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Cadrul de organizare a atelierului național 

In conformitate cu planificarea proiectului INSTEM, în perioada noiembrie 2013 - 

decembrie 2013, partenerul din România a organizat mai multe ateliere de lucru sub 

umbrela "Atelierului naţional al proiect INSTEM ". Am ales această abordare din mai 

multe motive:  

 Am hatărât să asociem reuniunile atelierului cu activităţile desfăşurate de 

profesorii și formatorii cu care colaborăm. 

 Am încercat să organizăm aceste ȋntălniri în diferite medii educaţionale.  

 Am selectat locaţii diferite, din diferite orașe, în care există cadre didactice şi 

organizaţii partenere ȋn proiectele noastre anterioare sau prezente.  

Sesiunile atelierului au fost concepute pentru:  

 a informea participanţii privind proiectul INSTEM și obiectivele acestuia;  

 a clarifica principalele linii de acţiune ale proiectului;  

 a perzenta partenerii din proiect și experienţa lor; 

 a clarifica grupurile ţintă căror se adresează proiectul. 

Sesiunile atelierului au avut un format comun, care a cuprins activităţi după cum 

urmează: 

 prezentari Power Point susţinute de către partenerul romăn a proiectului 

INSTEM;  

 referire la resursele Internet disponibile pentru a susţine prezentarea şi a 

demonstra scopul şi obiectivele proiectului;  

 distribuirea unor materiale romoţionale;  

 distribuirea chestionare către participanţi care au fost solicitaţi să furnizeze 

un feedback;  
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 realizarea unor prezentări ale activităţilor elevilor, sesiuni demo tip hands-on 

și / sau activităţi de investigare ştiinţifică;  

 pregătirea unei liste de participanţi.  

Având în vedere interesul manifestat faţă de un astfel de eveniment, ca și numărul 

mare de participanţi la aceste ȋntălniri, am decis să dezvoltăm acest tip de dialog și 

schimb de opinii cu comunitatea educaţională în cadru și cu sprijinul proiectului 

naţional educaţional pe care ȋl coordonam ȋn România "Inquiry- Educaţie Bazat în 

Știinţă și Tehnologie (i-BEST) ". 

 

Locațile ȋn care au fost organizate astfel de ȋntăniri 

Întâlnirile atelierului de lucru a proiectului INSTEM au fost organizate ȋn diferite zile, 

în cinci locaţii: 

 Ramnicu Valcea: grădiniţă Happy Kids; 

 Pitesti: Liceul industrial de mecanică; 

 Pitesti: Liceul industrial de electronică; 

 Galaţi: Scolala generală No. 3; 

 Galaţi: Liceul teoretic "Al. I. Cuza". 

Locaţiile de desfăşurare a atelierelor au fost selectate pentru a permite interacţia cu 

membrii diferitelor comunităţi educaţionale, provenind din medii diferite, având 

interese şi expertiză diferită.  

În primul caz, evenimentul s-a constituit ca o activitate satelit a primei reuniuni a 

proiectul Comenius "Totul a început cu o întrebare", proiect coordonat de gazdele 

noastre. Am avut posibilitatea de a prezenta proiectul INSETM și de a discuta 

subiectele de interes cu parteneri proiectuui Comenius din: Franţa, Polonia, Austria, 

Turcia. Am avut şi un schimb de opiniii cu personalul grădiniţei și cu echipa de  

management. 
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Celelalte două evenimente au vizat cadre didactice din sistemul de învăţământ 

vocaţional, în timp ce la ultimele două ȋntâlniri au participant acdre didactice din 

ȋnvătământul teoretic (gimnazial și liceu).  

 

Participanții 

Diversitatea participanţilor la toate aceste întâlniri a fost foarte mare: 

 educatori din sistemul prescolar şi de la gradiniţă; 

 profesorii de școală primară 

 profesori de gimnaziu de fizică şi chimie; 

 profesori de liceu (fizică); 

 profesori din ȋnvăţământul vocaţional (mecanică, electric / electronic) 

 inspectori şcolari responsabili cu învăţământul privat; 

 manageri de școli și grădiniţe; 

 inspectori școlari pentru fizică și chimie; 

 parteneri din străinătate. 

 

Problemele discutate 

Temele dezbătute s-au axat pe mai multe întrebări pe care le-am adresat 

participanţilor, cum ar fi: 

 Puteţi enumera cele mai interesante rezultatele și experienţele din proiectele 

la care aţi participat?  

 Care este, în opinia dvs., cel mai eficient mod de a aduce cunoștinţele 

dobândite prin proiectele anteriore la cunoştinţa publicul larg?  

 Ce părere aveţi despre predarea ştiinţelor prin investigare ştiinţifică?  
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 Ai întrebări / doleanţe / nevoi specifice în ceea ce privește ȋnvăţărea bazată 

pe invetigare, ȋn domeniul ştiinţelor și matematicii?  

 Unde caută profesorii informaţii?  

 Cum trebuie să procedeze profesorii pentru a face proiecte mai atractive 

pentru elevi?  

 Cum ar putea influenţa politicile educaţionale naţionale rezultatele 

proiectelor anterioare? 

 

Concluzii 

La prima vedere, discuţiile și feedback-ul la chestionarul nostru a adus ȋn discuţie un 

spectru larg de opini, cele mai multe dintre ele pentru venind din partea utilizatorilor 

finali - profesorii. Aceşti sunt preocupaţi de: 

A. oportunităţile oferite de participarea la proiecte europene (dobândirea de 

informaţii noi cu privire la știinţele pedagogice; dezvoltarea infrastructurii 

școlare; accesul la resurse didactice; schimburi cu partenerii privind predarea 

şi pedagogia; vizite la faţa locului; dobândirea de cunoștinţe privind metodele 

moderne de evaluare; utilizarea în sala de clasă a testelor; utilizarea 

laboratoarelor virtuale; exerciţiul de a învăţa și de a experimenta sprea a 

lucra într-un grup); 

B. posibilităţile de a aduce la cunoştinţa unui public larg de noi cunoștinţe; 

C. întrebări și nesiguranţa privind implemnetarea la clasă a metodelor de 

predare prin investigare ştiinţifică; 

D. varietatea resurselor care pot fi folosite pentru a ȋnbunătăţi predarea 

ştiinţelor prin investigare ştiinţifică (Intrenetul, site-uri specifice care cuprind 

resurse pentru a fi folosite la clasă; librării virtuale; cărţi de pedagogie, 

conferinţe şi simpozioane; parteneri industriali interesaţi, inspectorate 

şcolare, parteneri externi); 
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E. mijloacele pe care le pot folosi pentru a face predarea știinţelor mai atractivă 

pentru elevi (o o mai bună cunoaștere a știinţlor pedagogice; asistenţă în 

pregătirea și derularea proiectelor; cunoașterea conţinutului știinţific și o 

bună gestionare a elevilor timpul lucrului în grup; înţelegerea modului IBT 

astfel ȋncât să poată fi aplicată la diferite subiecte; participarea la sesiuni 

tehnice practice; implicarea lor în diverse proiecte aplicative; organizarea de 

grupuri de lucru; organizarea de concursuri având caracter știinţific). 

Deoarece toate aceste probleme discutate s-au dovedit a fi de interes pentru 

activităţile noastre de a sprijini predarea știinţelor în școală la nivel preuniversitar 

și pentru că am primit un feedback pozitiv din partea profesorii ne-am decis să 

continuăm și să extindem acest studiu în cadrul proiectului nostru naţional "I-

BEST", ȋn măsura ȋn care timpul şi de finantarea vor permite. 


