
Ghidul profesorului

This project has received funding from the European Union’s ICT Policy Support Programme 
as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (Grant Agreement 
no. 325123). 



Ghidul profesorului



2 Inspiring Science Education Ghidul profesorului

© 2015 ELLINOGERMANIKI AGOGI

Această lucrare este oferită sub licență Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License NonCommercial- Inter-
national. Pentru a vizualiza o copie a acestei licențe, vizitați: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Editor:  
Dr. Fani Stylianidou

Colaboratori:
Dr.Angelos Lazoudis, Dr.Panagiotis Zervas, Prof. Demetrios G. Sampson, Dr. Lamprini Kolovou, Prof. Rudiger 
Tiemann, Maximiliane Schumm,.Jessica Langheinrich, Prof.Franz X. Bogner, Ana-Maria Bâldea, Timotheos Kastri-
nogiannis, Dr.Sofoklis Sotiriou

Grafica:  
Michael Antonopoulos 

Acest proiect a primit finanțare de la European Union’s ICT Policy Support Programme, ca parte a Programului-cadru 
pentru inovație și competitivitate (acord de subvenționare nr. 325123). Această publicație reflectă doar punctele de ve-
dere autorilor și Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare care ar putea fi făcută de informațiilor 
conținute.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


3

Partenerii Inspiring Science Education

Angelos Lazoudis
Eugenia Kypriotis
Dimitris Rossis
Manolis Chaniotakis
Fani Stylianidou
Sofoklis Sotiriou 
Thomas Fischer

Paula Havaste
Jani Koivula

Daniel Burgos
Aurora Carrasco

Rüdiger Tiemann
Lamprini Kolovou
Antonis Ramfos

Yvonne Crotty
Claire Kelly

Renata Ivankovic
Jasna Tingle 
Ivana Vugdelija

Timotheos Kastrinogiannis 
Theodoros Michalareas

Nico Rutten
Wouter van Joolingen

Roberto Favaroni 
Susanna Correnti David Lee Rosa Doran

Maria Luίsa Almeida

Thomas Kretschmer
Christian M. Stracke

Radu Jugureanu
Mihaela Garabet
Ana-Maria Baldea

Constantin Brosda

Sally Reynolds
Mathy Vanbuel

Petros Lameras
Samantha Clarke Vincent English

Maximiliane Schumm
Jessica Langheinrich
Franz X. Bogner Chris North

Haley Gomez Andrew MacPherson

Angelos Papasakellariou
Paraskevas Gialouris
Georgios Skaliapas
Katerina Marinagi
Meropi Pantazidou
Ioanna Katsouli

Augusto Chioccariello
Christine Kourkoumeli
Stylianos Vourakis
George Vasileiadis

Veera Pensala

Radoslav Yoshinov
Orlin Kouzov

Panagiotis Zervas
Demetrios G. Sampson

Dimitris Polymatidis



4 Inspiring Science Education Ghidul profesorului

5
7
9
9
10
11
11
11
11
12
12
15
15
18
19
23
23
23
25
26
26
32
39
39
40
40
42
42
43

44
44
44
46
47

Cuprins

 Lista figurilor                                                                                                                                                 
1 Introducere                                                                                                                              
2 Învățarea bazată pe cercetare a Științelor                                                                                                         
2.1 Despre Învățarea bazată pe cercetare a Științelor  [IBSE]
2.2 Modelul educațional al ISE privind Învățarea bazată pe cercetare a științelor IBSE
2.2.1 Orientarea și formularea întrebărilor 
2.2.2 Generarea ipotezelor și design-ul
2.2.3 Planificare și cercetarea
2.2.4 Analiza și interpretarea
2.2.5 Concluzii și evaluare
2.3 Scenariile educaționale ISE și Ideile călăuzitoare ale Științei
3 Portalul ISE
3.1 Înscrierea în portalul ISE și în comunitățile existente
3.2 Crearea unei comunități ISE proprii
3.3 Administrarea și utilizarea unei Comunități ISE de practică
4 Resursele ISE, Instrumentele ISE destinate eLearning și Utilizarea Scenariilor 
4.1 Instrumentele eLearning ISE
4.1.1 Căutarea unui instrument eLearning 
4.1.2 Utilizarea unui instrument ISE destinat eLearning
4.2 Resursele ISE
4.2.1 Utilizarea unei Resurse ISE existente
4.2.2 Crearea unei resurse noi
5 Întrebări de Evaluare în portalul ISE 
5.1 Crearea Întrebărilor de Evaluare Formativă
5.2 Crearea Întrebărilor care testează competența în rezolvarea problemelor (PSQ)
5.2.1 Competența în Rezolvarea Problemelor în cadrul ISE
5.2.2 Nivelurile ISE  ale comenței în rezolvarea problemelor 
5.2.3  Design-ul Întrebărilor de Rezolvare a Problemelor în portalul ISE 
5.2.4  Example de formulare a întrebărilor de rezolvare a problemelor (PSQ) pentru scenariul   
 educațional Surse de energie regenerabilă
5.3 Rezultatele Evaluării formative și Întrebări de rezolvare a problemelor
5.3.1 Accesul către rezultatele elevilor la Evaluare
5.3.2 Rezultatele elevilor în Rezolvarea Problemelor
5.3.3 Rezultatele Evaluării Formative ale clasei/elevului
6 Bibliografie



5

Lista figurilor

Figure 1 –Aderarea la pagina de pornire a portalului ISE
Figura 3 – Căutarea unei comunități ISE
Figura 4 – Căutarea de comunități ISE existente
Figura 5 – Aflarea de informații despre comunitățile ISE existente
Figura 6 – Solicitarea pentru participarea într-o comunitate ISE existentă
Figura 7 –Crearea unei subcomunități într-o comunitate ISE existentă
Figura 8 – Crearea unei noi Comunități ISE
Figura 9 – Utilizarea și administrarea unei noi Comunități ISE
Figura 10 – Căutarea unui instrument ISE destinat eLearning 
Figura 11 – Căutarea avansată pentru un instrument ISE destinat eLearning
Figura 12 – Alegerea unui instrument ISE destinat eLearning folosind Big Ideas of Science
Figura 13 – Informatii despre un instrument ISE pentru eLearning
Figura 14 – Căutarea resurselor educaționale
Figura 15 – Găsirea unei resurse educaționale: următorii pași
Figura 16 –Clonarea unui Scenariu Educațional
Figura 17 –Adaptarea metadatelor unui Scenariu Educațional
Figura 18 – Contul utilizatorului  în ISE
Figura 19 –Editarea unui Scenariu Educațional
Figura 20 – Utilizarea unui Scenariu Educațional
Figura 21 –Pregătirea pentru partajare a unui Scenariu Educațional
Figura 22 – Mediul de livrare a lecției pentru profesor
Figura 23 – Mediul de livrare a lecției pentru elevi
Figura 24 –Imaginea profesorului asupra unui  Scenariu Educațional
Figura 25 – Crearea unei noi  resurse educaționale în Comunitate: un Obiect Edcreare de lecțiiucațional
Figura 26 – Adăugarea unui nou Obiect Educațional
Figura 27 – Crearea unui nou Plan de Lecție/Scenariu Educațional
Figura 28 –Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Planurile de Lecție și Scenariile Educaționale proprii
Figura 29 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Adăugarea de metadate pentru o Lecție/un Scenariu ISE
Figura 30 –Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Adăugarea de coținut în cele 5 Activități de Cercetare
Figura 31 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții –Adăugarea unui instrument extern sub formă de iFrame
Figura 32 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Adăugarea mai multor caracteristici
Figura 33 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Adăugarea unui Instrument eLearning în cadrul unei Lecții/unui Scenariu
Figura 34 –Adăugarea indiciilor vizibile numai pentru profesor
Figura 35 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții –Finalizarea  unei Lecții/unui Proiect ISE și postareaîntr-o comunitate ISE
Figura 36 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții –Crearea întrebărilor de evaluare formativă
Figure 37 – Instrumentul ISE pentru Creare – Redactarea întrebărilor de evaluare formative 
Figura 38 – Nivelurile ISE de competență  în rezolvarea problemelor
Figura 39 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții – Adăugarea Întrebărilor de Rezolvare a Problemelor la Lecția/Scenariul ISE
Figura 40 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții – Accesarea rezultatelor evaluării
Figura 41 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții – Vizualizarea rezultatelor de evaluare
Figura 42 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții – Rezultatele elevului X în Rezolvarea Problemelor
Figura 43 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții –Rezultatele clasei în Rezolvarea Problemelor comparativ cu PISA
Figura 44 – Rezultatele Evaluării Formative pentru elev



6 Inspiring Science Education Ghidul profesorului

CERCETEAZĂ  
ȘI DESCOPERĂ
Învățarea Științelor bazată de cercetare  
Inquiry Based Science Education

DISTRIBUIE
Resurse și instrumente

UTILIZEAZĂ
Resurse digitale în lecțiile tale

EVALUEAZĂ
Abilitățile și performanțele elevilor



7

Introducere

Proiectul  Inspiring Science Education (ISE)  își propune 
să contribuie la implementarea Agendei Digitale pentru Eu-
ropa și în particular, a  Instrucțiunii 68 “Integrarea eLearning 
în politicile naționale de modernizare a educației și formării 
profesionale, inclusiv în programele, evaluarea rezultatelor 
învățării și dezvoltarea profesională a profesorilor și forma-
torilor”, și la alinierea cu recomandările Raportului Rocard 
‘O nouă pedagogie pentru viitorul  Europei’, care fundamen-
tează introducerea Învățării bazate pe cercetare ( IBL) în 
curriculele de Științe ale tuturor statelor membre.

Ideea centrală a proiectului este că Învățărea bazată pe 
cercetare ( IBL) poate stimula crearea motivației intrinseci a 
elevilor pentru studiul științelor. Pe de altă parte, utilizarea 
instrumentelor digitale interactive conduce spre același țel. 
ISE și-a propus proiectarea și dezvoltarea unor activități-
pilot destinate stimulării și evaluării modului de utilizare 
inovativă a unor resurse și instrumente digitale existente 
(de exemplu simulatoare interactive, jocuri educaționale, 
aplicații de tip realitate virtuală (VR) și augmentată (AR), 
instrumente pentru modelarea și analiza datelor, aplicații 
pentru e-Știință, precum și  resurse digitale pentru centre 
de cercetare și muzee) pentru disciplinele științifice și teh-
nologice, vizând astfel îmbunătățirea învățării Științelor în 
5000 de  școli primare și secundare din 15 țări europene.

Metodologia dezvoltată în cadrul proiectului ISE include 
tehnici de evaluare și activități de referință privind proiec-

tarea și derularea modului inovativ de învățare a științelor 
și de schimbare a organizării școlare. Proiectul propune 
utilizarea de resurse și instrumente eLearning precum și 
o evaluare a progresului și a abilităților și a competențelor 
elevilor de a rezolva probleme, similară PISA 2012. Această 
abordare fundamentează validarea și introducerea inovației 
educaționale beneficiare de suportul tehnologiei în școlile 
europene, asigurând astfel impactul și răspândirea sa. 

Acest Ghid pentru profesori își propune să familiarizeze 
profesorii cu metodologia ISE, cu instrumentele și cu resur-
sele sale, astfel încât ei să poată crea, livra și utiliza la clasă 
scenarii educaționale de tip Învățare bazată pe cercetare 
(IBL).

Acest capitol conține o scurtă introducere. Capitolul [2] 
prezintă ideile principale și informațiile necesare scrierii 
și implementării scenariilor educaționale de tip Învățare 
bazată pe cercetare (IBL). Capitolul [3] este destinat pre-
zentării comunității ISE – mod de aderare, de creare a 
unei noi comunități, de împărtășire a resurselor create 
cu ceilalți membri. Capitolul [4] conține un tutorial despre 
funcționalitățile mediului ISE de creare și livrare de noi 
scenarii: regăsirea și împărtățirea de resurse, crearea, 
îmbunătățirea și vizualizarea unor scenarii. În final, Capi-
tolul [5] prezintăun ghid pentru utilizarea evaluării formative 
și a întrebărilor care solicită rezolvarea unor probleme ca 
parte a scenariului educațional.

1
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Învățarea bazată pe cercetare a Științelor

2

2.1 Despre Învățarea bazată pe cer 
 cetare a Științelor  [IBSE]

Înțelegerea științelor este esențială în societatea de as-
tăzi. Înțelegerea de către public a științelor este în mare mă-
sură influențată de experiența căpătată în cadrul lecțiilor de 
științe. Prin urmare, este important ca profesorii de științe 
înțeleagă știința și să ofere o prezentare corectă a acesteia 
în lecțiile lor.

Știința este definită ca un ansamblu de cunoștințe, un 
proces de cercetare, precum și persoanele implicate în de-
mersul științific. Profesorii de științe, de obicei, se concen-
trează pe ansamblul de cunoștințe aferente disciplinei lor.

Elevii trebuie să înțeleagă și ei procesul de cerceta-
re științifică; înțelegerea ar trebui să vină prin experiența 
pe care ei o capată atât în timpul lecțiilor din școală cât 
și înafara școalii. Câteva definiții ale științei au în vedere 
și oamenii care sunt implicați în demersul șiințific. Aceasta 
deoarece, istoria științei a dovedit, de-a lungul timpului că 
este de fapt o istorie de oamenilor de știință. Se recunosc 
calitățile individuale importante ale unui om de știință și se 
veghează asupra eventualelor deficiențe umane, care ar 
putea influența, activitatea de cercetare științifică creând 
astfel o imagine completă a științelor. În ultimii ani au fost 
dezvoltate și validate diferite modele de cercetare științifică 
care au avut ca obiectiv acumularea de cunoștințe solide. 
Profesorii de științe trebuie să înțeleagă punctele tari și sla-
be, procedurile și problemele logice ale diferitelor modele 
de cercetare. În lecția de științe ar trebui să existe un echili-
bru între evidențierea științei ca și ansamblu de cunoștințe, 
ca proces sau ca demers uman. Ideea de a învăța știință pe 
bază de cercetare are o lungă istorie în didactica științelor. 
Există un lung șir de confuzii referitor la ceea ce înseamnă 

învățarea bazată pe cercetare a științelor și, indiferent de 
înțelesul său, aplicarea sa în timpul lecțiilor. Învățarea ba-
zată pe cercetare a fost promovată oficial ca o metodă des-
tinată îmbunătățirii învățării științei în mai multe țări (Bybee 
et al, 2008;. Hounsell & McCune, 2003; Minner 2010 și 
colab.), iar de la publicarea lucrării „Educația științifică azi: 
noua pedagogie a viitorului Europei (Rocard et al, 2007), 
reprezintă unul dintre obiectivele educaționale de top pen-
tru Europa (ca urmare a unor acțiuni similare în SUA ale 
Consiliului Național de Cercetare, 1996, 2000; Centrului de 
dezvoltare a Învățământului și a Centrului pentru Educație 
Științifică, 2007).

„Cercetarea” este menționată în literatura de specialitate 
pentru a desemna cel puțin trei categorii distincte, dar inter-
conectate de activitate: ce fac oamenii de știință (investiga-
rea fenomenelor științifice prin utilizarea metodei științifice, 
cu scopul de a explica aspecte ale lumii reale); cum elevii 
învață (prin urmărirea unor întrebări și prin angajarea în ex-
perimente științifice emulând practicile și procesele utilizate 
de către oamenii de știință); și o pedagogie, sau o strategie 
de învățare, adoptată de către profesorii de științe (proiec-
tarea și facilitarea activităților de învățare care să permi-
tă studenților să observe, să verifice experimental și să 
revizuiască ceea ce este cunoscut în lumina unor dovezi) 
(Minner et al., 2010). Acest polisemie a termenului explică 
parțial confuzia asociată cu punerea în aplicare a „învățării 
bazate pe cercetare a științelor” (IBSE), un termen în sine 
folosit ca și umbrelă pentru diferite abordări educaționale, 
caracterizate prin punerea accentului pe diferite „activități 
de cercetare”.

Spre exemplu, în opinia Linn et al.’s (2004), cercetarea 
este definită ca și:
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„procesul de diagnosticare a problemelor, de analizare a 
experimentelor și de identificare a alternativelor, de planifi-
care a investigațiilor, de formulare a ipotezelor, de căutare 
a informațiilor, de construire a modelelor, de dezbatere cu 
colegii, și de formulare de argumente coerente”. (p4)

ceea ce pare să pună accent pe ceea ce fac cercetătorii 
în viața reală, potrivit US National Research Council’s:

„un set de procese interconectate prin care oamenii de 
știință și elevii formulează întrebări despre lumea reală și 
investighează fenomene; în acest mod, elevii dobândesc 
cunoștințe și dezvolta o înțelegere profundă a conceptelor, 
principiilor, modelelor și teoriilor ... și învață știința într-un 
mod care reflectă de fapt modul în care ea funcționează„ 
(NRC, 1996: p214, citate de Krystyniak & Heikkinnen 2007). 
Ceea ce mută accentul de pe modul în care elevii învață, 
subliniind însă legătura strânsă între cercetare ca proces 
științific și  cercetare ca proces de învățare.

Educația științifică bazată pe cercetare a fost, de aseme-
nea, descrisă ca fiind metodă de  predare și de învățare a 
științelor ca cercetare și prin cercetare (Tamir, 1985; Chiap-
petta, 1997; Sion et al, 2004). Învățarea bazată pe cercetare 
a științelor include deprinderea modului în care progresea-
ză demersul științific din perspective istorice (Bybee, 2000; 
Schwab, 1962). Învățarea științelor bazată pe cercetare, pe 
de altă parte, implică elevul în formularea unor noi  întrebări, 
în generarea unor ipoteze, în proiectarea de experimente 
pentru a le verifica, în construirea și analizarea argumen-
telor bazate pe dovezi, în recunoașterea explicațiilor alter-
native, precum și în comunicarea argumentelor științifice 
(Tamir, 1985). Învățarea bazată pe cercetare a științelor ne-
cesită împărtășirea nu numai a informațiilor științifice, dar și 
a abilităților de a face cercetare și, mai profund, înțelegerea 
a ceea ce investigație științifică este de fapt.

Abordarea ISE recunoaște necesitatea ca profesorii de 
științe să transmită elevilor lor cunoștințele și abilitatea de a 
se angaja în cercetare, dar și înțelegerea modului de cerce-
tare și de construire a cunoașterii pe baza cercetării.

2.2 Modelul educațional al ISE  
 privind Învățarea bazată pe  
 cercetare a științelor IBSE

După cum s-a menționat în introducerea acestui ghid, 
ISE este, de asemenea preocupat de sprijinirea profesorilor 
pentru a organiza activități educaționale bazate pe cerceta-

re și beneficiare de aportul tehnologiei pentru elevii lor. Unul 
dintre obiectivele urmărite de ISE este furnizarea unui mo-
del de instruire care să îi ajute pe profesori în organizarea 
secvențelor lecțiilor.

„Modelul educațional include caracteristicile cercetării 
într-o secvență de experiențe concepute pentru a oferi pro-
vocări elevilor și în același timp pentru a favoriza apariția 
oportunităților de  învățare și de construire a cunoașerii” 
(Bybee, 1997, citat de NRC, 2000).

Acestea fiind spuse, ISE nu percepe învățarea bazată pe 
cercetare ca urmând o secvență liniară de activități, ci mai 
degrabă ca pe un amestec de activități. Mai mult, acesta 
susține ca învățarea bazată pe cercetare este o metodă 
flexibilă, care permite profesorilor să adapteze abordările 
la obiectivele propuse și la circumstanțele specifice fiecărei 
clase. Și pentru că aceste circumstanțe ale învățării sunt 
diverse și variază în funcție de vârsta elevilor, se vor întâlni 
variante extrem de structurate ale învățării bazate pe cerce-
tare în orele de științe.

Există o varietate de conceptualizări ale învățării baza-
te pe cercetare în literatura de specialitate. Modelul de in-
struire ISE a IBSE constă din cinci activități de învățare: 
Orientarea și formularea întrebărilor; Generarea ipotezelor; 
Planificare și cercetarea; Analiza și interpretarea și Conclu-
zii și evaluare. Subcapitolele oferă explicații și sugestii refe-
ritoare la dezvoltarea acestor activități  de învățare.

2.2.1 Orientarea și formularea întrebărilor
Orientarea: Asigurarea contactului cu conținutul și / 

sau provocarea curiozității
Aceste activități de cercetare pot fi axate pe formularea 

răspunsului unei întrebări, dar și pe investigarea unei dile-
me controversate sau pe rezolvarea unei probleme. Pro-
fesorii pot introduce aceasta printr-o discuție cu elevii sau 
prin utilizarea unor narațiuni, clipuri video sau animații. Ei 
pot oferi un cadru pentru discuții și ar trebui să monitorizeze 
implicarea elevilor. Formularea întrebărilor poate fi facilitată 
prin structurarea întrebărilor (problema / caz) prin identifica-
rea limitărilor și a variabilelor relevante. Elevii pun întrebări, 
discută problemele implicate și iau cunoștință de ideile lor.

Definirea obiectivelor și / sau întrebări din cunoștințele 
actuale

Pentru ca activitatea de învățare să fie finalizată cu suc-
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ces, este necesară clarificarea obiectivelor care ar trebui 
să fie atinse sau a criteriilor care trebuie îndeplinite. Prin 
urmare, împreună cu profesorii lor elevii ar trebui să iden-
tifice obiectivele de învățare, cunoștințele anterioare legate 
de fiecare problemă, să reflecteze asupra cunoștințelor și 
abilităților necesare pentru rezolvarea lor. Dacă este cazul, 
aceștia ar trebui să colecteze informații suplimentare pentru 
a identifica variabilele relevante.

2.2.2 Generarea ipotezelor și design-ul
Generarea ipotezelor sau explicațiile preliminare
Pe baza cunoștințelor lor anterioare, elevii formulează 

ipoteze ca relații dintre presupusele variabile dependente și 
independente măsurabile. Este dificil pentru elevi să formu-
leze ipoteze adecvate pe cont propriu. Prin urmare, această 
activitate de învățare necesită un sprijin adecvat (de Jong & 
van Joolingen, 1998). Regulile pentru generarea ipotezelor 
din această etapă ar putea servi ca resurse.

Design/Model
Apoi elevii proiectează un experiment care este adecvat 

pentru testarea ipotezelor lor. Regulile pentru planificarea 
experimentelor pot fi resurse care ar trebui să fie disponibile 
în acest stadiu. Diferența dintre planul experimental și plani-
ficarea acestuia (un proces regulator) trebuie înțeleasă și a 
realizată în mod explicit de către cadrele didactice.

În funcție de scopul cercetării, activitățile generatoare de 
ipoteze și de proiectare pot lua mai multe forme. Un ex-
periment poate fi configurat pentru a testa ipoteze. Pentru 
rezolvarea unei probleme, se relaționează ipoteza cu date-
le verificând astfel dacă ea poate rezolva problema. O altă 
abordare de investigare a unei ipoteze este de a proiecta 
un model fizic sau virtual. De exemplu, elevii pot proiecta o 
casă pentru a investiga influența asupra emisiilor de CO2. 
Aceste modele pot fi evaluate prin observațiile pe care elevii 
le vor face în timpul activității.

2.2.3 Planificare și cercetarea
Planificarea 
Ipotezele bine formulate facilitează planificarea 

activităților de cercetare. Planificarea include stabilirea or-
dinii activităților,  obiectivele intermediare, care sunt instru-
mentele și / sau datele de utilizat, calendarul și modul în 
care aceste activități pot fi alocate participanților.

Derularea cercetării
Investigațiile pot fi efectuate prin realizarea de experi-

mente sau proiectarea de modele, folosind instrumente fizi-
ce, virtuale sau de la distanță.

2.2.4  Analiza și interpretarea
Analiza și interpretarea: Extragerea rezultatelor din 

datele experimentale 
Datele colectate vor fi analizate și interpretate. Pentru 

aceasta vor fi utilizate instrumente de prelucrare. Profesorii 
ar trebui să sprijine elevii în cazul unor dificultăți - uneori ei 
nu știu de unde să înceapă căutările în datele obținute. Pro-
fesorii pot sprijini procesul de analiză a datelor, ajutându-i 
pe elevii lor să organizeze datele colectate și să le inter-
preteze, prin identificarea problemelor cheie. În rezolvarea 
problemelor pot fi, de asemenea, examinate soluții găsite 
de experți și comparate cu soluțiile proprii ale elevilor pentru 
aceeași problemă. Pentru investigarea cazurilor controver-
sate, se vor utiliza perspective diferite pentru analiză, iar 
sursele de informații ar trebui să fie evaluate. Aceste pro-
cese pot genera noi întrebări pentru cercetări suplimentare.

2.2.5 Concluzii și evaluare
Concluzionarea și comunicarea rezultatelor/ 

explicațiilor:
Atunci când se ajunge la concluzii în activitatea de cer-

cetare înseamnă că s-a realizat consensul privind soluția 
unei  probleme, s-a realizat un model ( machetă) sau s-a 
sintetizat un punct de vedere comun. Procesul de evaluare 
poate fi facilitat prin prezentarea concluziilor unui public mai 
larg, deoarece aceasta permite replicarea și / sau aproba-
rea rezultatelor prezentate.

Evaluare/reflecție
Deoarece este important nu numai pentru a ajunge la 

o concluzie, spre exemplu rezolvarea unei probleme, dar 
și pentru a învăța ceva, reflecția este necesară pentru a 
permite recunoașterea unor probleme similare (întrebări / 
cazuri) în viitor, transferul de cunoștințe în astfel de situații, 
precum și capacitatea de a aplica strategia învățată. În afară 
de evaluarea rezultatelor proprii, este interesantă evaluarea 
rezultatele altora și determinarea măsurii în care acestea 
îndeplinesc criteriile stabilite. Comparea datele colectate 
cu aceste criterii poate indica necesitatea unui rafinament 
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ulterior al modelului conceptual. Când se evaluează dacă 
au fost atinse obiectivele de învățare, poate fi util pentru 
viitoarele activități de cercetare să se identifice factorii care 
au facilitat sau barierele apărute în atingerea acestora.

Considerarea altor explicații
Pentru investigarea cazurilor controversate, după cum se 

indica mai înainte, ar trebui să fie luate în considerare și să 
fie evaluate și alte explicații. Aceste procese pot genera noi 
întrebări pentru viitoare activități de cercetare.

Diferitele surse de informare pot fi găsite de către studenți 
sau pot fi furnizate de către profesor, prin intermediul unor 
link-uri / documente / alte materiale.

2.3 Scenariile educaționale ISE și  
 Ideile călăuzitoare ale Științei

Pentru a organiza scenariile educaționale ISE, bazate 
pe cercetare, astfel încât să fie ușor de utilizat și de ac-

cesat pentru profesori  s-a decis ca, în plus față de me-
tadate convenționale (de exemplu, clasa, disciplina, etc) 
fiecare să fie asociat la una dintre „ ideile călăuzitoare” ale 
științei. Aceste „idei călăuzitoare” reprezintă principii gene-
rale în curriculum-ul științific și pot fi considerate „umbrele” 
sub care conținutul  diverselor discipline științifice poate fi 
accesat cu scopul de a crea conexiuni  în curriculum de-a 
lungul timpului. Potrivit raportului Harlen (2010) obiectivele 
educației științifice nu ar trebui să fie formulate „referitor la 
cunoașterea unui ansamblu de fapte și teorii, ci la  progre-
sia spre idei cheie care împreună permit înțelegerea eve-
nimentelor și a fenomenelor relevante pentru viața elevilor 
în timpul și după terminarea școlii „. În acest raport i sunt 
identificate 14 astfel de idei ale științei, precum și despre 
știință și rolul său în societate. Primele  zece sunt adoptate 
de către ISE pentru a fi ilustrate în mod explicit de către 
scenariile educaționale ISE. Tabelul 1, prezintă Ideile călă-
uzitoare ale științei.
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Tabelul 1: Ideile călăuzitoare ale științei - ISE

1
Materia este compusă din particule foarte mici ( 
atomi și/sau molecule), iar radiațiile cu diferite lun-
gimi de undă pătrund peste tot în Univers. (această 
idee este ușor modificată față de originalul Harlen) 

2 Corpurile din Univers pot interacționa de la 
distanță.

3 Schimbarea stării de mișcare a unui corp față de 
un referențial necesită acțiunea unei forțe.

4 Energia din Univers are valoare constantă, fiind po-
sibile doar treceri dintr-o formă de energie în alta. 

5 Pământul și atmosfera sa au structuri variabile care 
determină modificările suprafeței și ale climei sale.

6 Sistemul Solar reprezintă o mică parte a uneia 
dintre milioanele de galaxii din Univers.

7 Structura organismelor vii are la bază celula. 

8
Organismele vii se află într-o permanentă luptă 
pentru supraviețuire datorată necesității asigurării 
hranei și a energiei.

9 Informația genetică este transmisă de la o 
generație la alta.

10 Diversitatea organismelor vii actuale și dispărute 
este rezultatul evoluției. 
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DISTRIBUIE
Resurse și instrumente
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Portalul ISE

Pentru a atinge obiectivele stabilite ISE pleacă de a para-
digmele educaționale referitoare la accesul la învățare (in-
frastructura existentă), crearea și împărtășirea cunoașterii 
(materialele educaționale existente) și dezvoltarea 
competențelor în cadrul unor comunități de învățare (nevoi-
le de dezvoltare profesională ale profesorilor).

Portalul ISE este găzduit de portalul Open Discovery 
Space (ODS) (http://portal.opendiscoveryspace.eu/), un 
mediu online creat cu fonduri europene, pentru a încuraja 
comunităucaționale să utilizeze și să împărtășească resur-
se eLearning, să schimbe experiență și să exprime opinii 
privind calitatea acestor resurse. Profesorii pot să adere 
la comunitățile existente sau pot crea unele noi ( specifi-
ce unei anumite resurse, la nivelul propriei școli, la nivel 
național sau internațional), unde pot discuta în limba lor sau 

în limba engleză. Secțiunile următoare intenționează să 
ofere un ghid pas cu pas privind aderarea sau crearea unei 
noi comunități, căutarea și crearea de resurse în portalul 
ISE (http://portal.opendiscoveryspace.eu/ise). 

3.1 Înscrierea în portalul ISE și în  
 comunitățile existente

Pentru a putea beneficia de avantajele și facilitățile puse 
la dispoziție de către portalul ISE este necesară exprimarea 
adeziunii în pagină. 

The first thing any prospective ISE Community member 
(‘you’) should do in order to be able to take advantage of all 
the facilities of the ISE Community Environment is to ‘Join’ 
it, on the home page of the portal, by clicking on the corres-
ponding link at the top right of the page (Figure 1),

3

Figure 1 –Aderarea la pagina de pornire a portalului ISE

Apoi sunt disponibile două opțiuni (Figura 2): 
[1]. Doar “Înregistrarea în Portalul ISE 
[2]. “Înregistrarea și aderarea la una dintre Comunitățile ISE”.
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Figura 2 – Înregistrarea în portalul ISE 

Figura 3 – Căutarea unei comunități ISE

1

1

2

2

În ambele cazuri este necesară furnizarea informațiilor 
pentru Login, apoi un e-mail va confirma că înregistrarea a 
avut loc cu succes. În primul caz, întâi se va face înregis-
trarea și apoi deciderea  dacă se dorește aderarea la una 
dintre comunități sau crearea unei noi comunități. În al doi-
lea caz, se poate căuta printre comunitățile de practică deja 
existente, urmată de alegerea uneia apoi de înregistrarea în 
ISE și aderarea la comunitate în același timp.

Precum a fost prezentat anterior, portalul ISE are ca 
scop promovarea unei  abordări colaborative în învățarea 
Științelor prin construirea unor comunități de practică. 

Aceste comunități constituie partea centrală a ISE, și de 
îndată ce are loc înregistrarea în ISE,  se face asocierea cu 

o comunitate și cu alți profesori pentru cercetarea, utiliza-
rea, modificarea și crearea materialelor destinate învățării 
Științelor. 

Pentru asocierea cu o comunitate deja existentă este 
necesar să se facă clic pe Comunități în colțul de sus din 
dreapta ( Figura 3- [1]) pentru a căuta printre comunitățiile 
existente, sortate după “ Cele mai recente” sau “ Cele mai 
populare”, sau se poate limita căutarea după Titlu, Școală, 
Țară, ori Domeniul Comunității (tehnologie, TIC, mate-
matică, știință) (Figura 4 – [2]). Ca metodă alternativă, în 
partea de jos a primei pagini se poate găsi cu ușurință “ 
Cele mai populare”, “Cele mai recente” sau “ Comunități 
internaționale”.
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De îndată ce una dintre aceste opțiuni a fost selectată, 
pagina va fi redirecționată către o listă de comunități, unde 
sunt afișate numele și o scurtă descriere a fiecăreia. Pentru 
a afla mai multe detalii despre comunitate, se poate face 
clic pe “Vizitează comunitate pentru a afla mai multe” (Figu-

ra 4 – [2]). După găsirea unei comunități în care se dorește 
participarea, se va face clic pe “Înscriere” (Figura 4 – [1]) 
sau Figura 5 – [2]) pentru a solicita participarea în comu-
nitate.

Figura 4 – Căutarea de comunități ISE existente

Figura 5 – Aflarea de informații despre comunitățile ISE existente

4

1

3

2

2

1

Va fi solicitată motivația din spatele interesului de alătura-
re la respectiva (Figura 6).

La scurt timp după procurarea acestei informații, un e-
mail va fi trimis anunțând dacă cererea a fost aprobată sau 

nu. După primirea acestei aprobări, se poate participa ca 
membru activ în comunitate, se pot încărca resurse, se 
poate discuta cu ceilalți membrii și se pot urmări diverse 
evenimente.
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Figura 6 – Solicitarea pentru participarea într-o comunitate ISE existentă

Figura 7 –Crearea unei subcomunități într-o comunitate ISE existentă 

3.2 Crearea unei comunități ISE   
 proprii

Există acum posibilitatea creării unei comunități sau a 
unei subcomunități pentru una existentă deja. Înainte de 
a crea o comunitate nouă, se solicită verificarea existenței 
unei comunități similară, la care este posibilă alăturarea. 
Aceasta va asigura comunicarea cu mai mulți profesori, 
schimbul de opinii și avantajul de a avea acces la un depo-
zit de resurse existente deja.

Crearea unei subcomunități este o opțiune bună, în cazul 

în care comunitatea deja existentă tratează o temă/topică 
mai vastă (ex. Educația Științifică), și există interesul în 
restrângerea acesteia (ex. Educația Ecologică). În același 
context, ca participant într-o comunitate specifică a școlii 
poate exista dorința de a crea o subcomunitate pentru pro-
fesorii de limba engleză/română din școală.

Pentru a crea o subcomunitate, fiind deja membru a 
comunității-mamă, este necesar a face clic pe “Sub-comu-
nitate nouă” în pagina principală a comunității gazdă. (Fi-
gura 7).
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Figura 8 – Crearea unei noi Comunități ISE

3.3 Administrarea și utilizarea unei  
 Comunități ISE de practică 

Odată cu statutul de membru sau manager al unei 
Comunităși ISE, există posibilitatea de a partaja și/sau uti-
liza resurse, de a participa și a crea Grupuri, Activități, Eve-
nimente, Blog-uri și Discuții (Figura 9 – [1]). Ca manager al 

unei Comunități ISE, există funcționalități suplimentare de 
a “Invita” membrii să adere la o Comunitate și de a “Per-
sonaliza Comunitatea” (Figura 9 - [2]), ceea ce presupune 
administrarea membrilor și a rolurilor acestora, și de a edi-
ta setările comunității (ex. Nivelul accesibilității, domeniul 
comunității, etc.).

Pentru a crea o nouă comunitate, trebuie făcut clic pe 
“Crează o nouă Comunitate ISE” (Figura 4 – [4] și Figura 
8- [1]). 

În ambele cazuri va fi solicitată înregistrarea unor 
informații despre comunitatea (sau subcomunitatea) care 
va fi creată : un titlu, o scurtă descriere, țara comunității 

și numele școlii (Figura 8). La scurt timp după procurarea 
informațiilor, un e-mail va anunța dacă comunitatea a fost 
aprobată sau nu. Dacă acestă procedură este completată 
cu succes, rolul de manager va fi dat celui care a creat co-
munitatea, și vor fi posibile modificări în diferite setări.

1
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Figura 9 – Utilizarea și administrarea unei noi Comunități ISE 

2

1
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UTILIZEAZĂ
Resurse digitale în lecțiile tale
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Resursele ISE, Instrumentele ISE destinate eLearning  
și Utilizarea Scenariilor

4.1 Instrumentele eLearning ISE
O a doua foarte importantă destinație portalului ISE este 

de a accesa un număr mare de intrumente pentru eLear-
ning prin intermediul “ Depozitului de Instrumente Digitale”. 
Acestea pot fi accesate și utilizate independent de alte re-
surse ISE, sau pot fi integrate și utilizate ca parte a Sce-
nariilor Educaționale create de membrii Comunității. Urmă-
toarele secțiuni se referă la modul în care poate fi căutat 
un instrument eLearning, iar secțiunea 4.2.2.2 prezintă cum 
pot utilizatorii să incorporeze astfel de instrumente în resur-
sele educaționale. 

4.1.1 Căutarea unui instrument eLearning 
Pentru a căuta un instrument eLearning trebuie un click 

pe “ Depozitul de Instrumente Digitale” (Figura 10- [1]) în 
partea de sus a paginii, apoi trebuie executate următoarele:

1. o căutare elementară a instrumentului pe baza cu-
vintelor cheie din Titlu (Figura 10 –[2]) 

2. o căutare avansată (Figura 10 – [3] și Figura 11)
3. navigarea utilizând Ideile Călăuzitoare ale Științei 

(Figura 10– [4] și Figura 12)

4

Figura 10 – Căutarea unui instrument ISE destinat eLearning

2

3 4

1
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4.1.1.1  Căutarea avansată 
Căutarea avansată a unui instrument ISE destinat eLear-

ning oferă oportunitatea de a limita căutarea utilizând urmă-
toarele criterii (Figura 11): 

Figura 11 – Căutarea avansată pentru un instrument ISE destinat eLearning 

• Categoria de vârstă a elevilor care vor folosi instru-
mentul 

• Limba utilizată de instrument 
• Compatibilitatea cu device-urile mobile 
• Nivelul de dificultate (pentru elevi)
• Nivelul de interacțiune (pentru elevi)
• Nivelul de competență al profesorului (bazat pe Cadrul 

de Competență TIC pentru profesori UNESCO)
• Domeniul subiectului căruia i se adresează
• Ideile Călăuzitoare ale Științei - instrumentele pot fi fo-

losite pentru promovare
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4.1.1.2  Navigarea utilizând Ideile Călăuzitoare ale  
   Științei

Dacă a fost luată decizia care Idee Călăuzitoare a Științei 
va fi dezbătută în lecție și există necesitatea de a avea un 
instrument eLearning potrivit, trebuie făcut clic pe “ Naviga-

re folosind Ideile Călăuzitoare ale Stiinței” (Figura 10 – [4]), 
care va deschide o pagină ce prezintă Ideile Călăuzitoare 
ale Stiinței cu link-uri spre instrumentele corespunzătoare 
(Figura 12).

4.1.2 Utilizarea unui instrument ISE destinat  
 eLearning 

După alegerea unui instrument ISE destinat eLearning, 

prin selectarea acestuia, sunt disponibile toate informațiile 
relevante, incluzând contextul său pedagogic de utilizare și 
informațiile tehnice (Figura 13).

Figura 12 – Alegerea unui instrument ISE destinat eLearning folosind Big Ideas of Science  
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Figura 13 – Informatii despre un instrument ISE pentru eLearning 

4.2 Resursele ISE 
Una dintre funcțiile principale ale unei Comunități de prac-

tică ISE este facilitarea schimbului de resurse între membrii 
săi. Există două categorii de Resurse care pot fi partajate în 
ISE Environment (sau portal):

Obiectele Educaționale: Sunt materiale digitale tipice, 
precum lecturi video și audio       (podcast-uri), referințe și 
lecturi scrise, registre de lucru și manuale, animații multime-
dia, simulări și demonstrații.  

Scenariile Educaționale: Sunt fie “Planuri de lecție” de 
scurtă durată, sau “Scenarii” pentru învățare de durată mai 
mare. Acestea ghidează profesorii pentru susținerea unor 
lecții bazate pe cercetare utilizând unul dintre instrumente-
le digitale în Depozitul ISE sau orice alt instrument digital. 
În mod normal, acestea conțin informații despre obiectele 
educaționale proprii și sugerează întrebări de evaluare. 
Scenariile Educaționale pot fi (re)utilizate de același profe-

sor, precum și de alți profesori. 
Există mai multe modalități de a partaja resursele: 
1. Utilizarea unei resurse existente în forma în care se 

află sau modificată 
2. Crearea unei noi resurse.
Următoarea secțiune își propune să fie un ghid pas cu 

pas despre cum se pot utiliza și crea resursele în Mediul 
ISE:

4.2.1 Utilizarea unei Resurse ISE existente 
Portalul ISE cuprinde un număr vast de resurse, actuali-

zate și îmbunătățite constant cu noi resurse care sunt adau-
gate zilnic de către utilizatorii ISE. De îndată ce conectarea 
la ISE a fost efecutată există posibilitatea de a:

1. căuta prin toate resursele disponibile, făcând clic pe 
butonul verde din partea de sus a paginii (Figura 14 
– [1]) și apoi prin căutarea liberă a textului ori prin 
limitarea căutării după Titlu, Dată, Contribuitor, Dis-
ciplină, Contextul utilizării, Tipul resursei, Drepturile 
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de autor, etc.
2. căuta resursele disponibile din cadrul unei comunități 

de practică în care s-a realizat aderarea (Figura 14 
– [1]), după titlu și tipul de resursă și sortarea după “ 
Cele mai recente” și ” Cele mai populare”. 

În ambele cazuri, dacă există interes pentru o anumită 
resursă educațională, se poate “Vizualiza resursa” (Figura 
15 – [1])  și alege “Fixare Resursă” (Figure 15– [2]) în orica-
re dintre comunitățile în care utilizatorul respectiv are rolul 
de administrator și astfel resursa respectivă va face parte și 
din resursele acelei comunități. 

4.2.1.1  Utilizarea unui Scenariu Educațional existent. 
Dacă resursa este un Scenariu Educațional și există in-

teresul utilizării acesteia, este necesară întâi “Clonarea” 
resursei (Figura 15– [3]). Făcând clic pe butonul “Clone” 
(Clonare), se va face transferarea la o altă pagină, numită 
“Pagină-Sumar” (Figura 16),  care dă informații rezumate 

despre Scenariul Educațional, sub titlurile “Informații gene-
rale”, “Contextul Educațional”, ”Obiectivele Educaționale”, 
”Informații Suplimentare” (Figura 16 – [1]). F¬ăcând clic 
pe simbolul (aflat în partea de sus a paginii în stânga pen-
tru clonarea resursei (Figura 16– [2]), va exista oportuni-
tatea de a revizui și de a adapta informațiile rezumate și 
metadatele resurselor menționate anterior (Figura 17– [1])  
anumitor nevoi. La sfârșit se va adresa întrebarea dacă se 
dorește  “Salvarea” sau  “ Salvarea și editarea etapelor” 
(Figura 17– [2]).

Dacă se va face clic pe cea de-a doua opțiune, utiliza-
torul va fi transferat la Mediul de Creație al Scenariului 
Educațional unde este posibilă modificarea corespunză-
toare (secțiunea 4.2.1.2). dacă se va face clic pe ultima 
opțiune, utilizatorul va fi transferat către Mediul de Creație 
al Scenariului Educațional unde acesta va putea să modifi-
ce scenariul corespunzător (secțiunea 4.2.1.2).

Figura 14 – Căutarea resurselor educaționale 

Figura 15 – Găsirea unei resurse educaționale: următorii pași 

1

2

1 3 2
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Figura 16 –Clonarea unui Scenariu Educațional 

Figura 17 –Adaptarea metadatelor unui Scenariu Educațional  

2
1

1

1

1

1

2

1
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Figura 18 – Contul utilizatorului  în ISE

Figura 19 –Editarea unui Scenariu Educațional

4.2.1.2 Modificarea unui Scenariu Educațional  
     existent 

Prin clonarea unui Scenariu Educațional, acesta va apă-
rea ca Resursă Educațională în profilul/contul utilizatorului 
ISE (Figura 18), apoi se poate folosi în clasă fie în varianta 
inițială, ori poate fi modificat mai departe. În ambele cazuri 
este necesar să se facă clic pe scenariu, apoi pe butonul 
“Editare” (Figura 19). Pagina-sumar a resursei (Figura 20) 
este foarte similară în conținut cu cea care apare când un 
Scenariu Educațional este “Clonat”, dar diferă în două as-
pecte: utilizatorul va apărea în ea ca autor de scenariu (Fi-
gura 20 – [1]) și oferă un număr de butoane noi în partea 
stângă de sus a paginii (Figura 20 – [2]). Acestea, în ordi-
nea de la stânga spre dreapta, permit:

• editarea conținutului Scenariului Educațional și a 

metadatelor
• setarea statusului de Schiță sau Finalizat (numai 

Scenariile Educaționale cu status Final pot fi folosite 
în clasă ).

• trimiterea Scenariului Educațional, prin procurarea a 
două link-uri de partajare (un link al profesorului și un 
link pentru clasă) pentru a fi utilizate în cadrul unei 
lecții          (Figura  21). De fiecare dată când o lecție 
este partajată, este necesar un set nou de link-uri de 
trimitere.

• vizualizarea istoricului scenariului 
• previzualizarea scenariului 
• clonarea scenariului
• ștergerea scenariului.
• 
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Figura 20 – Utilizarea unui Scenariu Educațional 

Figura 21 –Pregătirea pentru partajare a unui Scenariu Educațional

2

1

4.2.1.3  Trimiterea unui Scenariu Educațional existent 
Făcând clic sau prin copierea și lipirea link-ului profesoru-

lui în browser, pagina va fi redirecționată la mediul de par-
tajare (Figura 22).
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Figura 22 – Mediul de livrare a lecției pentru profesor

Figura 23 – Mediul de livrare a lecției pentru elevi

Făcând clic sau prin copierea și lipirea link-ului pentru clasă în browser-ul computerelor din clasă, fiecare elev va fi 
direcționat către mediul de partajare (Figura 23).

În ambele circumstanțe scenariul este divizat în 5 activități 
didactice bazate pe cercetare prezentate în capitolul 2: Ori-
entarea și formularea întrebărilor; Generarea ipotezelor; 
Planificarea și cercetarea; Analiza și interpretarea și Con-

cluzii și evaluare (Figura 24 – [1]). 
Diferența dintre link-ul profesorului și cel pentru elevi este 

că primul include casete gri cu sugestii directe/note/indicii 
pentru profesor pentru utilizarea în clasă. (Figura 24 – [2]).
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Figura 24 –Imaginea profesorului asupra unui  Scenariu Educațional

Figura 25 – Crearea unei noi  resurse educaționale în Comunitate: un Obiect Educațional 

4.2.2 Crearea unei resurse noi
Pentru a crea o resursă nouă, în funcție de tipul de resur-

să, se vor urma diferiți pași. În portalul ISE, toate resursele 
noi pot fi create NUMAI în cadrul Comunității în care uti-
lizatorul este  membru, făcând clic pe link-ul “Resurse” în 
pagina principală a Comunității (Figura 9) și apoi pe butonul 
“ Creați o resursă educațională nouă în comunitate” (Figura 
25 – [1]).

4.2.2.1   Adăugarea unui Obiect Educațional 
Pentru a crea o resursă educațională de tip “ Obiect 

Educațional” este necesară selectarea acestei opțiuni (Fi-
gura 25 – [2]) și apoi apăsarea butonului “Create New” 
(Creează nou) (Figura 25 – [3]). În următoarea pagină este 
necesară crearea unui Titlu pentru Obiectul Educațional, 
menționarea Contextului Educațional (ex. dacă este des-
tinat pentru utilizarea în educația primară și/sau secundară 
și/sau într-un context informal) și Tipul Conținutului (dacă 
este o filă ce conține resursa ori un link către resursă) (Fi-
gura 26).

2 3

1
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Figura 26 – Adăugarea unui nou Obiect Educațional 

Figura 27 – Crearea unui nou Plan de Lecție/Scenariu Educațional

4.2.2.2 Crearea unui Scenariu Educațional  
       (Planul de Lecție) 

Pentru a crea un Scenariu Educațional (fie că este un 
Plan de Lecție sau o serie de planuri de lecție), este nece-

sară selectarea tipului de resursă educațională: “Plan de 
Lecție” sau “Scenariu Educațional”, selectarea instrumen-
tului: “Instrument ISE pentru Creare” și apăsarea butonului 
“Create New” (Figura 27).

Pagina va fi redirecționată către Instrumentul ISE pentru Creare, unde Scenariile/Lecțiile ISE create vor fi prezentate 
(Figura 28).
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Figura 28 –Instrumentul ISE de Creare – Planurile de Lecție și Scenariile Educaționale proprii  

Figura 29 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Adăugarea de metadate pentru o Lecție/un Scenariu ISE

Pentru a începe pregătirea unei Lecții/unui Scenariu ISE, 
trebuie apăsat butonului “Creează o lecție nouă”(Figura 28). 

Este necesară adăugarea de metadate educaționale 
pentru noua Lecție/noul Scenariu ISE, precum în cazul clo-

nării și al adaptării unui Scenariu Educațional (Figurile 12 
și 13), prin urmarea a 5 pași simpli în expertul în metadate 
(Figura29).
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Figura 30 –Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Adăugarea de coținut în cele 5 Activități de Cercetare

Figura 31 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții –Adăugarea unui instrument extern sub formă de iFrame

Figura 32 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Adăugarea mai multor caracteristici 

Apoi este necesară adăugarea conținutului (text, imagini, 
videoclipuri) în cele cinci (5) Activități de Cercetare în Lecția/
Scenariul ISE (Figura 30 – [1]). În plus, există posibilitatea 
de adăugare a unor instrumente digitale externe (ex. Go-
ogle, Sheets, Google Docs, PhET Simulations, Geogebra 
Worksheets, etc.) în cele cinci (5) Activități de Cercetare, 

prin selectarea adăugarii unei iFrame unde instrumentele 
externe vor fi prezentate. 

Alternativ, există posibilitatea apăsării butonului Plus (+)  
(Figura 30– [2]) și apoi a alegerii de a căuta în Depozitul 
de Instrumente ISE și a adăuga Instrumente eLearning în 
Lecție/Scenariu (Figura 32– [1] și Figura 33).  

1 2

1

2
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Figura 33 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Adăugarea unui Instrument eLearning  
în cadrul unei Lecții/unui Scenariu 

Figura 34 –Adăugarea indiciilor vizibile numai pentru profesor

Pentru a da informații sau instrucțiuni suplimentare pro-
fesorului, este necesară adăugarea unei casete specifice 

numită “Indicii”Figura 32- [2] și Figura 34).

Pentru a salva o Lecție/un Scenariu ISE, este necesară 
apăsarea butonului portocaliu în partea de jos din dreapta 
(“Salvează Lecția”). Pentru a previzualiza Lecția/Scenariul 
ISE, trebuie apăsat butonului verde aflat în partea de jos, în 

dreapta (Figura 34). După salvare, Lecția/Scenariul ISE va 
apărea în “Lecțiile și Scenariile mele Educaționale ( Figura 
28).  

După adăugarea conținutului Lecției/Scenariului ISE pen-
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Figura 35 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții –Finalizarea  unei Lecții/unui Proiect ISE și postareaîntr-o comunitate ISE 

tru  toate Activitățiile de Cercetare, Lecția/Scenariul este 
gata pentru a fi partajat cu o clasă de elevi (secțiunile 4.1.2 
și 4.1.3). 

Totuși, va păstra statusul de “Proiect”, exceptând cazul 
în care este selectată opțiunea “Setează statusul ca final” 
(Figura 35). 

Dacă statusul Lecției/Scenariului este setat ca “Final”, 
Lecția/Scenariul va fi postat de îndată în Comunitatea ISE 
de unde a fost conceput (Figura 9). Pentru a păstra Lecția/

Scenariul ca proiect, va fi prezentat DOAR în Profilul ISE 
(Figura 18) și nu în Communitatea ISE de unde a fost con-
ceput. În final, ar trebui să fie menționat dacă nivelul de 
licență a Lecției/Scenariului este “Privat”, și atunci va rămâ-
ne vizibil numai în profilul autorului, în Portalul ISE (chiar 
dacă statusul este “Final”). Pentru a-l face vizibil în Comu-
nitatea ISE, este necesară setarea statusului “Final” dar și 
furnizarea unui nivel de licență public în matadatele Lecției/
Scenariului (licența publică nu permite modificări). 
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EVALUEAZĂ
Abilitățile și performanțele elevilor



39

Întrebări de Evaluare în portalul ISE

Instrumentul ISE pentru Creare de scenarii educationale 
oferă profesorilor două caracteristici suplimentare care pot 
fi folosite pentru îmbunătățirea și susținerea partajării și a 
evaluării unei lecții de știință. Acestea sunt:

1. Opțiunea adăugării de întrebări cu răspunsuri multi-
ple în orice etapă a Scenariului Educațional. 

2. Opțiunea adăugării de întrebări care testează 
competența în rezolvare a problemelor la sfârșitul a 
patru dintre fazele cercetării. 

Pentru ambele opțiuni, profesorilor le sunt prezentate ra-

poarte grafice de analiză a rezultatelor evaluării elevilor.

 5.1 Crearea Întrebărilor de Evaluare Formativă
Făcând clic pe butonului “Întrebări” în bara instrumen-

telor suplimentare care apare, prin apăsarea semnului 
Plus (+) (Figura 30 – [2]), în orice loc în cadrul Scenariului 
Educațional (Figura 36), se pot adăuga întrebări cu alege-
re multiplă destinate elevilor, cu 4 posibilități de răspuns.  
Există de asemenea și opțiunea de a alege textul de feed-
back care va apărea când elevii vor alege fiecare răspuns 

5

Figura 36 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții –Crearea întrebărilor de evaluare formativă 

(Figura 37). Se pot adăuga oricâte opțiuni sunt necesare. 
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Figure 37 – Instrumentul ISE pentru Creare de lecții – Redactarea întrebărilor de evaluare formative

5.2 Crearea Întrebărilor care  
 testează competența în  
 rezolvarea problemelor (PSQ)

Unul dintre obiectivele ISE este de a crește gradul de 
competență a elevilor în rezolvarea problemelor la orele 
de știință. Următoarele subsecțiuni explică cadrul folosit în 
dezvoltarea întrebărilor de rezolvare a problemelor și furni-
zarea de explicații pentru profesorii care vor crea astfel de 
întrebări în portalul ISE.

5.2.1 Competența în Rezolvarea Problemelor  
 în cadrul ISE 

Conceptul ISE de rezolvare a problemelor se bazează 
pe cadrul dezvoltat de OECD pentru utilizare în evaluarea 
competenței de rezolvare a problemelor de către elevii de 
15 ani participanți în Programul Internațional de Evaluare 
a Elevilor (PISA) 2012 (OECD, 2013). În cadrul acesteia, 
competența în rezolvarea problemelor este definită astfel :

“Competența în rezolvarea problemelor este o capaci-
tate individuală de angajare în procesul cognitiv pentru a 
înțelege și a rezolva situații problemă unde o metodă de 
soluționare nu este imediat evidentă. Aceasta include 
voința de a se angaja în găsirea unor astfel de soluții pentru 
a deveni cetățean responsabil.” (OECD 2013, p.123)

În acord cu această definiție, competența în rezolvarea 

problemelor include “o mobilizare a abilităților cognitive și 
practice, a abilităților creative și a altor resurse psihosoci-
ale precum atitudinile, motivația și valorile.” (OECD 2013, 
p.122) 

PISA 2012 și în consecință, ISE, se concentrează în par-
ticular pe procesele cognitive necesare pentru a rezolva 
probleme din lumea reală. Acestea pot fi descrise ca patru 
procese distincte: “Explorarea și Înțelegerea”; “Reprezen-
tarea și Formularea”;”Planificarea și Executarea”; și ”Moni-
torizarea și Reflecția” (OECD, 2013, p. 126). Acestea sunt 
considerate a fi pașii care trebuie îndepliniți în trecerea de 
la o situație dată la scopul “țintă” în rezolvarea problemelor.  

Explorarea și Înțelegerea. Acestă sarcină implică ex-
plorarea situațiilor problemă (observarea, interacțiunea cu 
acestea, căutarea informațiilor și găsirea limitărilor și a ob-
stacolelor) precum și înțelegerea informațiilor date și a celor 
descoperite în timpul interacțiunii cu situațiile problemă. Cu 
toate acestea, elevii ar trebui să construiască reprezentări 
psihice ale fiecărei informații prezentate în problemă.

Reprezentarea și Formularea. Pentru construirea 
unei reprezentări mentale coerente a situației problemă, 
informația relevantă trebuie selectată, organizată la nivel 
mental și integrată cu ajutorul cunoștințelor precedente re-
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levante. Aceasta se poate obține prin abordarea problemei 
cu ajutorul construcției reprezentărilor tabelare, grafice, 
simbolice sau verbale și prin interschimbul reprezentări-
lor sau formularea ipotezelor prin identificarea factorilor 
relevanți în problemă și relația între aceștia. 

Planificarea și Executarea. Procesul de planificare a 
acestei sarcini descrie faptul că elevii trebuie să își sete-
ze un scop. Aceasta include clarificarea scopului general 
și stabilirea sub-scopurilor (în cazul în care este necesar), 
precum și conceperea unui plan sau a unei strategii pentru 
a atinge scopul. După aceea, în faza de executare, planul 
va fi efectuat. 

Monitorizarea și Reflecția. Elevii ar trebui să monito-
rizeze progresul cu privire la atingerea scopului la fiecare 

stadiu, inclusiv verificarea rezultatelor intermediare și finale, 
detectarea evenimentelor neașteptate și luarea de măsuri 
de remediere când este cazul. În final, ei ar trebui să reflec-
te asupra soluțiilor din diferite perspective și să evalueze 
critic ipotezele și soluțiile alternative. 

Nu neapărat surprinzător, aceste procese au fost consi-
derate a avea similarități importante cu tipurile de activități 
de învățare bazate pe cercetare utilizate de ISE în design-ul 
Scenariilor Educaționale. În cosecință ISE a fost cu un pas 
înainte, susținând că întrebările asociate fiecărui proces 
cognitiv pot fi cel mai bine soluționate la sfârșitul fiecărei 
faze de cercetare.  Dat fiind că există cinci faze de cer-
cetare, Tabelul 2 prezintă corespondența dintre cele două 
seturi, precum și sugestii pentru focusarea întrebărilor de 
evaluare pe fiecare proces cognitiv. 

Tabelul 2:Corespondența dintre modelul de cercetare ISE și procesele cognitive necesare  
rezolvării problemelor din lumea reală conform PISA 2012. 
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5.2.2 Nivelurile ISE  ale competenței în rezolvarea  
 problemelor 

Cadrul Pisa 2012 recunoaște 6 niveluri de competență în 
rezolvarea problemelor (OECD 2014, p. 58-59) pentru elevii 
de 15 ani. ISE le-a simplificat în 3 niveluri (Figura 38). 

Elevii cu competențe de nivel ridicat pot:
• dezvolta diferite modele complete și mental coeren-

te, pentru diferite situații;
• găsi un răspuns prin explorarea țintei și o execuție 

metodică a planurilor cu mai multe etape. 
Pentru a estima dificultatea sarcinilor pentru acest nivel, 

o medie de aproximativ 10% a elevilor de 15 ani ar trebui să 
fie capabili să răspundă la acest nivel. 

Elevii cu competențe de nivel mediu pot: 
• controla dispozitive cu nivel mediu de complexitate, 

dar nu întotdeauna eficient;
• manipula condiții sau caracteristici inter-asociate prin 

controlarea variabilelor.
Pentru a estima dificultatea sarcinilor pentru acest nivel, 

o medie de aproximativ 45% a elevilor de 15 ani ar trebui să 
fie capabili să răspundă la acest nivel. 

Elevii experimentați la nivel scăzut pot: 
• răspunde doar dacă o singură caracteristică specifi-

că trebuie luată în considerare;
• descrie doar parțial comportamentul unui subiect 

simplu, de zi cu zi. 
Pentru a estima dificultatea sarcinilor pentru acest nivel, 

o medie de aproximativ 45% a elevilor de 15 ani ar trebui să 
fie capabili să răspundă la acest nivel. 

5.2.3 Design-ul Întrebărilor de Rezolvare a  
 Problemelor în portalul ISE 

Așa cum a fost menționat anterior Întrebările de Rezolva-
re a Problemelor sunt atribuite celor patru procese cognitive 
ale competenței în rezolvarea problemelor („Explorarea și 
Înțelegerea”, „Reprezentarea și Formularea”, „Planificarea 
și Executarea”, „Monitorizarea și Reflectarea”). În special, 
în portalul ISE, se solicită crearea a două întrebări de re-
zolvare a problemelor la sfârșitul fiecărei faze de cercetare 
corespondente (Figura 39). 

Aceste intrebări individuale de rezolvare a problemelor 
trebuie să fie:

… cu alegere multiplă (o singură variantă de răspuns) și 
… cu trei posibilități corecte de răspuns:
… un răspuns pentru un elev de nivel scăzut în rezolva-

rea problemelor  
… un răspuns pentru un elev de nivel mediu în rezolvarea 

problemelor 
… un răspuns pentru un elev de nivel înalt în rezolvarea 

problemelor

Figura 38 – Nivelurile ISE de competență  în rezolvarea problemelor 

low performer
(L)

moderate performer
(M)

high performer
(H)

low performer
(L)

moderate performer
(M)

high performer
(H)
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5.2.4 Example de formulare a întrebărilor de rezolvare a problemelor     
 (PSQ) pentru scenariul educațional Surse de energie regenerabilă

Figura 39 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții – Adăugarea Întrebărilor de Rezolvare a Problemelor la Lecția/Scenariul ISE

Nivelul de rezol-
va-re a proble-
melor

Explorarea și 
Înțelegerea Reprezentarea și Formularea Planificarea și Executarea Monitorizarea și 

Reflecția

Întreba-rea 1
De ce ar trebui să 
luam în considerare 
energia regenerabilă?

Ce domenii trebuie să fie luate în 
considerație pentru ca  înlocui-
rea surselor de energie să aibă 
succes?

Ce consecințe poate avea 
creșterea prețului energiei 
electrice?

Ce avantaje are utilizarea 
unei simulări în locul unui 
sistem din lumea reală?

Nivel înalt
Pentru că suntem 
responsabili pentru 
viitorul nostru.

Din cauza interdependențelor 
aspectelor sociale, economice și 
ecologice ce trebuie să fie luate 
în considerare.

Guvernul trebuie să se gân-
dească la cum să elibereze 
cetățenii și companiile care 
nu își pot permite prețuri mai 
mari de o povară.

Datorită învățării prin 
încercare și eroare elevii 
capătă o înțelegere mai 
profundă a conținutului.

Nivel mediu

Deoarece cetățenii 
responsabili trebuie să 
fie informați și să poată 
discuta problemele 
actuale

Este important să nu se piardă 
locuri de muncă și să se ofere 
alternative sau reconversia 
profesională angajaților. De 
asemenea, investitorii trebuie să 
fie recrutați.

Furnizarea energiei este un 
factor economic important. 
Companiile pot amenința cu 
migrarea către o locație mai 
eficientă cu cost scăzut al 
producerii energiei.

Pentru că nu este posibilă 
manipularea condițiilor 
din lumea reală în același 
mod ca și într-o simulare.
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5.3 Rezultatele Evaluării formative  
 și Întrebări de rezolvare  
 a problemelor

Pentru a sprijini cadrele didactice în evaluarea elevilor 
lor, portalul ISE oferă posibilitatea de a vizualiza rezultatele 
evaluării elevilor, atât individual cât și ca un întreg.

5.3.1 Accesul către rezultatele elevilor la Evaluare
În orice moment după rularea unui Scenariu Educațional 

cu elevii, rezultatele evaluării lor pot fi accesate făcând clic 
pe ‘Link Profesor’ și realizând conectarea cu același nume 
și e-mail folosite pentru furnizarea lecției respetive, apoi 
apăsând pe fila ‘Evaluare’ din partea de sus a paginii (Fi-
gura  40).

Alte patru file vor apărea, oferind oportunitatea de a putea 

fi accesate atât rezolvarea problemelor, cât și rezultatele 
evaluării formative ale clasei (Figura 41).

5.3.2 Rezultatele elevilor în Rezolvarea Problemelor
Există două moduri prin care se pot observa rezultatele 

elevilor în rezolvarea problemelor Prima filă din stânga (Fi-
gura 42 – [1]) permite vizualizarea numărului de întrebări 
la care fiecare elev a răspuns și la ce nivel. (ex. Figura 42 
– [2]).

A doua filă din stânga (Figura 43 – [1]) prezintă o analiză 
a rezultatelor pentru întreaga clasă. Spre exemplu, graficul 
din Figura 43 arată procentajul răspunsurilor completate 
de întreaga clasă la nivelurile Scăzut, Mediu și Ridicat în 
relație cu rezultatele medii echivalente din PISA 2012 pen-
tru întreaga țară (în cazul în care acestea există) și respec-
tiv pentru toate țările din OECD.

Nivel scăzut Pentru că e foarte pre-
zent în mass-media.

Oamenii trebuie să fie bine 
pregătiți pentru schimbare în 
aprovizionarea cu energie. 
Deci, este foarte important să 
se promoveze schimbarea și 
să se spună oamenilor ce este 
necesar.

Oamenii devin nemulțumiți 
pentru că ei trebuie să plă-
tească mai mulți bani pentru 
energia electrică.

Pentru că este amuzant 
ca elevii să se joace cu 
o simulare, ei fiind astfel  
mai motivați să învețe.

Întreba-rea 2 CO2 este o problemă 
deoarece… 

Care este cel mai bun mod de a 
începe o schimbare in aprovizio-
narea cu energie?

Ce se întâmplă dacă o 
centrală electrică este oprită 
fără a fi înlocuită?

Discuția despre energiile 
regenerabile și, de ase-
menea, simularea ignora 
mulți factori importanți.

Nivel înalt

CO2 se acumilează în 
atmosferă și prin refle-
xii succesive menține 
radiația termică în 
atmosferă, ceea ce 
contribuie la amplifica-
rea efectului de seră.

Schimbarea în aprovizionarea 
cu energie va fi mai ușoară și 
mai rapidă atunci când va trebui 
produsă mai puțină energie.

Aprovizionarea cu energie 
este un factor economic im-
portant. Lipsa de aprovizio-
nare cu energie sigură poate 
duce la degenerarea unei 
țări foarte dezvoltate.

Utilizarea combustibililor 
fosili pentru producerea 
de energie termică și 
transport.

Nivel mediu
CO2 este responsabil 
pentru apariția schim-
bărilor climatice.

Este important să se reducă 
consumul de energie

Producția de energie nu este 
garantată. 

Importanța cogenerării de 
căldură și de electricitate

Nivel scăzut CO2 este dăunător 
mediului înconjurător.

Un prim pas ar fi să se stingă 
lumina atunci când se părăsește 
camera. 

Orașele se scufundă în 
întuneric

Utilizarea cărbunilor 
pentru grătar. 
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Figura 40 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții – Accesarea rezultatelor evaluării

Figura 41 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții – Vizualizarea rezultatelor de evaluare

Figura 42 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții – Rezultatele elevului X  în Rezolvarea Problemelor 

1

2



46 Inspiring Science Education Ghidul profesorului

Figura 44 – Rezultatele Evaluării Formative pentru elev  

Figura 43 – Instrumentul ISE pentru creare de lecții –Rezultatele clasei în Rezolvarea Problemelor comparativ cu  PISA

5.3.3 Rezultatele Evaluării Formative ale  
 clasei/elevului

Cea de a treia filă face trimitere la rezultatele Evaluării 
Formative, unde se poate observa procentul răspunsurilor 
corecte/greșite pentru fiecare întrebare de evaluare, atât 

pentru fiecare elev în parte, cât și pentru întreaga clasă. 
În plus, fiecare elev este prezentat cu rezultatele întrebă-

rilor evaluării formative, atât cu răspunsurile sale, cât și cu 
răspunsurile clasei ca un întreg. (Figura 44).
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