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CREŞTEREA AUTOEFICACITĂŢII PROFESORILOR DE
ŞTIINŢE PRIN ABORDAREA BAZATĂ PE
INVESTIGAŢIE ŞTIINŢIFICĂ
GABRIEL GORGHIU 1 , LAURA MONICA GORGHIU1
Rezumat. Proiectul PROFILES - Profesionalizarea carierei
didactice prin promovarea instruirii orientată către reflecţie, investigaţie
ştiinţifică şi cultură ştiinţifică, finanţat prin programul european FP7 al
Comisiei Europene, urmăreşte promovarea Educaţiei bazate pe investigaţie
ştiinţifică (IBSE - Inquiry-based Science Education), propunând o abordare
originală care constă în acordarea unei atenţii speciale creşterii
autoeficacităţii profesorilor de Ştiinţe. În principiu, autoeficacitatea
percepută reprezintă încrederea fiecăruia dintre noi în capacitatea de a
produce un nivel de performanţă aşteptat în raport cu o sarcină specificată.
În cazul profesorilor de Ştiinţe, autoeficacitatea constă în creşterea
competenţelor şi încrederii în predare, într-o manieră semnificativă din
punct de vedere educaţional, şi care să aibă ca finalitate creşterea motivaţiei
elevilor.
În fapt, proiectul PROFILES (mai ales prin Programul de formare
propus: PROFILES – Educaţie prin Ştiinţe) urmăreşte să ofere profesorilor
o abordare care să modifice modul de predare a Ştiinţelor în şcoli, dar şi a
implicării într-o reţea de tip cunoaştere de bune practici, împreună cu ceilalţi
participanţi. Filozofia PROFILES are ca punct de plecare recunoaşterea
nevoii elevilor de a învăţa subiecte relevante, provocatoare şi care să ofere
satisfacţii, prin implicare în dezvoltarea competenţelor educaţionale din
întregul spectru de învăţare, prin abordarea bazată pe investigaţie ştiinţifică.
Dezvoltarea profesională a profesorilor de Ştiinţe urmăreşte
sprijinirea profesorilor în identificarea unor noi modalităţi de a îmbunătăţi
motivaţia intrinsecă (relevanţă, semnificaţie, importanţă, aşa cum sunt ele
percepute de elevi) şi extrinsecă (încurajarea din partea profesorului,
atmosfera din clasă) a elevilor de a învăţa Ştiinţele. În acest mod, proiectul
încearcă să ghideze profesorii în a face predarea Ştiinţelor în şcoli mai
semnificativă, în contexte culturale specifice. Astfel, dezvoltarea
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profesională include intervenţii ale profesorilor în şcoală, promovarea
învăţării bazate pe investigaţie şi implicarea elevilor în rezolvarea ştiinţifică
şi creativă de probleme, precum şi în procedurile socio-ştiinţifice de luare a
deciziilor. În acest fel, predarea se realizează utilizând materiale existente de
predare a Ştiinţelor, care pot fi adaptate, după caz, de către profesori.
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PLEDOARIE PENTRU UN CURRICULUM INTEGRAT
LUMINIŢA MIHAELA DRĂGHICESCU 1 , GABRIEL GORGHIU1,
LAURA MONICA GORGHIU 1, ANA MARIA PETRESCU1
Rezumat. Schimbările profunde care acompaniază parcursul
societăţii postmoderne, obligă la o reconsiderare a teoriilor şi practicilor
educaţionale, la angajarea altor referenţiale axiologice, obligă la
transformări profunde, produse - înainte de toate - înlăuntrul fiinţei noastre,
în mentalitatea noastră.
Practic, pentru o raportare şi o adaptare optimă la lumea în care
trăim, trebuie să „spargem” tiparele disciplinelor (ori curriculum-ul actual
este unul centrat pe discipline) şi să creăm „punţi” între acestea, încercând
să sesizăm şi ceea ce se află „dincolo de discipline”.
Acesta este, de altfel, obiectivul major al programului de formare
continuă PROFILES – Educaţie prin Ştiinţe, dezvoltat în cadrul
proiectului PROFILES (SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
5.2.2.1 - SiS-2010-2.2.1 Grant agreement no.: 266589) Profesionalizarea carierei didactice prin promovarea instruirii orientată
către reflecţie, investigaţie ştiinţifică şi cultură ştiinţifică. Acest program
urmăreşte formarea/dezvoltarea competenţelor profesional-didactice ale
profesorilor de Ştiinţe (chimie, fizică şi biologie), privind instruirea bazată
pe investigaţie ştiinţifică, valorificarea potenţialităţilor şi a experienţelor
individuale ale elevilor, abordarea integrată a temelor aferente domeniului
Ştiinţe şi realizarea unui demers educaţional în acord cu principiile
paradigmei constructiviste. Considerăm că problematica specifică
domeniului Ştiinţe (integrând disciplinele Chimie, Fizică, Biologie) poate fi
abordată în manieră integrată, curriculum-ul şcolar fiind susceptibil de a fi
proiectat multi-/inter-/transdiciplinar, facilitându-se astfel înţelegerea
proceselor şi fenomenelor fizice, chimice şi biologice vitale pentru a
menţine un mediu natural sanogen.
Procedând în această manieră, este propusă realizarea unei educaţie
pentru şi prin ştiinţǎ de calitate, centrată pe competenţe, promovând un
curriculum integrat care îşi subsumează conţinuturile ştiinţifice de bazǎ,
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precum şi abilităţile, deprinderile practice, atitudinile şi valorile specifice
Ştiinţelor.
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PROGRAMUL DE FORMARE PROFILES –
OPORTUNITATE DE PERFECŢIONARE
PROFESIONALĂ ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI
LAURA MONICA GORGHIU 1 , GABRIEL GORGHIU1, LUMINIŢA
DRĂGHICESCU1, CRINELA DUMITRESCU1, RADU LUCIAN
OLTEANU1
Rezumat. Unul din obiectivele cheie definite în Strategia de
dezvoltare a sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului
didactic din România este profesionalizarea carierei didactice. Nevoia de
formare continuă în cariera didactică, ce presupune o pregătire specifică,
susţinută de acumulări teoretice şi practice a devenit o imperios necesară,
acest fapt datorându-se evoluţiei înregistrate în domeniul ştiinţelor în
ultimele decenii. Astfel, s-a dovedit că succesul procesului de reformă ce se
derulează în prezent în învăţământul preuniversitar românesc depinde, în
mod hotărâtor, de calitatea programelor de formare continuă a personalului
didactic, de proiectarea şi derularea programelor pentru formarea şi
dezvoltarea competenţelor specifice standardelor funcţiei didactice.
Programul “PROFILES - Educaţie prin Ştiinţe”, destinat
perfecţionării activităţii cadrelor didactice, se derulează în cadrul proiectului
PROFILES - Profesionalizarea carierei didactice prin promovarea
instruirii orientată către reflecţie, investigaţie ştiinţifică şi cultură
ştiinţifică (SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 5.2.2.1 - SiS-20102.2.1 Grant agreement no.: 266589), un proiect european care îşi propune să
pună bazele unei reţele de colaborare menită să ofere cadrelor didactice şi de
cercetare interesate de domeniul Ştiinţelor posibilitatea de a coopera activ,
prin promovarea schimbului de idei şi a materialelor de formare specifice
domeniului, prin diseminarea celor mai bune practici, organizarea de
seminarii, workshop-uri etc.
Programul “PROFILES - Educaţie prin Ştiinţe” contribuie la
modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei în învăţământul
preuniversitar, oferta de formare propusă asigurând cadrelor didactice
specializate în domeniul Ştiinţelor (chimie, fizică, biologie), oportunitatea
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de perfecţionare profesională şi dezvoltare a carierei. Acest program îşi
propune realizarea următoarelor obiective: formarea / dezvoltarea
competenţelor profesional-didactice privind instruirea bazată pe investigaţie
ştiinţifică; valorificarea potenţialităţilor şi a experienţelor individuale ale
elevilor; abordarea integrată a temelor aferente domeniului Ştiinţe;
realizarea unui demers educaţional în acord cu principiile paradigmei
constructiviste.
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SOLUŢIILE ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI - ESTE APA
INOFENSIVĂ?
ALEXANDRA GABRIELA MARINESCU 1
Rezumat. Lucrarea prezintă un modul didactic realizat în cadrul
cursului de formare continuă PROFILES – Educaţie prin Ştiinţe, propunând
un set de activităţi, conceput pentru a fi implementat la nivel liceal (clasa a
IX-a), permiţând elevilor să înveţe despre: duritatea apei, compoziţia apei
dure, efectele folosirii / consumării apei dure asupra diferitelor aparate
casnice, respectiv asupra organismului uman, produsele folosite pentru
îndepărtarea pietrei, metodele folosite pentru a preveni apariţia pietrelor la
rinichi (calculilor renali).
În urma implementării modulului, elevii au dobândit cunoştinţe
despre un fenomen cunoscut din viaţa curentă, „ce este apa dură?“ Ei au
reuşit să identifice cauzele depunerilor de piatră, compoziţia apei dure,
efectele folosirii acesteia, produsele folosite pentru îndepărtarea depunerilor
de piatră, reacţiile chimice care stau la baza acestor procese şi să-şi explice
formarea calculilor renali.
În acelaşi timp, implementarea modulului a condus la dezvoltarea
din partea elevilor a unor abilităţi de comunicare, de a prezenta observaţiile
experimentale efectuate practic şi de a folosi limbajul chimic si biologic în
enunţuri adecvate, de interpretare a rezultatelor experimentale obţinute,
precum şi a unor abilităţi de a lucra în echipă, de a prelua diferite roluri şi
responsabilităţi, de a înţelege rolurile şi relaţiile în cadrul grupului.
Modulul PROFILES „Soluţiile în viaţa de zi cu zi - este apa
inofensivă?” a condus şi la dezvoltarea unor capacităţi şi deprinderi
intelectuale ale elevilor, aceştia dovedind dezvoltarea gândirii logice,
intuitive şi creative. De asemenea, s-a remarcat şi formarea unor abilităţi de
recunoaştere a naturii unei probleme şi de aplicare a algoritmilor în
rezolvarea de probleme teoretice sau practice.
Practic, implementarea modulului PROFILES „Soluţiile în viaţa de
zi cu zi - este apa inofensivă?” a evidenţiat formarea la nivelul elevilor a
unor competenţe în efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor
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caracteristici, proprietăţi, relaţii, în asumarea unor responsabilităţi pentru
efectuarea unor sarcini scrise sau verbale, dezvoltând astfel capacitatea de
cercetare şi de studiu autonom.
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DE CE MĂ “ARDE” STOMACUL? E TIMPUL SĂ DĂM
MAI MULTĂ IMPORTANŢĂ ALIMENTAŢIEI ŞI
IMPLICIT DIGESTIEI SĂNĂTOASE
RODICA RĂCĂŞANU
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Rezumat. În discuţiile cotidiene auzim despre modificarea valorilor
pH-ului în cazul ploilor acide sau despre balanţa pH-ului produselor
cosmetice, sau despre procesele acido-bazice din organismul uman. În
cadrul modulului PROFILES „De ce mă arde stomacul?“ elevii aplică
noţiunile teoretice, întâlnite la orele de chimie si biologie, în practică,
definind noţiunea de pH, determinând pH-ul unor soluţii apoase, stabilind şi
identificând caracterul chimic al unor substanţe, descoperind utilizările
practice ale acizilor şi bazelor, importanţa acestora pentru organismul uman,
şi totodată, dezvoltă abilităţi şi deprinderi de utilizare a instrumentarului de
laborator, de a manipula reactivi chimici, dezvoltă abilităţi de lucru în grup.
Tema se încadrează într-un nivel al integrării curriculare
interdisciplinare. Este stimulată învăţarea activă, lucrul colaborativ,
învăţarea bazată pe experiment, pentru sarcini de lucru de tip aplicativ,
pentru crearea de parcursuri de învăţare diferenţiate referitoare - în general la deschiderile pe care le oferă noile tehnologii către demersuri didactice de
tip constructivist şi centrate pe elev. În cadrul evaluării, accentul cade pe
valorificarea cunoştinţelor, şi doar în mică măsură pe reproducerea lor, pe
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor, formarea abilităţilor, a unei ierarhii
de valori, schimbarea atitudinilor. În acest mod, fiecare elev îşi va găsi
locul, fiecare va avea ocazia să se facă util şi va putea să obţină rezultate
bune. Acest modul permite elevilor să înveţe despre: (a) Ce este digestia şi
ce rol au acizii în digestie?; (b) Care sunt alimentele cele mai neprietenoase
pentru sistemul digestiv?; (c) Când apar senzaţiile de disconfort
abdominal?; (d) Cum acţionează antiacizii gastrici?.
Premisa învăţării prin cooperare este aceea conform căreia, elevii
care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele
din chimie si biologie în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi
timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. Se formează şi se
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dezvoltă capacităţi de investigare, se stimulează inteligenţa interpersonală
care se referă la abilitatea de a comunica cu celălalt, de a primi sprijin atunci
când ai nevoie, de a oferi ajutor, la priceperea de a rezolva probleme
practice. Stimularea în sarcină este îmbunătăţită datorită prezenţei altora.
Profesorul se integrează în activitatea colaborativă a elevilor, oferind ajutor,
ori animând şi stimulând activitatea.
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ESTE NATURALĂ HRANA PLANTELOR? CE SE
ÎNTÂMPLĂ CU SUBSTANȚELE DIZOLVATE ÎN PÂNZA
FREATICĂ?
NICULINA ZUGA 1
Rezumat. Ne încântă pretutindeni şi oricând... Existenţa lor face
posibilă viaţa celorlalte fiinţe de pe această planetă…
Pornind de la ideea că plantele sunt organisme care îşi pregătesc
singure hrana din substanţe minerale, apă şi dioxid de carbon, în cadrul
procesului de fotosinteză, în cadrul acestui Modul PROFILES elevii
investighează ce se întâmplă atunci când hrana nu mai este suficientă şi
dacă ea este sau nu naturală întotdeauna. Iniţial, elevilor li s-au prezentat
conţinuturile curriculare, s-a făcut împărţirea elevilor în 4 grupe de învăţare
(alcătuite din 6 experţi) - fiecare grupă cuprinzând un fizician, un chimist,
un biolog, un om de ştiinţă, un informatician şi un raportor -, şi li s-au
indicat sursele de informare, în vederea desfăşurării cu succes a demersului
investigativ care trebuie să elucideze următoarea sarcină propusă:
Părinţii unui elev sunt proprietari ai 2 sere de garoafe. Numărul
florilor obţinut în primii ani a fost considerabil, chiar mai mare decât cifra
preconizată. În ultimii doi ani, numărul de flori a fost foarte mic.
Proprietarii se gândesc să renunţe la acest tip de afacere chiar dacă au
investit foarte mult în ea. Tu cum crezi că s-ar remedia problema? Ce crezi
că ar trebui investigat în această nefericită situaţie? După părerea ta,
merită făcută investigaţia sau trebuie să se renunţe la cultura de garoafe, şi
pe acelaşi teren să se încerce altceva?
În cadrul activităţii, elevii au lucrat pe grupe şi individual - chimiştii
au studiat substanţele care constituie hrana plantelor, fizicienii au analizat
tensiunea superficială a apei, biologii au investigat capilaritatea, iar oamenii
de ştiinţă au făcut o tratare trans-disciplinară a hranei plantelor.
Informaticienii s-au ocupat de înregistrarea datelor, de prelucrarea acestora,
de realizarea unor materiale, de prezentarea acestora în cadrul altor
activităţi didactice.
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Elevii au investigat modul în care plantele îşi îndeplinesc funcţia de
nutriţie (ceea ce presupune studii experimentale ale fotosintezei, ale
respiraţiei şi transpiraţiei plantelor), de ce picăturile de apă sunt rotunde,
cum se mişcă apa: curge în jos atrasă de forţa de gravitaţie, iar forţa sa de
cădere poate fi transformată în energie electrică, este capabilă să urce de-a
lungul capilarelor din plante, transportând hrana, asigurându-le astfel
condiţiile optime de viaţă.
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BIOLOGIE-CHIMIE-FIZICĂ – ȘTIINȚE ȘI ȘTIINȚA DE
A FACE ȘTIINȚĂ
DORU-CĂTĂLIN BADIU 1
Rezumat. Fiecare dintre noi suntem beneficiarii unui sistem de
învățământ viu, care se află în continuă transformare și organizare, sistem
care are ca repere științele educației. Ca profesor de școală, se cuvine să
amintesc deschizătorii de drumuri de la Universitatea Valahia din
Târgoviște, care, într-un cadru organizat și elegant, ne-au oferit posibilitatea
de a parcurge mai multe module cu privire la Educația prin (și pentru)
Științe.
Programul de formare derulat în cadrul proiectului FP7 PROFILES
(5.2.2.1 - SiS-2010-2.2.1 Grant agreement no.: 266589) - Profesionalizarea
carierei didactice prin promovarea instruirii orientată către reflecţie,
investigaţie ştiinţifică şi cultură ştiinţifică, la care am participat la începutul
acestui an, ne-a pus în fața unor noi provocări - provocări la care atât elevii
cât și profesorii trebuie să răspundă zilnic: cât de divergente sau
convergente sunt biologia, chimia și fizica astăzi?
Alegerea temei de dezbatere la clasă și în afara clasei nu a constituit
o problemă pentru niciunul dintre participanții de la cursuri și seminarii.
Personal, alegerea temei a constituit o motivație pentru a afla mai multe
despre ceea ce se-ntâmplă zilnic în jurul nostru - accidente cauzate de
utilizarea curentului electric, titlul modulului PROFILES propus fiind:
Investigarea cauzelor ce conduc la apariția accidentelor provocate de
utilizarea curentului electric - Cât de periculoasă este utilizarea
electricității?, Câte vieți pot fi salvate cu ajutorul defibrilatorului automat?.
Metoda de lucru aleasă, a profesorului constructivist, în care multe
din cunoștințele anterioare ale elevilor se împletesc într-un mod coerent și
plăcut sub forma unor ghiduri de utilizare (elev, profesor), unde activitățile
sunt urmărite secvențial și unitar în același timp în cadrul grupului școlar, a
permis celor mai mulți dintre învățăcei să-și etaleze abilitățile de
documentare și prezentare argumentată a materialelor.
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Prin realizarea unor programe școlare și manuale la disciplinele
menționate, mai atent corelate între ele și (mai ales) cu precădere axate pe
schimbările tehnologice care se produc în lume, folosind metode didactice
active, putem capta atenția și concentra pregătirea elevilor, astfel încât
aceștia să conștientizeze nevoia unei învăţări de calitate și spori șansele de a
reuși pe piața muncii.
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AR PUTEA UN CUPLU STERIL SĂ CONCEAPĂ UN
COPIL?
MIHAELA ANGHEL 1
Rezumat. Lucrarea prezintă o implementare a unui modul didactic
tip PROFILES, propunând un set de activităţi, conceput pentru a fi
implementat la nivel liceal (clasele a X-a / a XI-a), permiţând elevilor
abordarea unei probleme de actualitate în România şi anume sterilitatea la
cuplurile tinere. Elevii trebuie să investigheze cazul unui cuplu tânăr care, în
ciuda încercărilor de peste un an, nu reuşeşte să conceapă un copil. Aceste
activităţi oferă elevilor posibilitatea de a investiga acest caz în etape
succesive, din aproape în aproape. În prima etapă, elevii vor studia
anatomia şi fiziologia sistemului reproducător uman apelând la diverse surse
de informare. Informaţiile colectate în această primă etapă reprezintă
noţiunile de bază pe care se vor construi celelalte etape ale investigaţiei. În
această etapă elevii vor aborda alcătuirea sistemului reproducător uman,
funcţionarea acestuia şi aspecte legate de ciclul ovarian feminin.
În etapa a doua a activităţii, elevii vor aborda subiecte precum:
concepţia, dezvoltarea intrauterină, regulile ce trebuie respectate de către
viitorii părinţi pentru a avea un copil sănătos. Elevii vor colecta informaţii
din manual, atlasul de anatomie şi din site-urile web propuse pentru a
înţelege cât mai bine aceste subiecte.
Etapa a treia oferă elevilor posibilitatea de a investiga cauzele de
infertilitate masculină şi feminină, accesând o serie de site-uri propuse.
Elevii vor prezenta cele mai importante cauze de infertilitate, corelându-le
cu informaţiile colectate în etapa a treia.
În partea a patra, elevii îşi asumă rolul de experţi (medic, biolog,
preot, avocat al drepturilor omului) pentru a dezbate oportunitatea apelării
cuplului la tehnica fertilizării in vitro. Elevii vor lucra în grupe de câte patru
şi vor trebui să îşi argumenteze foarte bine răspunsurile folosind informaţiile
din site-urile indicate. La final, fiecare grupă va prezenta în faţa clasei
rezultatul muncii în echipă: răspunsul bine argumentat pentru cuplul cu
probleme de fertilitate.
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INTEGRAREA TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE AL
ȘTIINȚELOR NATURII - NOI CERINȚE PENTRU
FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
IULIAN BREZEANU 1

Rezumat. Provocările societății informaționale de la începutul
mileniului trei impun modernizarea sistemelor educaționale și ridicarea
calității acestora. Printre tendințele inovatoare care s-au impus în ultimul
timp se numără dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiilor
informației și a comunicațiilor (TIC), deopotrivă pentru elevi și cadre
didactice. Dezvoltarea unor programe de formare continuă generaliste,
destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, nu se mai
dovedeşte adecvată atunci când obiectivul formării îl constituie integrarea
tehnicilor și tehnologiilor TIC direct în procesul de predare–învățare–
evaluare. Pentru maximizarea eficienței formării se impune abordarea unor
pregătiri diferențiate, cu grupuri țintă selecționate pe grupe de specializări.
În lucrare se face o trecere în revistă sintetică a bunelor practici
europene privind formarea continuă a profesorilor pe baza paradigmei de
mai sus. Ulterior sunt prezentate două experiențe românești similare,
implementate în cadrul a două proiecte POSDRU cu finanțare europeană, și
destinate cadrelor didactice care predau discipline din aria Ştiințelor naturii.
Sunt prezentate particularitățile curriculumului propus, bazat pe
organizarea activităților în sistem blended–learning, caracteristicile
sistemului de management al învățării utilizat, implementat pe o platformă
software Moodle, și tehnologiile informatice abordate – aplicații Web 2.0,
social networking, multimedia și aplicații de instrumentație virtuală.
Concluziile urmăresc să evidențieze plusurile și minusurile programelor de
formare continuă analizate, cât și posibile direcții pentru perfecționarea
viitoare a acestora.
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