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Introducere 

Draga profesor, 

Suntem încântați să prezentăm acest manual de predare elaborat pentru dvs. și pentru alți 
profesori interesați să încorporați programul educațional Scent în curriculumul școlii. 

Banualul descrie obiectivele și abordarea programului și vă oferă îndrumări cu privire la modul în 
care le încorporează în învățătura dvs. 6ă ajută în planificarea lecțiilor și include detalii despre 
obiectivele de învățare pentru fiecare lecție, legăturile curriculare, resursele și aspecte de 
siguranță, precum și orientări pentru evaluare. Descrie abilitățile de dezvoltare inter-curriculara 
pe care programul de Scent le încurajează. Banualul este conceput pentru a fi utilizat împreună 
cu planurile si fisele de lecții. Sperăm că este util ca instrument în munca dvs. 

Programul Scent este structurat, dar are potențialul de adaptare și permite atât profesorilor, cât 
și studenților flexibilitate în ceea ce privește implementarea zu este în nici un caz exhaustiv sau 
fixat definitiv; odată evaluat, poate fi dezvoltat în continuare pe baza feedback-ului și a 
preferințelor exprimate de profesori și elevi. Programul este lansat la timp pentru anul școlar 
2018-2019. 

Sperăm să vă bucurați de livrarea programului Scent în școala dvs. Prin introducerea Scent către 
elevii dvs., ii veți implica în problemele de mediu și ii veți încuraja și le veți permite să devină 
cetățeni activi în mediul lor local. Să aducem știința cetățenilor și monitorizarea mediului în sala 
de clasă!

Ne uităm la o imagine eco mai mare!

Echipa Scent
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Despre Scent 

Scent este un proiect de știință cetățenească care angajează cetățenii în monitorizarea mediului 
prin intermediul unui set de tehnologii inteligente. Prin utilizarea smartphone-urilor lor, 
tabletelor și laptop-

urilor, cetățenii pot contribuții la monitorizarea schimbărilor în ceea ce privește acoperirea și 
utilizarea terenurilor. 

Tehnologiile inteligente dezvoltate de echipa Scent plasează cetățeanul în centrul monitorizării 
mediului. Aceste tehnologii, denumite în mod colectiv ‘Setul de instrumente Scent’, permit și 
oferă cetățenilor posibilitatea de a deveni ‘ochii’ factorilor de decizie politică. 

Cetățenii colectează date prin fotografii și măsurători de mediu utilizând dispozitivele lor 
portabile. Datele obținute de cetățeni sunt încărcate în Caseta de Instrumente Scent care 
combină și înțelege totul. Datele ajută cercetătorii să înțeleagă cum și de ce sunt peisajele 
noastre în schimbare. Aceste schimbări ar putea crea probleme mari în timp, însă credem că 
problemele pot fi evitate dacă vom aduna suficiente informații pentru a le identifica și a le opri 
înainte de a le distruge. Cercetătorii folosesc datele, de exemplu, pentru a crea hărți mai 
precise de riscuri de inundații și pentru a le partaja cu sistemele de observare a Pământului, 
astfel încât oricine din lume să poată avea acces la ele. 

Scent este un proiect de cercetare de trei ani al Uniunii Europene finanțat în cadrul 
programului Horizon 2020. 

Este vorba de implicarea tuturor în modelarea unei imaginii mai mari! 

Ținte  

• Sa crească gradul de conștientizare cu privire la știința cetățenilor și monitorizarea
mediului în rândul elevilor cu vârste între 11 și 12 ani;

• Sa informeze studenții despre proiectul Scent și pentru a crește interesul pentru proiect;

• Să angajeze studenții în probleme de mediu locale, naționale și internaționale și să ii
echipeze cu abilitățile necesare pentru observarea, monitorizarea și acțiunea în propriul
mediu;

• Încurajarea și împuternicirea elevilor să devină cetățeni activi în mediul lor local.

• Să declanșeze schimbări de comportament pe tot parcursul vieții; conștientizarea
problemelor de mediu poate conduce elevii să se gândească la lumea din jurul lor și la
efectele acțiunilor lor asupra altora și asupra planetă într-un mod mai holistic.
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Obiective de învățare 

După lecția 1, elevii vor:
- fii familiarizați cu conceptele de monitorizare a mediului și știința cetățenilor;
- fii capabili să identifice factorii care determină schimbări în mediul lor local;
- înțelege ideea cheie a proiectului Scent și să devină ambasadori ai proiectului;
- demonstra o atitudine pozitivă și un interes autentic în explorarea propriului mediu local.

După lecția 2, elevii vor: 
- demonstra capacitatea lor de a lucra într-o echipă, să se sprijine reciproc și să împartă

sarcinile;
- demonstra abilitățile de rezolvare a problemelor și de a urma instrucțiunile și de a

interpreta informații din diverse surse;
- dezvolta gradul de conștientizare asupra mediului local și a modului în care diferite

elemente funcționează împreună în ecosistem; vor mai dezvolta o viziune holistică
asupra diversității elementelor prezente într-un micro-mediu;

- prin faptul că sunt capabili să facă observații în lumea reală, încep să-și construiască
interesul și înțelegerea profundă a împrejurimilor lor și a schimbărilor care au loc în ele.

După lecția 3, elevii vor: 
- demonstra capacitatea lor de a comunica eficient (verbal și prin utilizarea vizuală), și vor

prezinta în fața clasei și vor explica cum au rezolvat provocarea;
- demonstra abilitățile de interpretare, inclusiv capacitatea de a analiza datele numerice și

de a gândi critic;
- gândi abstract și creativ despre împrejurimile lor și își vor imagina schimbarea în timp;
- dezvolta un interes real față de mediu și un sentiment de responsabilitate comunitară

prin conștientizarea importanței monitorizării mediului.

Ne uităm la o imagine eco mai mare! 
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Legaturi cu curicula 

Programul Scent este cross-curicular, având legături puternice cu știința, istoria, geografia, 
limbile străine și comunicarea, matematica, arta și educația socială, personală și de sănătate. ;ama 
de teme curriculare relevante este prezentată în cele ce urmează:

Exemplele de mai sus au legături directe cu programele existente. În plus, există numeroase 
legături indirecte cu alte domenii ale curriculei.
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Material necesar 

Lecția 1: 
- Fise Scent
- Notebook-uri Scent
- Pixuri

Lecția 2: 
- Fise Scent
- Foi A1 de hârtie
- Pixuri / marcatori / creioane în culori asortate
- Opțional: enciclopedii / cărți de floră și faună, lupă

Lecția 3: 
- Fise Scent
- Bandă albastra /de sigilare pentru afișarea

hărților de grup
- Insigne Scent
- Diplomele Scent
- Formulare de feedback Scent

Ghiduri pentru evaluare 

Scopul evaluării în școală este de a oferi informații despre progresele studenților și de a planifica 
învățarea ulterioară. Evaluarea se referă la faptul că profesorii construiesc o imagine a 
progresului învățării elevului prin folosirea unor moduri diferite de a aduna informații despre 
cum și ce învață elevul. Profesorii folosesc apoi această informație pentru a evidenția 
performanțele actuale de învățare ale elevului și pentru ai oferi sprijinul adecvat pentru 
învățarea viitoare. 

Profesorii aplică procese de evaluare, înregistrare și raportare care le permit să determine ceea 
ce studenții știu, pot face și înțeleg. Este important ca elevii înșiși să primească feedback 
semnificativ despre realizările lor, iar profesorii trebuie, de asemenea, să raporteze aceste 
realizări părinților în moduri pe care aceștia le înțeleg.
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Metode de evaluare 

O varietate de metode pot fi folosite pentru a culege informații despre cât de bine studenții 
învață în curriculum. Betodele utilizate frecvent includ teste scrise, observații ale profesorilor, 
întrebări orale și autoevaluare. În cele ce urmează, prezentăm aceste metode de evaluare pe 
care profesorii trebuie să le ia în considerare. 

Este demn de remarcat faptul că programul Scent și orientările sale de evaluare nu sunt menite a 
fi prescriptive. Dimpotrivă, programul oferă o structură, dar permite flexibilitatea profesorilor în 
a decide cu privire la abordarea pe care o simt cel mai bine în clasă. Fiecare profesor poate 
selecta metoda sau combinația de metode pe care le consideră potrivite scopului și cele mai 
potrivite pentru evaluarea corectă a învățării elevului.

AUTOEVALUARE 

Descriere Elevii se uită la munca proprie într-un mod reflexiv, identifică aspecte 
care sunt bune și care ar putea fi îmbunătățite.

Autoevaluarea permite elevului să-și asume o responsabilitate mai mare 
pentru propria învățare, să recunoască următorii pași în procesul de 
învățare și să devină mai independent și motivat.

Resurse necesare Timp: Elevii au nevoie de timp pentru a reflecta asupra muncii lor. 
Întrebări: Profesorul este sfătuit să ofere studenților întrebări pe o
foaie de evaluare pentru ai determina pe elevi să reflecteze asupra 
învățării lor.

Valoarea acestei 
metode

Promovează independența și motivația studenților; prevede informații din 
perspectiva studenților. 

Rezultatele autoevaluării studenților pot fi partajate cu părinții la întâlnirile 
părinților/profesorilor.

Exemple Exemple de întrebări în foaia de evaluare: 

1. Ce ai învățat? Listează trei lucruri.
2. Ați fost un membru bun al echipei? De ce?
3. Ce ați făcut bine?
4. Ce ați putea face mai bine data viitoare?
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ÎNTREBĂRI ORALE 

Descriere 

Resurse necesare 

Valoarea acestei 
metode 

Oferă feedback imediat cu privire la cunoștințele anterioare ale 
elevului și la înțelegerea a ceea ce a fost predat. 

Elevii pot, de asemenea, să învețe să devină mai calificați în a pune 
întrebări bune pentru a se ajuta să învețe. 

Exemple 1. În ce mod ne putem îngriji de mediul înconjurător?
2. Ce este proiectul Scent?
3. Ce este Scent Explorează?
4. Ce este delta?

OBSERVAREA PROFESORULUI 

Descriere Observarea profesorilor se referă la faptul că profesorul observă studenții 
atunci când îndeplinesc sarcini și se angajează în activități. Observarea 
include ascultarea, vizionarea și păstrarea unei înregistrări. Observând ceea 
ce elevii spun, fac sau creează și cum o fac, profesorul poate să adune 
informații importante despre învățarea elevilor. 

Resurse necesare Lista de verificare: Profesorul pregătește o listă de verificare a 
observațiilor care enumeră abilitățile de monitorizare și de căpușă în 
timp ce observa studentul. 

Valoarea acestei 
metode

Întrebările orale îi ajută pe profesori să evalueze cunoștințele și 
înțelegerea elevului și să ghideze studenții în procesul de învățare. 
Întrebările pot fi deschise sau închise. Profesorii pot evalua 
adâncimea de învățare a studenților prin explorare, adică 
încurajându-i să elaboreze un răspuns. Probing-ul poate ajuta elevul 
să clarifice ceea ce înseamnă sau să furnizeze mai multe detalii sau 
să redirecționeze răspunsul elevului într-o direcție mai fructuoasă.

Întrebări: Profesorul trebuie să se gândească la întrebări care îi 
încurajează pe elevi să se gândească mai adânc, care susțin gândirea 
în ordine superioară.
Timpul: Timpul de lecție trebuie să fie dedicat întrebărilor diferitelor 
studenți și care să permită timp suficient pentru răspunsuri. 

Timpul: Profesorul are nevoie de timp în timpul orelor de curs pentru a 
observa elevii. Oferă feedback imediat și precis privind învățarea unui 
student. 
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Profesorul poate ajusta contextele de predare și învățare în funcție de 
ceea ce observa despre modul în care elevii dobândesc competențe și 
cunoștințe diferite.

Exemple 

TESTE SCRISE (inclusiv întrebări cu răspunsuri multiple, răspuns scurt, eseuri)

Descriere Profesorii dezvoltă teste scrise pentru a monitoriza și evalua procesul de 
învățare a copiilor, fie formativ (în cursul învățării) sau sumar (la sfârșitul 
procesului de învățare).

Rezultatele testelor ajută la identificarea nevoilor studenților individuali.

Resurse necesare 

Valoarea acestei 
metode 

Testele scrise oferă studenților șansa de acși demonstra nivelul de 
înțelegere și de progres în procesul de învățare. ke asemenea, testele oferă 
profesorilor informații valoroase pe care le pot utiliza pentru a planifica 
lucrări viitoare adaptate nevoilor studenților. 

Exemple 1. Ce este știința cetățenilor?
2. Ce sunt gazele cu efect de seră?
3. Cum pot oamenii să ajute oamenii de știință Scent?

(Sursa: NCCA 2007) 

Observarea comportamentului elevilor în timp ce lucrează la 
provocarea Scent (studenții lucrează bine în echipă, sunt motivați, 
iau inițiativă) și prezintă rezultatele grupului (sunt încrezători în fața 
unui auditoriu, sunt capabili pentru a exprima ceea ce vor să spună, 
le permite altora să vorbească). Elevii pot, de asemenea, să învețe să 
devină mai calificați în a pune întrebări bune pentru a se ajuta să 
învețe. 

Timpull Profesorul are nevoie de timp pentru a pregăt i întrebăr i (să 
formuleze întrebăr i adecvate pentru nivelul corect) înainte de test și  să 
corecteze răspunsurile studenți lor după test.
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Aspecte de siguranță  

Este important să se asigure un mediu sigur pentru elevi în orice moment. Atunci când 
planificați activități în aer liber, trebuie să luați în considerare potențialele riscuri și datorii, să 
așteptați și să va pregătiți pentru neprevăzut. 

Înainte de a vă deplasa în aer liber pentru a finaliza provocarea cu Scent, este recomandabil să 
fiti informat despre condițiile meteorologice și să pregătiți elevii pentru această sarcină. Elevii 
trebuie să poarte pantofi confortabili și haine corespunzătoare. Bunurile de prim ajutor, cum ar 
fi plasturii și penseta, sunt utile pentru a fi la îndemână, în cazul în care studenții se taie sau le 
intră o așchie. 

Trebuie să fie clarificat pentru studenți că codul de conduită al școlii se aplică și mediului în aer 
liber, deoarece este o prelungire a clasei. Toate politicile școlare se aplică astfel în timpul 
activităților în aer liber, iar elevilor nu li se permite să părăsească zona desemnată fără 
permisiune. 

În plus, respectarea mediului se aplică în toate circumstanțele. Elevii trebuie să fie atenți să nu 
dăuneze animalelor sălbatice sau să le perturbe, iar comportamentul sensibil la mediul 
înconjurător este important atât în mediul urban, cât și în mediul rural. 

Având în vedere că se intenționează desfășurarea activităților din Scent în imediata vecinătate a 
școlii, nu este nevoie să se ia în considerare aspectele legate de siguranță referitoare la 
transport sau cazare. 

Participarea la program 

Școala voastră ar dori să se alăture programului Scent? Am fi încântați să auzim de la dvs. și să vă 
oferim mai multe informații. Puteți lua legătura cu noi prin trimiterea unui e-mail la adresa 
getinvolved@scent-project.eu 



www.scent-project.eu

hello@scent-project.eu
getinvolved@scent-project.eu




