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I. INTRODUCERE

Proiectul TRUE - Tolerance, rights and
unity in education - 2018-EY-PMIP-R20011, finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic European (SEE) – mecanismul financiar 20142021, și-a propus creșterea calității educației în
școlile din județul Neamț, prin creșterea numărului de școli democratice, bazate pe toleranță,
cetățenie activă, drepturile omului, incluziune
și leadership.
Ideea acestui proiect a venit de la faptul
că profesorii, deși sunt specialişti într-un anumit domeniu, ei sunt mult mai mult decât atât,
fiind și profesori diriginți/ consilieri educativi.
Toate cadrele didactice, din perspectiva rolului
de consilier educativ/ profesor diriginte trebuie
să realizeze conexiuni cu alte domenii, precum
cetăţenia democratică activă - ECD, drepturile
omului – EDO, „cărămizile şi mortarul” păcii
şi dialogului în Europa şi în lumea de mâine.
Prin implicarea în acest proiect, 8 inspectori

școlari participanți la activitățile de mobilitate
au devenit poli/vectori de formare în domeniul
ECD și EDO la nivelul județului.
Activitățile de mobilitate, reprezentate de
cursuri structurate/ job shadowing, prin tematica lor The teacher as change agent (furnizor de
formare Newschool, Oslo, Norvegia) și Diverse society – Diverse Classrooms. Student diversity benefiting social diversity. Special focus on
key competences and cooperatve learning in
intercultural/ diverse groups (furnizor de formare Intercultural, Borgarnes, Islanda), au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor, formarea
priceperilor și schimbarea de atitudine a beneficiarilor direcți (8 inspectori școlari), iar prin
activitățile locale, au fost transmise beneficiarilor indirecți (ceilalți inspectori - 18, directori 136, profesori, părinți - 150), prin intermediul
celor 9 activități de formare/ 3 seminare/ 1 masă rotundă și, nu în ultimul rând, ELEVILOR,
prin proiectele inițiate în cele 40 de școli, sub
deviza Transformăm școala împreună.

I. INTRODUCERE
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Consider că obiectivele proiectului au fost atinse pentru că rostul participării
la cele două cursuri nu a fost doar de acumulare de informaţii, ci de înţelegere
practică a acestora şi de trăire a unei experienţe educaţionale şi culturale deosebite. Astfel, s-au îmbunătățit competenţele profesionale ale celor 8 inspectori şcolari
participanți la activitățile de mobilitate în vederea creşterii calităţii educaţiei în
şcoală și s-a schimbat atitudinea corpului didactic în mediile școlare, prin asigurarea accesului la activități de formare pe teme care au condus la construirea profilului școlii democratice prin formare „în cascadă” a unui număr de 18 inspectori
școlari, 136 de directori de școli, 150 de profesori și părinți. Este dificil de surprins, în întregime, efectele pe care le au asemenea experienţe, fiind acţiuni pe termen lung, cu îmbunătăţirea şanselor de reuşită în actul educaţional.
Prof. Mihaela POPA,
inspector școlar pentru proiecte educaționale/ manager de proiect
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II. IMPRESII

„PROFESORUL, AGENT AL SCHIMBĂRII”
PENTRU EDUCAȚIA TRANSFORMATOARE A SECOLULUI al XXI -lea
prof. Rodica Ciuchi, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Experiența formării continue într-o țară europeană nordică este un prilej pentru orice cadru
didactic de a-și face bagajele cu entuziasm, pentru o
călătorie culturală și profesională ce deschide cufărul comorilor, despre care auzim numai în povești.
Așa am perceput mereu educația finlandeză, norvegiană sau suedeză.
O astfel de experiență, cea norvegiană, a
fost posibilă datorită proiectului TRUE - Tolerance,
rights and unity in education, finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE
ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic European (SEE) – mecanismul financiar 2014-2021, al
cărui beneficiar este Inspectoratul Școlar Județean
Neamț. Scopul acestui proiect este creșterea calității
educației în școlile din județul Neamț, prin proiectarea profilului școlii democratice, bazat pe toleranță,
cetățenie activă, drepturile omului, incluziune și
leadership, respectiv creșterea numărului de școli
cu mediu de învățare incluziv și creativ, care vor
adopta și implementa conceptul de școală democratică.
În cadrul proiectului am participat la mobilitatea pentru formarea continuă cu tema Profesorul,
agent al schimbării, în Oslo, furnizorul de formare
fiind New School AS. Programul de formare ne-a
invitat să explorăm rolul profesorului ca agent al
schimbării, nu doar prin efort individual, ci construind echipe cu o viziune nouă asupra educației. Activitățile cursului s-au desfășurat pe parcursul a cinci
zile și au avut tematici extrem de interesante. În zilele 1-3 am participat la workshop-uri cu tema
Teaching as leadership, explorând rolul profesorului ca facilitator pentru competențele transversale și
desfășurând activități practice privind tehnici de
facilitare. Am oferit și am primit feed-back și am
înțeles rolul profesorului ca agent al schimbării. În

ziua a 4-a am participat la Job shadowing într-o
școală norvegiană de nivel secundar inferior, numită VOYENENGA SKOLE, iar în ziua a 5-a am consolidat experiențele dobândite, am conturat calea de
urmat și ne-am făcut fiecare Planul de acțiune și
strategii.
Am aflat în Țara Fiordurilor nu doar despre
un sistem de educație performant, ci și cum să folosim metode experențiale de învățare, cum să ne asumăm rolul de agenți ai schimbării de la livrarea de
informație la inspirație, creativitate și viziune în
educație, prin demersuri de tipul:
• să construim echipe de agenți ai schimbării –
pentru implementarea de practici inovative în
propria activitate;
• să fim facilitatori ai educației centrate pe elev –
practicând experiența învățării cu și de la echipă;
• să lucrăm proiecte interdisciplinare – metode,
instrumente, practici.
Programul de formare Profesorul, agent al
schimbării ne-a transferat din primele momente în
zona openminded, ne-a deturnat de la drumurile
bătătorite și ne-a provocat să explorăm. Metodele
au fost, bineînțeles, cele experențiale de tipul: construcții cu lego, jocul cu yo-yo, checkin-checkout,
learning arches, dar dintre toate, cea mai interesantă
metodă pe care am experimentat-o și am preluat-o
în bagajul propriu de formator a fost Metoda Vision
Backcasting.
Metoda este concepută de KaosPilot, o școală alternativă din Danemarca, și propune parcurgerea în echipă a unei serii de pași pentru rezolvarea
de probleme la nivel instituțional sau sistemic, finalizată cu elaborarea unui proiect de succes. Principiul de bază al metodei este backcasting, ce presupune să începem rezolvarea unei probleme cu finalul
ei, adică definirea viziunii a ceea ce vrem să devină
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în viitor. Apoi ne întoarcem în prezent, de
la viziune la problema
actuală și răspundem
la întrebarea de bază:
dacă vrem să atingem
această țintă, ce trebuie să facem pas cu pas
pentru a ajunge acolo?
După
prima
etapă, cea de stabilire
a viziunii, urmează
găsirea răspunsurilor
la întrebările: pentru
cine este? și ce au nevoie? stabilind astfel grupurile
țintă. Metoda folosește postit-uri colorate pe care
fiecare membru al echipei notează categorii de termeni necesari în construirea pașilor: abilități, cunoștințe, atitudini, instrumente de măsură, amenințări,
reușite.
Proiectul ia naștere sub forma unei hărți
complete, în care culorile sunt asociate elementelor
definitorii ale procesului de backcasting și este prezentată liniar fiecare etapă ce va fi transpusă în spațiul concret. Metoda explorează abilitățile și aptitudinile tuturor membrilor echipei și organizează haosul creat inițial într-o ordine ce devine ușor de citit,
înțeles și interpretat.
Programul de formare desfășurat în Norvegia ne-a oferit posibilitatea utilizării acestei metode
inovative, Vision Backcasting, în elaborarea proiectelor bazate pe învățare. Ne propunem să inițiem în
județul Neamț minim 40 de proiecte, sub deviza
Transformăm școala împreună!, care vor avea drept
grup țintă profesori, elevi, părinți, reprezentanți ai
comunității. Aceste proiecte se vor derula cu scopul
implementării principiilor educației pentru drepturile omului și educației pentru cetățenie democratică
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în unitățile de învățământ preuniversitar, având ca rezultat
pe termen lung îmbunătățirea educației
și a reușitei școlare a
elevilor,
creșterea
motivației
pentru
implicare, cunoașterea drepturilor, responsabilităților
și
obligațiilor,
astfel
încât fiecare participant și să își dea
seama că poate influența și determina o schimbare.
În urma participării la mobilitatea pentru
formare continuă în cadrul proiectului TRUE, consider că am dobândit competențe adaptate secolului
XXI, de facilitare a învățării, de învățare bazată pe
problematizare, de învățare colaborativă, de învățare din greșeli prin oferirea și primirea de feed-back,
toate bazate pe principiul acceptat unanim: Învățarea prin acțiune, nu prin ascultare.
Profesorul agent al schimbării m-a învățat
că schimbarea pentru educația transformatoare nu se
poate întâmpla doar la nivelul indivizilor, ci prin
echipe care colaborează și învață împreună.

Bibliografie:
Simon Kavanagh KPEDA - How to Design Transformational Education & Package the Pursuit of
Knowledge, education design agency, KAOSPILOT
Jennifer MOON - A Handbook of Reflective and
Experiential Learning: Theory and Practice, 2004,
www.solver-consulting.ro
www.newschool.me
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POPASUL UNUI PROFESOR DE LIMBI STRĂINE ÎN NORVEGIA...
prof. Valentin-Cezar Teodorescu, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Pentru orice cadru didactic, deschiderea
către spații noi, geografice sau de cunoaștere, constituie o permanentă provocare. Ca să împărtășești
copiilor lucruri noi, trebuie tu însuți, ca profesor,
să profiți de orice oportunitate care aduce noutatea.
Cu atât mai mult, pentru profesorul de limbi străine, care, pe lângă cizelarea intrinsecă a laturii lingvistice, reușește să-și împlinească vocația, aceea
de a transmite valorile democrației și toleranței. În
sine, profesorul de limbi străine este un profesor de
alteritate, în sensul în care îi învață pe copii despre
ceilalți, îi obișnuiește cu acceptarea unui spațiu
lingvistic și cultural mai mult sau mai puțin îndepărtat.
În acest context, iată că oportunitatea unui
stagiu de o săptămână în Norvegia, în cadrul unui
proiect european pus la dispoziție în noiembrie
2019 de către Inspectoratul Școlar Județean
Neamț, a fost de nerefuzat. Împreună cu alți trei
colegi, cu toții mânați de curiozitatea cunoașterii
spațiului scandinav, de care auzisem atâtea... Puțini temători, am pășit în Oslo, unde frigul ne-a
întâmpinat cu căldură... O primă după amiază de
cunoaștere pe jos a cochetului oraș nordic, cu fiordurile sale primitoare, cu clădirile sale futuriste,
amestec inedit de oțel și sticlă, cu străduțele sale
pline de oameni zâmbitori și extrem de politicoși,
ne-a făcut imediat să ne îndrăgostim de capitala
norvegiană și să ne provoace la o aprofundare ulterioară.
Proiectul la care participam, oferit, după
cum spuneam, de Inspectoratul Școlar Județean
Neamț, se intitula TRUE (Tolerance, Rights and
Unity in Education), un acronim foarte inspirat
ales, deoarece ne oferea accesul la adevărata esență a învățării moderne, cea a accesului neîngrădit la
educație, a participării active și democratice a elevilor și profesorilor la actul educațional. Iar cursul
oferit de furnizorul norvegian New School cu titlul
The teacher as a Change Agent nu a făcut decât să
confirme obiectivul principal al proiectului, și anume creşterea numărului de şcoli democratice, bazate pe toleranţă, cetățenie activă, drepturile omului,
incluziune și leadership, în care profesorul se dovedește un catalizator important, o punte de legătură între elev și mediul democratic extern.
Modul de lucru al formatorului nostru a
fost unul cît se poate de inedit, stimulându-ne în
primul rând timpul de reacție la provocarea propri-

ilor orgolii și autosuficiențe. Într-adevăr, am simțit
că orizontul de așteptare cu care ne-am prezentat
acolo, bagajul de noi le știm pe toate (atât de specific profesorilor de pe la noi), au fost sensibil
zdruncinate.
Da, ne-am jucat, dar ne-am jucat cu o seriozitate debordantă, încât frontiera între ludic și responsabilitatea muncii a fost practic neobservată.
Pentru mine personal, ca profesor de limbi străine
(deoarece am raportat tot timpul activitatea din
Norvegia cu activitatea mea de la ore), a fost o
confirmare a ceea ce reușesc să impun eu însumi la
elevii mei, și anume necesitatea de a ne juca. Cum
putem cunoaște un spațiu cultural nou dacă nu prin
asumarea ludică a acestuia? Din nefericire, elevii
noștri nu au posibilitatea vizitelor de tip baie lingvistică în cadrul învățării unei limbi străine (cum
se întâmplă, de exemplu, cu elevii din Franța care
petrec o săptămână în Anglia, parte a programului
lor de studiu al limbii engleze). Astfel încât jocul
de rol devine o strategie didactică importantă, care,
pe lângă eficacitatea ei dovedită, are maximul
avantaj că atrage elevii. Parcă la nicio materie școlară (și aici pot fi acuzat de subiectivitate), jocul
didactic nu se pretează mai mult. Căci, atunci când
copiii se joacă, își creează, nu-i așa, o nouă identitate și încearcă să înteleagă noua identitate a partenerului de joacă.
Și lucrul prin proiect! În contextul în care
realizarea de proiecte fie este un scop cantitativ în
sine (cu cât mai multe, cu atât mai bine, nu contează valoarea, eficacitatea și impactul lor), fie este
considerată inutilă de multe cadre didactice (am
auzit de atâtea ori profesori susținând că cel mai
simplu este să faci și să evaluezi un proiect, din
care elevii nu vor rămâne cu nimic, mai sfinte fiind
metodele clasice...), iată că stagiul meu din Norvegia mi-a confirmat un al doilea lucru: faptul că
uneori lucrez cu elevii mei pe bază de proiect nu e
un lucru inutil, ci dimpotrivă. Ceea ce s-a cizelat în
proiecțiile mele viitoare despre lucrul cu proiecte
este că punctul de plecare al unui proiect trebuie să
îl constituie nevoia. Chiar și în cazul unui proiect
simplu, realizat la și de o clasă, mai întâi trebuie să
vedem DE CE ne sunt necesare activitățile și rezultatele acelui proiect. În acel moment, proiectul
se justifică mai mult ca oricând.
Cele cinci zile petrecute la Oslo au trecut
foarte repede, dar și foarte intens. Pe de o parte,

II. IMPRESII

stilul de lucru al formatoarei, deși la prima vedere
părea unul lejer, ne solicita destul de mult. Și am
învățat un lucru foarte important: trebuie să ne oferim momente de așa zisă liniștire și așezare a gândurilor. Cert este că de foarte puține ori facem
aceasta, să ne retragem într-un colț și să drămuim
ceea ce am făcut și ceea ce trebuie să facem. Pe de
altă parte, metodele și mijloacele cu care am lucrat
ne-au atras atenția în mod deosebit. Cu siguranță,
ele vor constitui un bagaj didactic necesar pentru
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activitățile ulterioare de la clasă.
Plimbările seara prin capitala înghețată, vizita peninsulei cu muzee, a Sălii decernării Premiilor
Nobel și a Palatului Regal, promenada prin celebrul
parc Vigeland, turul fiordurilor cu vaporașul, regalele culinare, toate au completat o experiență de neuitat în Norvegia, o provocare lingvistică, didactică
și culturală pentru profesorul de limbi străine.
Takk og ser deg, Norge!

P OAT E , P E C U R Â N D !
Prof. Ioan Romeo ROMAN, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Valorile esențiale pe care se întemeiază Uniunea Europeană, cuprinse în Tratatul privind Uniunea Europeană, sunt: respectarea demnității umane,
libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și
respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor care aparțin minorităților. Aceste drepturi sunt reflectate în realizarea politicilor şi programelor fiecărui stat membru.
Deci democraţia se învaţă şi prin proiecte
şcolare, am spus imediat după participarea la activitatea de mobilitate finanţată prin PROGRAMUL
DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic European
(SEE) – mecanismul financiar 2014-2021, în cadrul proiectului TRUE - Tolerance, rights and unity in education - 2018-EY-PMIP-R2-0011.
O călătorie liniştită cu avionul, fără turbulenţe, alături de colegi minunaţi!
O călătorie cu trenul, de la aeroport până în
Oslo, capitala Norvegiei, la o viteză care se atinge în
România doar între Bucureşti şi Constanţa.
O gară - cea din Oslo - construită ca un mare
complex comercial.
Bucuria de a auzi şi cuvinte în limba română,
pe ici pe acolo (deci existăm!).
O cazare bună!
Cu masa am avut ceva de furcă… prea multe
sandviciuri… dar, până la urmă, am găsit şi ceva mai
de-al nostru. Totuşi, am reţinut ingredientul sosurilor
pentru carne (Brunost) - un fel de brânză obținută
printr-un amestec de lapte, smântână și zer, cu o textură ceva mai fină decât brânza Gouda.
Un formator minunat (o româncuţă de-a
noastră)!
Centrul de formare - o clădire remodelată,
multifuncţională, care păstra într-o armonie magică
amprenta mulţilor ani care au trecut peste ea şi dis-

creţia modernului contemporan.
Un program dens, dar atractiv!
Şi cum orice mobilitate nu se evaluează
doar prin activităţile de formare, am apreciat Norvegia, capitala Oslo, sistemul educaţional norvegian şi pe norvegieni. Deşi am fost la sfârşit de toamnă 2019, în Oslo ne-am bucurat de o vreme caldă,
de frumuseţea fiordurilor, de oportunitatea de a
explora muzeele despre istoria maritimă a ţării şi
cultura norvegiană, de magazinele cu suveniruri, de
terasele şi restaurantele cu neobişnuitele feluri de
mâncare (până la urmă).
Norvegienii sunt extrem de politicoşi şi dispuşi să-şi ofere sprijinul atunci când le este solicitat.
Relaţiile de colaborare, deschiderea şi transparenţa manifestate în şcolile vizitate, în Parlamentul norvegian, în comunicarea şef-subaltern şi
în comunitate, puterea unui argument reverenţios şi
consistent, toleranţa şi încrederea sunt cele care
construiesc viaţa frumoasă şi armonioasă în Peninsula Scandinavă.
Democraţia se învaţă şi se împărtăşeşte
celor care doresc să înveţe!
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EXPERIENȚE NOI
prof. Elena Preda, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Experiențele interculturale la care luăm parte pe parcursul vieții pot fi cele mai interesante căi
de dezvoltare personală. În această categorie intră și
experiențele de formare a competențelor didactice
de proiectare şi realizare de proiecte în domeniul
educației democratice şi cetățeniei active.
În perioada 28 octombrie – 1 noiembrie
2019 am participat la activitatea de formare prin
proiectul „TRUE - Tolerance, rights and unity in
education”, proiect care are drept scop creşterea
numărului de şcoli democratice, bazate pe toleranţă,
cetățenie activă, drepturile omului, incluziune și
leadership. Inspectoratul Școlar Județean Neamț
promovează prin acest proiect conceptul de școală
democratică la nivelul școlilor din județ. Am participat la cursul structurat "The teacher as change
agent" (Days 1- 3: Workshop - Teaching as leadership: exploring the role of the teacher as a facilitator for transversal skills. Practical workshop in facilitation techniques, feedback giving and receiving, and exploration of the role of the teacher as a
change agent; Day 4 - Project-based and studentcentered learning: cross-disciplinary teaching. “A
day in the life of…”. Job shadowing with a Norwegian education institution; Day 5 - Summing up and

the way forward - Action plan and community
building strategies)
Furnizorul de formare continuă Newschool,
așezat în centrul orașului Oslo, într-o clădire cu o
arhitectură păstrată din epoca industrială, ne-a întâmpinat cu o formatoare de excepție, dna Mihaela
Tăbăcaru, un expert în activități nonformale, alături
de care, timp de o săptămână, am realizat un parcurs foarte bine organizat și structurat, The teacher
as change agent, la final reușind să construim un
proiect educațional, alături de cadrele didactice participante la această mobilitate. Proiectul a fost asemenea unui puzzle, fiecare zi a adus încă o „piesă”
lipsă. Abordarea cu privire la construcția proiectului a fost orientată spre o analiză a nevoilor în domeniul vizat, demersul nostru a plecat de la întrebarea „de ce?”, în ideea scrierii unui proiect pentru un
scop precis. În această etapă de identificare s-au
analizat problemele pe care dorim să le înlăturăm,
nevoile şi interesele grupului țintă și s-au format
echipele de lucru. Pe parcursul săptămânii au avut
loc vizite la școli, am învățat din experiența norvegiană că dacă te concentrezi suficient de bine pe o
problema, mai devreme sau mai târziu, găsești soluția cea mai bună.
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Cu siguranță, am ajuns să ne bucurăm de beneficiile
formării deoarece ne-am îmbunătățit competențele profesionale, avem resurse să dezvoltăm ceea ce am învățat și la nivel județean, prin proiectele pe care am început să le dezvoltăm împreună cu școli din județul Neamț. Îmi propun să particip la creșterea calității educației în școală, să îmbogățesc
prin metode inovatoare în domeniul practicilor ECD/ EDO,
activitățile din școli, dar mai ales să schimb atitudinea corpului didactic, prin asigurarea accesului la activități de formare, mai ales că toate cadrele didactice, din perspectiva rolului de consilier educativ/ profesor diriginte trebuie să realizeze conexiuni cu alte domenii, precum cetăţenia democratică activă - ECD, drepturile omului – EDO.
Proiectul TRUE - Tolerance, rights and unity in
education mi-a îmbogățit experiența profesională și abilitățile de formator pentru activități bazate pe teme specifice de
cetățenie activă, drepturile omului, incluziune și leadership.

GO, ICELAND, GO!
prof. Mihaela Popa, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Plăcute şi recente amintiri, legate de experiența profesională și personală într-o superbă țară
nordică, Islanda, stau rânduite frumos şi perfect
aranjate în sertarele memoriei mele. Despre această
experiență aş putea scrie folosind o mulțime de epitete, hiperbole, adjective la gradul de comparaţie
absolut şi interjecţii ce exprimă stările de beatitudine şi de magie trăite pe acele meleaguri.
Experiența profesională a fost posibilă datorită proiectului TRUE - Tolerance, rights and unity
in education, finanțat prin Programul de Educație,
Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România din granturile Spațiului Economic European
(SEE) – mecanismul financiar 2014-2021, al cărui
beneficiar este Inspectoratul Școlar Județean Neamț.
Astfel, am fost printre fericitele persoane selectate
să participe la activitatea de mobilitate cu tema Diverse society – Diverse Classrooms. Student diversity benefiting social diversity. Special focus on key
competences and cooperatve learning in intercultural/ diverse groups, în Borgarnes - Islanda, furnizorul de formare fiind InterCultural Iceland,
www.ici.is.
O stare de seninătate, bucurie și tihnă m-a
cuprins în momentul în care m-am hotărât să scriu
despre această experiență de învăţare, pe care am
dobândit-o la acest interesant curs, alături de alţi 20
de participanţi din Spania, Italia, Germania şi Franța
- cei mai mulţi dintre ei fiind profesori, dar şi repre-

zentanţi ai ONG-urilor din domeniul educaţional.
Experiența profesională a fost unică datorită
noutăţii subiectelor prezentate, a calităţii materialelor, strategiilor de abordare, dar şi a dinamicii grupurilor şi varietăţii programului.
Dintre temele cursului de formare, toate de actualitate şi de o importanţă majoră pentru participanţi,
cum ar fi Educaţia interculturală în Europa, Învăţarea bazată pe competenţe în şcoala actuală,
Învăţarea prin cooperare în mediul intercultural
– metode şi procedee didactice, Evaluarea învăţării, Egalitate şi/sau echitate în educaţie –
educaţia pentru toţi, Modelul CLIM – învăţarea
prin cooperare în echipe multiculturale etc., am
ales să prezint rolul şi beneficiile metodei Jigsaw
sau așa cum o știm noi, metoda mozaicului.
O să pornim în această călătorie de descoperire a tărâmului magic Islanda și, împreună, o să
facem un exercițiu de imaginație, folosind această
metodă pe care am exersat-o în cadrul cursului și o
să organizăm Excursia noastră școlară în Islanda/
Our school trip to Iceland.
Cum facem acest lucru cu elevii noștri!? Nimic mai simplu, ar fi spus Gudrun Petursdottir, formatorul nostru: Mihaela Ioansdottir (așa m-ar fi
chemat dacă m-aș fi născut în Islanda), profesor la
clasă, stabilește tema de studiu Excursia noastră
școlară în Islanda, pe care o împarte în patru subteme, prin intermediul a patru întrebări caracteristice
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celor patru domenii/ sub-teme (istorie, geografie și
geologie, vreme și climă, cazare și transport):
• Sub-tema 1. History – Which are historical and
places to visit in Iceland?
• Sub-tema 2. Geography and geology – Which
are the interesting sites to visit in Iceland regarding geography and geology?
• Sub-tema 3. Weather and climate – Which are
the characteristics of the different periods of the
year to visit Iceland and which clothes do you
need to wear in each season?
• Sub-tema 4. Accommodation, transport and logistic – Which are the different possibilities to
travel around Iceland?
Pentru fiecare domeniu voi realiza o fișă, iar
acestea vor fi oferite grupului format din 4 elevi.
Fiecare elev din echipă, primește un număr de la 1
la 4 si are ca sarcină să studieze, în mod independent, sub-tema corespunzătoare numărului său. El
trebuie să devină expert în
problema dată. De exemplu, elevii cu numărul 1
din toate echipele de învățare formate, vor aprofunda sub-tema cu numărul 1.
Cei cu numărul 2 vor studia sub-tema numărul 2, și
așa mai departe. Fiecare
elev studiază sub-tema lui
independent, în clasă sau
ca temă pentru acasă. Urmează constituirea grupului de experți. După ce au
parcurs faza de lucru independent, experții cu același număr se reunesc, constituind grupe de experți
pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii
cu numărul 1, părăsesc echipele de învățare inițiale
și se adună la o masă pentru a aprofunda sub-tema
cu numărul 1. La fel procedează și ceilalți elevi cu
numerele 2, 3,4. Scopul comun al fiecărui grup de
experți este să se instruiască cât mai bine, având
responsabilitatea propriei învățări si a predării și
învățării colegilor din echipa inițială. La reîntoarcerea în echipa inițială de învățare, experții transmit
cunoștințele asimilate, reținând la rândul lor cunoștințele pe care le transmit colegii lor, experți în alte
sub-teme. Modalitatea de transmitere trebuie să fie
scurtă, concisă, atractivă, putând fi însoțită de suporturi audio-vizuale, diverse materiale.
Cu certitudine, metoda Jigsaw este o modalitate eficientă de a învăţa despre un subiect,
într-un mod cooperativ. La fel ca într-un puzzle,
fiecare piesă (în cazul de faţă, fiecare dintre
elevi) este esenţială pentru finalizarea şi înţelegerea completă a produsului final. Faptul că fieca-
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re elev este esenţial, face ca această metodă să fie
una eficientă.
Și iată cum s-au pregătit elevii din școala
mea pentru excursia în Islanda:
Sub-tema 2 Islanda este cea mai vestică țară a Europei. Este o țară superlativelor europene, aici aflându
-se cea mai mare cascadă a continentului, dar și cea
mai înaltă și cu cel mai mare debit de apă, cel mai
mare ghețar și cel mai mare parc natural, dar și peisaje vulcanice nemaiîntâlnite în Europa. În Islanda
este singurul loc din lume unde se poate vedea foarte bine îmbinarea plăcilor tectonice, insula fiind
străbătută de placa nordamericană și cea europeană.
Acest fapt face ca țara să se mărească cu 2 cm în
fiecare an, iar într-un timp geologic destul de mare
putem chiar asista la separarea în două a insulei.
Fiecare pas pe tărâmul islandez este o provocare
fotografică, și asta mai ales pentru că la fiecare pas
peisajul se schimbă, trecând de la coastele oceanice și fiorduri, la vaste
zone aride pline de praf
și cenușă vulcanică. Pentru ca totul să devină și
mai greu de imaginat, pe
lângă toate acestea, mai
trebuie să enumerăm și
gheizere, platouri de lavă
uscată, dealuri întregi cu
depuneri sulfuroase, iar
în fundal munți de forme
trapezoidale, care mai de
care mai frumos și mai spectaculos. Deși s-ar putea
crede că Islanda este o insulă a vulcanilor, aș putea
spune că este mai degrabă o insulă a cascadelor,
care se întâlnesc la tot pasul.
Dacă până mai ieri ştiam despre Islanda doar că este o ţară nordică, cu o capitală al cărei nume, acum
câtva timp, mi se părea greu de gângurit, iar acum
mi se pare foarte melodios, cu oameni mai tot timpul încotoşmănaţi din cauza frigului, acum pot să
spun că Islanda este tărâmul magic, cu cel mai curat
aer, cea mai cristalină apă și cel mai frumos cer,
unde frigul te întâmpină cu căldură!

GO, ICELAND, GO!

Bibliografie:
Popa, Mihaela, articolul Go, Iceland, go!, apărut în
Școala Modernă, Anul XX, nr.4, Casa Corpului
Didactic Neamț, p.33, http://www.ccdneamt.ro/
new/wp-content/uploads/2022/02/REVISTA-%
C5%9ECOALA-MODERN%C4%82-Anul-XX-Nr.
-4.pdf
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PUNCTELE CARDINALE A LE DIVERSITĂȚII
prof. Ana-Alina Ichim, inspector școlar pentru limbi moderne,
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Toată lumea știe că dacă vrei să te orientezi,
găsești mai întâi nordul și apoi alegi calea. Așa încât, pășind pe calea descoperirii diversității, în luna
octombrie 2021 am început un drum în Islanda, de
la Keflavik, la Reykjavik, la Borgarnes, unde am
aflat că a fi diferit este o bucurie, că a vorbi altă limbă, a avea
altă religie,
a veni din
alt
punct
cardinal
este doar un
motiv să te
simți deosebit, special
– am participat
la
cursul Diverse society – Diverse Classrooms. Student diversity benefiting social diversity. Special
focus on key competences and cooperatve learning
in intercultural/ diverse groups, organizat de InterCultural Iceland, în cadrul proiectului TOLERANCE, RIGHTS AND UNITY IN EDUCATION –
TRUE, din programul Education, scholarships, apprenticeships and youth entrepreneurship programme in Romania, finanțat prin granturile EEA
2014-2021.
Cu un program de studiu de la 9.00 la 17.00,
curricula a prevăzut lucrul cu concepte de psihologie, pedagogie și sociologie, toate îmbinate în activități de învățare cooperativă, bazată pe interacțiunea participanților din opt țări europene diferite:
Belgia, Germania, Italia, Estonia, România, Spania,
Anglia și Islanda,
asigurându-se
astfel diversitatea
națională,
lingvistică,
etnică, culturală și
religioasă
a
cursanților .
Islanda a fost o
sursă de învățare
din toate punctele
de vedere: cultural, istoric, geografic și social.
Ne-a impresionat
Perlan, muzeul
care prezintă Is-

landa din preistorie
până în ziua de azi,
într-o manieră interactivă și care respectă ritmul personal de vizitare al
fiecărui turist – cînd
are nevoie de o
pauză, la ultimul etaj
îl așteaptă un restaurant cu o panoramă
completă
asupra
orașului.
Am aflat totodată că la Reykjavik, s-au întalnit
Ronald Reagan și
Mihail Gorbaciov ca să negocieze încheierea Razboiului Rece – stă mărturie chiar clădirea de pe țărmul oceanului:
Impresionant este faptul că, deși trăiesc întro zonă rece, cu vânt biciuitor, i-a binecuvântat natura cu izvoare termale pentru încălzire, verdeață și
chiar răsfăț - sunt celebri pentru lagunele de relaxare!
În capitala țării, Reykjavik („golful de
abur”), cele mai multe magazine, dintre care unele
cu
lanțuri
internaționale, vând doar
produse
islandeze:
artă islandeză, bijuterii ale manufacturierilor locali, obiecte
tradiționale islandeze.
Ne întoarcem
pe cale, în sud-estul
Europei cu gândul viu
că, deși natura este
antagonică în Islanda,
de la gheizerele care
suflă apă clocotită, la
cascadele care te învăluie în vapori înghețați și până la ghețarul Vatnajökull care
ocupă cea mai mare
parte a insulei, iar istoria nu a fost prietenoasă cu ei,
islandezii au reușit să învingă și să îmblânzească
vicisitudinile, mărturisind că avem cu toții loc sub
soare (sau vânt) și că Dumnezeu e pretutindeni!
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I I I . E X P L O ATA R E A
R E Z U LTAT E L O R
ÎNVĂȚĂRII
COOPERATIVE LEARNING
– A PATH TO LEARNING TOGETHER, LIVING AND WORKING TOGETHER! –
prof. Florentina Ungureanu, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Uniunea Europeană și piața sa de muncă oferă
o nouă „libertate” – libera circulație a forței de
muncă, conducând la o accentuare a fenomenului
de imigrare a persoanelor, atât în interiorul spațiului
european, cât și către acesta. Una din consecințele
acestui fenomen asupra sistemului educațional, întâlnită în special în țările vestice, este problema
educației copiilor proveniți din familii de migranți.
Concluziile Consiliului European cu privire la rolul
educației în acest context, identifică ca aspectele
cheie faptul că „Diversitatea culturală din societățile noastre ar trebui să fie salutată ca sursă de vitalitate și de îmbogățire. Promovarea educației interculturale, respectând identitatea țării-gazdă, schimbul de cunoștințe și aprofundarea înțelegerii reciproce a culturii celuilalt, precum și construirea respectului și combaterea prejudecăților vor aduce tuturor beneficii pe termen lung.”
Participarea la activitatea de mobilitate cu
tema Diverse society – Diverse Classrooms. Student diversity benefiting social diversity. Living
together, learning together, working together, în
Borgarnes – Islanda, în cadrul proiectului TRUE –
Tolerance, rights and unity in education, mi-a oferit
oportunitatea de a explora modalitățile de abordare
a aspectelor educației în contextul diversității interculturale a colectivelor de elevi, de a face educația
mai accesibilă prin eliminarea barierelor din cadrul
sistemelor școlare.
Una din multele soluții identificate pe parcursul activității de formare – învățarea prin cooperare
este o metodă de instruire în care elevii lucrează în
grupuri mici pentru a atinge un obiectiv comun de
învățare sub îndrumarea profesorului.
Strategiile de învățare prin cooperare oferă
elevilor posibilitatea de a învăța descoperind sau
aplicând cunoștințe într-un mediu asemănător celui
pe care îl vor utiliza în viața lor profesională.

Profesorii au șansa de a dezvolta competențele științifice și de comunicare, abilitățile de utilizare
a tehnologiilor de către elevii lor, necesare pentru
succesul elevilor în viață și în muncă.
Strategiile pot fi utilizate atât în perechi, cât și
în grupuri și sunt concepute pentru a îndeplini toate
principiile PIES: interdependență pozitivă, responsabilitate individuală, participare egală și interacțiune simultană.
Strategiile de învățare prin cooperare sunt
structuri fără conținut care pot fi reutilizate în diferite contexte școlare și am avut șansa de a le aplica
practic într-un grup multicultural, cu 20 de colegi
provenind din cinci țări europene – Franța, Germania, Italia, România și Spania, grup eterogen din
punct de vedere al competențelor lingvistice specifice limbii engleze.
Am început prin a răspunde unor provocări de
tipul:
Învățarea prin cooperare pregătește elevii
pentru a-și lua locul într-o societate democratică?
Munca în grup nu este întotdeauna cooperativă – munca în grup le permite unor elevi să facă cea
mai mare parte sau toată munca în timp ce alții fac
munca minimă sau deloc.
Potrivit lui Kagan (1999), activitățile de învățare prin cooperare includ patru elemente denumite
PIES: interdependență pozitivă, responsabilitate
individuală, participare egală și simultană interacțiune.
Interdependența pozitivă înseamnă o condiție
„câștig-câștig” în care succesul unui elev este legat
de succesul celorlalți în clasă într-un mod pozitiv,
elevii au nevoie unii de alții pentru a reuși. Câștigul
pentru un elev este un câștig pentru alții. În acest tip
de relație, elevii țin unii la alții și se ajută unul pe
altul pentru ca toți să învețe. Eșecul unui membru
nu este doar un eșec individual, ci un eșec de grup,
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dacă grupul nu a sprijinit în mod adecvat acel mem- țește învățarea elevilor în anumite condiții.
bru, iar un succes individual poate fi un succes de
Meta-analiza Johnsons privind performanța
grup dacă grupul a ajutat fiecare membru al echipei elevilor a arătat că mai mult de 50% din constatări
să reușească.
au fost semnificative statistic în favoarea învățării
Responsabilitatea individuală se concentrează prin cooperare și doar 10% a favorizat învățarea
pe responsabilitatea personală pentru realizare, par- individualistă sau competitivă. Cercetătorii au ajuns
ticipare și ascultare. Utilizarea punctelor de echipă la concluzia că performanța și productivitatea sunt
bazate pe participarea individuală, rolurile și ra- mai mari atunci când elevii învață în mod cooperant
poartele individuale sunt exemple de modalități de a decât atunci când concurează sau lucrează singuri.
menține fiecare student răspunzător pentru contri- De asemenea, s-a constatat că rezultatele pozitive
buția sa.
apar cel mai probabil în condițiile de interdepenParticiparea egală înseamnă că toți elevii pri- dență pozitivă iar responsabilitatea individuală este
mesc aceleași șanse și stimulente de a fi implicați în asigurată. (Johnson & Johnson, 1989)
clasă. Dacă utilizați o proiectare atentă a sarcinii (de
Slavin (1991) a folosit o formă de „sinteză a
exemplu, sarcina are roluri de dimensiuni egale și celor mai bune dovezi” pentru a revizui 68 de studii
de statut egal pentru toți participanții la activități, care au examinat efectele de realizare ale învățării
recompense și proceduri de responsabilitate pentru prin cooperare atunci când sunt utilizate cu mici
a încuraja participarea egală).
grupuri de elevi. Din cele 68 de comparații, 49 au
Interacțiunea simultană înseamnă că toți elevii fost pozitive (72%), favorizând metodele de învățasunt implicați activ în același timp în timpul orei. re prin cooperare, în timp ce doar 8 (12%) au favoUn exemplu ar fi 15 perechi de elevi într-o clasă de rizat grupuri de control. S-au găsit variații în efecte30 de persoane care vorbesc/ ascultă simultan, spre le de realizare între diferite tipuri de metode de îndeosebire de un elev din 30 care răspunde la între- vățare prin cooperare.
Cum gestionăm timpul pentru a parcurge
barea unui profesor, în timp ce toți ceilalți ascultă
întreaga materie și a aloca timp pentru discuții cu
sau nu participarea.
Învățarea prin cooperare vizează doar elevii, team building etc.?
Dacă vrem să acoperim cât mai multă matecompetențele sociale sau și rezultatele școlare?
Numeroase studii efectuate asupra învățării rie, trebuie să stăm în fața clasei noastre, să vorbim
prin cooperare începând cu anii 1960 depășesc pe repede, și nu permiteți întreruperi, întrebări sau discele efectuate pe orice alte metode de instruire din cuții ale elevilor? Vom acoperi materia în acest fel,
istoria educațională a SUA. Johnson și Johnson dar elevii vor înțelege, se vor bucura și vor reține
(1989) au documentat peste 800 de studii care au puțin.
Scopul acoperirii curriculumului este nobil
fost efectuate pe învățarea prin cooperare. Metaanalize și recenzii ale acestor studii indică faptul că numai dacă include predarea cu înțelegere și aprecisituațiile de învățare prin cooperare, spre deosebire ere. Și dacă dorim ca elevii noștri să înțeleagă și să
aprecieze programa
de învățarea individunoastră, avem nevoie
alistă și situațiile de
să nu mai vorbim în
învățare competitivă,
COOPERATIVE LEARNING– A PATH TO LEARNING
mod regulat și să-i
duce la rezultate mai
TOGETHER, LIVING AND WORKING TOGETHER!
lași să vorbune ale elebească,
să
vilor, cresinteracționecând stima de
ze cu idei
sine a acestodiferite, cărora și îmbunăra elevii le
tățindu-se
dau sens. Înrelațiile între
drumăm asaceștia. După
tfel de la egal
un secol de
la egal și vacercetări asulorificăm fappra învățării
tul că păsprin cooperatrăm
mult
re, se pare că
mai mult din
această metoceea ce spudă îmbunătă-
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nem decât ce auzim. Există o relație inversă între
vorbirea profesorului și învățarea elevilor!
Astăzi, informațiile sunt rapid depășite. Se
estimează că timpul de înjumătățire al cunoștințelor pentru un absolvent de facultate este mai mic
de cinci ani, jumătate din informațiile pe care le
dobândesc la școală vor fi depășite în cinci ani!
Dacă dorim să oferim elevilor noștri abilități pentru succes, trebuie să le sporim dragostea pentru
învățare.
Pentru a avea succes, elevii trebuie să devină
cursanți pe tot parcursul vieții. Dacă obțin note maxime la testele noastre, dar urăsc subiectul și nu
doresc să îl aprofundeze mai mult, reprezintă un
eșec, nu o reușită! Alegerea activităților și modul
în care construim colectivul creează un climat pozitiv în clasă, favorabil pentru crearea plăcerii de a
învăța.
Pregătirea lecțiilor pentru învățarea prin
cooperare nu durează prea mult? Trebuie să planific mereu lecții complexe de cooperare?
Cu ani în urmă, când învățarea prin cooperare era la început, a fost privită ca un model de înlocuire: „Nu mai faceți lecții tradiționale și faceți lecții de învățare prin cooperare.”
Lecțiile de învățare prin cooperare își propun
să ofere elevilor experiențe diverse de învățare, dar
o bună învățare prin cooperare necesită o proiectare complexă, planificarea lecțiilor sau pregătirea
specială a materialelor.
Totuși, odată ce un profesor cunoaște și folosește structuri simple, fiecare lecție devine o lecție
de învățare prin cooperare. Un beneficiu suplimentar al începând cu structurile simple este că mai
târziu, când se face o lecție de învățare cooperativă
complexă, structurile simple sunt folosite ca parte a
acestor lecții, îmbunătățind foarte mult rezultatele.
Rolul profesorului este foarte important în
învățarea prin cooperare. Pentru ca un grup de învățare cooperativă să fie eficient, profesorii trebuie
să-și cunoască bine elevii.
Gruparea elevilor poate fi un proces dificil și
trebuie decis cu grijă. Profesorii trebuie să ia în
considerare diferitele abilități de învățare, mediul
cultural, personalitățile, competențele în realizarea
grupurilor cooperative. Se alocă mult timp pregătirii lecției pentru învățarea prin cooperare. Cu toate
acestea, profesorii se estompează în fundal și devin
antrenori, facilitatori, iar uneori spectatori după ce
lecția este implementată.
Profesorii care organizează o lecție cooperativă bună îi învață pe copii să predea fiecare unul
altuia. Elevii învață de la colegii lor și devin mai
puțini dependenți de profesor pentru ajutor.

Orice lecție, din orice domeniu, pentru
orice vârstă, poate fi făcută în mod cooperativ?
S-au identificat trei tipuri de învățare prin
cooperare: formală, informală, grupuri de bază.
Învățarea formală prin cooperare constă, de
exemplu, în faptul că elevii lucrează împreună întrun mod foarte structural timp de o oră sau pentru
câteva săptămâni, pentru a atinge obiectivele de
învățare comune și pentru a îndeplini sarcini specifice în comun și misiunea.
Învățarea informală prin cooperare constă în
faptul că elevii lucrează împreună pentru a realiza
o învățare comună în grupuri temporare cu un anumit scop, care durează de la câteva minute până la
o perioadă de o oră. (În timpul unei prelegeri, demonstrații sau unui film, învățarea informală prin
cooperare poate fi folosită pentru a se concentra
atenția elevului asupra materialului de învățat.)
Grupurile de bază sunt grupuri de învățare
cooperativă eterogene, pe termen lung. Grupurile
de bază au în principal responsabilitatea de a se
asigura că toți membrii au un progres academic
bun, fac eforturi de a răspunde, de a învăța și de a
oferi reciproc sprijin încurajare și asistență în îndeplinirea sarcinilor.
Cercetările efectuate în Marea Britanie arată
că până la 80% din ore elevii se află de fapt așezați
în grupuri, dar având atribuite sarcini individuale și
de aceea dificultățile pe care le întâmpină profesorii constau în selectarea și proiectarea sarcinilor
care legitimează interacțiunea de grup.
Investigațiile efectelor utilizării facilităților
TIC asupra învățării cooperative în au relevat faptul că acestea îmbunătățesc
învățarea cooperativă, contribuind la creșterea nivelului de participare a elevilor
și nu numai.
Predarea disciplinelor informatică și tehnologia informației și a comunicațiilor, oferă o gamă
largă de teme și tipuri de
lecții care pot fi abordate
utilizând învățarea cooperativă, iar aplicarea metodei în diverse contexte de
învățare a condus la o creștere a interesului elevilor
pentru subiectele abordate,
a implicării lor în rezolvarea sarcinilor de lucru, dar
și la o creștere a stării lor
de bine.
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DESIGNUL EDUCAȚIEI TRANSFORMATOARE
METODA VISION BACKCASTING
Prof. Rodica Hogaș-Ciuchi
Inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Backcasting este o metodă de planificare ce
începe cu definirea viitorului așa cum ni-l dorim și
continuă cu parcurgerea unor pași înapoi pentru a
identifica strategiile care vor conecta acel viitor cu
prezentul.
Metoda a fost fundamentată în anul 1990 de
John Robinson la Universitatea din Waterloo și s-a
bazat la acea vreme pe întrebarea: dacă vrem să
atingem un scop, ce acțiuni trebuie să facem pentru
a ajunge acolo?
Am experimentat această metodă prin participarea la programul de formare Profesorul - agent
al schimbării, desfășurat la Oslo în cadrul proiectului TRUE - Tolerance, rights and unity in education, finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE,
BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL
TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic European (SEE) și am înțeles mai
apoi, că prin Vision Backcasting se poate dezvolta
orice program educațional, strategie de învățare,
cadru curricular sau proiect educațional, în sensul
educației transformatoare. Reușita metodei este de a
dezvolta nu doar aptitudini și cunoștințe, ci și atitudini și mentalități necesare creșterii și dezvoltării
personale a participanților și a comunității în sens

larg.

Parcurgerea metodei cuprinde patru etape:
etape divergente, în care se adresează întrebări deschise, iar răspunsurile nu se cenzurează:
1. De ce facem acest lucru? Care sunt nevoile și
viziunea?
2. Cui se adresează programul/proiectul?
etapele convergente, în care ideile se selectează:
3. Stabilirea obiectivelor generale, a conținuturilor
și a grupurilor țintă
4. Stabilirea resurselor necesare.

1

2

3

4

La finalul metodei se ajunge la schema unui
proiect, ce poate fi prezentat liniar sub forma unui
curriculum sau a unei descrieri detaliate. Rezultatul
metodei va prezenta harta completă a călătoriei de
învățare pe care cei implicați în proiect o vor experimenta. Ceea ce ne învață metoda, pe măsura parcurgerii ei, este: distrează-te, fii îndrăzneț, fii curajos, identifică aliați,
invită-i alături de tine, determină transformarea!
Înainte de a începe aplicarea
metodei, este indicat să se constituie
echipa de lucru, care va obține cele
mai bune rezultate dacă va avea o
mentalitate divergentă, va avea deschidere către schimbare și va visa la
lucruri îndrăznețe. De exemplu, pentru orice idee se va spune ”Da, și..” în
loc de „Nu, dar...”.
Înainte de a începe, echipa va
trebui să răspundă la următoarele întrebări:
De ce suntem aici? Ce vom face ca
echipă, ce vom livra?
Vrem să lucrăm împreună?
Ce pot oferi eu ca persoană fizică?
(Folosiți-vă experiența completă)
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Care sunt așteptările noastre?
Suntem cu toții centrați pe obținerea de rezultate?
Ce dorim să explorăm, să proiectăm?
Este important ca pe parcursul metodei să se
mențină această mentalitate de echipă, urmând ca în
etapele 3 și 4 fiecare să poată alege propria mentalitate, pe măsură ce încep să se structureze ideile, să
se grupeze și să se sintetizeze.
Faza I
Pasul 1. Stabiliți contextul și creați viziunea
Odată ce există viziunea cu care toți membrii
grupului sunt de acord, aceasta se va formula într-o
frază care va fi notată în centrul diagramei alăturate.
Viziunea este o declarație pentru viitor, care descrie
clar, pe termen lung, schimbarea dorită și impactul
care rezultă prin proiectul pe care îl construim.
Viziunea formulată în această etapă reprezintă punctul de plecare și poate fi revizuită sau optimizată după fiecare pas parcurs.
Fiecare membru al echipei va nota pe post-ituri câte un cuvânt sau o propoziție scurtă pentru fiecare dintre competențele, cunoștințele, atitudinile,
sarcinile, experiențele care reprezintă rezultatul așteptat al proiectului.
Viziunea stabilită în această etapă ar trebui
să aibă ecou asupra contextului actual și viitor în
care sunt sau vor fi cei vizați de proiect, la nivel profesional, social și global. În această etapă se creează
practic un limbaj comun, pentru toți membrii echipei, ce se va regăsi pe tot parcursul derulării metodei.
Pasul 2. Cui se adresează proiectul, care
sunt conținuturile, care sunt obiectivele propuse?
Cele stabilite anterior vor fi descompuse la
nivelul SKA (skills, knowledge, atitudes). Fiecare
membru al echipei va nota pe post-it câte un cuvânt
care exprimă cunoștințe, abilități și atitudini care
trebuie învățate, explorate și aplicate prin intermediul proiectului. Echipa va purta o discuție despre ceea ce înseamnă succesul proiectului, despre măsura-
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rea acestuia în timpul și după încheierea proiectului.
Se menține mentalitatea divergentă, toate
răspunsurile participanților sunt acceptate și plasate
pe diagramă. În această etapă este nevoie de calitate
și cantitate de idei, astfel că pe diagrama metodei se
vor aduna 200-250 de post-it-uri. Fiecare membru al
echipei va nota pe post-it-uri cât mai multe cuvinte
reprezentative. SKA se va referi la dezvoltarea la
nivel intrapersonal și interpersonal a celor vizați de
proiect, dar și la munca în echipă (colaborare, facilitare, leadership, comunicare, ascultare, rezolvarea
problemelor, limbaj comun etc).
Pasul 3. Stabilirea cuvintelor-cheie
Se vor extrage minimum opt cuvinte-cheie care pot
ajuta la prezentarea proiectului unor persoane care
nu cunosc nimic despre acesta. Cuvintele cheie vor
fi alese astfel încât să diferențieze proiectul de alte
proiecte asemănătoare și să prezinte celor vizați ceea ce este benefic.
Faza a II-a
Pentru cine este proiectul?
Echipa va analiza partea cea mai importantă
a proiectului, respectiv grupul țintă (elevii, personalul didactic, comunitatea școlară).
Ceea ce este de apreciat la această metodă
este faptul că dezvoltă oameni, nu proiecte, deci
atenția echipei pentru acest pas este crescută.
După stabilirea grupului țintă, membrii echipei vor răspunde la următoarele întrebări:
De ce au ei nevoie?
Printr-un branstorming al echipei se va stabili care sunt cerințele formale și informale cu care
participanții vor intra în proiect, tot ceea ce aceștia
și-ar dori să aibă. Se vor nota toate ideile pe cât mai
multe post-it-uri.
Ce ți-ai dori să aibă grupul țintă?
În partea stângă a diagramei se aleg cel puțin
opt lucruri despre care grupul țintă ar trebui să aibă
o atitudine pozitivă și se rescriu pe bilete separate.
Acestea se vor referi atât la dorințe legate de indi-
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vizi, cât și la cele legate de grup.
Cum vei alege grupul țintă?
Echipa cunoaște acum ce caracteristici și-ar
dori să aibă membrii grupului țintă, atât ca indivizi
cât și ca grup. În această etapă membrii echipei vor
stabili care sunt cele mai eficiente metode pentru a
alege cel mai bun grup țintă, care va avea cele mai
multe perspective, valori, idei, experiențe, cunoștințe etc. Aceasta este o parte foarte importantă a procesului.
Faza a III-a. Stabilirea structurii și a conținutului
Echipa se va întoarce la abilitățile, cunoștințele, atitudinile din Faza I și va începe să deplaseze
post-it-urile de la dreapta diagramei la mijloc, astfel
că în cercurile din Faza I nu trebuie să mai rămână
niciun post-it. Practic are loc reevaluarea și gruparea
lor, în
ar
fie
și
În partea de jos a diagramei există trei

Echipa va avea în vedere faptul că trebuie să
exploreze și să proiecteze noi modalități prin care
grupul țintă își va gestiona propria învățare și dezvoltare.
Tot în această etapă se vor stabili care sunt
cele mai importante abilități, cunoștințe, atitudini
sau competențe care se regăsesc în structura întregului proiect (firul roșu al proiectului). Acestea vor
reprezenta liantul și elementele
și
ale
Faza a IV-a. Defalcarea costurilor fixe și
variabile
Echipa va explora într-un mod pozitiv și
deschis nevoia de resurse financiare pentru a derula
un astfel de proiect și va completa concluziile în
diagrama metodei.
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Faza a V-a. Scrierea proiectului
În această etapă echipa deține tot ceea ce are
nevoie pentru a scrie un proiect/un curriculum/o
strategie de învățare completă și cuprinzătoare. Pe
măsura elaborării formei finale vor fi necesare ajustări, reglări, umplerea golurilor, dar schema proiectului există și are nevoie doar de pasul în care echipa îi dă viață.
Pentru cei care înțeleg rolul și parcursul
acestei metode, se conturează cu claritate faptul că
esența ei este aceea de a construi poduri între prezent și viitorul pe care îl dorim, într-o manieră retrospectivă, în care identificăm pașii intermediari
care ne duc acolo. În urma aplicării acestei metode
de planificare și proiecție în timp a viziunii unei
echipe, pot afirma că am perceput-o ca pe un experiment de învățare colectivă pentru personalul din
educație, formatori și lideri, motiv pentru care am în
vedere extinderea aplicării ei în acțiunile viitoare de
dezvoltare profesională și instituțională.
Bibliografie:
Simon Kavanagh KPEDA - How to Design Transformational Education & Package the Pursuit of
Knowledge, education design agency, KAOSPILOT
www.newschool.me
www.backcasting.dk
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METODA CLIM ÎN LECȚIILE DE LIMBA ENGLEZĂ
prof. Ana-Alina Ichim, inspector școlar pentru limbi moderne,
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Introducere:
CLIM este acronimul în limba engleză al
metodei Cooperative Learning in Multucultural
Groups, tradus ca Învățare cooperativă în grupuri
multiculturale și propune o organizare și o structurare a conținuturilor de predat, indiferent de disciplina predată, după principiul învățării creativcooperative (CCL). Pe lângă sensul pedagogic propriu-zis, această metodă poate constitui un element de
strategie de management al
diversității din școală, atunci
când în clasă și cancelarie se
întâlnesc mai multe, culturi,
etnii, limbi native, orientări
politice sau religii.
Utilizând
metoda
CLIM în cadrul unei lecții de
limba engleză, se vor dezvolta toate abilitățile (de producție – exprimare orală, exprimare scrisă; de receptare –
citire și înțelegere a mesajului audiat) și se vor construi
competențe complexe, integrând valori și atitudini, precum: manifestarea flexibilităţii în cadrul
schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă
în diferite situaţii de comunicare, disponibilitatea
pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
diferenţelor şi a stereotipurilor culturale, dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte
socio-culturale şi profesionale specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba engleză.
Aplicarea la clasă:
Vom exemplifica o lecție de sistematizare
de cunoștințe cu privire la tipurile de texte și compuneri în limba engleză (written compositions):
Tema Poverty (Săracia)
Durata: trei ore de curs, a câte cincizeci de minute.
Obiective operaționale:
a) formularea ideilor principale dintr-un
text dat;
b) sintetizarea ideilor într-un discurs scurt,
semistructurat;
c) prezentarea orală a discursului;
d) realizarea unui eseu liber, pe tema
lecției.

Organizarea grupului de elevi:
Prima etapă - patru grupe cu câte cinci elevi – grupurile se numesc Șpecialiști
A doua etapă – cinci grupuri de lucru, formate din elevii proveniti din grupurile de specialiști.
A treia etapă – individual.
Etapele lecției:
Prima oră de curs:
Fiecare grup de Specialiști va primi un text pe
tema Săraciei, din alt domeniu, pe care îl vor citi și vor
răspunde împreună la întrebarea Ce este sărăcia?, creând
un discurs structurat pe ideile
din textul dat, încadrându-se
în maxim 20 minute:
• Grupul 1 va avea informații
dintr-un
articol
despre sărăcie, definită din
punct de vedere economic
(1);
• Grupul 2 va avea informații din punct de vedere
istoric (2);
• Grupul 3 va citi un text literar despre sărăcie
(3);
• Grupul 4 va avea acces la un text care definește conceptul de sărăcie din punct de vedere sociologic (4);
Se formează cinci grupuri de lucru, cu câte
patru elevi proveniți din grupurile de specialiști
(fiecare cu alt domeniu de expertiză) care vor avea
sarcini diferite, pe care le vor rezolva în 30 minute:
Grupul 1 va avea sarcina: „Sunteți un grup
de artiști care participă la un concurs cu tema Ce
este sărăcia?; realizați un poster/un colaj utilizând
cunoștințele specializate pe care le-ați obținut în
grupul de specialiști”;
Grupul 2 va avea sarcina: ”Sunteți un grup
de regizori care participă la un concurs cu tema Ce
este sărăcia?; realizați un video utilizând cunoștințele specializate pe care le-ați obținut în grupul de specialiști”;
Grupul 3 va avea sarcina: ”Sunteți un grup
de oameni de știință care participă la un concurs cu
tema Ce este sărăcia?; realizați un articol utilizând
cunoștințele specializate pe care le-ați obținut în
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grupul de specialiști”;
Grupul 4 va avea sarcina: ”Sunteți un grup
de asistenți sociali care participă la un concurs cu
tema Ce este sărăcia?; realizați o povestire/
prezentare utilizând cunoștințele specializate pe
care le-ați obținut în grupul de specialiști”;
Grupul 5 va avea sarcina: „Sunteți un grup
de actori care participă la un concurs cu tema Ce
este sărăcia?; realizați o scurtă piesă de teatru utilizând cunoștințele specializate pe care le-ați
obținut în grupul de specialiști”.
A doua oră de curs: Fiecare grup va prezenta rezultatele muncii, respectând forma de livrare si
încadrarea în zece minute.
A treia oră de curs:
• Autoevaluarea, timp de 5 minute: fiecare elev
va primi o grilă cu criteriile de autoevaluare a
muncii sale (organizarea ideilor, corectitudinea
și fluența exprimării, originalitatea prezentării)
pentru care își va oferi câte 2 puncte; pentru
gradul de colaborare cu colegii, se vor aloca
celelalte 2 puncte.
• Realizarea în timp de 45 de minute a unui eseu
liber, personal, pe tema dată, cu un titlu la alegere, care va fi predat profesorului spre corectare,
feed-back personalizat și chiar notare.
Materiale necesare: textele tipărite în câte un exemplar pentru fiecare sau acces la textul online, coli
mari de hârtie, markere, ziare pentru decupare (daca
este necesar), camera video/ telefon.
Managementul clasei: când se utilizează această
metodă, nu se mai poate pune accentul pe disciplina
orei, se va crea un cadru zgomotos de lucru,
profesorul va monitoriza activitatea și va interveni
numai solicitat sau dacă nu se respectă regulile de
lucru. Se va accentua libera abordare a cerințelor și
colaborarea dintre participanții din grup, chiar cu
riscul de a părea o oră haotică.
Concluzii și discuții:
Împărțirea rolurilor în cadrul grupului se va
realiza de către elevii înșiși, observând astfel ce tip
de interacțiune își dorește fiecare și, mai ales, ce
trăsătură de personalitate se subliniază prin rolul
ales sau atribuit de ceilalți – acest detaliu se va nota
pentru o schimbare ulterioară a rolului de către
profesor dacă nu se creează relația și integrarea dorite de acesta între colegi.
În cadrul metodei CLIM, sunt de obicei
cinci roluri diferite, câte unul pentru fiecare specialist: organizatorul – liderul de grup, care ia deciziile
finale, managerul de materiale – care gestionează
materialele și utilizarea lor, mangerul de timp - ține
cronometrul și se asigură ca toată lumea se încadrează în timp, raportorul – cel care va livra rezultatele muncii de grup, naratorul (daca este cazul)

Pagina 21

și mediatorul (armonizatorul) – cel care mediază
eventualele negocieri, încurajează colegii și susține
colaborarea. Asumarea rolului (fie prin alegere proprie, fie prin atribuire) trebuie sa fie clară pentru
toată lumea din grup ca să se poată asigura atît fluxul de colaborare, cât și realizarea sarcinii.
După prezentarea rezultatelor fiecărui grup
în plenul clasei, în cea de-a treia oră de curs, în locul eseului, se poate realiza un raport individual de
activitate, după o structură dată. E de preferat,
totuși, o sistematizare cât mai completă a tipurilor
de compuneri pe care le-au învățat elevii la limba
engleză.
Dacă ora bazată pe CLIM este de altă disciplină, consiliere și orientare, de pildă, raportul individual poate fi un instrument de monitorizare a
relațiilor cu colegii sau de autoanaliză a interacțiunii cu ceilalți și a trăsăturilor proprii de personalitate socială. În plus, tema analizată poate aduce în
discuție aspecte personale ale vieții unora dintre
colegi și constituie o formă de cunoaștere reciprocă
aprofundată.
În ceea ce privește metoda CLIM ca o componentă a strategiei de management al diversității
dintre pofesori, aceasta constituie un teren de cercetare științifică ulterioară - echipa managerială a
unei școli poate organiza pe baza CLIM dezbateri
pe problemele școlii, activități de informare cu
privire la aspecte legislative aplicabile la clasă și
chiar crearea de documente din cadrul comisiilor
metodice și de lucru din școală.
Bibliografie și sitografie:
Ichim, Ana-Alina, articolul Societate diversă – Clasă Diversă, apărut în Școala Modernă, Anul XX,
nr.4, Casa Corpului Didactic Neamț, p.36, http://
www.ccdneamt.ro/new/wp-content/
uploads/2022/02/REVISTA-%C5%9ECOALAMODERN%C4%82-Anul-XX-Nr.-4.pdf
Ichim, Ana-Alina Asaftei, Teaching American English through American Literature, Târgu-Neamț,
România, 2020;
Pétursdóttir, Gudrun, Diverse Society. Diverse
Classrooms. Critical, Creative, Cooperative and
Interculturally Competent Learners And Teachers –
Ready for the 21st Century, InterCultural Iceland,
Reykjavik, Islanda, 2018;
(1)https://www.investopedia.com/terms/p/
poverty.asp
(2)https://cepr.shorthandstories.com/historypoverty/
(3)https://web.ntpu.edu.tw/~language/course/
teach%20writing/poverty.pdf
(4)https://www.sociologygroup.com/povertyperspectives/
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ABORDAREA HOLISTICĂ ÎN EDUCAȚIE
prof. Elena Preda, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Datorită participării la implementarea proiectului TRUE - Tolerance, rights and unity in education, 2018-EY-PMIP-R2-0011, finanțat prin
PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN
ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic European (SEE) – mecanismul financiar 2014-2021,
am avut ocazia să cunosc mai bine sistemul educațional norvegian și am remarcat că unul dintre principiile pe care se bazează este principiul constructivist, iar abordarea cea mai des întâlnită este abordarea holistică.
Pentru a descoperi formula succesului sistemului de educație norvegian ne propunem să aducem spre cunoaștere câteva lucruri despre abordarea
holistică.
„Abordările holistice de predare și învățare
recunosc conectivitatea minții, trupului și spiritului.
Atunci când educatorii folosesc o abordare holistică, ei sunt atenți atât la bunăstarea fizică, personală, socială, emoțională și spirituală a copiilor, precum și la aspectele cognitive ale învățării. În timp
ce educatorii pot planifica sau evalua cu accent pe
un anumit rezultat sau componentă a învățării, ei
văd învățarea copiilor ca integrate și interconectate. Ei recunosc legăturile dintre copii, familii și comunități, precum și importanța relațiilor reciproce
și a parteneriatelor pentru învățare. O abordare
integrată, holistică a predării și învățării, de asemenea, se concentrează pe legăturile cu lumea naturală. Educatorii dezvoltă capacitatea copiilor de
a înțelege și respecta mediul natural și interdependența dintre oameni, plante, animale și pământ.”
A. Ce abordarea holistică?
Dezvoltarea holistică a copiilor se concentrează pe abordarea tuturor nevoilor acestora, din
punct de vedere emoțional, fizic, intelectual, spiritual și al relațiilor cu ceilalți. Mai precis, în loc să
privim copilul ca pe o sumă a părților, a-l hrăni ex-

clusiv informațional (cum se întâmplă, de cele mai
multe ori, în sistemele clasice de învățământ),
această perspectivă îndeamnă părinții și profesorii
să abordeze copilul ca pe un întreg, cu nevoi și talente specifice, să-l încurajeze să învețe implicând
mediul înconjurător și să descopere oportunități de
învățare prin căi diferite.
Un educator holistic va oferi copilului oportunități de a se angaja în jocuri libere, va construi
relații calde cu acesta și va pune accent pe dezvoltarea spirituală și culturală a copilului. El se va concentra întotdeauna pe aspectele unice ale copilului.
Abordarea holistică a luat amploare în anii
'60 - '70, a condus la apariția multor sisteme alternative în educație, precum Montessori și este din ce
în ce mai actuală și prezentă în abordările educaționale moderne din întreaga lume, care au înlocuit
învățarea pasivă, bazată pe memorizare cu metode
explorative de învățare și educație.
B. În ce sisteme alternative se regăsește
abordarea holistică?
În ultimele decenii au apărut mai multe filosofii ale educației holistice. Montessori a propus
un „mediu pregătit”, care conține materiale specifice, pe care le folosesc copiii, în mod independent,
învățând în ritmul lor propriu, răspunzând unei pregătiri specifice pentru stimulii senzoriali și intelectuali. Abordarea Waldorf se bazează pe înțelegerea
intuitivă a nevoilor sufletești pentru fiecare nivel de
dezvoltare în parte. Școlile Quaker sau educația
neo-umanistă au adoptat meditația, perioadele de
tăcere, yoga și alte practici de centrare și conectare.
Alte abordări holistice, precum Reggio Emilia, pun
mare accent pe auto-exprimarea artistică și implicarea creativității.
Cum putem implementa educația holistică?
Dacă analizăm holistic sistemele alternative
cu abordare holistică, observăm că majoritatea au 4
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puncte comune:
1. Învățarea e organică, ascendentă, experimentală si bazată pe cooperare. Planificarea didactică facilitează doar inițierea unor discuții deschise.
2. Există un puternic simț al comunității și
implicare între copii, părinți și educatori.
3. Există un mare respect pentru viața interioară a copilului, prin abordarea de metode care
vizează timp în afara mediilor competitive, agitate,
până la întrebări profunde privind sensul vieții și
spiritualității.
4. Se practică o puternică reconectare cu
natura, prin grija față de mediu și activități integrate în curriculum.
Montessori, de exemplu, vorbește despre
„educație cosmică”, despre a ajuta persoana să se
simtă parte din univers, fapt ce va transforma actul învățării într-o activitate încântătoare și ispititoare. Arta educației holistice constă în capacitatea de a răspunde la diversele stiluri de învățare și
nevoilor de evoluție ale ființei umane.
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C. De la teorie la practică
Cum implementăm această abordare? Este
întrebarea oricărui părinte sau cadru didactic care
simte și înțelege importanța unei astfel de educații
pentru noile generații. Poate că ideea de „copil întreg”, de ghidare în descoperirea identității, a scopului și misiunii personale, prin conectare la comunitate, lumea naturală și valorile universale, pare
copleșitoare pentru mulți dintre noi. Ne gândim că
avem multe de învățat (lucru real, de altfel, pentru
că procesul de evoluție nu se oprește niciodată),
însă lucrurile sunt mult mai simple decât ne-am fi
închipuit.
Aspectul pe care este bine să ne concentrăm
este găsirea acelor oportunități de a implementa
diferite elemente ale educației holistice.
De exemplu, pentru dezvoltarea și aprofundarea intereselor specifice ale copilului ne putem
folosi de o idee simplă, pe care să o „despachetăm”
în multe oportunități de învățare. Dacă avem un
copil interesat de mașini, putem iniția cu el o discuție despre locul în care se fabrică mașinile, despre
cum s-a inventat roata, ce tipuri de mașini se folosesc în anumite zone ale lumii, de ce avem nevoie
să folosim o mașină, alternative la mașină, ce impact au mașinile asupra mediului înconjurător etc.
Astfel, pornind de la un subiect aparent banal, introducem noțiuni de istorie, geografie, familie, mediu sau empatie. Dacă avem un copil căruia îi place
să picteze, putem discuta despre diferiții artiști ai
vremurilor, despre cum lumina produce culoarea,
curcubeie sau cum se produceau primele culori de
către popoarele primitive, despre cum putem folosi
culorile pentru a ne exprima anumite stări de spirit.
Bibliografie:
https://atlanthea.ro/educatie-holistica/principiileeducatiei-holistice/
http://copiiinouluipamant.blogspot.com/2016/07/
educatia-holistica-in-primii-ani-de.html
https://ro.411answers.com/a/ce-este-dezvoltareaholistica-la-copii.html
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PROPUNERE PENTRU UN CADRU GENERAL AL FORMĂRII CONTINUE
A CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEȚUL NEAMȚ, ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
prof. Elena Preda, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
I. ARGUMENT
Începând cu anii ’90, recomandările politicilor educaţionale internaţionale au inclus, ca scop
major, educaţia pentru cetăţenie democratică, sub
diverse titulaturi. Demersul a fost şi este susţinut de
acţiunile şi documentele Organizaţiei Naţiunilor
Unite şi ale Consiliului Europei care califică educația ca prioritate absolută, din perspectiva necesităţii
adecvării finalităţilor educaţionale la o societate dinamică, autentic democratică şi a cerinţei de corelare a politicilor educaţionale la nivel mondial. Propunerile avansate vizează atingerea şi racordarea sistemelor de învăţământ la standarde universale unitare,
condiţie sine qua–non a realizării lumii durabile generatoare de şanse egale.
Conceput ca răspuns la necesitatea conectării la viaţa din ce în ce mai complexă şi dinamică a
societăţii contemporane, programul naţional de
Educaţie pentru cetăţenie democratică (ECD) elaborat de Direcţia Generală pentru Activităţi Extraşcolare din cadrul Ministerului Educaţiei, în colaborare cu prestigioase organizaţii nonguvernamentale internaţionale şi naţionale, a pornit de la problematica drepturilor omului care se grefează realităţile
existenţei cotidiene. De cele mai multe ori cu afronturi sau negări evidente ale acestora, fenomene ca:
marginalizarea, excluziunea, analfabetismul, exploatarea, abuzul, violenţa sau discriminarea, reprezintă adevăruri dureroase ce marchează şi stigmatizează personalitatea individului încă de la vârsta
copilăriei. În acest context, programul a fost proiectat mai degrabă ca un instrument educativ de prevenire, protecţie şi recuperare, decât ca un obiect de
studiu preponderent teoretic, datorită structurii complexe de abordare a vieţii sociale al cărei spaţiu de
exerciţiu îl constituie comunitatea educaţională .
Studii aprofundate au fost deja realizate de
Consiliul Europei în cadrul proiectului "Educaţie şi
cetăţenie democratică". Recomandarea 12/2002 a

Comitetului Miniştrilor care este deja pusă în practică într-un anumit număr de State membre prin intermediul reţelei de coordonatori naţionali creată în
acest scop, oferă cadrul necesar pentru promovarea
unor politici şi programe pertinente în domeniul
educaţiei pentru cetăţenie.
ECD are drept scop promovarea unei societăţi libere, tolerante şi juste, formarea, dezvoltarea
şi exersarea competenţelor şi atitudinilor socialcivice democratice necesare tinerei generaţii pentru
participarea activă la viaţa socială, contribuind la
apărarea valorilor şi principiilor libertăţii, a pluralismului, a drepturilor omului şi a statului de drept care sunt fundamentele democraţiei. Punctul de plecare ales a avut la bază caracterul indivizibil, interdependent şi inter-relaţional al drepturilor omului, ce a
facilitat deschiderea, flexibilitatea şi, cu precădere,
abordarea cross-curriculară, polarizând diferite tipuri de educaţie complementară: educaţia pentru
cetăţenie, educaţia pentru valori personale şi sociale, educaţie globală, educaţie interculturală, educaţie pentru dezvoltare durabilă, educaţie pentru
pace, educaţie ecologică, educaţie juridică.
Noul tip de cetăţenie necesită un nou tip de
educaţie. Necesitate unei asemenea educaţii constituie o provocare importantă pentru profesia de cadru didactic.

•

•

•

II. ANALIZĂ DE NEVOI
Puncte tari
ECD este privită ca una din priorităţile politicilor şi practicilor educaţionale în multe din ţările
europene;
În politica educaţiei, ECD ocupă un loc de politică distinctă şi se poate afirma că ECD joacă un
rol central în reformele educaţiei din multe ţări
europene;
ECD este atât o disciplină şcolară, cât şi o abordare a şcolii ca ansamblu;
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•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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Rolul pe care îl are ECD în pregătirea indivizilor pentru a acţiona ca cetăţeni activi şi responsabili;
Tendinţa de dezvoltare a ECD este de „jos în
sus” şi cu o mare autonomie a cadrelor didactice;
ECD este un concept inovator ce presupune ca
profesorii să treacă de la vechile practici de predare la o varietate mai mare de metode de predare, bazate pe formarea de competenţe;
Există o gamă de furnizori care oferă programe
de formare a cadrelor didactice în domeniu:
agenţii guvernamentale, ONG-uri, institute pedagogice, comunităţi profesionale, societăţi civile private şi comerciale;
ECD se derulează pe durata întregii vieţi;
Şcoala este principala instituţie în care se realizează ECD;
ECD înseamnă şi o abordare a şcolii ca un întreg. Climatul şcolii este un set de medii şi situaţii de învăţare, în care se realizează ECD.
Existenţa unor indicatori de calitate în domeniul
ECD.

•

Punte slabe
Există prea puţine acţiuni de susţinere a formării
cadrelor didactice în domeniul ECD, în cele mai
multe cazuri, aceste activităţi de formare au fost
acţiuni de moment în planurile şcolilor;
Nu totdeauna schemele de formare ale profesorilor în domeniul ECD, au fost sau sunt incluse
în schema de implementare a politicii ECD la
nivel local, judeţean sau guvernamental;
Conceptul ECD nu este totdeauna bine înţeles;
se întâmplă ca aceasta să fie înţeles ca o simplă
metodă de predare sau ceva care cultivă comportamentul de „bun cetăţean”;
Există diferenţe de la ţară la ţară în implementarea diferită a ECD:
 ECD predată ca disciplină crosscurriculară
 ECD integrată uneia sau mai multor discipline şcolare
 ECD ca disciplină opţională
 ECD ca materie şcolară obişnuită.
Formarea continuă este de cele mai multe ori
voluntară;

•

Resursele materiale care susţin politica de formare pentru ECD sunt insuficiente şi limitate.
III. AGENDA

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

O politică stabilă și constantă în promovarea
ECD, exprimată corespunzător, care să redea
clar voinţa de a avea o abordare naţională a formării cadrelor didactice în domeniul ECD.
Asigurarea unui cadru organizatoric şi metodologic desfăşurării formării cadrelor didactice
pentru ECD.
Programul de formare continuă în domeniul
ECD trebuie să aibă şi resursele necesare punerii lui în practică, asigurate tot de politica în domeniul ECD.
Identificarea şi selecţia formatorilor în domeniul
ECD.
Organizarea activităţilor de formare într-un program unificat, dar nu centralizat.
Formarea unei comunităţi de practică sau a unei
reţele locale de voluntariat care împărtăşesc şi
promovează aceleaşi idei şi practici educaţionale.
Organizarea programului de formarea pentru
întreg personalul şcolii în acelaşi timp.
Direcţia de formare a cadrelor didactice în ECD
trebuie să reflecte scopul general şi tipurile de
învăţare pe care le presupune.
Organizarea formării profesorilor pentru ECD
trebuie sa pună accent pe învăţarea activă sau
învăţarea prin acţiune.
Să se susţină un proces de formare a profesorilor pentru ECD orientat spre sarcină.
Să se susţină un proces de formare a profesorilor pentru ECD bazat pe colaborare.
Acţiunile de formare a profesorilor pentru ECD
vor pune accentul pe metodele interactive
(discuţiile şi dezbaterile).
Formarea profesorilor pentru ECD va fi participativă.
Susţinerea unui program de acreditare şi calificări ale cursurilor de formare în domeniul ECD.
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PROPUNERI

RISCURI

SOLUŢII

1. O politică stabilă
și constantă în promovarea ECD, exprimată corespunzător, care să redea
clar voinţa de a
avea o abordare corectă a formării cadrelor didactice în
domeniul ECD.

O politică care se bazează
pe o înţelegere precară sau
insuficientă a situaţiei
existente în practică, riscă
a nu avea succes;
Să se considere doar un
singur model de bază al
cetăţeniei exprimate pasiv
şi minimal;

Este necesară o evaluare a iniţiativelor de formare în domeniul
ECD la nivel judeţean;
Este necesară o evaluare a nevoilor curente;
Este esenţial ca responsabilitatea
pentru implementarea politicilor
în ECD să fie bine delimitată
între instituţiile sau agenţiile publice.

ISJ/CCD/școli

2. Programul de formare continuă în
domeniul ECD trebuie să aibă resursele necesare punerii
lui în practică, asigurate tot de politica în domeniul
ECD.

Posibila discrepanţă între
intenţiile politice în domeniul ECD şi asigurarea
resurselor umane, de informare, financiare şi tehnologice;

Cursurile practice de formare
continuă sunt mai potrivite pentru formarea unui număr mai
mare de profesori, într-o perioadă scurtă de timp;
Pachete de cursuri pentru învăţământul la distanţă sau materiale
curriculare;
Buget prevăzut pentru asemenea
cursuri de formare;
Program de cursuri organizat din
timp pe baza unor opţiuni ferme
ale şcolilor;
Pregătirea unor formatori judeţeni în vederea acoperirii necesarului de formatori.

ISJ/CCD/școli/
profesori

3. Direcţia de formare a cadrelor didactice în ECD trebuie să reflecte scopul general şi tipurile de învăţare pe
care le presupune.

Există riscul ca profesorii
să fie nişte receptori pasivi ai cunoştinţelor în
procesul de formare;
Există riscul ca seminariile de formare să nu
funcţioneze interactiv şi
tehnicile de predareînvăţare să fie de tipul
prelegeri/expuneri.

Formarea pentru ECD prin învăţare activă sau „learning by
doing”;
Învăţarea prin aspecte concrete
şi nu pe principii abstracte;
Iniţiere de dezbateri şi discuţii ca
şi metode interactive de învăţare;
Mediul de învăţare trebuie să fie
unul sigur, fără ameninţări în
care profesorii îşi pot exprima
liber părerile.

Formatori în domeniu (minim câte o persoană pentru fiecare unitate
școlară)

Formatorii în domeniul
ECD să nu fie dispuși să
lucreze la nivel judeţean;

RESURSE
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C O N S O L I DA R E A E C H I P E I D E P RO I E C T
MODELUL TUCKMAN
prof. Ioan-Romeo Roman, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Practica ne-a demonstrat că deşi democraţia
este cel mai potrivit sistem politic pentru vremurile
noastre, dezvoltat de-a lungul veacurilor istoriei ca
experienţă a umanităţii, având ca izvor exerciţiul
democratic atenian, ea trebuie învăţată şi promovată
continuu. Identificarea modalităţilor şi instrumentelor prin care elevii, ca viitori cetăţeni, se pot implica
în rezolvarea unor probleme comunitare, pot coopera pentru realizarea de proiecte civice cu impact major în comunitate, dar cu răspuns bun și pentru viaţa
şcolară, este o provocare pentru cei care îşi propun
un angajament practic în acest spaţiu social şi educaţional. „Democraţia este o formă de guvernare a
unei ţări, a unui mic sat sau a unei clase de elevi.”
O interesantă experienţă în formarea de
competenţe didactice de proiectare şi realizare de
proiecte în domeniul educaţiei democratice şi cetăţeniei active am dobândit prin participarea la o
mobilitate, finanţată prin Granturile SEE și Norvegiene, în cadrul proiectului TRUE - Tolerance,
rights and unity in education, care a avut ca scop
creşterea numărului de şcoli democratice, bazate pe
toleranţă, cetățenie activă, drepturile omului, incluziune și leadership.
Cursurile structurate în cadrul acestei mobilităţi, prin tematica lor: The teacher as change
agent, au fost un câştig profesional, întrucât
conţinutul acestora a fost diferit de ceea ce am găsit,
până în acel moment, în oferta furnizorilor de programe de formare de la nivelul judeţului.
Furnizorul norvegian, Newschool, ne-a pus
la dispoziţie o serie de instrumente de lucru, specifi-

ce proiectelor antreprenoriale, cu ajutorul cărora am
construit secvenţial un proiect educaţional, alături
de cadrele didactice participante la această mobilitate. Dacă în abordarea pedagogica curentă, demersul
împământenit porneşte de la ceea ce vom face, furnizorul norvegian de programe de formare ne-a invitat să pornim investigaţia cu o analiză a nevoilor
în domeniul vizat.
Astfel, demersul nostru a pornit de la răspunsurile oferite la întrebarea: de ce un astfel de
proiect educaţional? În această etapă de identificare
s-au analizat problemele existente, situaţiile dificile
pe care dorim să le înlăturăm, nevoile şi interesele
grupului ţintă. În consolidarea echipei de proiect,
am parcurs modelul Tuckman, care face referire la
cele 4 etape în evoluţia activităţii grupului de lucru:
forming, storming, norming, performing.
În prima etapă - forming, cea de formare a
echipei, membrii încep să se cunoască între ei, însă
fără să aibă nişte obiective comune, iau decizii independent. În această etapă apare liderul, cel care va
oferi echipei o direcţie şi o viziune, şi se construieşte fundaţia care va consolida echipa.
În etapa a doua - storming, majoritatea echipelor rămân blocate aparent întrucât fiecare membru
doreşte să-şi promoveze ideile, considerându-le ca
fiind cele mai bune, apar, chiar, confruntările directe, ceea ce conduce la auto-eliminarea unora dintre
ei. Multe echipe nu trec niciodată de această etapă.
Şi de această dată un rol important îi revine liderului, cel care poate modera şi modela discuţiile dintre
membrii echipei.
În etapa de norming se stabilesc regulile şi
metodele de lucru care vor coordona întreaga activitate a echipei. Lucrul în echipă începe să dea rezul-
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tate, membrii acesteia devin mai motivaţi, căpătând
încredere în proiect. Creativitatea echipei derivă din
echilibrul pe care liderul, şi de această dată, îl cultivă.
Etapa performing este specifică echipelor
sudate. În această etapă membrii grupului se pot
descurca fără ca liderul să fie prezent. Grupul de
lucru împărtăşeşte aceeaşi viziune, lucrează ca un
tot unitar, ştie ceea ce are de făcut şi este motivat
pentru fiecare iniţiativă luată. Este punctul maxim
la care poate ajunge o echipă, este etapa celor mai
buni!
Nici echipa noastră nu a fost ocolită de provocările acestui model de consolidare a echipelor.
Dar, dincolo de orgolii şi critici fără substanţă,
echipa s-a sudat şi a lucrat foarte bine. Astfel, toate
răspunsurile au fost notate pe post-it-uri, postate
ordonat pe un panou, astfel încât să permită selectarea acelor probleme care vor fi rezolvate prin proiect.
Identificarea şi selectarea problemelor, formularea obiectivelor şi scopului proiectului au fost
determinate cu realism, demersul fiind permanent
influenţat de criterii de eficienţă, eficacitate şi economicitate. Strategiile alese pentru realizarea pro-

iectului au răspuns la întrebarea cum? vom proceda
astfel încât problemele identificate să fie soluţionate. Activităţile şi resursele necesare derulării proiectului au fost stabilite în urma evaluării răspunsurilor
la întrebarea ce? vom face astfel încât ca proiectul
să-şi atingă scopul.
Structura proiectului nostru, având ca model
de lucru răspunsurile la întrebările de ce?, cum? şi
ce?, este una facilă uzului didactic, permite lucrul
în echipă şi stabilirea de sarcini independente pentru fiecare membru. Pot fi măsurate rezultatele fiecărei activităţi şi pot fi aduse corecţii pe parcursul
implementării proiectului.
Această manieră de elaborare a unui proiect
şcolar de educaţie pentru democraţie şi civism va
conduce la îmbunătăţirea educaţiei şi reuşitei şcolare a elevului, la dezvoltarea competenţelor profesionale şi la creşterea motivaţiei pentru implicarea în
diverse activităţi a cadrelor didactice, asigură o mai
bună înţelegere a unor concepte, schimbă atitudini,
îmbunătăţeşte abilităţile de predare, fiind creuzetul
unor instrumente de bune practici şi metode educaţionale inovatoare ce definesc Şcoala democratică.

MODELUL EDUCAȚIONAL NORVEGIAN
prof. Elena Preda, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Sistemul de învăţământ norvegian demonstrează că idealul educațional de a avea copii fericiți la școală poate fi atins. Elevii din Norvegia sunt
apreciaţi ca fiind cei mai fericiţi în timpul activităţilor şcolare, de fapt acestea sunt răspunsurile lor
la diferite chestionare de feed-back.
Ne-am întrebat care este motivul și care sunt
cauzele care generează starea de fericire la școală?
Am încercat să găsim răspunsuri printr-o
analiză a fundamentelor care stau la baza sistemului
educaţional norvegian, în ale cărei taine am pătruns
și noi în cadrul proiectului TRUE - Tolerance,
rights and unity in education - 2018-EY-PMIPR2-0011, finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic European (SEE) – mecanismul financiar 2014-2021. Pornim de la o minimală
cunoaștere a statului: Norvegia sau Regatul Norvegiei este o monarhie constituțională, dar cu un sis-

tem de guvernare parlamentar, al cărui teritoriu cuprinde partea de vest a Peninsulei Scandinave, insula Jan Mayen și arhipelagul Svalbard. Cu o suprafață totală de 385,252 km2 și o populație de 5. 213.
985, această țară înregistrează în medie o rată a natalității de 11.3%. Cele nouăsprezece județe conduse de către un guvernator, numit „fylkesmann”, asigură legătura dintre Rege, Guvern și populație.
Norvegia nu este membră a Uniunii Europene, decizia a avut la baza rezultatele referendumurilor din
1972 şi 1994, organizate de guvern, în urma cărora
populaţia s-a pronunţat negativ pentru aderarea la
UE.
Revenind la motivul analizei noastre, constatăm că, un motiv al stării de fericire ar putea fi
faptul că Norvegia este una dintre cele mai bogate
țări, având un nivel de trai foarte ridicat la care contribuie şi veniturile substanțiale de care beneficiază
datorită industriei petroliere, fiind al șaselea exportator din lume și reprezentând aproximativ un sfert
din produsul intern brut al țării.
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Din punctul de vedere al sistemului educaţional norvegian, la nivelul acestui stat este stabilit drept obiectiv principal ca sistemul norvegian
de învăţământ să fie unul dintre cele mai bune
din lume, atât în ceea ce privește nivelul academic, cât și ratele de participare și de finalizare a
studiilor, asigurând totodată fericirea elevilor
săi.
Calitatea educației este esențială pentru
principiile dezvoltate în societatea norvegiană. Educația pentru toți este o premisă de bază a politicii
educaționale din Norvegia. Copiii și tinerii trebuie
să aibă un drept egal la educație, indiferent de locul
în care trăiesc, genul, mediul social și cultural sau
orice alte nevoi speciale. Încă din anul 1990, educația a devenit o prioritate în dezbaterile politice din
Norvegia deoarece se consideră, la nivel național,
că educația este cheia pentru dezvoltarea economică, socială și culturală.
Principiile care stau la baza politicilor
educaționale din Norvegia sunt:
• un nivel general ridicat al educației pentru întreaga populație;
• oportunități egale pentru toți cetățenii in ceea ce
privește accesul la educație;
• descentralizarea administrației educaționale;
• îndeplinirea cerințelor de calificare de pe piața
forței de muncă;
• învățarea pe tot parcursul vieții;
• în sistem educațional cuprinzător, cu o tranziție
ușoară între niveluri.
I. Scurtă istorie a sistemului de învățământ norvegian
Sistemul de învațământ din Norvegia datează încă din epoca medievală. În anul 1152 au fost
înființate primele clase pentru a educa preoții din
Trondheim, Oslo, Bergen și Hamar. Patru secole
mai târziu, fiecare oraș avea obligația de a avea o
școală. Norvegia a introdus „folkeskole”, o școală
primară obligatorie cu o durată de 7 ani, în anul
1889, și 9 ani, în anul 1969. Au fost introduse discipline precum scrisul, matematica și muzica. Copiilor li se permitea să meargă la școală timp de câteva
săptămâni în fiecare an. În această perioadă, ca și în
alte țări, școlarizarea nu era aceeași pentru toată lumea. De exemplu, băieții au fost învățați mai multe
noțiuni de matematică decât fetele, iar acestea din
urmă erau învățate despre îngrijirea casei.
Totodată, gradul de acces la cursuri al copiilor din mediul rural era limitat față de cei din orașe.
După cel de-al doilea război mondial (1939-1945),
conceptul de egalitate a fost din ce în ce mai impor-
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tant în societatea norvegiană. Acest lucru s-a aplicat
și la nivelul unităților școlare. Toți copiii trebuiau
să beneficieze de același nivel al calității educației.
Nu puteau exista diferențe între copiii părinților bogați și celor săraci. Băieții și fetele trebuiau să beneficieze de aceeași educație. Nici locul în care locuiau în țară nu trebuia să facă vreo diferență. Din
anul 1997 și până în prezent, învățământul este obligatoriu pe o perioadă de 10 ani. Pentru a face parte
din grupul celor mai bune 20 de sisteme de învățământ din lume, statul norvegian a implementat de- a
lungul timpului o serie de reforme- cele mai recente
și cu un impact semnificativ fiind în anii 1994 și
2006). Acestea au contribuit la îmbunătățirea performanțelor elevilor, dar și a bunăstării acestora.
II. Structura sistemului educațional în
Norvegia
Învățământul este obligatoriu și gratuit pentru toți copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani.
Sistemul preuniversitar norvegian este divizat în
patru părți: gradinița (are caracter voluntar); școala
elementară (Barneskole, clasele 1-7, caracter obligatoriu);
școala
secundară
inferioară
(Ungdomsskole, clasele 8-10, caracter obligatoriu);
școala secundară superioară (Videregående skole).
A. Grădinița
Până în anul 2005 administrarea grădinințelor intra în competența Ministerului Copiilor și Familiei. Însă pentru a asigura coerența și continuitatea educației copiilor și a tinerilor acestea au fost
transferate în subordinea Ministerul Educației și
Cercetării.
La începutul anilor 2000, aproximativ 62%
dintre copiii norvegieni, cu vârste cuprinse între 1 și
5 ani au frecventat grădinița. O creștere semnificativă poate fi observată în perioada 2001-2011, după
care rata de participare s-a stabilizat în jurul valorii
de 90%. Extinderea a fost rezultatul deciziilor și al
alocărilor bugetare anuale stabilite în cadrul Adunării Naționale. A fost susținută de o majoritate politică largă și a fost pusă în aplicare de guverne de diferite culori.
Adunarea națională a convenit, de asemenea, asupra taxelor maxime de participare, pentru a
face instituțiile mai accesibile pentru copiii proveniți din familii cu venituri mici. Grădinițele norvegiene sunt bazate pe o abordare holistică a îngrijirii și învățării, dar și pe respect pentru valoarea copilăriei în sine. Astfel, copiii sunt familiarizați cu
noțiunile de numere, spații, forme, natură, corpul
uman, religie, limbă și comunicare. Toate acestea
sunt susținute de activități în aer liber, joacă. Toto-
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dată, îmbunătățirea abilităților lingvistice pentru toți
copiii este un obiectiv esențial în grădinițe, în special pentru îmbunătățirea cunoașterii limbii norvegiene pentru copiii cu părinți de limbă minoritară
(imigranți).
Intervenția timpurie este unul dintre principalele eforturi ale guvernelor pentru a atinge obiectivul egalității șanselor de învățare și de egalizare
a diferențele sociale,guvernul acordând municipalităților subventii special pentru îmbunătățirea abilităților lingvistice și integrarea copiilor minorităților.
Orele petrecute pentru realizare diferitelor activități
variază în funcție de nevoile locale și de timpul de
participare al copiilor. Astfel, cooperarea între școlile locale este obișnuită, de exemplu prin utilizarea
de piscine și săli de sport. Grădinițele folosesc, de
asemenea, teatre, cinematografe, muzee, parcuri și
alte facilități locale pentru a permite copiilor să se
să se familiarizeze cu localnicii și mediu înconjurător. Grădinițele decid ele însele organizarea timpului în colaborare cu o comisie mixtă și părinții, dar
și dacă unitățile vor fi închise sau nu în perioada
vacanțelor.
B. Școala primară și școala secundară inferioară
În primul an de școală primară, elevii își petrec cea mai mare parte a timpului jucând jocuri
educaționale și învățând despre structuri sociale,
alfabetul, adunarea și scăderea de bază. În clasele II
-VII, sunt introduse noțiuni de matematică, engleză,
știință, religie, estetica și muzica, completate de geografie, istorie și studii sociale în clasa a V-a. Nu
sunt acordate note pentru evaluările de la acest nivel. Cu toate acestea, profesorul scrie adesea un comentariu, o analiză și, uneori, o notă neoficială cu
privire la teste. Există un test introductiv pentru ca
profesorul să afle dacă elevul este peste medie sau
are nevoie de o anumită asistență la școală.
Când elevii intră în învățământul secundar
inferior, la vârsta de 12 sau 13 ani, încep să obțină
note pentru efortul depus. Norvegia are o populație
dispersată teritorial și multe dintre școlile din sectorul secundar primar și secundar inferior sunt școli
cu efectiv redus de elevi. Procentajul școlilor cu
mai puțin de 100 de elevi a scăzut de la 40% la
35%. Doar 9% din elevii frecventează aceste școli,
53% din toți elevii frecventează școli cu mai mult
de 300 de elevi, reprezentând 26% din toate școlile.
Materiile studiate în cei zece ani de școală
sunt: norvegiană, matematică, științe sociale, educația creștinismului, religiei și eticii, arte și meserii, știința naturală, engleză, studii aprofundate în
limbi străine, alimentație și sănătate, muzică, edu-
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cația fizică, lucrările Consiliului pentru elevi, alte
materii opționale. Norvegiana și matematica sunt
subiectele cu cel mai mare număr de ore de predare
la nivelurile primare și secundar- inferioare. Împreună, acestea reprezintă aproape 40% din numărul
total de ore de predare, care este de 5.234 de ore la
nivelul primar și 2.622 de ore la nivelul secundar
inferior. La nivelul secundar inferior, elevii pot alege între diferite materii opționale și limbi străine.
Opțiunile elevilor sunt, în practică, limitate de ceea
ce oferă școala în cauză și de asemenea gama de
discipline variază considerabil de la școală la școală. Astfel, șapte din zece elevi din învățământul secundar inferior studiază o limbă străină, alta decât
limba engleză. Elevii trebui fie să studieze o limbă
străină, fie să urmeze studii aprofundate în limba
engleză, norvegiană sau Sami. Spaniola este cea
mai populară limbă străină, fiind urmată de germană și franceză. Elevii din învățământ secundar inferior, cu cunoștințe de fond suficiente pot urma
cursuri de școlarizare la una sau mai multe discipline din curriculumul secundar superior. Alegerea
unor materii de la nivelul secundar superioare este
una dintre puținele aranjamente formale disponibile
la nivelul secundar inferior pentru elevii care caută
provocări suplimentare. În anul școlar 2015-2016,
cca. 1.600 de elevi participa la activități didactice
specifice curriculumului secundar superior, cu 600
mai mult decât în 2011- 2012.
C. Învățământul secundar superior
Învățământul secundar superior acoperă, în
mod obișnuit, grupa de vârstă de 16-19 ani, nu este
obligatoriu (clasele 11-13) și cuprinde toate cursurile ce conduc la calificări care depășesc nivelul secundar inferior( include studii generale, academice,
precum și studii profesionale și ucenicie).
Tinerii care au absolvit învățământul primar
și secundar inferior, sau echivalentul, au dreptul la
trei ani de învățământ secundar superior și la formarea care conduce fie la admiterea în învățământul
superior, fie la calificarea profesională. Toți acești
tineri au dreptul la un loc la unul dintre cele trei
programe de educație alternativă la care au solicitat
admiterea, și la o școlarizare suplimentară de doi
ani care se bazează pe acest program educațional.
Învățământul secundar superior și de formarea profesională este format din 12 programe diferite: 3 programe de studii generale (sport și educație
fizică, muzică, dans) și 9 programe vocaționale
(construcții, proiectare, arte și meșteșuguri, electricitate și electronică, sănătate și asistență socială,
mass-media și comunicare, agricultura, pescuitul și
silvicultura, industria alimentară, servicii și tran-
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sport, tehnică și producție industrială). În al treilea
anul elevii pot alege un program suplimentar pentru
pregătirea admiterii în învățământul universitar. Învățământul vocațional (VET) are o lungă și puternică tradiție în Norvegia. Potrivit rapoartelor întocmite de OECD principala problemă cu care se confruntă acest sector este îmbătrânirea formatorilor
școlari și menținerea calității procesului educațional. Elevii de la nivelul terțiar nu trebuie să plătească taxe de școlarizare în instituțiile de stat, dar absolvenții terțiari beneficiază de o primă salarială
relativ mică în comparație cu absolvenții din alte
state (28% față de 57% , media țărilor OECD).
D. Finanțarea sistemului educațional norvegian
Parlamentul norvegian și Guvernul definesc
obiectivele și decid cadrul legislativ pentru sectorul
educației. Ministerul Educației și Cercetării este
responsabil pentru realizarea politicii educației naționale. Standardele naționale sunt asigurate prin intermediul legislației, reglementărilor, curriculumului și planurilor-cadru.
Alte instituții ce contribuie la formarea
politicii educaționale sunt:
• Direcția Norvegiană pentru Educație și Formare
(UDIR, 2004) este o agenție executivă din ca-
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drul Ministerul Educației și Cercetării, ce are
responsabilitatea de a supraveghea calitatea și
modul de administrare a învățământului preprimar, primar și secundar;
• Agenția Norvegiană pentru Asigurarea Calității
în Educație (NOKUT) este un organism independent înființată în 2003, având sarcina asigurării calității în învățământul superior și învățământul profesional terțiar;
• Asociația Municipalităților reprezintă punctele
de vedere și interesele grădinițelor publice și
private. Deciziile în instituțiile pre-primare, primare și secundare inferioare sunt descentralizate. Birourile guvernatorilor locali asigură legătura dintre autoritățile centrale de învățământ și
municipalități și județe. Există 430 de municipalități care operează și administrează grădinițe,
școli primare și secundare inferioare, în timp ce
în 19 județe autoritățile sunt responsabile pentru
educația și formarea secundară superioară.
Această decizie a fost luată deoarece guvernul consideră că municipalitățile cunosc mult mai
bine nevoile colectivității lor. Odată cu acordarea de
către guvern a fondurilor forfetare municipalităților,
acestea au devenit mult mai flexibile în rezolvarea
problemelor din domeniul educației.
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Deciziile de școlarizare sunt luate în cea mai
mare parte la nivel local, și doar 20% din deciziile
luate la nivel de stat, comparativ cu media OECD
de 36%10. Prin urmare, în Norvegia regăsim următoarele caracteristici:
• educația este o responsabilitate publică;
• întreaga educație și formare profesională din
domeniul public sunt furnizate gratuit;
• costurile de școlarizare și materialele de studiu
sunt acoperite din bugetele publice bazate pe
impozite;
• furnizarea de servicii educaționale și formare
trebuie să fie de înaltă calitate și să permită o
gamă largă de opțiuni, indiferent de localizarea geografică și de factorii sociali.
De asemenea sunt acordate burse de stat și
împrumuturi pentru elevii din familiile mai sărace.
Norvegia acordă mare atenție sectorului educației și
prin urmare o parte importantă din PIB este alocată
acestui sector. Așadar, țara cheltuiește aproximativ
14 000 USD/elev, Norvegia a alocat cel mai mare
procent din PIB pentru educație în perioada 20052014. Astfel, Norvegia înregistrează în medie o
creștere a cheltuielilor pentru educație de 2,2% de
la an la an față de Marea Britanie care are o creștere
de doar 1,8%. Norvegia este superioară și vecinilor
săi deoarece Finlanda înregistrează o creștere de
1,5%, iar Suedia o scădere de 0,63%.
Rolul profesorilor este esențial pentru un
sistem de educație eficient. Așadar, statul oferă o
mulțime de oportunități cadrelor didactice. Conform
datelor furnizate de OECD, salariul unui profesor
norvegian cu peste cincisprezece ani de experiență
este de 45 771 dolari pentru nivelul primar. De asemenea, salariul unui profesor debutant ajunge la
suma de 42 275 dolari. Remunerația acestora este
egală cu ce a unui profesor din Statele Unite ale
Americii, dar este 1,6 ori mai mică decât în Luxembourg.
E. Analiza performanțelor elevilor și a
fericirii acestora
Rezultatele şcolare sunt capabile să ofere o
imagine de ansamblu cu privire la cunoştinţele şi
performanţele elevilor. În acest scop se are în vedere studiul PISA, ce demonstrează că elevii norvegieni întâmpină probleme la matematică și științe.
Acest lucru are un impact negativ asupra ratelor de
finalizare a cursurilor în învățământul secundar superior, a recrutării în domenii ce implică matematica și a științele și a competențelor disponibile pe
piața forței de muncă.
Studenții norvegieni în vârstă de 15 ani au
răspuns mai puțin bine la testele PISA din 2012.
Rezultatele matematice au fost ușor mai slabe decât

în studiul anterior, din anul 2009, deși au fost stabile în comparație cu studiul din anul 2003. Performanța în știință a fost, de asemenea, ușor mai scăzută decât în anul 2009. Studiul a arătat că aproape
un sfert dintre studenți erau la cel mai mic nivel de
matematică, în timp ce aproape nici unul nu se afla
la cel mai înalt nivel. Sondajul internațional TIMSS
arată o îmbunătățire clară a performanțelor matematice și științifice ale elevilor din clasa a IV-a și a
VIII-a începând cu anul 2003, cu excepția științei
de clasa a VIII- a, unde nivelul a rămas stabil în perioada 2003-2014. Cu toate acestea elevii au răspuns mai bine la matematică și știință comparativ
cu vecinii lor. Media obținută de elevii norvegieni
în priviința cunoștintelor din fizică și chimie se situează sub nivelul OECD. Ponderea persoanelor cu
performanțe scăzute în știință este de 19,6% în
Norvegia, reprezentând o scădere semnificativă față
de rezultatele din anul 2009. Pentru a ameliora rezultatele elevilor, în bugetul național din anul 2015,
guvernul a alocat 20 de milioane de NOK pentru a
înființa „municipalități științifice” speciale. Guvernul a stabilit astfel introducerea unei ore suplimentare de știință pe săptămână la nivelul primar și măsuri specifice pentru consolidarea educației în domeniul științelor naturale.
De asemenea, elevii participă la trei teste
naționale în clasele V, VII, IX, fiind testate cunoștințele academice de bază- de norvegiană, matematică și engleză. Testele naționale au fost introduse în
Norvegia în 2004 ca instrumentele necesare autorităților pentru a lua masurile necesare asigurării calității în educație. Scopul testelor naționale este de a
oferi autorităților din domeniul educației de la nivel
local și național informații privind competența generală a studenților la sfârșitul celor trei ani.
F. Timpul petrecut de elevii pentru efectuarea temelor
Curriculumul general norvegian prevede că
„gradul” de realizare a sarcinilor elevilor sunt clar
influențate de obiceiurile de lucru dobândite în timpul primilor ani de școală. "Mai mult, "obiceiurile
bune de lucru dezvoltate la școală au beneficii mult
mai departe de cadrul școlar ". Acest lucru este justificat de premisa că școala ar trebui să pregătească
copiii pentru "sarcinile vieții sociale și cunostințele
necesare pieței muncii". În ceea ce privește etica
realizării sarcinilor școlare, rezultatele arată că există un motiv bine întemeiat pentru acordarea temelor
la domiciliu elevilor în școala primară: de a le permite elevilor să învețe ce înseamnă responsabilitatea, muncă etică, care le-ar aduce beneficii mai târziu în viață. Un profesor norvegian spune că: "Mă
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gândesc la etica muncii elevilor, depunerea unui
efort și asumarea responsabilității pentru teme pentru că nu poți obține totul în mod gratuit în această
lume și trebuie să afli că costă ceva ".
Analiza planurilor săptămânale arată că cea
mai mare parte din teme a fost atribuită in cadrul
disciplinelor precum limba norvegiană, matematică
și engleză. În mod obișnuit aceleași temele sunt
atribuite tuturor elevilor dintr-o clasă, însă elevii cu
nevoi speciale primesc un plan saptamanal propriu
(3/4 per clasă). La nivel primar, temele constau în
principal în reproducerea informațiilor: învățarea
vocabularului, citirea, cuvintele săptămânii, dictarea, scrierea de mână. În vederea cunoașterii opiniei
profesorilor și a elevilor, a fost întocmit un studiu
de către TIMSST în Norvegia. Toți profesorii care
au participat , au fost întrebați cât de des dau teme
pentru acasă. Prin analiza răspunsurilor s-a constatat că: aproape toți elevii primesc cel puțin o temă la
matematică. În clasa a IV - a, 40% dintre elevi își
fac temele la matematică pentru toate lecțiile, 34 %
jumătate din lecții și 19% unele lecții, iar în clasa a
VIII-a, temele în matematică sunt mai numeroase.
Profesorii norvegieni consideră că părinții
nu trebuie să meargă prea departe atunci când vine
vorba de teme, deoarece,dacă elevul are o conștiință
vinovată sau se teme de consecințe negative și /sau
de faptul că părinții își împing copiii la obținerea
unor rezultate mult prea mari față de capacitatea lor,
rezultatele efectuării temelor nu vor avea rezultatele
dorite. Un profesor din cadrul unei școli din Oslo
afirmă că: "Nu este o chestiune de viață și de moarte rezolvarea temelor pentru acasă. Ar trebui făcută
numai dacă este o experiență pozitivă pentru copii.
Nu înveți nimic când mama și tata stau acolo strigând la copiii lor să-și facă tema la matematica. "
Ca urmare a presiunii rezultatelor PISA și
TIMSS dezamăgitoare, un nou curriculum - Kunnskapsløftet, KL, apărut în urma reformei educaționale din 2006- s-a presupus că sporește calitatea
învățământului în Norvegia, iar noul curriculum a
deschis căile prin care școlile să-și poată organiza studenții așa cum au dorit, iar
„enchetsskole”(sistemul școlar unitar) să nu mai
existe.
Noul curriculum oferă posibilitatea profesorilor de a da elevilor “planuri individuale de lucru
pentru nivel secundar inferior și superior. În planurile de lucru se regăsesc exerciții din manuale și fișe
realizate de profesor. Manualele sunt oferite gratuit
de către școală- evidențiind principiul egalității,
faptul că toți elevii au acces la materialele de învățare, inclusiv materiale online. În Norvegia, practica
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a fost pusă în prim-plan, și manualele au propus o
varietate de activități, spre exemplu, activități de
tăiere și pliere atunci când elevii învăță despre simetrie (în clasa a VI-a). De asemenea, tot la matematica sunt disponibile două manual: Abakus 7 reflectă o concepție constructivistă a cunoașterii în
care elevii trebuie să își „creeze” propriile cunoștințe matematice prin cercetare și descoperire. Celălalt
manual prezintă o viziune mai tradițională a învățării în care studenții adoptă noi cunoștințe prin instrucțiuni și exemple.
Obiectivele sistemului educațional se extind
dincolo de învățarea academică. Școlile ar trebui, de
asemenea, să pregătească copiii și tinerii pentru
multe provocări ale vieții. Bunăstarea și învățarea
elevilor sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv. Conform raportului Unicef, în ceea ce privește bunăstarea copiilor țărilor nordice se află în clasamentul primelor țări OECD, Norvegia ocupând
locul 7 după Elveția, Finlanda, Danemarca, Suedia,
Olanda. În întocmirea studiului s- au luat în considerare 6 dimensiuni, un loc important ocupându-l
educația și mediul școlar. Tendința generală este că
elevii sunt foarte fericiți la școală. Rezultatele studiilor privind fericirea elevilor arată că aproape 90%
dintre elevi sunt „fericiți” sau „foarte fericiți” la
școală. În același timp, 18% răspund că întotdeauna
sau uneori se simt singuri. Jumătate dintre elevii
sunt „foarte fericiți” în compania colegilor de clasă,
iar 40% sunt "destul de fericiți" cu colegii. Nu există nicio diferență între băieți și fete în ceea ce privește fericirea la școală. Fericirea în mediul școlar
este foarte importantă pentru cei din școală și din
comunitate. Prin urmare, este necesară o strânsă
legătură între elevi, părinți, cadre didactice, precum
și personalul administrativ și de conducere.
Majoritatea elevilor declară că au o relație
bună cu profesorii lor. În ansamblu, elevii consideră
că toți sau majoritatea profesorilor își respectă îndatoririle și îi motivează în procesul educațional. În
context școlar, profesorul este cel care creează un
spațiu în care elevii să aibă libertatea de a alege, de
a lucra în grupuri, ca formă de învățare intercolegială, să poată lua decizii cu privire la acțiunile grupului. Mediul din clasă are impact asupra performanțelor elevilor, iar profesorul are responsabilitatea de
a manageria clasa.
Raportul elev-profesor în învățământul primar și secundar inferior este de 17 elevi per profesor. Școli cu mai puțin de 100 de elevi au o medie
de 11 elevi per profesor, iar în unele clase există și
un asistent cu normă întreagă.
Părinții/tutorii sunt de mare importanță
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atunci când vine vorba de motivația copiilor în ceea
ce învață. Cooperare între școală și familia elevului
este vitală. O bază a bunei cooperări este buna comunicare. Părinții norvegienii sunt încurajați să ceară informații amănunțite despre comportamentul
copiilor la școală, nu numai despre notele acestora.
Elevii care beneficiază de susținerea părinților sunt mai fericiți și obțin rezultate mai bune la
școală. Părinții implicați conduc la o mai bună bunăstare a copiilor și la rezultate școlare. În general,
elevii de astăzi susțin faptul că primesc sprijin de
acasă. Un număr de 86% dintre elevii din clasa a
VII- a au părinți care „întotdeauna” sau „adesea”
manifestă interes pentru ceea ce fac la școală. Un
procent similar au și părinții care îi „încurajează”
mereu „sau” de multe ori " la școală. Interesul părinților în activitatea școlară a copiilor lor se diminuează odată cu vârsta.
Scopul educației este de a extinde capacitatea individului de a percepe și de a participa,
de a experimenta, de a empatiza și de a excela.
Sistemul norvegian încearcă să îi învețe pe
elevi să gândească singuri, să fie critici cu ceea ce
învață, să învețe să fie persoane fericite, respectând
pe alții și pe ei înșiși. De asemenea, se are în vedere
că li se permite copiilor să își pună întrebări, iar
prin joc, ei sunt încurajați să fie curioși și să exploreze lucruri. Astfel, copiii din Norvegia petrec cel
mai mult timp jucându-se (față de cei din Estonia,
Coreea sau Marea Britanie). La fiecare a două
săptămâni, clasa merge într-o excursie de jumătate de zi. Elevii stau în mare parte la birourile lor
din clasă cu pauze periodice pentru un cântec sau
un joc interactiv. Se promovează colaborarea dintre
elevi în detrimentul competiției dintre aceștia. Astfe, mulți copii și tineri norvegieni consideră că cel
mai bun lucru la școală este posibilitatea de a petrece timp cu prietenii. Nevoile sociale ale elevilor
sunt un element important în educație, respectiv,
atunci când nevoile lor sunt satisfăcute, le este mai
ușor să se concentreze pe învățare și să aibă un randament mai mare atunci când trebuie să își îndeplinească sarcinile de grup. 94% raportează că au întotdeauna sau de multe ori pe cineva cu care să-și
petreacă timpul în pauza, 90% consideră că au un
prieten de încredere. În Norvegia există a serie de
măsuri ce sprijină și promovează educația incluzivă
la toate nivelurile.
În anul 2013, aproximativ 4000 de copii au
beneficiat de sprijin în școli speciale și departamente speciale din unitățile școlare obișnuite. Dintre cei
care au primit educație specială în școlile obișnuite,
14 000 au primit sprijinul la nivelul clasei, oferit de
un profesor suplimentar sau asistent.
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Legea Învățământului subliniază că fiecare
elev are dreptul la un mediu fizic și psiho-social
bun care să promoveze învățarea.
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M E TO DA L E A R N I N G A RC H E S
prof. Valentin-Cezar Teodorescu, inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Această metodă promovează învățarea prin dialog, feedback și împărtășirea responsabilității. Prin experiențele de învățare, de susținere și de provocare obținute
din învățarea atent planificată, trainerul/profesorul
poate ajuta elevii să devină independenți/autodidacți
pe tot parcursul vieții.
Contextul
Unul dintre scopurile principale ale metodei
este acela de a reduce emoțiile negative și falsele
percepții de sine pe care elevii le pot întâmpina
atunci când sunt frustrați, intimidați sau descurajați
sau când încearcă o sarcină dificilă fără ajutorul și
îndrumarea profesorului/trainerului.
Trainerul oferă niveluri succesive de sprijin
temporar care ajută participanții să atingă niveluri
mai înalte de înțelegere și de dobândire de competențe pe care nu le-ar putea obține fără asistență.
Strategiile de susținere sunt îndepărtate treptat atunci când nu mai sunt necesare, iar trainerul/
profesorul transferă progresiv elevului/cursantului
din ce în ce mai multă responsabilitate asupra procesului de învățare.
Metoda propriu-zisă
Primul pas în abordarea acestei metode este
exersarea unei abilități deja dobândite, într-o formă
simplă.
Al doilea pas – creșterea la un nivel superior celui dobândit anterior, acordând timp individual
de înțelegere și exersare/practică până când noile
abilități sunt stăpânite și aplicate cu ușurință.
Al treilea pas –pe baza abilităților crescute
dobândite la pașii anteriori se rezolvă sarcini cu
grad de dificultate sporit, complexe și de ansamblu.
Al patrulea pas - este etapa în care se integrează munca în echipe care duce la dezvoltarea
unui proiect de amploare în care sunt folosite cunoștințele individuale, viziunea și originalitatea tuturor participanților.
Exemplificare
Cu ajutorul unei foi de hârtie se poate aplica
această metodă cu mari șanse de reușită.
Se cere participanților să ia o foaie de hârtie
și timp de 4 minute sunt invitați să petreacă timp
singuri, încercând să confecționeze... un pahar, un
coif de hârtie, o solniță etc.
Următoarele 4 minute participanților li se
cere să se străduiască să atingă nivelul următor în

ceea ce privește produsul obținut. În funcție de dinamica participanților, cei mai puțin îndemânatici
au ocazia să se perfecționeze încurajând astfel învățarea prin experiență practică.
Etapa a treia constă într-o provocare. Alte 4
minute vor fi petrecute încercând ca fiecare participant să dezvolte ceva nou, inovator, excepțional și
ieșit din comun la produsul deja îmbunătățit.
Ultima etapă, cea de consolidare, este dedicată muncii în echipă. Se formează grupuri de 4/5
participanți, la alegere. Timp de 10 minute echipa
va trebui să dezvolte, în sincron, un exercițiu în care
să demonstreze inovație, originalitate și măiestrie în
utilizarea produsului pe care de data aceasta îl vor
realiza împreună. Fiecărei echipe i se acordă 2 minute pentru a evolua în fața întregii audiențe și a-și
prezenta numărul.
RESURSE MATERIALE - foaie de hârtie
RESURSE UMANE - trainer/facilitator,
cursanți
REZULTATE AȘTEPTATE:
• reducerea emoțiilor negative și a falselor percepții de sine pe care cursanții le pot întâmpina
atunci când sunt frustrați, intimidați sau descurajați sau atunci când încearcă o sarcină dificilă
fără ajutorul, îndrumarea sau înțelegerea pe care
trebuie să o solicite;
• dezvoltarea priceperilor și deprinderilor de a
învăța și de a executa o anumită lucrare;
• creșterea stimei de sine;
• încrederea în forțele proprii;
• oportunitatea de a învăța de la egal la egal.
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MODELUL EDUCAȚIONAL ISLANDEZ
prof. Dana-Lăcrămioara Păiuș, inspector școlar general adjunct
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Diverse society – Diverse Classrooms. Stu- Lituania, Belgia şi Germania au fost implicaţi zilnic
dent diversity benefiting social diversity. Special fo- în activităţi practice care au contribuit la crearea unei
cus on key competences and cooperatve learning in atmosfere de lucru multiculturale, în acord cu tematiintercultural/ diverse groups – experiența de formare ca şi obiectivele cursului.
în Borgarnes - Islanda, furnizor de formare fiind InDiversitatea este văzută nu doar în sensul
terCultural Iceland, www.ici.is, derulat în cadrul pro- naţionalităţii diferite, ci şi din punctul de vedere al
iectului TRUE - Tolerance, rights and unity in edu- educaţiei cu care fiecare elev vine în clasă. Succesul
cation, finanțat prin Programul de Educație, Burse, metodei de învățare prin cooperare este determinat
Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România de modul în care sunt puse în practică cele patru
din granturile Spațiului Economic European (SEE) – principii ale acestui tip de învăţare: interdependenţa
mecanismul financiar 2014-2021, al cărui beneficiar pozitivă (succesul grupului este imposibil fără contrieste Inspectoratul Școlar Județean Neamț, mi-a dat buţia fiecăruia), responsabilitatea individuală, partiposibilitatea de a înţelege mai bine cum funcţionează ciparea echitabilă şi interacţiune simultană. Ca urmasistemul educaţional islanre, în aceste clase
dez, considerat unul dintre
multiculturale, aceascele mai incluzive din lută metodă de lucru,
bazată pe învăţarea
me. Astfel, în şcolile isactivă, include întrelandeze, bine dotate şi orbări deschise, cu mai
ganizate, fiecare elev conmulte posibile răspuntează. Elevii islandezi au
suri corecte.
parte de condiţii identice
Și iată că, așa ne exde lucru în orice şcoală
din ţară, indiferent de caplicăm de ce în sistepacităţile fizice sau intemul educaţional islanlectuale, de originea sociadez, până la 16 ani, nu
lă sau etnică. În Islanda nu
există nicio departajaexista şcoli de elită, astfel
re prin examen, nu
există elevi repetenţi!
că elevii frecventează şco„Un principiu fundalile cele mai apropiate de Sursa: https://www.educatienordica.ro/uploads/files/sistem-nordic-cen.pdf
mental al sistemului
domiciliu, fără a avea sentimentul că sunt dezavantajaţi în raport cu colegii lor educațional islandez este că toată lumea ar trebui să
din alte şcoli islandeze. În sala de clasă egalitatea nu aibă șanse egale de a primi o educație, indiferent de
înseamnă neapărat echitate. Pentru a avea echitate în sex, statut economic, locul de reședință, religia, posiclase, profesorii islandezi încearcă să implementeze bilul handicap și mediul cultural sau social."
metoda CLIM - cooperative learning in multicultural Educația în Islanda este un sistem pe patru niveluri:
groups (învăţare prin cooperare în grupuri multicul- preșcolar este primul nivel de educație la care partiturale).
cipă copiii cu vârste cuprinse între unu și șase ani.
Întâlnirea cu formatoarea, Gudrun Petur- Există taxe pentru preșcolari, dar acestea sunt în masdottir, dar şi activităţile specifice cursului, mi-au re parte subvenționate. Școala obligatorie urmează
întărit percepţia privind eficienţa funcţionării siste- învățământului preșcolar. Școlarizarea obligatorie
mului islandez. Am avut parte de un program de lu- este gratuită și obligatorie pentru copiii cu vârsta cucru intens, dens, dar în acelaşi timp dinamic si inte- prinsă între șase și 16 ani. Nivelul secundar superior
ractiv. Fiecare minut a fost utilizat conform planifi- este al treilea nivel. Este disponibil oricui care a finacării, fiecare participant a avut parte de atenţie egală lizat școlarizarea obligatorie și cuprinde elevii cu
din partea formatorului, dar, mai ales, fiecare dintre vârsta cuprinsă între 16 și 20 de ani. A patra etapă
noi a simţit ca îşi aduce contribuţia la reuşita activi- este învățământul universitar. Majoritatea instituțiilor
tăţilor. Activitățile în cadrul cursului s-au bazat pe sunt finanțate de stat și există foarte puține școli prilucrul în echipă, punându-se accent pe învăţarea prin vate în țară.
cooperare. Participanţii din România, Spania, Italia,
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I V. T R A S N F O R M Ă M
Ș C OA L A Î M P R E U N Ă !
MODELE DE PROIECTE

EDUCAȚIE PENTRU
C E T Ă Ț E N I E D E M O C R AT I C Ă
AC T I V Ă Î N D I V E R S I TAT E
I N T E R C U LT U R A L Ă
Educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului urmărește să ofere oamenilor competențele
care îi ajută să joace un rol activ în comunitate. În acest context, educația
pentru cetățenie democratică și drepturile omului îi sprijină pe cetățeni să își
cunoască drepturile, responsabilitățile
și obligațiile și să își dea seama că pot influența și că pot determina o schimbare.
Un număr de 40 directori formați au inițiat la nivelul școlii proiecte - Transformăm
școala împreună! - Fă rai din ce ai!, care au avut drept grup țintă elevi, profesori, părinți,
reprezentanți ai comunității. Aceste proiecte s-au derulat cu scopul motivării tinerilor să se
implice în rezolvarea unor cauze reale, concrete din comunitate, experimentând de fapt,
viaţa de adult aşa cum este ea: cu provocări, planuri B, reuşite, pasiune, rutină, responsabilitate şi multă determinare.

Aceste proiecte sunt disponibile pe site-ul proiectului http://truesee.ro/ și prezentăm
în continuare câteva modele de proiecte ce pot fi implementate și în alte școli din județ.
Prin astfel de proiecte, elevii au dobândit abilități precum dorința de autocunoaștere,
atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți, aplicarea practică a cunoștințelor învățate la
școală, lucrul în echipă, analiza critică a informațiilor, autonomie în gândire, implicare socială, acceptarea diferențelor de opinie, responsabilitate civică și au fundamentat valori care
să îi ghideze corect în viață.
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Ș C O A L A P R O F E S I ON A L Ă A D J U D E N I ,
S A T A D J U D E N I , C OM U N A TĂ M Ă Ș E N I

Titlul proiectului: CETĂȚEAN AL LUMII ÎN
DEMOCRAȚIE
Perioada: decembrie 2021- februarie 2022
Descrierea proiectului:
Motto: „Educația este cea mai puternică
armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela
Evoluția
societăților
pluraliste
interdependente la nivel global determină o nouă
paradigmă a cetățeniei active, deoarece omul este
liber și are drepturi egale, însă oportunitățile devin
inegale. Provocările lumii contemporane (epuizarea
resurselor, îngrădirea drepturilor cetățenești,
terorismul, sisteme economice falimentare,
schimbările climaterice, imigrația, noile educații,
etc.) impun școlii necesitatea de a oferi o educație
pentru dezvoltare durabilă. În condițiile în care
mulți oameni se distanțează de sistemele politice
existente și sunt confuzi în legătură cu instituțiile
statului, manifestând o lipsă de încredere în
politicieni și un negativism față de respectarea
legilor este nevoie de înțelegerea cunoștințelor
referitoare la democrație și drepturile omului și
dezvoltarea competențelor necesare rezolvării
problemelor lumii în care trăim.
Proiectul ,,Cetățean al lumii în democrație”
cuprinde activități educative ce vizează cunoașterea
mecanismelor democrației și integrarea drepturilor
omului din perspectiva cetățeniei active. Activitățile extrașcolare incluse în proiect - Dorințe și nevoi:
Ce este important pentru mine, Democrația și
drepturile omului, Fii un cetățean adevărat!
vizează valorificarea cunoștințelor anterioare ale
elevilor și crearea unor medii de învățare constructiviste interactive.

IV. TRANSFORMĂM SCOALA ÎMPREUNĂ!

Ca o comunitate socială bazată pe educație
școala poate fi privită ca o micro-societate în care
elevii învață să participe și să acționeze.
Interacțiunea socială elev-elev și elev-profesor are
la bază implicarea prin acțiune pentru rezolvarea
unor nevoi. Activitățile extrașcolare ale proiectului
se bazează pe grupe eterogene de elevi, constituite
pe ciclurile de învățământ primar, gimnazial și
liceal-inferior și părinți.
Democrația depinde
de capacitatea
cetățenilor de a se implica în luarea deciziilor.
Astfel, integrarea prin educația școlară a
valorilor și principiilor democrației și asumarea
drepturilor omului asigură tinerilor deținerea unor
instrumente necesare rezolvării problemelor cu
care se vor confrunta în viitor. Educația pentru
democrație și cunoașterea drepturilor omului se
impun ca un sistem cognitiv, care susține baza
transformării tânărului de azi în cetățeanul activ de
mâine. Formându-și aceste competențe și abilități,
elevii vor fi capabili să exerseze drepturile civile
prin cunoașterea drepturilor și responsabilităților
cetățenești.
Cetățenia democratică este o abilitate, iar tinerii
trebuie să învețe că opinia lor contează în societate.
Este necesară promovarea în rândul tinerilor a
valorilor autentice, care să fundamenteze atât o
viață personală sănătoasă, cât și relații sociale
bazate pe cooperare și responsabilizare.
Grup ţintă/beneficiari:
direct: 65 de elevi, dupa cum urmează:
- 25 elevi /învățământ primar
- 30 elevi/ învățământ gimnazial
- 10 elevi/ învățământ profesional
indirect:
-comunitatea elevilor din școală - 518 elevi
-comunitatea cadrelor didactice - 40 cadre didactice
-comunitatea părinților - 20 părinți
-comunitatea locală
Scop: promovarea valorilor și principiilor
democrației prin cunoașterea și aplicarea drepturilor omului.
Obiective:
O.1. Formarea spiritului civic prin cultivarea
valorilor democrației și cunoașterea drepturilor omului.
O.2. Promovarea dezvoltării durabile prin dezvoltarea competențelor și abilităților sociale.

IV. TRANSFORMĂM SCOALA ÎMPREUNĂ!

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE SĂVINESCU”,
COMUNA CRĂCĂOANI
Titlul proiectului: SUNTEM DIFERIȚI, DAR
CLĂDIM ÎMPREUNĂ O EUROPĂ UNITĂ!
Perioada: mai - iulie 2020
Descrierea proiectului
În diversitatea etniilor și categoriilor sociale
de pe pământ se evidențiază frumusețea universului
uman, unde fiecare persoană contribuie la patrimoniul mondial cultural cu specificul său. Educația
interculturală constituie o opțiune ideologică în societățile democratice și vizează ca viitorii cetățeni
să facă cea mai bună alegere și să se orienteze în
contextul schimbărilor intervenite în sistemele de
valori, cu preponderență în sistemul de valori european.
Suntem diferiți, dar în același timp egali.
Semnul de egalitate pe care trebuie să-l punem în
relațiile pe care le împărtășim cu cei din jurul nostru
este dat de respectul față de cei de lângă noi și de
posibilitatea de comunicare pe care trebuie să o valorificăm.
Proiectul Suntem diferiți, dar clădim împreună o Europă unită! promovează valorile culturale naționale, precum și tradițiile și specificul
comunității locale, având ca obiectiv dobândirea/
dezvoltarea la elevi a competenței și a abilității de a
fi toleranți într-un cadru pluricultural, de a exprima
și a se pune în valoare, de a înțelege alte puncte de
vedere și de a reuși să le susțină.
În cadrul Cercului de inițiativă comunitară
locală, elevii, profesorii, părinții trebuie să-și asimileze valorile europene, concomitent cu manifestarea
unei cetățenii active, transformându-se în cetățeni
capabili și dornici de a participa într-o comunitate
democratică. De aceea proiectul pune accent pe capacitățile de acțiune și pe învățarea bazată pe sarcini. Activitățile desfășurate îi ajută pe elevi să participe la procesele democratice de luare a deciziilor
din comunitatea locală și să facă față provocărilor
unei societăți pluraliste și dinamice.
Dacă predarea despre democrație și drepturile
omului este o sarcină predilectă a anumitor discipline, proiectul Suntem diferiți, dar clădim împreună o Europă unită! promovează predarea prin democrație - o provocare pentru întreaga Școală Gimnazială ,,Gheorghe Săvinescu” - drepturile omului
și democrația devin ghidul pedagogic al comunității
școlare din comuna Crăcăoani.
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Grup ţintă/beneficiari:
direct: 36 elevi/ai claselor a V-a (20 elevi ai clasei a V-a A si 16 elevi ai clasei a V-a B)
indirect:
-comunitatea elevilor din școală- aproximativ
250 elevi
-comunitatea cadrelor didactice din școală- aproximativ 25 cadre didactice
-comunitatea părinților formată din 40 de părinți
de etnie rromă și români
-comunitatea locală- 10 membri

Proiectul Suntem diferiți, dar clădim împreună o Europă unită! are drept scop: dobândirea/
dezvoltarea la elevi a competenței și a abilității de a
fi toleranți într-un cadru pluricultural și de a promova valorile culturale, istoria și tradițiile comunității
locale
Obiective:
O1- Realizarea în fiecare din cele 3 luni ale proiectului a unei activități în cadrul Cercului de
inițiativă comunitară locală și a unei Foi de
informare Suntem diferiți, dar clădim împreună o Europă unită! prin participarea a 36 beneficiari direcți și a 250 beneficiari indirecți;
O2- Realizarea în luna a treia a proiectului a
unui spectacol artistic pe tema diversității pentru comunitatea elevilor din școală.

IV. TRANSFORMĂM SCOALA ÎMPREUNĂ!

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ
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apărării democrației și a statului de drept.
Grup țintă: 90 elevi din clasele V–VIII și 170
de elevi din clasele IX–XI.
Beneficiari:
900 de elevi CNI, 40 de cadre didactice
45 de elevi și profesori din instituțiile
partenere
Părinți și comunitatea locală

Titlul proiectului: IDENTITATE CULTURALĂ
ÎN DIVERSITATEA EUROPEANĂ
Perioada: decembrie 2021 – februarie 2022
Argument:
Educația omului este autentică atunci când
se bazează pe un sistem axiologic individual ce include repere morale și valori fundamentale constante care se situează deasupra perisabilității și facticității cotidiene și consolidează sentimentul responsabilității și autonomiei personale. În acest sens, proiectul propus este o formă de apropiere de lumea
valorilor autentice și de căutare a acestora în mediul
social, școlar, comunitar căci este știut faptul că reverberațiile și consecințele educației se prelungesc
în timp, peste generații, peste indivizi. Valorile corect interiorizate, captează noi valori, se amplifică și
trezesc noi speranțe, noi căutări, asigurând proiecția
spre viitor.
Proiectul cuprinde un ansamblu de activități
cu caracter educativ ce vizează dezvoltarea spiritului civic, exersarea atitudinilor democratice, formarea spiritului de solidaritate, asumarea responsabilităților sociale și presupune implicarea profesorilor
și elevilor din școlile partenere în activitățile propuse.
Proiectul propus vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale oricărui individ: nevoia de a
comunica și a relaționa armonios cu ceilalți, nevoia
de integrare socială și de participare la viața comunității, dorința de afirmare și asumare de responsabilități, nevoia de dezvoltare activă și creativă, de
luare de decizii și rezolvare de probleme, de a rezista presiunilor negative ale grupului.
Formarea unui stil de viață activ social, integrarea în diferite grupuri sau asociații, participarea
la activități civice, la concursuri sau alte competiții,
dobândirea de repere privind practicile democratice
și standardele europene de civilizație sunt condiții
esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalității individului. Educația pentru cetățenie democratică se referă la formare, sensibilizare, informare,
practici și activități care urmăresc să îi pregătească
și să îi încurajeze pe elevi, prin dobândirea de cunoștințe, capacități și înțelegere și prin formarea de
atitudini și comportamente, să își exercite și să apere drepturile lor democratice și responsabilități în
societate, să aprecieze diversitatea și să joace un rol
activ în viața democratică, în vederea promovării și

Scopul principal al proiectului este reprezentat
de promovarea conceptelor unui stil de viață
activ social, bazat pe implicare, competență,
cooperare, toleranță, unitate în diversitate,
voluntariat, implicare în comunitate.
Proiectul oferă cadrul formal în care formatorii
pot să lucreze nu doar cu dimensiunea rațional-intelectivă a elevului, dar și cu cea afectivă, motivațională, atitudinală și socială. Prin
aceasta ne dorim să subliniem că formarea și
dezvoltarea complexă a elevului trebuie să se
realizeze nu doar în cadrul programului școlar, ci și prin participarea la activități extrașcolare.
Obiective:
Încurajarea dialogului în vederea identificării
nevoilor și dorințelor elevilor cu privire la probleme referitoare la participarea la o viață democratică activă;
• Crearea posibilităților pentru elevi de a se implica în comunitățile lor la promovarea identității
locale.
•

