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ROEDUSEIS-NET - o provocare 
în direcţia educaţiei ştiinţifice 
pentru şcolile din România

Cea de-a doua etapă a proiectului (ianuarie 2013-mai 
2013) are ca nucleu organizarea unor prime întâlniri între 
reprezentanţii şcolillor participante şi consorţiul proiectului. 
Invitaţi (grupul ţintă) la aceste întâlniri vor fi : persoanele din 
conducerea şi administraţia şcolilor, educatori, profesori ce 
predau în domenii conexe Ştiinţelor Pământului (fizică, 
geografie) pentru toate nivelele pre-universitare şi alte 
persoane interesate. Consorţiul va fi reprezentat de 
cercetători respectiv cadre didactice de la cele 3 instituţii 
partenere (INCDFP, UBB şi URBAN-INCERC). Întâlnirile vor 
fi organizate în fiecare şcoală având ca scop:

- Realizarea unui prim contact direct 
între “actorii” principali ai proiectului 
(profesori şi cercetători) în care să 
încercăm a defini cadrul de desfăşurare 
al următoarelor activităţi. Vom veni cu 
propuneri/ răspunsuri la întrebări 
precum:
ź   Cui se adresează materialele?
ź Cum se pot utiliza materialele 

realizate?
ź   Care este strategia de prezentare a lor către elevi?
….dar soluţia vom încerca să o găsim  
împreună cu profesorii.

-  P r e z e n t a r e a  m a t e r i a l e l o r  
educaţionale realizate în prima 
etapă a proiectului. Având în vedere  
volumul mare de informaţie cuprinsă în 
materiale ne vom centra pe expunerea 
planului pe bază căruia au fost 
elaborate aceste materiale, structura  
lor şi realizarea câtorva activităţi practice care vor fi 
prezentate profesorilor. În mod opţional pot participa la acest 
modul şi un grup de elevi selectat de către profesori. 

Workshop-urile şcolare se vor 
desfăşura în perioada martie – aprilie 
2013 în toate cele 9 şcoli (oraşe) 
participante, o zi pentru fiecare şcoală, 
după un program ce urmează a fi 
stabilit de comun acord.

Tot în cadrul acestei etape ne 
bucurăm să anunţăm două viitoare 
workshopuri ce vor fi susţinute pentru 
profesori i  de l iceu ai  şcol i lor  
participante de către Dr. Phillip Murphy 
(profesor la Universitatea din Leeds, 
Facultatea de Mediu şi formator), , în 
următoarele locaţii şi după următorul 
program:
- 1 Aprilie 2013, Cluj-Napoca, 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Mediului, Universitatea Babes-Bolyai – 
invitaţi: profesori din şcolile participante 
din Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu şi 
Zalău;
- 3 Aprilie 2013, Măgurele, sediul 
INCDFP – invitaţi: profesori din şcolile   
participante din Constanţa, Braşov, 
Bucureşti, Focşani, Iaşi;
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- Obţinerea unui feedback pe 
materialele prezentate şi discuţii 
care să eficientizeze modul şi 
potenţialul de implementare al 
materialelor în şcoli. Pentru fiecare 
şcoală se vor particulariza discuţiile 
şi soluţiile în funcţie de dorinţa de 
implicare/ angajament, programa 
şcolară existentă şi personalul 
participant.
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Modalităţi de diseminare a 
cunoştinţelor privind cutremurele 
şi construcţiile

Autori: Dr. ing. Daniela Dobre, Dr. ing. Claudiu Sorin Dragomir
INCD URBAN-INCERC

Atât pe plan internaţional, cât şi naţional, există politici 
de protecţie seismică care promovează conştientizarea şi 
dezvoltarea unei culturi a prevenirii riscului în caz de 
cutremure severe. În ţările cele mai avansate, protecţia 
seismică este introdusă în şcoli de la vârstele cele mai 
fragede. Trebuie specificat, însă, că această acţiune este 
integrată într-un context mai larg, acela de siguranţă în şcoli. 

Proiectul intitulat “Reţeaua Seismică Educaţională  
din România” încearcă să vină în ajutorul elevilor şi 
profesorilor prin intermediul celor patru caiete elaborate la 
nivel de cicluri educaţionale: preşcolar, primar, gimnazial şi 
liceal. 

Structura materialului educaţional este aceeaşi pentru 
toate ciclurile, cu deosebirea că este adaptată nivelului de 
înţelegere al ciclului respectiv. Astfel, imaginile colorate de la 
preşcolar se schimbă treptat adăugând noi detalii şi 
informaţii, căpătând în final o formă care poate fi înţeleasă de 
elevii de liceu care, între timp, au dobândit o serie de 
cunoştinţe de matematică, geografie, geologie şi fizică. 

După fiecare etapă, elevii vor conştientiza că trăiesc 
într-o ţară seismică în care aproximativ 65% din teritoriu este 
afectat de cutremurele de pământ. Principala sursă este zona 
Vrancea, aproximativ 50% din suprafaţa ţării fiind afectată de 
cutremurele care se produc în această zonă. Prin urmare, în 
orice moment se poate produce un cutremur de pământ 
puternic. Acest lucru nu îl putem prezice şi nici înlătura. 
Singura posibilitate este aceea de a reduce efectele 
cutremurelor de pământ atât asupra populaţiei, cât şi a 
clădirilor (care au un efect direct asupra populaţiei). 

Din punct de vedere al impactului cutremurului asupra 
construcţiilor şi al măsurilor de prevenire şi siguranţă, se 
prezintă schematic modalităţile de diseminare a cunoştinţelor 
pe niveluri educaţionale (banda alăturată):

Prof. Dr. Phillip Murphy - Universitatea 
din Leeds

La nivel liceal

Elevii se vor familiariza cu alcătuirea de 
ansamblu a clădirii, respectiv cu denumirea şi rolul 
elementelor structurale şi nestructurale. Aceste 
elemente devin importante şi datorită faptului că ele pot 
cauza în unele situaţii riscuri pentru persoanele aflate în 
vecinătatea lor. Însuşirea acestor noţiuni va fi 
simplificată prin desfăşurarea unor activităţi practice de 
tip rebus. Pe lângă vocabularul nou pe care şi-l vor 
însuşi elevii de liceu, vor fi fixate şi următoarele 
concepte:
ź Cutremurele pot produce asupra construcţiilor şi 
ansamblurilor de construcţii efecte negative, uneori cu 
caracter de dezastru.
ź Există soluţii inginereşti de intervenţie asupra 
clădirilor pentru remedierea avariilor. Experienţa 
internaţională arată că este benefică conştientizarea de 
către elevi a modului în care clădirile oscilează în timpul 
cutremurelor de pământ. În cadrul activităţilor practice 
sunt create modele structurale cu rolul de a familiariza 
elevii cu modul în care acestea se comportă în funcţie de 
rigiditatea/ flexibilitatea lor, precum şi de tipul de 
cutremur indus. Se explică faptul că seismele de tip 
Vrancea, intermediare, au un impact mai mare asupra 
clădirilor înalte (flexibile), în timp ce seismele de 
suprafaţă/ crustale produc efecte mai însemnate asupra 
structurilor joase (rigide).
ź Măsurile de pregătire anticipate vor reduce efectele 
negative ale cutremurului de pământ.

La nivel gimnazial

Vor fi identificate părţile componente ale 
unei clădiri, reprezentată schematic printr-un schelet 
format din stâlpi, grinzi şi planşee, vor fi revăzute 
unele efecte ale cutremurelor asupra clădirilor de tip 
şcoală, după identificarea elementelor periculoase se 
arată şi unele măsuri de reducere a potenţialului de 
risc seismic în clase, de asemenea, nu vor lipsi 
măsurile de protecţie a vieţii, de evacuare şi de 
acordare de prim ajutor, în cazul producerii unui 
cutremur. Activităţile propuse presupun crearea de 
machete simple de clădiri şi mini-simulatoare de 
cutremur, jocuri etc.

La nivel primar

Sunt prezentate efectele cutremurelor 
asupra clădirii şcolii, atât în interior, cât şi în exterior, 
propunându-se apoi identificarea elementelor 
periculoase din clase (tot ce se poate mişca/deplasa, 
cădea, sparge). O serie de măsuri de protecţie a vieţii, 
de evacuare şi de acordare de prim ajutor, în cazul 
producerii unui cutremur, vor fi discutate şi exersate. 
Activităţile propuse sunt prezentate sub formă de 
rebus, puzzle, creare de machete simple de clădiri, 
jocuri etc.
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Această diminuare a efectelor negative poate fi 
posibilă printr-o bună înţelegere a fenomenului precum şi a 
măsurilor ce trebuie întreprinse înainte, în timpul şi după 
producerea unui astfel de fenomen natural. Acest aspect se 
intenţionează a se rezolva prin intermediul noţiunilor 
teoretice şi a aplicaţiilor practice introduse în cele două caiete 
profesor-elev la nivel de ciclu educaţional.   

Ca o concluzie, activităţile propuse pot lua diferite 
forme de prezentare, în scopul de a capta atenţia, de a spori 
interesul, pentru a dezvolta abilităţi şi atitudini, în scopul de a 
induce un comportament adecvat. 
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Metode moderne de lucru cu 
elevii în studiul cutremurelor: 
„Învăţarea prin cooperare” în 
cadrul unui “Outdoor lab”

Autor: Dragoş Tătaru, INCDFP

Învăţarea prin cooperare – presupune lucrul în 

grupuri mici pentru atingerea obiectivelor învăţării. Învăţarea 
cooperativă nu înseamnă ca elevii să stea în jurul aceleiaşi 
mese, fiecare rezolvând o sarcină individuală. De asemenea, 
cooperarea nu are nici o legătură cu situaţia în care un raport 
trebuie realizat de un grup, dar un singur elev  rezolvă 
sarcina, ceilalţi punându-şi doar numele. 

Cele cinci elemente specifice învăţării cooperative 
sunt (Johnson, 2006):
1. Independenţă pozitivă – atunci când elevii simt că “se 
scufundă sau reuşesc împreună”.
2. Posibilitatea de măsurare individuală a performanţei – 
elevii învaţă împreună, dar lucrează independent. Acesta 
înseamnă că niciun membru al grupului nu se poate ascunde 
în spatele performanţelor altui coleg. 
3. Interacţiune directă – achiziţiile cognitive şi dinamica 
interpersonală apar numai atunci când fiecare membru al 
grupului promovează propria învăţare (ex: explică pentru 
ceilalţi cum a rezolvat o problemă). Numai în acest fel 
membrii devin  responsabili unul faţă de celălalt şi faţă de 
scopurile grupului.
4. Abilităţi sociale interpersonale şi de lucru în grupuri 
mici – în învăţarea cooperativă, elevii învaţă atât conţinuturi 
academice, cât şi abilităţi de relaţionare. De aceea, un grup 
trebuie să înveţe cum să aibă un bun management, cum să 
constuiască un cadru de încredere,  cum să communice şi 
cum să rezolve conflicte. 
5. Procesare, reflecţie – după ce şi-a îndeplinit sarcina, 
grupului trebui să i se acorde timp pentru a reflecta la cât de 
bine au lucrat împreună membrii, precum şi la cât de bine au 
fost utilizate abilităţile sociale, în scopul de a-şi îmbunătăţi 
performanţa la viitorul proiect comun.

Un exemplu de învăţare prin 
cooperare poate fi acela al organizării 
unui Outdoor lab pentru activitatea 
practică propusă prin Fişa elevului 1.3. 
liceu (Capitolul V. Efectele cutremurului 
asupra mediului construit). Câmpul 
investigaţiei: şcoala (clădirea şcolii).

Activitatea depăşeşte nivelul de 
competenţă al unui singur elev (timp 
mediu de lucru), de aceea este 
recomandabil a fi realizată în grup. 

Scopul activităţii: diagnoza stării 
clădirii (şcoală) 

Materiale necesare: Fişa: 
Identificarea unor posibile avarii în 
cadrul unităţii de învăţământ în care ne 
aflăm

Timp de lucru: 65 minute

Organizarea activităţii: 
Planificarea iniţială
Clasa este împărţită în 3 

subgrupuri: 
· subgrup 1 (5-8 elevi) va fi responsabil 
de Capitolele 1 şi 2 ale fişei,  
· subgrup 2 (5-8 elevi) va fi responsabil 
de Capitolul 3 al fişei,
· subgrup 3 (5-8 elevi) va fi responsabil 
de Capitolul 4 al fişei.

Subgrupul 1 va fi însoţit de 
profesorul de fizică.

Subgrupul 2 va fi însoţit de 
administratorul şcolii.

Subgrupul 3 va fi însoţit de un 
părinte (inginer structurist/ inginer 
constructor/arhitect).

A c t i v i t a t e a  p r e s u p u n e   
c o n t a c t a r e a  p r e a l a b i l ă  a  
administratorului şi identificarea unui 
părinte cu expertiză care poate şi 
doreşte să se implice în această 
activitate.

Prezentarea activităţii elevilor.
Se prezintă elevilor (organizaţi 

deja în subgrupuri) scopul activităţii: 
diagnoza stării clădirii (şcoală), 
utilizând Fişa: Identificarea unor 
posibile avarii în cadrul unităţii de 
învăţământ în care ne aflăm.

continuare în pagina 4
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Cercetările care au comparat învăţarea cooperativă 
cu învăţarea clasică (ambele realizate cu acelaşi profesor şi 
în baza aceluiaşi curriculum) au arătat că:
· Elevii care se implică în învăţare cooperativă învaţă 
semnificativ mai mult, îşi amintesc mai multe informaţii, 
dezvoltă abilităţi mai bune de gândire critică decât colegii 
care au fost implicaţi în învăţare tradiţională.
·  Elevilor le place mai mult învăţarea prin cooperare decât 
cea clasică, ceea ce face mult mai probabilă prezenţa lor la 
curs şi finalizarea acestuia.
· Elevii vor avea după absolvire locuri de muncă ce vor 
presupune muncă în echipă. Învăţarea prin cooperare îi ajută 
pe elevi să îşi dezvolte abilităţile de a lucra în proiecte dificile 
şi complexe care depăşesc puterea de muncă a unei singure 
persoane într-o anumită perioadă de timp.

Când poate fi utilizată această metodă? 
Putem vorbi de un simplu exerciţiu de 5 minute 

organizat în clasă sau de un proiect complex care trebuie 
realizat atât în clasă, cât şi în afara acesteia. Din punctul de 
vedere al investiţiei de timp pentru un elev, putem vorbi de:
- Activităţi de învăţare prin cooperare care presupun timp 
redus de lucru (activitate simplă, informală, mai puţin de 15 
minute, în clasă)
- Activităţi de învăţare prin cooperare care presupun timp 
mediu de lucru (cu una sau două sesiuni de întâlnire, puţin 
mai formale, în clasă sau în afara clasei)
- Activităţi de învăţare prin cooperare care presupun timp 
extins de lucru (sarcini complexe, pe perioade mai lungi de 
timp, în clasă sau în afara clasei)

Indiferent de gradul de complexitate al sarcinii, 
designul şi implementarea învăţării cooperative presupune 
cinci paşi extrem de importanţi pentru a ne asigura că în 
respectivul grup se produce învăţarea (Johnson et al., 2006, 
2:30-31.):
·  Planificarea iniţială. Se referă la planificarea modalităţii de 
lucru a grupului, precum şi a modalităţilor în care vor 
interacţiona membrii grupului.
· Prezentarea activităţii elevilor. Se explică sarcina 
ştiinţifică (scopul) şi care sunt criteriile de succes. Apoi se 
stabilesc aspectele de cooperare, cu o atenţie sporită 
elementelor de interdependenţă pozitivă şi de performanţă 
individuală. Se stabilesc limitele de timp, apoi se clarifică 
eventuale întrebări.
· Monitorizare şi intervenţie. Grupul lucrează, în timp ce 
profesorul trece pe la fiecare pentru a culege observaţii, 
pentru a vedea dacă au înţeles sarcina, pentru a le da 
feedback imediat şi pentru a-i lăuda că lucrează împreună. 
Dacă grupul are probleme, profesorul poate interveni pentru 
a-i ajuta să meargă în direcţia bună. 
· Evaluare. Evaluarea informală este deja realizată atunci 
când profesorul monitorizează grupurile în timpul activităţii.

Subgrupurile vor avea la 
dispoziţie 10 minute pentru a se 
familiariza cu fişa de lucru şi pentru a-şi 
împărţi, în subgrupuri, fiecare item: 
fiecare elev va trebui să fie responsabil 
de 1-2 itemi din fişă. 

Profesorul precizează faptul că 
la finalul activităţii fiecare elev va trebui 
să prezinte atât itemul completat, cât şi 
să ofere colegilor detalii despre 
modalitatea în care a aflat informaţiile 
specifice acelui item. De asemenea, se 
p r e c i z e a z ă  f a p t u l  c ă  e s t e  
responsabilitatea fiecărui elev de a 
completa itemul (sub îndrumarea 
însoţitorului de grup), contribuind astfel 
la succesul final al grupului.

Se precizează că timpul dedicat 
acestei activităţi este: 65 minute
- 20 minute observarea elementelor 
clădirii şi completării itemilor fişei
- 10 minute (x3 grupuri) = 30 minute 
f iecare  subgrup împăr tăşeş te  
experienţa de învăţare
- 15 minute reflecţie/procesare

Monitorizare şi intervenţie.
Profesorul va acorda feedback 

fiecărui subgrup, va întreba dacă sunt 
neclarităţi faţă de sarcina de lucru. 
Fiecare sub grup va fi încurajat şi lăudat 
pentru progresele realizate şi pentru 
contribuţia la finalizarea sarcinii de 
grup.

Evaluare.
Fiecare subgrup prezintă 

rezultatele la itemii pentru care a fost 
r esponsab i l ,  r ezu l t a te le  sun t  
coroborate pentru completarea întregii 
fişe. Profesorul oferă feedback fiecărui 
subgrup. Fecare subgrup oferă 
feedback altor subgrupuri.

Continuare în pagina 5

·  Însă odată finalizată activitatea, munca 
grupului trebuie evaluată atât de instructor, cât 
şi de grup.
· Procesare/reflecţie. Această etapă 
presupune ca grupul să fie rugat să îşi 
evalueze propriile performanţe şi să îşi 
stabilească modalităţi de îmbunătăţire a 
cooperării pe viitor. 
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Proiect finanţat de:
 
UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi 
Inovării

Fişă: Identificarea unor posibile avarii în cadrul unităţii de învăţământ în care ne aflăm
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