoarele teme: 1.Eliminarea 

particulelor poluante din apa uzată prin utilizarea procedeelor de membrane; 

2.Determinarea detergenţilor neionici; 3.Determinarea consumului chimic de oxigen. Pe 

parcursul vizitei în laboratoare şi în timpul demonstraţiilor a existat un dialog permanent 

între elevi şi cadrele didactice implicate. 

• Simpozionul judeţean "Descoperim, cunoaştem", organizat de Scoala Gimanzială „C.D. 

ARICESCU“ din Câmpulung în colaborare cu Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei 

şi Radiaţiei, prin Center for Science Education and Training – CSET, pe data de 17 mai 2014.  

• Simpozionul judeţean "Educaţie prin schimbare – instruire prin experiment”, ediţia a IV-a, 

organizat de Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini din Mioveni în colaborare cu Institutul 

National pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, prin Center for Science Education and 

Training – CSET, pe data de 31 mai 2014. 

• Activitate de promovare a proiectului şi diseminare a rezultatelor la tabara internaţională 

Kanguru din România, Straja, judeţul Hunedoara, în luna septembrie 2014, activitate realizată 

de Partenerul 2 (S.C. Computer Power S.R.L.). Au fost organizate sesiuni demonstrative cu 

dispozitivul de ultrasunete realizat în etapa anterioara pentru profesori şi elevi cu 

prezentarea principiului, a modului de funcţionare şi a aplicaţiilor acestuia. 

• Organizarea unui sondaj de opinie pentru cadrele didactice referitor la predarea ştiinţelor, la 

metoda investigării ştiinţifice şi participarea lor la proiecte (mai-iunie 2014). Chestionarul a 

constat din zece întrebări de diverse tipuri: întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu un 

singur răspuns, întrebări tip scală de evaluare, întrebări tip matrice de răspunsuri, întrebări 

tip câmp de informaţii. Câteva exemple de întrebări sunt: Care sunt modalităţile prin care vă 

informaţi cu privire la metodele noi de predare a ştiinţelor?, Ce metode recomandaţi 

profesorilor prin care aceştia să facă lecţiile de ştiinţe atractive pentru elevi?, Care sunt în 

opinia d-voastră principalele piedici pentru predarea eficientă a ştiinţelor în şcoală?, Puteţi să 

împărtăşiţi un exemplu din activitatea recentã privind predarea ştiinţ urmatoare La sondaj au 

participat 340 de cadre didactice. Dinamica participării la sondajul de opinie este prezentată 

în figura 11. In baza răspunsurilor cadrelor didactice la întrebările sondajului, datele sunt 

analizate şi pregătim publicarea unei lucrari.  

Echipa proiectului i-BEST colaborează în continuare cu partenerii din proiectul european “Creative 

Little Scientists - Enabling Creativity through Science and Mathematics in Preschool and First Years of 

Primary Education” în cadrul unui proiect ERASMUS+ care se va desfaşura în perioada 2014-2017, 

proiectul “CEYS - Creativity in Early Years Science Education”. Aceasta colaborare va permite accesul 

la resursele generate de proiect şi o consultare cu partenerii în vederea folosirii unor resurse 

dezvoltate sau pentru realizarea unor traduceri care vor fi incluse în “Biblioteca Virtuală” şi pentru 

pregătirea cursurilor destinate cadrelor didactice.  

Colaborările internaţionale vor fi parte componentă în activitatea de organizare a conferinţei 

internaţionale şi a unor cursuri susţinute de experţii din strainătate. 



 

 
Figura 11. Dinamica participării la sondajul de opinie. 

 

Se va continua colaborarea cu proiectul european INSTEM - Inquiry Network for Science, Technology, 

Engineering, Mathematics Education", în domeniul utilizării metodei IBSE în predarea ştiinţelor în 

învăţământul primar şi gimnazial (http://education.inflpr.ro/ro/ INSTEM.htm). 

Va fi dezvoltată colaborarea cu National Observatory for Optical Astronomy şi cu New England Board 

for Higher Education din Boston în vederea continuării realizării de traduceri pentru unităţi de 

învăţare. 

Integrarea europeană a proiectului i-BEST se va realiza şi ca urmare a promovării împreună cu o parte 

dintre partenerii din proiectul “Fibonacci” a proiectului “SUSTAIN- Supporting Science Teaching 

Advancement through Inquiry” destinat organizării la nivel european a unor cursuri pentru pregătirea 

profesională continuă a cadrelor didactice prin metoda IBSE 

(http://education.inflpr.ro/ro/home.htm). 

Dr. Dan Sporea a participat la întalnirea Grupului de lucru 7 al Photonics 21- European Technology 

Platform for photonics (http://www.photonics21.org/), organozat in luna iunie 2014. Platforma 

reprezintă comunitatea europeana a urmatoare organizaţiilor din industrie şi cercetare în domeniul 

fotonicii care dezvolta strategia europeană corespunzătoare, iar Grupul de lucru 7 se ocupă de 

cercetare, educaţie şi training/instruire.. La acest eveniment dr. Dan Sporea a avut contacte şi a 

purtat discuţii cu parteneri externi pentru realizarea unor proiecte educaţionale în cadrul 

programului european de cercetare Horizon 2020. 

Dr. Adelina Sporea a participat la întalnirea anuală a reţelei internaţionale NYEX – Network for Youth 

Excellence (www.nyex.de), la care a promovat proiectul i-BEST printr-o comunicare cu titlul 

“Developing IBSE pedagogy in Romanian schools”. La sesiunea din aprilie 2014 a Concursului “Stelele 

Stiinţei” pe care am organizat-o la Galaţi, în cadrul Conferinţei “Science Education in School”, au 

participat şi elevi din străinate care activeaza în cadrul reţelei educaţionale NYEX, lucrarile lor find 

premiate. Colaborarea cu partenerii din cadrul reţelei educaţionale NYEX va conduce la intensificarea 

schimbului de elevi dotaţi şi la realizarea de propuneri de proiecte în cadrul programului Horizon 

2020. 

Experienta dobândită prin proiectele educaţionale, naţionale şi europene, la care am participat până 

în prezent ne-a permis participarea la consortiul care, iîn luna octombrie 2014, a depus o propunere 

de proiect în cadrul programului european de cercetare Horizon 2020, consorţiu care reuneşte 

parteneri din Austria, Elveţia, Italia, Portugalia, România, Spania, Turcia.  



Diseminarea rezultatelor proiectului a avut mai multe componente: 

a) A fost actualizată pagina de web a proiectului (http://education.inflpr.ro/ro/IBEST.htm 

http://education.inflpr.ro/ro/IBEST_Etapa3.htm ). 

b) Până la data raportării pagina de web a proiectului a fost accesată de 7836 de vizitatori. 

c) Până la data raportării pagina de web a platformei colaborative a fost accesată de 3615 vizitatori 

din ţară şi din străinătate. 

d) A fost realizată promovarea proiectului folosind liste de utilizatori (cadre didactice, inspectorate 

şcolare, case ale corpului didactic, experţi în probleme de educaţie). Ca urmare a acestor 

demersuri au fost deja semnate protocoale de colaborare cu consorţii de şcoli în vederea 

participării acestora la proiect şi a desfăşurării unor activităţi comune. In principal, activităţile 

comune vizează organizarea unor zile ale ştiinţelor sau simpozioane şcolare prin care vor fi 

promovate practicile şi metodele educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului. Beneficiarii 

acestor activităţi vor fi cadre didactice, specialişti în educaţie şi elevi (de la învăţământul 

preşcolar până la liceu). 

e) Lucrarea “Optics education in the frame of “i-BEST” project” a prezentat rezultatele proiectului la 

International Conference "Modern Laser Applications" 4th Edition, 19-23 mai 2014, Bran, 

Romania 

f) Dr. Adelina Sporea a prezentat lucrarea “iBEST project promoting inquiry pedagogy” la conferinta 

internaţională “Science Education in School” 

g) Au fost publicate 2 lucrări într-o revistă ISI, cu factor de impact 1,137 [38, 39] 

h) A fost organizată o conferinţă internaţională – Science Education in School, ediţia a V-a 

(http://education.inflpr.ro/ro/IBEST_Etapa2.htm).  

i) A fost organizat un concurs internaţional pentru elevi “Stelele Stiintei” cu aproape 300 de 

participanţi din ţară şi din străinatate: Bulgaria, Serbia si Ungaria. 

j) Au fost organizate numeroase activităţi pentru elevi şi cadrele didactice având ca obiectiv 

predarea ştiinţelor (http://education.inflpr.ro/ro/IBEST_Etapa2.htm), la Mioveni, Bucureşti, 

Suceava, Câmpulung, Iaşi, Galaţi. 

k) Diseminarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului “i-BEST” a fost realizată la toate 

evenimentele organizate anul acesta împreună cu unităţile de învaţământ din Bucureşti, Iaşi, 

Mioveni, Câmpulung, Piteşti, Galaţi. 

l) Vizibilitatea internaţională a proiectului este demonstrată de: 

• Proiectul iBEST a fost prezentat partenerilor din Grupul de lucru 7 al platformei europene 

“Photonics 21”, cu sublinierea capacităţii INFLPR de a participa la proiecte europene 

educaţionale şi la discutarea propunerilor pentru programul Horizon 2020. Intâlnirea a avut 

loc la Berlin în luna iulie 2014. 

• Rezultatele obţinute în cadrul proiectului “iBEST” au fost prezentate la întalnirea anuală a 

reţelei internaţionale educaţionale NYEX - Network of Youth Excellence, Heilbronn, 

Germania, octombrie 2014. 

• Proiectul “i-BEST” este promovat pe site-ul proiectului "Innovative Networks for Science, 

Technology, Engineering and Mathematics Education - INSTEM", finanţat prin programul 

Lifelong Learning al UE, fiind citat ca un proiect educaţional care promovează metoda de 

predare a ştiinţelor prin investigare ştiinţiifică (inquiry-based science education) 

http://instem.tibs.at/node/52.  

• Lucrarea "Promoting inquiry-based science education in Romanian schools" a fost acceptată 

la “INTCESS15 - International Conference on Education and Social Sciences”, 2-4.02.2015, 

Istanbul, Turcia. 



• Lucrarea "The Build-Up of a National Community of Practice in Science Teaching" a fost 

acceptată la “17th Annual International Conference on Education”, 18-21 mai 2015, Atena, 

Grecia. 

Obiectivele prezentei etape au fost realizate în totalitate şi în unele cazuri ele au fost depăşite: 

numărul mare de cadre didactice participante la activitatile de investigare ştiinţifică de pe platforma 

“i-BEST”, numărul mare de evenimente educaţionale organizate, participarea la proiect a unor cadre 

didactice care reprezintă aproape întreaga ţară, numărul de lucări prezentate la conferinţe sau 

acceptate spre publicare, vizibilitatea şi cooperarea internaţională. 

Exista un interes neasteptat de mare faţă de proiectul “i-BEST”; este un real succes în special pentru 

faptul că şcolilor din România nu le sunt oferite servicii gratuite, aşa cum este cazul proiectului “i-

BEST” prin: conferinţe, cursuri, platforma colaborativă (http://81.181.130.13/ibest/index.php : 3615 

vizitatori). 
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Cadrele didactice şi elevii apreciază în mod deosebit activitaţile propuse prin proiectul “i-BEST” şi 

participa cu mult entuziasm. Câteva mesaje ale profesorilor sunt prezentate mai jos: 

                  “ .... sunt profesoară de fizică la Scoala gimnazială "Vasile Alecsandri" din Roman 

judeţul Neamţ. M-am înscris în proiectul "Vremea şi parametrii meteo". Lucrez în cadrul 

proiectului cu elevi de gimnaziu. Sunt interesaţi de investigaţia ştiinţifică folosită ca metodă de 

predare, dar şi ca metoda de lucru pentru activitaţile extracurriculare. Vă mulţumim pentru 

oportunitatea pe care ne-o oferiţi.” 

                  “ ... sunt profesor la Scoala Gimnazială nr.1 Moisei, judetul Maramureş. Am inceput 

experimentele cu eurosenzor pentru sunete, copii au fost de-a dreptul entuziasmaţi. Am aplicat 

această experienţă interdisciplinar cu profesoara de fizică, la comisia metodică pe şcoală şi a ieşit 

excelent.” 

                  ”..... sunt profesor pentru învătământul primar  la Scoala Gimnazială "Grigore Moisil" 

Ploiesti. De când am participat la cursul organizat de dumneavoastră am folosit în activitatea 

didactică toate lucrurile noi pe care le-am învăţat şi pe cele descoperite pe site-ul “i-BEST”. Elevii 

mei sunt foarte încântaţi şi nerăbdători să participe la astfel de activităţi ...” 


