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1. Cât de interesaţi sunteţi să învăţaţi despre următoarele subiecte, pe parcursul lecţiilor 
de Ştiinţe? 

 
2. Ce părere aveţi despre predarea Ştiinţelor în şcoală? 

Foarte 
interesat 

Interesat Neinteresat 

a. Substanţe chimice. Proprietăţi şi reactivitate chimică.    

b. 
Componentele corpului uman şi modul în care acesta 
funcţionează. 

   

c. 
Structura ADN-ului, genetică, ereditate şi modul în care 
genele ne influenţează dezvoltarea. 

   

d. Dezvoltarea şi reproducerea plantelor şi animalelor/oamenilor.    

e. Legăturile dintre ecosisteme (cu şi fără viaţă) şi Pământ.    

f. Atomi, molecule şi legături chimice.    

g. Lumina şi natura acesteia.     

h. Natura sunetelor şi proprietăţile lor.     

i. Structura celulei. Diviziunea celulară.     

j. Roboţi, maşini automate şi utilizarea lor pe parcursul vieţii.    

k. Electricitatea şi proprietăţile ei.    

l. Optica. Folosirea opticii în viaţa de zi cu zi.    

m. Structura Pământului.    

n. Vremea şi modificările climatice.    

o. Energie regenerabilă şi noi surse de energie.    

p. Utilizarea laserelor.    

q. Cum funcţionează radioul şi televizorul?      

r. Viaţa, moartea şi sufletul uman.     

s. De ce putem vedea curcubeul?    

t. Stratul de ozon şi cum poate fi el afectat de către oameni.    

u. 
Cum ne ajută tehnologia pentru gestionarea deşeurilor, 
 gunoaielor şi apelor uzate.  

   

v. 
Agricultura organică şi ecologică, fără utilizarea pesticidelor şi 
fertilizatorilor artificiali. 

   

w. 
Cum poate fi energia salvată şi folosită într-un mod mai 
eficient? 

   

x. Tehnologii în sănătate şi medicină.    

y. Ultimele invenţii şi descoperiri în ştiinţe.    

z. Nanotehnologia şi utilizarea ei în viaţa de zi cu zi.     

Da Poate Nu 

a. Ştiinţa predată în şcoală este o materie dificilă.     

b. 
Ştiinţa predată în şcoală mi-a deschis ochii către noi oportunităţi 
de carieră şi noi evenimente care au loc în jurul meu. 

   

c. Îmi plac ştiinţele  mai mult decât orice alt subiect.    

d. 
Lucrurile pe care le învăţ la şcoală pe parcursul orelor de 
Ştiinţe mă vor ajuta în viaţa de zi cu zi. 

   

e. 
Subiectele predate în scoală la lecţiile de Ştiinţe mi-au crescut 
curiozitatea în legătură cu lucrurile pe care nu ni le putem încă 
explica. 

   

f. 
Ştiinţa predată în şcoală mi-a îmbunătăţit gradul de apreciere 
pentru natură.  

   

g. 
Ştiinţa predată în şcoală reprezintă drumul meu către 
tehnologie şi  cunoaştere ştiinţifică. 
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3. Cred că o metodă mai bună de a învăţa mai multe despre ştiinţă şi tehnologie ar fi:  

(Vă rugăm să bifaţi metoda pe care o consideraţi mai potrivită) 

Asistând la lecţiile predate în clasă  

Citind cărţi şi alte materiale legate de ştiinţă  

Urmărind clipuri şi documentare  

Utilizând laboratoare şi experimente virtuale (simulate)  

Efectuând experimente reale   

Realizând o plimbare ghidată în natură   

Altele, vă rugăm să specificaţi… 

 

 

 

4. Preferaţi să utilizaţi calculatorul şi Internetul pentru a descoperi şi învăţa aspecte legate 

de subiecte de natură ştiinţifică?  

  Da   Nu 

 

Dacă răspunsul este “Da”, indicaţi ce tip de instrumente specifice aţi dori să utilizaţi: 

  Prezentări PowerPoint   Imagini   Videoclipuri      Experimente Virtuale 

 

Altele, vă rugăm să specificaţi… 

 

 

 

 

5. Precizaţi ce fel de medii specifice doriţi să folosiţi în acest scop: 

  Platforme dedicate  

învăţării unor subiecte  

de natură ştiinţifică 

  Reţele sociale precum 

Facebook, având incluse 

materiale ştiinţifice 

     Forumuri/ Grupuri de discuţii 

unde se discută subiecte de 

natură ştiinţifică 

 

Altele, vă rugăm să specificaţi… 

 

 

 

 

Vă mulţumim! 


