
Laboratoarele online GO Lab  
promovează dobândirea de 
competențe în domeniul științei, 
tehnologiei ingineriei și 
matematicii(STEM), oferind 
posibilitatea de a efectua experimente 
științifice în spațiile pedagogice.

“GO LAB “ ÎN PROCESUL DE 
PREDARE- ÎNVĂȚARE-

EVALUARE

Ristea Lidia
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Romania
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*GO LAB  –  include o paletă largă de aplicaţii şi 
servicii care folosesc Web-ul, fiind o platformă 
unitară, organizată de comunicare.



* Această platformă  supune profesorul la : 

*Provocare-  profesorii   
sunt motivați atunci 
când lucrează pentru 
îndeplinirea unui 
obiectiv personal, 
profesional și au  
nevoie să definească 
singuri ceea ce au 
nevoie să învețe, 
pentru a-și  stabili 
obiectivele principale.



* Curiozitate – sunt motivați de discrepanța dintre 
cunoștințele sau aptitudinile pe care le dețin și cele pe care 
le vor acumula .

* Imaginație - sunt  motivați de modul în care își  creează 
propriile aplicații și pe care trebuie să le promoveze.



*Competiție - sunt motivați  atunci când obțin  
rezultate positive  din comparația propriei  
performanțe  cu cea a altor persoane.



*Cooperare -  sunt motivați de satisfacția pe care o 
obțin  atunci când participă la activități care necesită 
rezolvări complicate.

* Recunoaștere-  sunt motivați de recunoașterea și 
aprecierea  care vine  din partea altor persoane .



*Prin utilizarea și  
aplicarea la clasă, 
a laboratoarelor 
online GO LAB,  
elevii își  pot 
însuși abilități ale 
secolului 21 
despre :



*Responsabilitate şi capacitate de adaptare, 
*Abilităţi de comunicare, 
*Creativitate şi curiozitate intelectuală, 
*Gândire critică şi gândire sistemică, 
*Identificarea, formularea şi soluţionarea 
problemelor.



Prin utilizarea spațiului de învățare oferit de această 
platformă elevii vor obține :

*informații despre alte aplicații, laboratoare online;
* își vor îmbunătăți nivelul de pregătire și  va crește 

performanța acestora;

*va crește latura practică a cunoștințelor teoretice, prin 
participarea la activități tip studiu de caz, laboratoare 
online dar și prin crearea de aplicații.



*noi competențe TIC, antreprenoriale, 
comunicare în limba maternă, 
comunicare în limbi străine,  
competențe sociale etc.;

*Creșterea gradului de implicare în 
activități extrașcolare, 
extracurriculare ( mai multe proiecte, 
îsi vor îmbogăți portofoliile);

*vor capăta mai multă încredere în 
forțele proprii, vor fi capabili să vină 
cu păreri noi, să-si susțină propriul 
lor punct de vedere. 



*Ca o metodă de predare,  învăţare şi evaluare prin utilizarea 
platformelor online prin conexiunea cu alte discipline poate 

fi folosită în orice tip de lecţie şi poate fi inclusă în 
orice etapă a lecţiei:
* Pentru a verifica cunoştinţele;
* Pentru a capta atenţia;
* Pentru a transmite cunoştinţe noi;
* Pentru a consolida cunoştinţele
acumulate;
* Pentru a  evalua cunoştinţe.



*Procesul de dezvoltare a mediului de învăţare online generează 
 acumularea de competenţe  nu numai în formare,  ci și 
 în domeniul TIC.



*Posibilitatea de a grupa  activităţile de colaborare,
 învăţare în mediul online face 
un instrument puternic pentru
 implementarea metodologiilor moderne de învăţare, 
concentrându-se pe individul instruit. 



Graasp constituie  un mediu bun  pentru comunicare pentru că:

Informează și  
stimulează 

membrii unei 
echipei în  
legatură cu 

luarea 
deciziilor. 

Determină o 
serie de 

modificări 
favorabile în 

mentalitatea și 
obiceiurile 

membrilor unei 
echipe



ROMANIA

Organizarea riguroasă a  
activităților unei lecții cu  Graasp 
 dezvoltă creativitatea și  
imaginația  elevilor .

Utilizarea  de metode interactive va 
conduce la  creșterea  satisfacției 
elevilor față de  școală, va crește 
numărul  celor ce se vor  încadra pe 
piața muncii în domeniul în care au fost 
pregătiți.



Datorită structurii  ILS și a aplicațiilor de susținere, 
elevii vor fi orientați  într-un  proces  de cercetare, 
investigare,  fiind asistați în pregătirea 
experimentelor, formularea de întrebări și ipoteze 
de cercetare, efectuarea de experimente, analizarea 
rezultatelor și tragerea concluziilor, care îi va ajuta 
în dezvoltarea gândirii critice și  în luarea deciziilor. 
 



*Pentru a crea un ILS, 
se crează cont pe 
platforma:

http://graasp.eu/
1. Create Space
2.Create ILS
 în funcție de tematică 
se selectează etapele 
lecției/activității.

http://graasp.eu/
http://graasp.eu/
http://graasp.eu/


*Platforma   Graasp  
permite construirea 
unor aplicații cu un   
conţinut interactiv, 
atractiv şi cu o 
structură flexibilă 
unde  organizarea 
informaţiilor este 
ierarhică.

http://www.golabz.e
u/spaces

http://www.golabz.eu/spaces
http://www.golabz.eu/spaces
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Quick Links:
Go-Lab Summer School
Go-Lab Teacher Contest
Big Ideas Challenge
Go-Lab Online Course
Instructions & Support
Go-Lab Newsletter

http://golab.ea.gr/
http://golab.ea.gr/
http://golab.ea.gr/contest2016
http://golab.ea.gr/big_ideas/content/welcome-go-lab-big-ideas-science-challenge
https://www.opencourseworld.de/pages/coursedescription.jsf?courseId=2110350&operation=
http://www.golabz.eu/support
http://www.go-lab-project.eu/newsletter


*http://graasp.eu/ils/595e9d7ddab0e8f63c57007d/?
lang=en

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIukG0cE3Xf8d2yeC
c5QQT49Tbn8Wz_ETqNMyqmXgOdskqVQ/viewform

Aplicație

CHESTIONAR

Thank you 

http://www.golabz.eu/ils/biochemistry-of-food-find-th
e-mistake

ILS

http://graasp.eu/ils/595e9d7ddab0e8f63c57007d/?lang=en
http://graasp.eu/ils/595e9d7ddab0e8f63c57007d/?lang=en
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIukG0cE3Xf8d2yeCc5QQT49Tbn8Wz_ETqNMyqmXgOdskqVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIukG0cE3Xf8d2yeCc5QQT49Tbn8Wz_ETqNMyqmXgOdskqVQ/viewform
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