Scurt raport privind cea de
a 3‐a conferintă INSTEM
ferinţă. Această abordare a făcut posibilă o par cipare a unei
diversităţi pe oaspeţi să facă schimb de idei, as el încât să
reflecte concluziile lor privind educaţia p STEM.

Ziua 1
Discursul introduc v al conferinţei a fost susţinut de Peter
Gray care a oferit par cipanţilor o imagine de ansamblu
asupra stagiului predării matema cîî şi ş inţelor în Europa.
După cum a subliniat, educaţia ş inţifică acoperă întregul ca
un con nuum procesul de învăţare şi pote fi conectată cu
multe alte discipline de învăţământ. Competenţele necesare
pentru angajare sunt legate direct cu calitatea în predare şi
învăţare, demonstrând as el importanţa educaţiei în ş inţă şi
matema că, precum şi crearea unor medii de învăţare di‐
verse. În scopul de a realiza acest deziderat, este necesară
colaborarea dintre cercetare, societate şi poli că. Este deose‐
bit de important pentru elimina decalajul dintre cercetare şi
prac că (pentru care diseminarea joacă de asemenea un rol
cheie), şi că poli cile şi sistemele de învăţământ ar trebui să
se asigure că ş inţa este o componentă esențială a educaţiei
pentru toţi.

Intre 17 şi 18 iunie oraşul Freiburg (Breisgau, Germania) a fost
gazda celei de a treia conferinta interna onala INSTEM. 95 de
par cipanți reprezentând diferite domenii ale educaţiei s-au
reunit pentru a-şi împărtăşi cunoş nţele şi experienţa acumu‐
lată în cadrul unor proiecte educaţionale (finantate prin FP
7,sau programul Comenius).
În scopul de a aborda o varietate mai largă de beneficiari pro‐
iectul INSTEM a cooperat cu proiectul FP 7 Mascil ca să or‐
ganizeze două ateliere simultane pe parcursul conferinţei.
Unul a abordat beneficiari internaţioni, în mp celălalt atelier
a fost un curs de formare pentru profesorii proiectului Mascil
(pentru mai multe informaţii a se vedea Www.Mascil.eu),
fiecare dintre acestea încercând să răspundă nevoilor speci‐
fice ale acestor grupuri ţintă. Par cipanţii la aceste ateliere de
lucru au fost invitaţi să se alăture în ac vităţilor desfăşuarte
în sesiunea "piaţa de oportunităţi" (a se vedea mai jos), fapt
ce le‐a permis să angajeze discuţii cu par cipanţii la con‐

Prin urmare şcolile, profesorii şi educatorilor cadrelor didac‐
ce au nevoie de sprijinul respec v ca să adopte o abordare
bazată pe inves garea ş inţifică în educaţia în domeniul ş ‐
inţelor, ca parte a cadrului de bază a ofertei ş inţa pentru
toţi. În plus, considerente socio‐economice, de gen şi a ine‐
galităţilor culturale trebuie să fie abordate pentru a oferi tu‐
turor oportunităţi de a prac ca excelenţa în procesul de
învăţare.
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Peter Gray apoi a con nuat să ofere par cipanţilor la con‐
ferinţă o imagine de ansamblu privind concluzile proiectului
INSTEM referitoare educaţia p STEM şi care ar fi viziunea
proiectului pentru viitor, ca şi obiec vele importante pentru
realizările în ceea ce priveşte inovaţia, colaborarea şi alte

cunoş nţelor şi a rezultatelor proiectelor. Această întrebare a
fost ridicată în mpul celei de a doua conferinţe INSTEM (a se
vedea
raportul
respec v;
h p://instem. bs.at/
node/24#reports) şi în raportul de sinteză a proiectului IN‐
STEM. Strategiile proiectelor au inclus implicarea elevilor,
formarea cadrelor didac ce, colaborare cu formatorii, bule‐
ne informa ve, pliante, colaborari bilaterale şi ateliere de
lucru, în scopul de a îmbunătăţi înţțelegerea profesor în ceea
ce priveşte IBSE.
Prima zi de conferinţei a con nuat cu o sesiune p spectacol‐
comentarii referitoare la zece proiecte diferite (a se vedea
anexa), care adresează din nou strategii diferite de disemina‐
re. După aceea, par cipanţii la conferinţă au avut posibili‐
tatea de a obţine o perspec vă p "interac vă" cu diferite
proiecte pe durata întâlnirii cu reprezentanţii proiectelor la
"piaţa de oportunităţi". Modul de desfăşurare a sesinii a
permis comunicarea directă, testarea de materiale didac ce,
schimbul de informaţii şi discuţii cu privire la educaţia p
STEM şi inovarea în educaţie. Par cipanţii la atelierul proiec‐
tului Mascil s‐au alăturat au par cipat la discuţii.

aspecte.
La scurt mp după această prezentare generală a concluzilor
proiectului INSTEM, Katja Maass a vorbit despre implemen‐
tarea cu succes de predare pe baza de inves gare ş inţifică în
prac ca de zi cu zi. Arătând auditorului câteva exemple
rapide, ea a subliniat cu succes posibilitățile de a schimba o
rutina rigidă de zi cu zi în sală de clasă ci o interesantă lecţie
pe bază de inves gare ş inţifică. Exemplele u lizate de ea au
fost elaborate prin proiectele Mascil şi Primas, proiecte care
se axează atât pe leagătura cu teoria, cât şi cu prac ca, folo‐
sind scenarii din lumea reală, în special prin u lizarea de ex‐
emple din ac vitatea prac că.
Dupa o pauza de cafea scurtă, trei proiecte (Fibonacci, ZELF şi
INQUIRE) au furnizat informaţii privind strategiile lor de
diseminare. În prezentările lor Dan Sporea (Fibonacci), Beate
Ep ng (ZELF) și Suzanne Kapelari (INQUIRE) au abordat prob‐
lema importanţei diseminării pentru punerea în aplicare a

The project INSTEM has received funding from the European Union LIFELONG LEARNING Programme (2012‐2015) under Grant Agreement n° 2012 ‐4827 / 001 ‐ 001. The
report only reflects the author's ‐ the INSTEM consor um ‐ views. The European Union is not liable for any use made of the informa on contained herein.
2

Ziua 2
A doua zi a conferinţei a început cu trei prezentari a unor
proiecte realizate de Peter van Marion (SUN), Francesco Cuo‐
mo (Traces) şi Gültekin Çakmakçı (Mascil), care au oferit in‐
formaţii suplimentare privind factorii care sunt determinanţi
pentru implementarea durabilă a proiectului.
Toate cele trei prezentări au subliniat importanţa colaborării
dintre cercetare şi profesori, în scopul de a facilita schimbar‐
ea şi de a pune în aplicare cunoş nţele proiectului. Mai mult
decât atât, profesorii au nevoie de comunităţi de bună prac‐
că şi de dezvoltare profesională, cum ar fi de exemplu, for‐
marea cadrelor didac ce prin ateliere ca în proiectul Mascil,
în scopul de a pune în aplicare metode de predare inovatoare
în şcoli.

strategia bazată pe cercetare de transformare – prin
colaborarea între profesori şi cercetători
strategia interdisciplinară ‐ stabilirea colaborării între difer‐
ite părţi interesate din interiorul şi din exteriorul sis‐
temului formal de educaţie.

Ulterior, Suzanne Kapelari şi Peter van Marion au sinte zat
cele mai importante puncte de vedere şi rezultatele celor
prezentate în cadrul conferinţei. Strategiile cheie care au re‐
zultat au fost:

Prezentul rezumat a fost urmat de o discuţii în plen asupra
subiectului, moment în care au fost puse unele întrebări
foarte importante, la care sunt încă aşteptate răspunuri din
partea cercetare şi / sau proiecte de viitoare:

strategia bulgărelui de zăpadă ‐ începutuir mici şi stabilirea
unui grup mic de cadre didac ce / ins tuţii implicaţe în
problemă, urmând ca apoi se fie angajate alte per‐
soane

Există strategii alterna ve?
Cum poate fi îmbunătăţită ideea de reţea?
Cum pot fi ajutate mai bine reţțele?

comunităţi de strategie privind inves garea ş inţifică ‐ sta‐
bilirea unei comunităţi care să reflecteze asupra inves‐
gării ş inţifice, de exemplu, un grup de ins tuţii

Cum pot fi susţine reţele?
Cum să punem în aplicare ideile prin programele edu‐
caţionale
obişnuite?

generarea de strategii în domeniul inves gării ş inţifice ‐
oferta de ac vităţi noi şi inovatoare de formare care să
trezească interesul, prin a solicita cadrelor didac ce de
a se angajeze şi să menţină comunicarea în cadrul co‐
munităţii

Cum se măsoară calitatea demersului nostru?
Ca ac vitate de închidere, Peter Gray a organizat o ac vitate
interac vă de grup şi a cerut tuturor par cipanţilor la con‐
ferinţă să numească un cuvânt pe care îl consideră cel mai
reprezenta v pentru conferinţă. Aceasta a oferit multe idei
noi pentru reflecţie şi a generat discuţii în con nuare.

strategia la nivelul şcolii ‐ îmbunătăţirea prac cii zilnice prin
promovarea unei strategii pe şcoala, bazată pe co‐
munităţilor de profesori şi pe comunităţi de prac că
prin apelarea la un consultant extern; reuniuni peri‐
odice ar trebui să aibă loc
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După conferinţă, par cipanţii au fost invitaţi să viziteze două
şcoli germane (vizite organizate de Walther‐Rathenau Gew‐
erbeschule ins tuţie partener INSTEM), o şcoală gimnazială şi
o şcoală profesională. Pentru oaspeţii conferinţei aceasta a
fost o ocazie rară şi bine primită să se cunoască din interior

sistemului educaţie german. După cum se poate vedea în
imaginile de pe această pagină, oaspeţii au efectuat o vizită şi
au angajat discuţii cu privire la educaţia p STEM cu re‐
prezentanţii locali şi profesori.
Ca o concluzie, a treia Conferință INSTEM a fost bine primită
şi a oferit o oportunitate unică tuturor par cipanţilor, ca şi
par cipanţilor la atelierele Mascil să facă schimb de experi‐
enţă şi cunoş nţe, să înveţe unii de la alţii şi, în special, a fost
un prilej de a reflecta asupra conceptelor de diseminare cu
succes a educaţiei ş inţifice inovatoare.
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Anexă
Sesiunea prezentări şi discuţii
Nouă proiecte: Echipele au prezentat proiectele lor, ca scurte prezentari referitoare la ac vitatea lor şi a modului în care aceas‐
ta este diseminaţa în ceea ce priveşte rezultatele.
Persoană care a prezentat/ ţara

Titlul prezentării

Numele proiectului

1 Odilla Finlayson (Irelanda)

Evaluarea în cercetarea ş inţifică

Sails

2 Mihaela Balint (Romania)

Totul începe cu o întrebare

It all starts with a ques on

3 Peter Gray &

Genul în ş inţă

STING

Gultekin Cakmakci
4 Mar n Dixon &

De predare şi învăţare
Educaţia pentru diversitate

Scinece Educa on for Diversity

PROFILE Diseminare şi Networking

PROFILES

6 Ana Blago nšek (Slovenia)

Construcţia pe ver cală în educaţie p
IBSE

Fibonacci, PROFILES, ChReact

7 Christos Gotzaridis (Grecia)

U lizarea TIC pentru a produce inovare şi
formare în predarea ş inţelor în Thace
Grecia

Open Discovery Space (ODS) In‐
spiring Science Educa on (ISE)
Mascil , Go‐Lab.

LindsayHetherington
(Marea Britanie)
5 Mira Dulle (Austria)

Piață de oportunităţi, proiecte prezentat












Mascil / Primas
WEBGEO
Fibonacci / iBEST
PROFILES/ÖKOLOG/IMST
Sails
Hands‐on Physics. Evrika! and na onal Romanian projects presented by INSTEM Romania.
Inspiring Science Educa on
GoLab
Crea ve Li le Scien sts
SciVis
SciCamp
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