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   B U L E T I N  I N F O R M A T I V

REZULTATELE
CERCETĂRII WOGA 

Abordarea problemelor dificile necesită
cunoașterea originii și profunzimii
acestora. O informare realizată de UNESCO,
intitulată
Spargerea codului, a arătat situația actuală
în ceea ce privește educația fetelor și
femeilor în domeniile STIM, însă proiectul
nostru a dorit să cunoască și percepția
elevilor asupra acestei probleme.
Sondajul nostru a arătat că 16% dintre elevi
nu au fost în stare să numească o singură
femeie de știință, și peste jumătate dintre
ei nici măcar nu știau cine a fost Marie
Curie.
Când au fost întrebați despre femeile de
știință din propria țară, rezultatele au fost
și mai proaste. Italia a avut cel mai bun
rezultat, cu 22% dintre elevii intervievați
care nu au putut numi nicio femeie de
știință națională, urmată de Spania, cu 62%,
România, cu 83%, și, în fine, Irlanda, unde
91% dintre elevi nu cunoșteau nicio femeie
de știință irlandeză.
Cu toate acestea, majoritatea studenților
consideră, de asemenea, că reprezentarea
mai scăzută a femeilor în domeniile STIM
este legată de lipsa modelelor de urmat sau
de stereotipuri.
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Proiectul nostru urmărește să
îmbunătățească aceste rezultate prin
intermediul gamificării care ajută la
oferirea acestor modele.
Chiar dacă 60% dintre profesori nu au
folosit niciodată gamificarea ca metodă
în cadrul orelor de STIM, aceștia sunt de
acord că ar dori mai multă formare în
acest domeniu.
În prezent, cea mai utilizată metodă în
clasă a fost învățarea prin cooperare, pe
care 77% dintre profesori au folosit-o.
Cu ajutorul proiectului WoGa, am putea
să creștem cunoștințele profesorilor
despre gamificare și să îi ajutăm să își
îmbunătățească orele de curs, astfel
încât să putem vedea rezultate mai bune
în viitoarele sondaje privind percepția
femeilor de știință și a femeilor din
domeniile STIM.

https://womenhackthegame.eu/


PREDARE STIM ÎN
CONTEXTUL COVID-19:
CÂTEVA IDEI ȘI
SFATURI DESPRE CUM
SE POT ADAPTA
PROFESORII

Indiferent dacă se află într-un mediu de
învățare în persoană, hibrid sau la
distanță, profesorii de științe și STIM se
confruntă cu o multitudine de provocări
atunci când planifică învățarea științelor
în contextul COVID-19. Accesul la
tehnologie și lipsa activităților practice
au fost printre problemele evidențiate de
profesori în legătură cu impactul
închiderii școlilor în urma crizei COVID-
19 asupra predării și învățării științelor,
potrivit cercetării realizate de Centrul
pentru promovarea predării și învățării
STIM (CASTeL) al DCU. Studiul a
intervievat 269 de profesori (163 de
profesori de nivel secundar și 106 de
nivel primar) din toată Irlanda, în
perioada iunie-iulie, pentru a identifica
impactul închiderii școlilor din cauza
crizei COVID-19 asupra predării și
învățării științelor, punând un accent
deosebit pe activitățile practice.

Deși, cu siguranță, nu va exista un mod
„corect" sau „greșit" de a preda științele
în viitor, următoarele idei și sfaturi vor
ajuta la furnizarea unei experiențe de
învățare STIM sigure și atractive în lunile
următoare, în special în timp ce
planificăm noul an școlar.
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Pentru mulți profesori și elevi, experiențele
de laborator în persoană ar putea fi limitate
sau întrerupte în viitorul apropiat, astfel că
este important pentru profesori să găsească
modalități de a menține elevii implicați în
procesul de învățare. Furnizarea de date reale
pe care elevii să le analizeze și sprijinirea
participării lor la procesul de descoperire
științifică sunt două modalități de a face
acest lucru. În cazul în care elevii nu pot
colecta fizic propriile date în timpul
investigațiilor de laborator, profesorii le pot
oferi posibilitatea de a viziona videoclipuri
sau simulări ale investigațiilor și tehnicilor de
laborator care au loc și apoi le pot oferi date
reale de laborator pentru a le analiza. Acest
lucru îi va ajuta pe elevi să se implice în
practici științifice, cum ar fi elaborarea de
predicții pe baza observațiilor și analizei
datelor, și va avea un impact mult mai mare
decât simpla ascultare a unei prelegeri. În
cazul în care elevii învață de la distanță, este
important ca aceștia să poată participa cu
ușurință la procesul de descoperire științifică.
În calitate de profesor, încercați să
încorporați obiecte de uz casnic obișnuite în
investigații, precum și să îi faceți pe elevi să
profite cât mai mult posibil de lumea naturală.
Acest lucru ar putea include participarea
elevilor la oportunități de învățare practică, în
aer liber, în care să exploreze solul, frunzele
sau alte elemente ușor de găsit în casele lor
sau în jurul acestora.

Ca parte a proiectului WOGA, am elaborat un
nou Ghid metodologic care va fi disponibil din
octombrie 2021 și sperăm că va oferi
perspective și sfaturi viitoare pentru a ajuta
profesorii în călătoria lor de predare STIM.

„Cu cât ne putem concentra mai clar atenția asupra minunilor și
realităților universului care ne înconjoară, cu atât mai puțin vom
avea pofta de a distruge.”
(Rachel Carson - biolog marin - SUA)

https://womenhackthegame.eu/
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DEZVOLTAREA METODOLOGIEI DE
FORMARE 
DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE DE
FORMARE ȘI MATERIALE EDUCAȚIONALE
PENTRU PROFESORI 
 

FORMAREA PROFESORILOR 
ACTIVITĂȚI LA CLASĂ ÎN ȘCOLI,
LUCRÂND CU PROFESORII ȘI ELEVII
HACK DAYS
EVALUARE ȘI VALIDARE 
EVENIMENTE

INEUROPA SRL (IT)

@womenhackthegame

SUNTEȚI INTERESAT?
 

CE URMEAZĂ?
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DESCOPERIRE ȘI
EXPERIMENTARE. PUNE LA
DISPOZIȚIA CADRELOR
DIDACTICE ȘI A ȘCOLILOR
RESURSE EDUCAȚIONALE
ȘI REALIZEAZĂ
INTERVENȚII DE
SENSIBILIZARE ȘI DE
FORMARE LA CLASĂ.

CERCETAREA ȘI MUNCA ÎN
CLASĂ. DESCOPERIREA ȘI
CERCETAREA FEMEILOR
ILUSTRE ȘI DE ȘTIINȚĂ CARE
AU AVUT UN ROL RELEVANT
ÎN DEZVOLTAREA
SOCIETĂȚII.

CREAREA ȘI REZOLVAREA
PROIECTELOR (HACK DAY).
DEZVOLTAREA UNEI IDEI
SAU A UNUI PRODUS CARE
SĂ FACĂ VIZIBIL ROLUL
RELEVANT AL FEMEILOR ȘI
PREZENTAREA ACESTUIA ÎN
CADRUL HACK DAY.
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DOWNLOAD
 WoGa leaflet

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă
pentru orice fel de utilizare a informațiilor conținute în ea.

CONTACTAȚI-NE

I
U

L
I

E
 2

0
2

1
Î

N
C

E
P

Â
N

D
 D

I
N

 S
E

P
T

E
M

B
R

I
E

2
0

2
1

FUNDACIÓN RIOJANA PARA
LA INNOVACIÓN (ES)

ESCIENCIA  (ES)

FUTURE IN PERSPECTIVE
LTD (IE)

SPEKTRUM EDUCATIONAL
CENTER (RO) 

https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-EN.pdf
mailto:ineuropa@ineuropa.info
https://womenhackthegame.eu/
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-EN.pdf
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-EN.pdf
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-EN.pdf
mailto:m.yanguas@fundacioninnovacionrioja.com
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:jennifer@fipl.ie
mailto:agyorfi@sec.ro
mailto:agyorfi@sec.ro

