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10 EXEMPLE DE INSTRUMENTE DE GAMIFICARE ȘI
EDUCAȚIE STIM

De-a lungul acestui ghid, am afirmat că gamificarea în predarea STIM nu
implică neapărat utilizarea de noi instrumente sau aplicații, dar este
adevărat că, datorită TIC, astăzi avem acces la multe opțiuni pe care le
putem folosi. Iată 10 exemple pe care le puteți folosi pentru a vă gamifica
orele de STIM.

Pear Deck (Puntea de pere) este un
instrument care ne permite să creăm
prezentări interactive și să le împărtășim prin
accesarea contului Google în cadrul unui cod
pentru elevii noștri, permițându-le să
interacționeze de pe orice dispozitiv. 

Edmodo este o aplicație care creează un
punct de întâlnire online pentru profesori și
elevi. Este un instrument de micro-blogging
specific utilizării în clasă. Este un sistem
închis, astfel încât profesorii și elevii să poată
comunica, să facă schimb de linkuri și
documente într-un mediu sigur. Este un loc
sigur pentru a gestiona și evalua sarcinile. 

Vă permite să creați diferite tipuri de întrebări
și răspunsuri într-un mod foarte intuitiv și este
potrivit pentru toate vârstele. Puteți să vă
creați Kahoot-ul de la zero, să editați un
șablon sau să personalizați Kahoot-uri
existente create de alții. Va trebui să creați
un profil de utilizator și, în funcție de tipul de
profil (profesor, academie, elev sau familie),
să accesați funcții mai mult în funcție de
nevoile dvs.
 

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

PEAR DECK 1.

2. EDMODO

3. KAHOOT!

https://womenhackthegame.eu/
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Acesta are acces diferit pentru studenți și
profesori. Permite crearea de chestionare sau
sondaje la care elevii răspund în timp real de
pe orice dispozitiv (telefoane inteligente,
tablete, laptopuri...). Chiar clasifică
rezultatele, astfel încât poate fi folosit ca
instrument de evaluare. În plus, există diferite
opțiuni pentru a-i motiva pe elevi: de la
întrebări de tip „adevărat-fals” la întrebări
rapide în care pot vedea care grup avansează
mai repede.

Genially (Genial) este un instrument online
care dă viață conținutului. Acest instrument
vă poate ajuta să finalizați rapid rezultate
spectaculoase, dându-le viață prin
interactivitate și animație. Aplicat în domeniul
educației, acesta își propune să facă din
învățare un proces mai exploratoriu și mai
stimulativ.

Acest site găzduiește conținut atractiv,
inclusiv științe și studii sociale. Videoclipurile
și imaginile aduc conținutul la viață și îl fac
real pentru elevi.

Acest site prezintă o mare varietate de
proiecte STIM pentru uz educațional în clasă.

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

4. SOCRATIVE

5. GENIALLY

6. PROIECTUL EXPLORE

7. ENGINEERS IN THE CLASSROOM (INGINERII ÎN SALA DE CLASĂ)

https://womenhackthegame.eu/
https://www.nationalgeographic.org/education/engineers-in-the-classroom/?ar_a=7
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Acest site oferă informații și
resurse legate de inovațiile
finanțate de NSF care evidențiază
practici și instrumente promițătoare
în sprijinul unei educații STIM
eficiente în școli și programe.

Această organizație nord-americană se
angajează să informeze și să încurajeze
fetele să urmeze cariere în domeniul STIM. În
cadrul acesteia, veți găsi multe resurse
valoroase.

Acest site web oferă activități
și resurse pentru elevi,
părinți și profesori care sunt
planificate pentru a-i
entuziasma pe adolescenți
cu privire la STIM.

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

8. SUCCESSFUL STEM EDUCATION (EDUCAȚIE STIM DE SUCCES)

9. NATIONAL GIRLS COLLABORATIVE PROJECT (PROIECTUL NAȚIONAL DE
COLABORARE PENTRU FETE)

10. CARNEGIE STEM GIRLS (FETELE CARNEGIE STIM)

https://womenhackthegame.eu/
http://www.successfulstemeducation.org/
https://ngcproject.org/
https://carnegiestemgirls.org/

