Scurt raport privind prima Conferinţă a proiectului INSTEM
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Prima conferinţă a proiectului INSTEM a avut loc la Amsterdam în perioada 1920 martie 2013. Aceasta a fost organizata de coordonatorul proiectului,
Universitatea de Educaţie Freiburg, Germania. Agenda evenimentului a fost
stabilită în prima reuniune a consorţiului de la Innsbruck. În plus, a fost
organizată în acelaşi scop o conferinţă Skype cu participarea liderilor grupurilor
de lucru, sub direcţia coordonatourlui de proiect, pe 25 februarie 2013.

Proiectul INSTEM este finantat de Uniunea Europeana prin programul LIFELONG LEARNING (2012-2015), contract nr. 2012 -4827 / 001 - 001. Raportul prezinta
viziunea autorului sau a consortiului proiectului INSTEM. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea sub orice forma a informațiilor conținute în
acest document.

Viziunea
În cadrul conferinţei a fost definită următoarea
viziune a proiectului INSTEM: "INSTEM este o
platformă pentru predare bazată pe investigare
ştiinţifică, care permite schimbul de idei, de
cunoştinţe şi de expertiză privind diferite proiecte şi
între diferite părţi interesate, în scopul de a furniza
o imagine de ansamblu a inovaţiilor în educaţia
europeană în domeniul ştiinţelor şi pentru a formula
propuneri care vizeaza practica viitoare. Acest lucru
va fi întreprins din perspectiva factorilor de decizie,
a cercetatorilor şi a practicienilor, prin dialog.
INSTEM acţionează ca un vehicul pentru a colecta
idei în vederea viitorului educaţiei tip STEM, ca
rezultat al experienţelor derivate din proiectele
europene".

Activităţi planificate
Ateliere naţionale:
Atelierele vor avea loc în cele nouă ţări partenere pentru a iniţia o colaborare strânsă între
coordonatorii de proiecte din UE sau dintre parteneri, factori de decizie, precum şi
responsabili cu politicile educaţionale şi educatori în domeniul ştiinţelor, profesori şi
formatori pentru cadrele didactice. Proiectul INSTEM va rezuma şi va prezenta o sinteză a
cunoştinţelor şi a materialelor care au fost elaborate şi publicate în cadrul iniţiativelor
europene pentru îmbunătăţirea predării ştiinţelor şi pentru învăţare. Aceste ateliere
naţionale intenţionează să dezvolte idei şi strategii privind modul în care să fie utilizate
aceste cunoştinţe, în cel mai eficient mod, în contexte socio-cultural specifice.
Rapoartele naţionale vor oferi o perspectiva asupra acestor discuţii, şi vor rezuma rezultatele
atelierelor.
Se preconizează ca aceste ateliere să informeze o varietate de grupuri ţintă cu privire la
strategiile eficace de utilizare a acestor cunoştinţe, în mod durabil.
Conferinţe internaţionale:
Conferințe internaţionale vor avea loc în mod regulat pentru a asigura progresul proiectului
şi pentru a facilita colaborarea între partenerii noştri.
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numai viziunea autorului sau a consortiului proiectului INSTEM. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea sub orice forma a informațiilor
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Colaborarea strânsă între parteneri şi factorii de decizie:
Scopul proiectului INSTEM este de a îmbunătăţi predarea ştiinţelor în Europa, precum şi de a
promova predarea bazata pe investigare ştiinţifică şi de a reduce inegalităţile de gen. Prin
urmare, este necesar ca partenerii noştri să colaboreze îndeaproape cu politicieni, precum şi
cu factorii de decizie pentru a atinge aceste obiective.
Crearea unui cadru pentru profesori şi formatori în domeniul predării ştiinţelor:
Pentru a menţine rezultatele diferitelor noastre proiectele şi pentru a crea un ghid pentru
predarea ştiinţelor prin investigare ştinţifică, proiectul INSTEM intenţionează să formuleze
un cadru adecvat pentru profesori şi formatori în domeniul predării ştiinţelor.

Concluzile conferinţei
Cnferinţa a avut scopul de a iniţia şi de a facilita colaborarea dintre diferite proiecte
europene în legătură cu îmbunătăţirea educaţiei STEM. Scopul principal a fost de a prezenta
ideile proiectului INSTEM unui grup cât mai larg de părţi interesate şi de a împărtăşi
cunoştinţele dobândite, precum şi pentru a afla mai multe despre proiectele bazate pe
investigarea ştinţifică, care nu sunt momentan reprezentate de consorţiul proiectului
INSTEM.
Participanţii au fost rugaţi să discute cum poate fi continuată colaborarea şi modul în care
eforturile pot fi coordonate pentru a valorifica cât mai bine cunoştinţele disponibile şi
rezultatele obţinute în proiectele anterioare.
Cu toate acestea, a fost la fel de importantă discuţia privind noi subiecte şi tendinţe viitoare
în predarea şi învăţarea tip STEM. Reţeaua proiectului INSTEM intenţionează să colecteze şi
să evalueze rezultatele proiectelor anterioare şi să le prezinte publicului prin intermediul
site-ul INSTEM, a unor conferinţe, ateliere de lucru şi rapoarte. Abordări de jos în sus şi de
sus în jos sunt la fel de importante pentru a îndeplini aceste obiective. În plus, s-a subliniat
faptul că există o mare varietate de părţi interesate care se constituie în grupuri ţintă
principale pentru rezultatele acestor proiecte, printre acestea enumerăm: reprezentanţi ai
Comisiei Europene, factori de decizie regionali şi naţionali, educatori şi cercetători in
domeniul educaţiei, formatori pentru cadre didactice, profesori, elevi, părinţi şi editori care
lucrează în domeniul educaţiei.
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