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DESPRE PROIECTUL

SALiS

Participarea Republicii Moldova în proiectul Tempus SALiS este realizată de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE) şi Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, fiind o instituţie de importanţă naţională de cercetare în domeniul educaţiei, de învăţământ postuniversitar pe lângă Ministerul Educaţiei,
şi în subordonarea Academiei de Ştiinţe ca coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, are drept direcţie de cercetare valorificarea resurselor umane naturale
şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.
În realizarea priorităţilor sale strategice, IŞE participă în proiecte de cercetare internaţionale, unul dintre care fiind Proiectul SALiS (Student Active Learing in Science) –
Tempus SALiS prevăzut pentru anii 2010-2012.
IŞE este unul dintre partenerii din cadrul consorţiului
SALiS, care promovează eficient obiectivele înaintate de
către proiect. Astfel, se pledează pentru dezvoltarea în
parteneriat a curriculumului
formării continue, a modulelor de predare şi a conceptului de implementare a SALiS
prin intermediul activităţilor
de laborator.
Proiectul SALiS are ca scop promovarea predării “ştiinţelor” printr-o implicare mai
activă a elevilor în învăţarea experimentală la orele de fizică, chimie și biologie. Proiectul intenţionează să promoveze instruirea problematizată prin intermediul lucrului
în laborator ca fiind unul dintre fundamentele abordărilor moderne curriculare şi metodologice în predarea “ştiinţelor”. Drept consecință, se va asigura formarea la elevi a
competenţelor cognitive de ordin superior, o mai bună învăţare a conceptelor ştiinţifice,
şi înţelegerea mai profundă a științei, ca atare.
Scopul major al proiectului SALiS este
promovarea şi susținerea educaţiei ştiinţifice moderne în cadrul ţărilor participante prin
consolidarea procesului de predare și învățare
a științelor bazate pe cercetare, şi implicare activă a elevilor.
Obiectivul specific ce derivă din acest
scop este dezvoltarea curricula și a modulelor de formare continuă în contextul filosofiei
SALiS promovată în cadrul cursurilor de formare

3

salis rom.indd 3

09.02.2012 17:51:34

continuă a profesorilor din cadrul Universităților
beneficiare de SALiS.
În acest sens, consorţiul de parteneri SALiS ţările beneficiare din Uniunea Europeană cum sunt
Germania, Irlanda şi Bulgaria, și țările partenere
cum sunt Moldova, Israel, Georgia vor dezvolta în
comun curriculumul de formare continuă, module
de predare, materiale didactice, şi un concept de
punere în aplicare a Salis prin utilizarea echipamentului de laborator necostisitor.

Pachetul de lucru 1:
Dezvoltarea curriculum-ului SALiS şi a modulelor de formare continuă din cadrul universităţii beneficiare de SALiS
Proiectul SALIS necesită dezvoltarea curriculumului de formare a profesorilor, care
va lua în considerare dimensiunile şi necesităţile locale/naţionale şi internaţionale. Dezvoltarea curriculum-ului se va baza pe abordările moderne îndreptate spre rezultatele
procesului axat pe Înţelegerea prin Proiect/Design, unde competenţele generice şi de
specialitate vor fi identificate drept obiective curriculare. Dezvoltarea curriculei pentru
cursuri vor fi adaptate în funcţie de rezultatele identificate în mod clar. Scenariile de
utilizare a laboratoarelor vor fi dezvoltate.
Dezvoltarea curriculumului va urma ciclul de Dezvoltare-Pilotare-Evaluare-Reglare
fină-Implementare-Recenzie. Primele schiţe ale materialelor curriculare şi cursurilor
necesită a fi pilotate în grupuri selectate de profesori ale disciplinelor de biologie, chimie
şi fizică. Datele vor fi colectate în timpul şi după procesul de pilotare care va permite
ajustarea curriculumului la evidenţele furnizate.

Pachetul de lucru 2:
Dotarea laboratoarelor SALiS în ţările beneficiare de SALiS
În vederea aplicării efective a curriculum-ului Salis instituţiile beneficiare vor dota
laboratoarele de formare şi vor stabili proceduri clare de utilizare şi de întreţinere a acestora. Iniţial, cu ajutorul partenerilor din UE va fi dezvoltată lista de echipamente în acord
cu obiectivele curriculare. Listele urmează să fie folosite de către specialiştii de achiziţii
publice din cadrul universităţilor beneficiare din Republica Moldova, Georgia şi Israel.
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Strategiile vor fi aplicate în baza utilizării echipamentului necostisitor în cadrul lucrului de laborator al elevilor, a abordărilor de tip micro, şi a produselor chimice cu
potenţial dăunător sau periculos pentru mediu.
În timpul şi după instalarea echipamentului vor fi elaborate ghiduri detaliate care
vor descrie procedee de utilizare a laboratoarelor ce vizează problemele de securitate,
logistică şi întreţinere.
Materialele instructive ale curriculum-ului care descriu activitățile de laborator trebuie să fie dezvoltate într-un mod separat.

Pachetul de lucru 3:
Instruirea personalului din ţările beneficiare SALiS
În cursul proiectului, echipa SALiS va oferi stagii de
formare pentru personalul şi profesorii din ţările beneficiare. Personalul va fi instruit în domeniul metodelor
de învăţare activă de dezvoltare a competenţelor generale, cum ar fi: gîndirea critică, discuţii de tip întrebări şi
răspunsuri, scris, citit; precum şi competenţele specifice
legate de activităţile ştiinţifice, cum ar fi: utilizarea instrumentelor şi a materialelor de laborator în efectuarea
experimentului ştiinţific (dezvoltarea de ipoteze, estimarea, deducţia, observarea procedurii experimentale
reale, înregistrarea de date, analiza datelor).
Instruirea va acoperi principalele teme în chimie, fizică şi biologie, precum şi chestiuni legate de educaţia ştiinţifică integratoare, cum ar fi utilizarea experimentelor fizice,
pentru a explica mai multe fenomene biologice. Ghidul ce cuprinde utilizarea instrumentelor, a materialelor şi instrucţiunilor de comportare în cadrul laboratorului va fi
elaborat şi diseminat printre participanţii instruiţi.
De asemenea, vor fi organizate vizite ale partenerilor din ţările beneficiare în laboratoarele din universităţile din Bremen, Limerick, Plovdiv şi Berlin, pentru participarea la
activităţile de formare în cadrul ţărilor din UE.

Pachetul de lucru 4:
Implementarea
Urmînd faza de pilotare a proiectului după finalizarea curriculum-ului SALiS, universităţile
beneficiare vor încorpora curriculum-ul SALiS în
catalogul oficial de oferte. Cursurile Salis vor fi
anunţate cadrelor didactice de biologie, chimie și
fizică. Partenerii din UE, de asemenea, vor pune în
aplicare modulele de formare SALiS a profesorilor
de ştiinţe şi vor oferi traininguri în cadrul instituţiilor lor.
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Pachetul de lucru 5:
Diseminarea și Durabilitatea
Pentru ca proiectul SALiS să aibă un impact
în domeniul educației în ţările beneficiare pe o
scară largă, universităţile partenere vor coopera
strîns cu părţile principale ale proiectului. Mijloacele de comunicare vor fi diversificate în
scopul de a obţine rezultate maxime. Instrumentul-cheie de comunicare va fi site-ul web
SALiS, care va descrie activităţile-cheie ale partenerilor şi va servi o colecție a celor mai bune
practici.
În vederea conştientizării comunicării principiilor SALiS, planul va include distribuirea
de materiale tipărite (broşuri, pliante, rapoarte) care va descrie beneficiile și capacităţile
dezvoltate de SALiS principalelor părţi interesate şi recruţi posibili ai programului.
Promovarea proiectului SALiS va fi susţinută de către conferinţa finală care va avea
loc cu puţin timp înainte de încheierea proiectului, găzduind participanţii şi principalele
părţi interesate din fiecare ţară parteneră. Conferinţa va aborda filosofia Salis, rezultatele proiectului, cele mai bune practici şi dezvoltarea viitoare a serviciilor care urmează
să fie furnizate de către parteneri.
În scopul asigurării durabilității, în cadrul unui număr de facultăți ale tuturor
instituțiilor beneficiare se vor organiza sesiuni de instruire prin prizma SALIS. Gestionarea eficientă a cunoștiințelor va fi realizată cu ajutorul documentării atente a curriculumului, a programelor școlare, ghidurilor curriculare, ghidurilor de laborator și a
programelor de formare.

Pachetul de lucru 6:
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
Asigurarea calităţii şi evaluarea atît a
procesului, cît și a rezultatelor proiectului
SALiS va implica o abordare pe mai multe
niveluri. Fiecare proces (de exemplu, dezvoltarea curriculumului, dezvoltarea listei
de echipamente de laborator, traininguri)
va fi evaluat la nivel local şi internaţional.
La nivel local, partenerii locali (universităţile din Israel, Moldova şi Georgia) vor evalua reciproc, într-un mod oficial, progresele
înregistrate în cadrul proiectului. Vor fi furnizate mecanismele interne de asigurare a
calităţii în vederea adoptării curriculumului şi a programelor şcolare.
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Faza-pilot va fi evaluată cu ajutorul instrumentelor elaborate anterior şi prin intermediul folosirii elevilor drept asistenţi în cadrul procesului de instruire. La nivel internaţional progresul SALiS va fi ghidat şi evaluat de către partenerii din UE.
Birourile Tempus vor fi de asemenea asigurate cu rapoarte periodice de progres.
Activitățile și rezultatele evaluărilor realizate vor fi publicate pe paginile web ale programului SALiS.

Pachetul de lucru 7:
Managementul proiectului
Proiectul va fi condus de Universitatea de
Stat din Ilia (ISU), Georgia. Instituţia a manifestat rezultate extinse ale proiectelor internationale, inclusiv proiectele TEMPUS. Ea
este un furnizor important de programe de
formare a cadrelor didactice din Georgia şi
este cunoscută pentru abordările inovatoare în educaţia şi dezvoltarea curriculumului. ISU va coordona procesele de dezvoltare, management, evaluare și diseminare a
proiectului SALiS.
Coordonarea cu partenerii din UE se va
face de prof. dr. Ingo Eilks, Universitatea din
Bremen.
Universitatea din Bremen va coordona
vizitele în UE a reprezentanților țărilor beneficiare, dezvoltarea programelor de formare
de către partenerii din UE, şi alte eforturi realizate de către experţii UE.
Fiecare instituţie beneficiară SALiS va
avea echipe de coordonare, constituite din
profesori, asistenţi de laborator şi personalul
financiar / de achiziţii publice. Echipele de
coordonare se vor întâlni în mod regulat (cel
puţin o dată pe lună), pentru a discuta despre evoluţiile şi sarcinile viitoare.
Procesele-verbale ale reuniunilor de coordonare trebuie să fie elaborate şi prezentate
la managementul de top al universităţilor.

prof. dr. Ingo Eilks,
Universitatea din Bremen,
Dep. de Biologie şi Chimie,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
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Ţările Uniunii
Europene

GERMANIA

- Universitatea din
Bremen
- Universitatea
Liberă din Berlin

IRLANDA

BULGARIA

- Universitatea din
Limerick, Centrul
Naţional de Excelenţă în Matematică
şi Ştiinţă

- Universitatea din
Plovdiv

Ţările Partenere

GEORGIA

MOLDOVA

ISRAEL

- Universitatea de
Stat din Ilia
- Universitatea de
Stat Akaki Tsereteli

- Universitatea
Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
- Instititul de Ştiinţe
ale Educaţiei

- Colegiul Academic
Arab al Educaţiei
- Universitatea din
Haifa
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REALIZ+RI }N CADRUL PROIECTULUI

SALiS

Activitatea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în proiectul
SALiS a fost realizată în mai multe direcţii:
• Dezvoltarea Curriculumului SALiS şi modulelor de formare pentru Universităţile SALiS;
• Echipamentul Laboratorului SALiS în ţările beneficiare
SALiS;
• Formarea personalului/cadrelor în ţările beneficiare SALiS;
• Implementarea;
• Diseminarea şi Durabilitatea;
• Evaluarea şi asigurarea calităţii;
• Management.
Activitatea în proiectul SALiS a început în februarie 2011. Conform planului proiectului s-au realizat urmatoarele măsuri:
1. Dezvoltarea Curriculumului SALiS şi modulelor de formare
pentru Universităţile SALiS
Pe parcursul realizării obiectivelor propuse de proiect s-au efectuat un şir de acţiuni
cum sunt:
a) A fost modernizat curriculumul la disciplinele de chimie, fizică, biologie pentru
şcoala generală, realizîndu-se:
• analiza şi evaluarea currriculei existente în şcoală;
• formarea grupelor de experţi pentru modernizarea curriculumului şcolar;
• elaborarea metodologiei de modernizare;
• modernizarea curriculumului;
• elaborarea curriculumului pentru instituţiile şcolare;
• dezbaterea curriculumului la catedrele IŞE cu pedagogii de la cursurile de formare;
Modernizarea curriculumului şcolar la aceste discipline a fost realizată în contextul
formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică care este caracteristică acestei discipline.
Ne-am condus de ideea că cunoaşterea ştiinţifică, reprezintă un sistem de acţiuni care
pentru a fi realizată ca proces, necesită din partea elevului efectuarea unui complex de
activităţi intelectuale. Aceste activităţi pun accentul pe un raţionament bazat pe principiile cunoaşterii dialectice şi a principiilor cunoaşterii epistemologice. Raţionamentul
dialectic pune accent pe categoriile dialectice: unitatea şi lupta contrariilor, transformărilor cantitative în calitative; negarea negaţiei, iar gîndirea epistemologică - pe legităţile epistemologice: de la general la particular; de la simplu la complex; de la fenomen
la esenţă; cauză-efect. Respectarea acestor categorii filosofice eficientizează realizarea
procesului de cunoaştere ştiinţifică în cadrul orelor de fizică, chimie, biologie.
În acest sens, cunoaşterea ştiinţifică are o configuraţie raţionalistă şi pragmatică specifică domeniului respectiv de cunoaştere. Din aceste considerente educaţia ştiinţifică a elevilor prin intermediul căreia se formează competenţa de cunoaştere ştiinţifică se sprijină
pe un suport metodologic şi un raţionament bazat pe observare, experiment şi deducţie.
Competenţa de cunoaştere ştiinţifică, fiind o competenţă generală, a fost definită în
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felul următor: „un ansamblu integrat de resurse interne ale elevului, comune disciplinelor
şcolare fizica, biologia, chimia, axate pe interacţiuni ale raţionamentului dialectic, gîndirii
epistemologice, utilizării limbajului ştiinţific şi al unui comportament adecvat, mobilizat
în vederea rezolvării unor situaţii semnificative, modelate pedagogic”.
Competenţa de cunoaştere ştiinţifică propusă pentru curriculum este constituită din
următoarele competenţe specifice:
• competenţa de achiziţii intelectuale;
• competenţa de investigaţie ştiinţifică;
• competenţa de comunicare limbaj ştiinţific;
• competenţa de achiziţii pragmatice;
• competenţa de protecţie a mediului ambiant şi cultura sănătăţii personale.
Aceste competenţe se coraportează direct cu conţinuturile ştiinţifice, specifice unui
anumit domeniu al disciplinei fizică, chimie, biologie.
Competenţa de cunoaştere ştiinţifică specifică disciplinei şcolare, parcurge în formarea ei patru etape succesive: etapa I – cunoştinţe fundamentale; etapa II – cunoştinţe
funcţionale, etapa III – cunoştinţe interiorizate şi etapa IV – cunoştinţe exteriorizate.
Astfel, proiectarea didactică din perspectiva formării acestei competenţe la un capitol
de conţinut pune accentul pe aceste etape de formare, iar activităţile didactice la fiecare
etapă să fie centrate pe implementarea activă a elevilor în procesul educaţional.
Pentru ca un elev să-şi formeze competenţa de cunoaştere ştiinţifică ca achiziţie finală este necesar ca el:
• să stăpînească un ansamblu de cunoştinţe fundamentale în dependenţă de problema care va trebui rezolvată;
• să-şi formeze deprinderi de a utiliza aceste cunoştinţe în situaţii concrete, pentru
a le înţelege, realizînd astfel funcţionalitatea lor;
• să rezolve diverse situaţii – problemă, conştientizînd în aşa mod funcţionalitatea
cunoştinţelor într-o viziune proprie;
• să rezolve situaţii semnificative în diverse contexte care reprezintă anumite probleme complexe din viaţa cotidiană, manifestînd comportamente/atitudini conform achiziţiilor finale - competenţe.
Fiecare din noi este determinat de ceea ce cunoaşte, iar cunoaşterea este o caracteristică a societăţii în care trăim. Actualmente profunzimea cunoaşterii ştiinţifice este imensă, iar evoluţiile tehnologice au loc foarte rapid. Astfel, la momentul actual competenţa
de cunoaştere ştiinţifică este o valoare incontestabilă în formarea personalităţii elevului
şi o necesitate vădită într-o eră a schimbării permanente.
b) S-a modernizat curriculumul pentru formarea continuă a profesorilor de fizică,
chimie, biologie, realizîndu-se următoarele:
• analiza curriculumului pentru formarea profesorilor;
• constatarea nivelului de formare a cadrelor didactice prin acest curriculum, pentru implicarea activă a tinerilor în ştiinţă;
• consultarea grupelor de experţi, pentru elaborarea curriculumului la fizică, chimie, biologie întru formarea cadrelor didactice;
• elaborarea curriculumului pentru cadrele didactice;
• dezvoltarea curriculumului la mesele rotunde organizate pentru cadrele didactice;
• dezbaterea curriculumului la catedrele IŞE.
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Curriculumul modernizat pentru formarea continuă a profesorilor include:
• preliminarii (mod de organizare);
• repere conceptuale – plasarea personalităţii elevului în centrul preocupărilor prin
activism ştiinţific şi inovator;
• dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice (competenţa epistemologică, managerială, comunicativă, de investigare, metacognitivă);
• administrarea cursurilor de formare continuă - modulele: Psihopedagogia; Axiologia şi Praxiologia; Utilizarea TIC, implementarea soft-urilor educaţionale şi
implicarea în cercetarea ştiinţifică;
• sugestii metodologice (trainingul, seminarul, consultaţia metodică, investigarea,
argumentarea SWOT, problematizarea etc.);
• sugestii de evaluare;
• referinţe bibliografice.
Curriculumul-cadru, elaborat pentru cadrele didactice, este tradus în limba engleză.
Programa şcolară este un compartiment amplu al curriculumului disciplinară la fizică, chimie, biologie. S-au dezvoltat principiile programei şcolare curente spre formarea
competenţelor de cercetare. Au fost propuse noi principii pentru dezvoltarea tehnologiilor educaţionale (principiile interactivităţii, centrării pe cel care învaţă, educaţiei incluzive etc.) În general, în R. Moldova după trecerea la curriculumul şcolar nu se foloseşte
aparte cuvîntul programă şcolară.
La capitolul materiale de formare s-au propus pentru fiecare disciplină: conţinuturi
de experimente biologice, chimice, fizice, unele metodologii de cercetare care nu inludeau curricula existentă, forme de analiză şi evaluare. Aceste materiale de formare sunt
elaborate pentru pedagogii care vin la cursurile de perfecţionare şi sunt în concordanţă
cu curricula pentru gimnaziu şi liceu. Materialele date au fost incluse ca exemple în ghidurile pentru pedagogi.
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Au fost elaborate 3 ghiduri de implementare a curriculumului pentru disciplinele
fizică, biologie, chimie care vizează formarea cadrelor didactice prin metodologii de dezvoltare a competenţelor de cercetare, de implementare a metodelor interactive în pocesul de instruire, de planificare curentă şi de lungă durată.
La etapa actuală s-a creat website-ul proiectului. Sunt pregătite materialele pentru
includerea în pagina web a scopului proiectului, conţinutul proiectului, materiale publicitare, curriculumul pentru elevi, curriculumul pentru pedagogi, conţinutul materialelor pentru experimente, ghidurile pentru pedagogi ş.a.
Au fost organizate împreună cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei cursuri de formare la care au participat din partea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei 10
persoane care sunt pregătite pentru realizarea cursurilor la disciplinele biologie, fizică,
chimie prin prisma SALiS.
2. Echipamentul Laboratorului SALiS în ţările beneficiare SALiS
În vederea elaborării listei echipamentului s-au efectuat următoarele acţiuni:
• au fost studiate instituţiile care oferă servicii de echipare;
• au fost analizate prospecte a peste 20 de firme prestatoare de servicii de acest gen;
• au fost vizitate 4 instituţii de învăţămînt care dispun de laboratoare performante;
• au fost realizate dezbateri cu experţi (profesori de chimie, fizică, biologie) privitor
la necesităţile de acoperire a obiectivelor curriculare cu echipament;
• au fost elaborate listele de echipament. (lista echipamentelor se anexează, anexa 4)
Lista echipamentului procurat prevede acoperirea obiectivelor de realizare a cercetărilor (experimentelor) în mecanică, optică, electrostatică cu surse alternative energetice,
biologia moleculară ş.a.
În vederea procurării echipamentului pentru laborator:
• a fost pregătit concursul pentru desiminarea în presă a condiţiilor concursului;
• a fost organizat concursul;
• a fost organizat lucrul pentru achiziţionarea echipamentului;
• a fost determinat cîştigătorul concursului;
• s-a lucrat cu cîştigătorul pentru calitatea echipamentului.
În vederea instalării echipamentului s-au realizat următoarele acţiuni:
• au fost determinate încăperile pentru laboratoare;
• s-au organizat condiţii pentru laboratoare, instalarea unor componente din echipament;
• s-au efectuat reparaţii capitale;
• s-au asigurat laboratoarele cu apă, lavoare, energie electrică, termică;
• s-au efectuat acţiuni care au cerut coordonarea cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor;
• s-a procurat pentru laboratorul de chimie echipament suplimentar decît cel prevăzut (cu finanţare din partea Ministerului Educaţiei).
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3. Formarea personalului/cadrelor în ţările beneficiare SALiS
În perioada 21-22 februarie 2011, la Bremen, Germania au fost instruiţi coordonatorii de proiect, discutînd planificarea în detalii a activităţilor în cadrul proiectului SALiS.
Subiectele care au fost discutate au vizat filosofia proiectului, principiile şi obiectivele lui,
dezvoltarea modulelor de formare SALiS, schimbul de experienţă şi resursele, planificarea procesului de formare, finanţarea proiectului, bugetul şi administraţia.

Stagiul de formare, Bremen, Germania, februarie, 2011
În perioada 17-20 octombrie 2011, s-au desfăşurat stagii de formare, organizate de
partenerii beneficiari ai proiectului SALiS din Irlanda. Stagiile au vizat: instruirea metodelor de învăţare activă a ştiinţelor, prin predarea curriculumului SALiS şi utilizarea
efectivă a laboratoarelor SALiS.

Seminar de instruire, Limerick, Irlanda, octombrie 2011
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Stagiul de formare, Limerick, Irlanda, octombrie 2011
În perioada 24-28 octombrie, la Chişinău, IŞE în partenariat cu UAŞM a găzduit seminarul de instruire, organizat de către experţii din ţările beneficiare Salis - Germania,
Irlanda, Bulgaria, pentru cadrele didactice la disciplinele fizică, chimie, biologie, implicate în proiect.
În cadrul prelegerilor şi a şedinţelor de lucru au fost discutate următoarele conţinuturi:
1. Tendinţele contemporane ale educaţiei ştiinţifice prin învăţărea activă a elevului.
2. Creşterea motivaţiei şi interesul în educaţia ştiinţifică.
3. Instruirea problematizată şi prin cooperare în educaţia ştiinţifică.
4. Folosirea utilajului necostisitor în cadrul experimentului ştiinţific.
Acest stagiu de formare a contribuit la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
în vederea formării competenţelor de predare a ştiinţelor exacte prin implicare activă a
elevului în procesul de învăţare.

Seminar de formare, Chişinău, Moldova, octombrie, 2011
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4. Implementarea
Acţiunile de bază pentru implementare sunt prevăzute pentru anul viitor. În această
perioadă au fost realizate un şir de activităţi de implementare:
• informarea colaboratorilor institutului problemele proiectului SALiS;
• dezbateri ale curricula şi a ghidurilor cu profesorii aflaţi la cursuri de formare în
cadrul IŞE;
• pregătirea condiţiilor pentru realizarea curriculumului propus ş.a.
5. Diseminarea şi Durabilitatea
În scopul diseminării informaţiei despre obiectivele proiectului a avut loc:
• familiarizarea membrilor Consiliului Ştiinţifico-Didactic al IŞE referitor la proiectul SALiS, prezentîndu-se obiectivele proiectului;
• organizarea şedinţelor de informare despre proiectul SALiS la catedrele „Matematică şi Ştiinţe” şi „Psihopedagogie şi Management Educaţional”;
• organizarea şedinţelor de lucru în vederea realizării curriculumului şcolar la disciplinele fizică, chimie, biologie şi a ghidurilor de implementare a curriculumului;
• informaţia a fost transmisă la Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Educaţiei;
• sunt pregătite pliante informative despre SALiS.
6. Evaluarea şi asigurarea calităţii
În scopul de a oferi asigurarea calităţii, curricula şi ghidurile elabortate eu fost discutate la cursurile de formare din cadrul IŞE.
7. Management
Proiectul SALiS în IŞE este cordonat de dr. conf. univ. Lilia Pogolşa şi prof. univ. dr.
hab. Nicolae Bucun, care gestionează dezvoltarea, evaluarea, managementul şi diseminarea experienţelor şi materialelor create în cadrul proiectului.
Astfel, s-au realizat acţiuni manageriale privind:
a) dezvoltarea programei şcolare (curricula disciplinară):
• consultarea experţilor pentru dezvoltarea programei şcolare;
• discuţii la catedre vederea dezvoltării curriculumului şcolar;
• stabilirea aspectelor de dezvoltare a componentelor de cercetare a studenţilor;
• dezvoltarea ghidului (determinarea echipei de experţi; stabilirea structurii ghidului; consultarea experţilor în dezvoltarea ghidului pe problemele competenţelor
de cercetare şi implicare în cercetare a studenţilor);
b) achiziţionarea echipamentului de laborator a inclus un număr imens de acţiuni manageriale:
• consultări cu organele de stat în achiziţionarea echipamentului;
• organizarea concursurilor şi promovarea prin diferite ministere a rezultatelor
concursurilor;
• argumentarea necesităţii echipamentelor pentru dezvoltarea laboratorului la nivelul instituţiilor de achiziţionare;
• corespondenţa cu instituţiile de achiziţionare;

15

salis rom.indd 15

09.02.2012 17:51:41

c) acţiuni manageriale generale:
• selectarea persoanelor pentru formare;
• consultarea lor în conţinutul proiectului SALiS;
• realizarea acţiunilor financiare;
• evaluarea calităţii materialelor de instruire;
• monitorizarea acţiunilor prevăzute de proiect.
O atenţie deosibită a fost acordată elaborării curricula disciplinară, ghidurilor pentru
pedagogi şi achiziţionării echipamentului pentru laboratoare.
Perspective şi planuri de viitor:
În perioada ce urmează activitatea IŞE în cadrul proiectului Salis va fi orientată spre atingerea rezultatelor în domeniul: formarea personalului în managementul
laboratorului; stabilirea aranjamentelor în vederea durabilităţii proiectului; dezvoltarea curruculumului final; evaluarea pilot; realizarea sondajului despre curriculum,
materialelor pentru studenţi; formarea cadrelor didactice prin prizma Salis.
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Ludmila
Frantuzan,
cerc. şt., dr. în ped.
Experienţă: Executant de proiecte de
cercetare instituţionale: „Probleme generale ale formării
şi dezvoltării competenţelor şcolare în
domeniul ştiinţelor
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Experienţă: Participant
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