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CHESTIONAR ADRESAT PROFESORILOR CU PRIVIRE LA PREDAREA ŞTIINŢELOR / NANOTEHNOLOGIILOR  

 
1. Ce fel de subiecte în cadrul predării Ştiinţelor credeţi că ar fi mai atractive pentru elevi? (de exemplu: subiecte clasice de 
bază, probleme de importanţă globală, subiecte legate de tehnologie şi inovaţie, subiecte de o importanţă specială pentru 
viaţă şi îmbunătăţirea acesteia, subiecte cu caracter aplicativ în domeniul afacerilor, altele etc.).  
…………………………………………………………………………………………………..………………………………….……..…………….
.…………………………………………….…………………………………………………………………….…………...………………….……..
.……………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………...…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Care dintre subiectele extracurriculare ar trebui integrate în predarea Ştiinţelor? 
Care dintre subiectele extracurriculare credeţi că sunt importante şi/sau inovative? (de exemplu: relevanţa conexiunilor 
dintre Ştiinţe şi aplicabilitatea în domeniul afacerilor, cum ar fi electronică, surse de energie/combustibil, straturi 
anticorozive, instrumente biotehnologice etc.). Cum aţi îmbunătăţi balanţa dintre diferitele subiecte abordate în predarea 
Ştiinţelor? 

 

3. Aveţi cunoştinţe despre nanotehnologii?     Da      Nu 
 

Daca da, care din următoarele subiecte curriculare sunt legate de nanotehnologii? Da Nu Nu sunt sigur 

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.    

e. Modul în care oamenii, animalele, plantele şi mediul se află în interdependenţă.    

f. Atomi, molecule şi legături chimice.    

g. Lumina şi natura acesteia.    

h. Radioactivitatea şi efectele ei.    

i. Natura sunetului şi proprietăţile acestuia.    

j. Viteza şi relaţia dintre viteză, timp şi spaţiu.    

k. Structura celulei. Mitoza si meioza.    

l. Maşini simple şi modul în care acestea ne uşurează viaţa.    

m. Electricitatea şi proprietăţile ei.    

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

o. Structura Pământului şi cum au loc cutremurele.    

p. Norii, ploaia şi vremea.    

r. Energie sustenabilă şi sursele acesteia.    

s. Căldura şi temperatura.    

t. Tehnologia şi interacţiunea sa cu Ştiinţa.    

Altele:  
 

Cu totul 
de acord 

De 
acord 

Nu sunt 
de acord 

a. Instrumentele optice şi funcţionarea acestora    

b. Utilizarea laserelor    

c. Capacitatea CD-urilor şi DVD-urilor de a stoca şi reda sunet şi imagine    

d. Agricultura organică şi ecologică fără a se utiliza pesticide şi fertilizatori artificiali    

e. Cum funcţionează radioul şi televiziunea    

f. Cum pot fi utilizate telefoanele mobile pentru a trimite şi primi mesaje    

g. Viaţa, moartea şi sufletul uman.    

h. De ce putem vedea curcubeul?    

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

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

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

l. Cum poate tehnologia genetică să prevină maladiile    

m. Ultimele invenţii şi descoperiri în ştiinţă şi tehnologie.    

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

Altele: 
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4. Ce teme specifice Ştiinţelor credeţi ca ar putea fi însoţite de experimente pentru un proces de învăţare 
semnificativ/permanent? 
................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
 
5. Educaţia în domeniul Ştiinţelor ar trebui să implice următoarele: 

 
6. Cele mai eficiente modalităţi de a preda subiectele de Ştiinţe într-o manieră modernă ar fi: 
 

 1 
Nu sunt de 

acord 

2 
Sunt parţial 

de acord 

3 
Sunt de 
acord 

4 
Sunt cu totul 

de acord 

Realizând lecţii în clasă     

Citind cărţi de ştiinţă     

Urmărind clipuri şi documentare     

Utilizând laboratoare şi experimente virtuale (simulate)     

Realizând experimente reale şi folosind aparate de măsură     

Urmărind clipuri cu experimente şi explicaţii     

Experimente mai puţin structurate     

Altele (vă rugăm să specificaţi): 
 

 
7. Vă rugăm să evaluaţi importanţa următoarelor instrumente dintr-un laborator virtual: 
 

 1 
Nu sunt de 

acord 

2 
Sunt parţial 

de acord 

3 
Sunt de 
acord 

4 
Sunt cu totul 

de acord 

Texte     

Imagini     

Cu totul 
de acord 

De 
acord 

Nu sunt 
de acord 

a. Conştientizarea elevilor asupra  Ştiinţelor ca şi domeniu nelimitat.     

b. Capabilitatea elevilor de a folosi eficient instrumentar ştiinţific.    

c. Capacitatea elevilor de a demonstra prin experimentare.    

d. Folosirea  adecvată a tehnologiei informaţiei.    

e. Expectanţa ca elevii să utilizeze corect terminologia ştiinţifică.    

f. Corelarea dintre învăţarea conceptelor ştiinţifice şi experienţele de zi cu zi.    

g. Ajutarea elevilor privind înţelegerea importanţei Ştiinţelor în aplicaţiile moderne de afaceri.    

h. Încurajarea elevilor pentru verificarea propriilor idei prin experiment.    

i. Instruirea elevilor referitor la înţelegerea conceptelor ştiinţifice.    

j. Recapitularea frecventă lecţiilor anterioare.    

k. 
Demonstrarea modului în care conceptele ştiinţifice învăţate în clasa au legătură cu fenomenele 
din lumea înconjurătoare şi din viaţa de zi cu zi. 

   

l. 
Oferirea de explicaţii elevilor asupra modului de utilizare a cunoştinţelor ştiinţifice şi importanţei 
activităţii  ştiinţifice. 

   

m. Ajutarea elevilor să conştientizeze beneficiile  ştiinţelor şi modul corect de aplicare a acestora.    

n. Conexiunea fiecărui concept nou de ceea ce elevii au învăţat anterior.    

o. Vizitarea unor companii de profil pentru sprijinirea procesului de învăţare.    

p. Efectuarea excursiilor/activităţilor de teren pentru sprijinirea procesului de învăţare.    

r. 
Dezvoltarea interesului personal pentru Ştiinţe (de exemplu găsirea unor subiecte noi şi 
incitante pentru îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe). 

   

s. 
Facilitarea elevilor de a integra în viaţa de zi cu zi problemele de importanţă mondială şi a 
realizările ştiinţifice/tehnologice. 

   

t. 
Conştientizarea elevilor despre importanţa nanotehnologiilor prin introducerea unor scurte 
discuţii la începutul fiecărei lecţii. 

   

u. 
Oferirea unor informări cu privire la realizările ştiinţifice actuale la nivel micro şi nano la 
începutul fiecărui capitol. 

   

Altele: 
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 1 
Nu sunt de 

acord 

2 
Sunt parţial 

de acord 

3 
Sunt de 
acord 

4 
Sunt cu totul 

de acord 

Videoclipuri     

Simulări     

Simulări interactive     

Proceduri pentru a efectua experimente cu elevii/studenţii     

Resurse din bibliotecă     

Altele (vă rugăm să specificaţi) 
 

 
8. Cum aţi prefera abordarea activităţilor de laborator? 
 

 1 
Nu sunt de 

acord 

2 
Sunt parţial 

de acord 

3 
Sunt de 
acord 

4 
Sunt cu totul 

de acord 

Activităţi de laborator care cuprind instrucţiuni step-by-step (de tip reţetă) pentru 
verificarea aspectelor ştiinţifice. 

    

Activităţi de laborator bazate pe investigare ştiinţifică, în care elevii decid cum 
realizează activitatea şi explorează lumea înconjurătoare pentru înţelege esenţa 
fenomenelor ştiinţifice.  

    

 
9. Care credeţi că ar trebui să fie activităţile desfăşurate în laborator? 
 

 1 
Nu sunt de 

acord 

2 
Sunt parţial 

de acord 

3 
Sunt de 
acord 

4 
Sunt cu totul 

de acord 

Elevii ar trebui să fie implicaţi în probleme cu caracter strict ştiinţific.     

Elevii ar trebui să fie capabili/să fie instruiţi să determine ce informaţii sunt necesare 
pentru a produce şi a evalua explicaţii ştiinţifice. 

    

Elevii ar trebui să fie capabili/să fie instruiţi să formuleze propriile lor explicaţii 
asupra rezultatelor pe care le obţin. 

    

Elevii ar trebui să fie capabili/să fie instruiţi să-şi lărgească propria cunoaştere şi 
să realizeze alte conexiuni cu alte situaţii similare. 

    

Elevii ar trebui să fie capabili/să fie instruiţi să comunice altor colegi rezultatele proprii 
obţinute prin intermediul rapoartelor scrise de laborator. 

    

Elevii ar trebui să fie capabili să acceseze experimente on-line care nu pot fi 
realizate într-un laborator.  

    

 
10. Dacă ar fi să vă organizaţi propriul laborator didactic, elevii ar trebui să fie capabili: 
 

 
11. În ce măsură ştiţi să utilizaţi instrumentele TIC în predarea subiectelor de Ştiinţe/Nanotehnologii?  
 

  puţin   mediu   bine   excelent 
 

12. În ce măsură puteţi implementa instrumentele TIC existente în predarea subiectelor de Ştiinţe/Nanotehnologii? 
 

  niciodată   uneori   des   oricând 

 1 
Nu sunt de 

acord 

2 
Sunt parţial 

de acord 

3 
Sunt de 
acord 

4 
Sunt cu totul 

de acord 

Să facă observaţii.     

Să formuleze întrebări.     

Să aibă acces la o bibliotecă on-line (pentru a accesa alte surse de informaţii).     

Să-şi planifice propria investigaţie.     

Să revizuiască ceea ce este deja cunoscut în lumina evidenţelor experimentale.      

Să folosească instrumente (virtuale) pentru a colecta, analiza şi interpreta date.     

Să propună răspunsuri, explicaţii şi predicţii.     

Să comunice rezultatele obţinute.     

Să identifice ipotezele corecte.     

Să folosească gândirea critică şi logică.     

Să ia în considerare explicaţii alternative.     
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13. Care este scopul utilizării experimentelor de nanotehnologii în clasă prin utilizarea instrumentelor TIC? 
 

 Pentru a permite elevilor să înţeleagă aspectele de bază ale nanotehnologiilor. 

 Pentru a oferi elevilor exemple din domeniul nanotehnologiilor. 

 Pentru a verifica ipoteze, teorii sau modele din domeniul nanootehnologiilor. 

 Pentru a creşte motivaţia  elevilor de a învăţa aspecte legate de nanotehnologii. 

 
14. Ce fel de instrumente TIC intenţionaţi să folosiţi pentru predarea experimentelor legate de Ştiinţe/Nanotehnologii în 
lecţiile dumneavoastră? 
 

  Prezentări PowerPoint    Imagini   Videoclipuri      Experimente virtuale  

 
Altele, vă rugăm să specificaţi… 
 
 
15. Evaluaţi, pe o scală de la 1 la 4, cât de importante credeţi că sunt instrumentele TIC în promovarea învăţării bazate 
pe investigaţie ştiinţifică în domeniul Ştiinţelor/Nanotehnologiilor? 
 

a) ca metodă de explicare a conceptului de „educaţie bazată pe investigaţie ştiinţifică” 1 2 3 4 

b) ca un mijloc pentru o mai bună planificare a unui experiment  1 2 3 4 

c) ca o metodă de ghidare a elevilor pentru a-şi explica aspecte ştiinţifice şi a propune ipoteze 
pentru investigare  

1 2 3 4 

d) ca o metodă de îmbunătăţire a creativităţii în procesul de predare-învăţare 1 2 3 4 

(Scala: 1 – deloc; 2 – foarte puţin; 3 – într-o anumită măsură; 4 – în mare măsură) 

 
16. Evaluaţi, pe o scală de la 1 la 4, cum consideraţi colaborarea prin intermediul instrumentelor TIC în predarea 
subiectelor legate de Ştiinţe/Nanotehnologii? 
 

a) ca o metodă de creştere a motivaţiei elevilor  1 2 3 4 

b) ca o metodă de a creşte atractivitatea conţinutului teoretic pentru elevi (folosind medii virtuale şi 
instrumente multimedia) 

1 2 3 4 

c) ca o metodă de a creşte sensibilitatea emoţională a elevilor (prin colaborarea directă a acestora) 1 2 3 4 

d) ca o metodă de promovare a creativităţii bazate pe lucru colaborativ  1 2 3 4 

(Scala: 1 – deloc; 2 – foarte puţin; 3 – într-o anumită măsură; 4 – în mare măsură) 
 
17. De unde vă selectaţi exemplele, atunci când pregătiţi experimente specifice pentru predarea 
Ştiinţelor/Nanotehnologiilor? 
 

 Din viaţa reală 

 Din Internet (spaţiul WWW) – vă rugăm să specificaţi câteva surse: 
 
 

 Din CD-uri/DVD-uri educaţionale – vă rugăm să specificaţi câteva titluri: 
 
 

 Ele sunt realizate de către mine – vă rugăm să oferiţi câteva detalii: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vă mulţumim! 
 


