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Textul propunerii:  
 
Acest raport se va baza pe activitatea grupurilor de lucru nationale si va furniza informatii cu privire la stadiul 
actual al inovãrii în învãtãmânt în tãrile partenere. Raportul va prezenta, de asemenea, studii de caz comparative 
privind metodele de exploatare a rezultatelor proiectului, asa cum au fost sugerate de cãtre participantii din 
diferite țãri.  
Prima versiune va fi înaintatã unui expert extern si scolilor partenere în cea de a 21 lunã a proiectului. Versiunea 
finalã va fi revizuitã la sfârsitul lunii 22 si apoi va fi optimizatã. Versiunea finalã va fi gata în luna 24 si apoi va fi 
tradusã. 
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1.Introducere  

 

Scopul acestui raport este de a oferi publicului o imagine de ansamblu a modurilor în care 

metodele îmbunătăţite de predare a STEM sunt puse în aplicare în ţările partenere.  

 

Delegaţii grupurilor de lucru naţionale s-au întâlnit cu ocazia celei de a doua conferinţe 

INSTEM de la Halle, Germania, care a avut loc la 25-27 martie, 2014. Rezultatele 

conferinţelor naţionale au fost prezentate sub formă de postere, principalele teme au fost 

dezbătute în plen şi la discuţii în World Café. Rezultatele sunt disponibile pentru membrii 

grupului într-o bază de date comună. Un raport privind conferinţa este disponibil la adresa de 

net: http://instem.tibs.at/content/2nd-instem-conference . 

 

 

2. Stadiul actual al inovării în educaţie în ţările partenere  

 

Întâlnirile de lucru la nivel naţional au avut loc între noiembrie 2013 şi februarie 2014. 

Acestea au fost organizate de către organizaţiile partenere din proiectul INSTEM şi au avut 

loc în universităţi, centre de formare profesională sau locaţii administrative. Au participat 12-

70 persoane în fiecare caz, din diferite categorii : profesori, formatori, cercetători implicaţi în 

formarea profesorilor, administratori de şcoli, elevi, părinţi şi alte persoane care lucrează în 

sectorul privat.  

 

Principalele rezultate pot fi sintetizate astfel:  

 

La modul general:  

1. Colaborarea este cerută de toate părțile interesate.  

2. Conceptul de IBSE / IBL nu este clar în toate tările partenere.  

3. Programele europene sunt oarecum "departe" de practica de la clasă şi cea de predare de zi 

cu zi.  

 

Profesorii:  

1. Profesorii se simt izolați atunci când se confruntă cu punerea în aplicare a metodelor de 

predare inovative.  

2. Rezultatele programelor europene nu sunt uşor de obţinut: pe de o parte, profesorii simt ca 

există prea multe informații, în timp ce pe de altă parte, aceste informaţii nu par a fi cncepute 

pentru o utilizare comoda la clasă.  

3. Pare că părerile profesorilor nu sunt luate în seamă astfel încât să influenţeze “educaţia în 

domeniul ştiinţelor".  

4. Cu ozazia mai multor reuniuni naţionale s-a evidenţiat că un element important este cel al 

evaluării.  

 

Cercetatorii / Administrorii / Formatorii:  

1. Reuniunile naţionale nu au evidenţiat multe probleme associate acestor categorii. 

Participantii au împărtăşit preocupările legate de resursele limitate, problemele evaluării şi 

necesitatea unei predări mai eficiente de tip STEM.  

 

Părţile interesate din industrie, mass-media, universităţi şi părinţi:  

1. Numai o singura reuniune naţională a inclus reprezentanţi din industrie, părinţi şi elevi.  

2. Cererile / sugestiile acestor grupuri par a fi foarte diverse.  

3. Aceste grupuri au o imagine clară asupra a ceea ce este IBL.  

 

http://instem.tibs.at/content/2nd-instem-conference
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Fiecare întâlnire de lucru a cautat strategii pentru punerea în aplicare a inovării în procesul de 

predare şi învăţare tip STEM. Reuniunea din Norvegia a pus în discuţie în mod explicit 

problema "cât de mult am putut învăţa din toate proiectele europene".  

Aproape fiecare reuniune de lucru a abordat nevoia de sprijin, fie din partea administraţiei 

conducerii şcolii, din partea şcolilor înseşi sau din punct de vedere financiar.  

Toate cadrele didactice ar prefera o legătură strânsă dintre IBL şi curriculum. În unele cazuri, 

cum ar fi Turcia, cu un curriculum recent pus în aplicare, este aproape imposibil să schimbi 

modul de predare, curriculum-ul având recomandări foarte care.  

În toate şedinţele a fost pusă în discuţie problema evaluării. Acest lucru constituie o 

ameninţare pentru inovare în Anglia şi Irlanda, pentru că un învăţământ mai deschis pe care 

IBL il cere necesită instrumente de evaluare mai flexibile. Acestea nu sunt puse încă în 

aplicare. Există o prioritate pentru a găsi îmbunătăţiri care trebuie aduse instrumentelor de 

evaluare. 

 

 

3. Aspecte teoretice: O scurtă trecere în revistă privind strategii eficiente de punere în 

aplicare în şcoli, cu referire la lucrările academice  

 

"Pentru a realiza o schimbare în educaţie sunt esențiale trei strategii diferite:  

1. Strategiile factorilor de decizie - ele sunt baza pentru o schimbare importanta în sistemele 

sociale. "A convinge factorii de decizie” va fi cheia pentru a începe procesul de schimbare.  

2. Strategiile raţional-empirice presupun că oamenii pot fi convinşi prin informaţii şi 

perspective obiective asupra anumitor situaţii, probleme şi relaţii. Prin aceste informaţii îi 

convingem la nivel raţional de importanţa schimbărilor.  

3. Strategiile normativ-reductive se concentrează asupra persoanelor şi organizaţiilor. Ele 

contează pe efectul oricărei schimbări asupra atitudinilor, normelor, aptitudinilor şi efectelor 

sociale. Aceste modificări trebuie să fie organizate în contextul schimbării organizaţiei în 

sine. "   
(Holtappels, p.46-47, traducere de M. Lindner, textul original a se vedea în anexa III).  

 

Pentru a fi eficace este nevoie de o combinaţie a celor trei abordări: punerea în aplicare a unor 

noi standarde şi metode de evaluare pe de o parte, o mai mare autonomie a şcolilor de pe altă 

parte, şi programe model pentru a sprijini noile evoluții. În această privinţă rezultatele au 

arătat că punerea în aplicare a numai a unei strategii de sus în jos nu a avut rezultate sontate, 

chiar şi atunci când a avut ca scop acela de a schimba numai (parţial) sistemul.  

 

Inovarea se confruntă cu patru dificultăţi majore:  

1. Bariere de valori, în cazul în care actorii preferă valori diferite de a celor care intenţionează 

să schimbe ceva.  

2. Bariere de putere / influență, în cazul în care inovaţia tinde să schimbe structura existentă 

de putere/ influenţă.  

3. Incertitudinea în ceea ce priveşte resursele şi rezultatele aşteptate.  

4. Dispoziție individuală a actorilor implicaţi: frica de incapacitatea lor, de pierdere rutinei, 

incertitudinea cu privire la propriile abilităţi.  

 

Aceşti factori, combinaţi cu complexitatea activităţi de zi cu zi la clasă, precum şi cu 

organizarea din şcoală, care este partajată între toţi actorii, face lipsită de sens abordarea unui 

singur cadru didactic ca un factor al schimbării. Analiza conduce la concluzia că toţi, sau cel 

puţin cea mai mare parte a actorilor dntr-o şcoală ar trebui să fie incluşi în orice proces de 

schimbare. O punere în aplicare eficientă ar putea fi planificată şi realizată efectiv de întreaga 

şcoală, sau de anumite părţi importante ale acesteia. Stim, de exemplu, că este necesar să se 
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implice conducerea şcolii, pentru implementarea cu succes a inovării (Holtappels 2012).  

 

Hall (1979) și Loucks & Hall (1979) au subliniat deja, că inovarea este la nivel individual un 

proces având diferite etape. Aceste etape sunt mai mult sau mai puţin identificate în mod clar 

şi includ un interes iniţial - după un anumit timp de teamă de a fi în imposibilitatea de a 

gestiona procesul - o dată cu creşterea expertizei apare dorinţa de a colabora şi, după atingerea 

certitudinii, apare voinţa de a dezvolta în continuare întregul concept. Pentru a parcurge 

aceste "etape" este nevoie de timp, şi de foarte multe ori este nevoie de mai mult de 2 sau 3 

ani. Acest lucru face să fie atât de important să se acorde suficient timp pentru realizarea 

inovării în şcoli. Aşteptări neîmplinite crează frustrari de ambele părți, de partea celor care 

promovează inovarea precum şi de partea celor implicaţi şi ar putea fi ulterior un obstacol 

pentru noi abordări.  

 

Incepând cu lucrările lui Fullan privind schimbările educaţionale (1982, 1991) ştim că o 

punere în aplicare eficientă a inovării în şcoli trebuie să vizeze cultura şcolii. Scolile sunt 

sisteme de auto-reflexie; ele reflectă activitatea lor de zi cu zi asupra lor însele. Inovarea poate 

influenţa astfel de sisteme, când sistemul sau părţi importante ale sale cred sau sunt convinse 

de succesul unui anumit tip de inovare. Dacă o şcoală cultivă lucrile inovatoare, este în mod 

evident mult mai uşor să pună în aplicare noi modalităţi de predare. Acest lucru ar putea fi 

susţinut prin motivaţie internă şi externă (presiune şi atracţie), dar trebuie să vizeze procesele 

reflective ale actorilor. Acest lucru înseamnă că şcolile inovatoare ofera un forum pentru a 

discuta despre inovare. Acest lucru ar putea fi organizat în comunităţi profesionale de 

învăţare. (Hall & Hord 2001, Seashore și colab., 1995, Leithwood 2000, a se vedea, de 

asemenea, anexa II). 

 

 

4. Analiza atelierelor naţionale  

 

Aplicând aceşti factori teoretici la rezultatele atelierelor naţionale, am putut vedea frecvent o 

concordanţă între aceşti factori şi întrebările menţionate de participanţii în cadrul atelierelor 

naţionale.  

 

Lipsa de sprijin este în multe cazuri rezultatul unei neconcordanţe între presiunea inovatoare 

venite din partea unei administraţii, de la un cercetător în domeniul stiinţei sau referitor la 

orice idee inovatoare, şi cerinţele de zi cu zi într-o şcoală. Această realitate este de obicei 

acaparată de activităţi de rutină şi nu oferă timp pentru inovare. Cele mai multe şcoli 

partenere sunt încă departe de a pune în aplicare o cultură a inovării. Acest lucru face posibil 

ca profesorii din atelierele noastre naţionale să sufere de lipsă de sprijin atunci când încearcă 

să introducă noi metode de lucru.  

 

La nivelul administratorilor care au participat la atelierele noastre naţionale s-a manifestat 

poate o lipsă în luarea deciziilor şi de influenţare a proceselor. La întâlnirile din Ankara 

(Turcia) și Dublin (Irlanda) au participat secretari de stat, astfel încât oamenii cu putere 

administrativă decizională au fost reprezentaţi. În cazul Irlandei, unde de asemenea au 

participat  la întâlnire membri ai comitetului responsabil cu evaluările naționale, este destul de 

probabil ca unele schimbări credibile ale curriculum-ulului vor avea loc. Din păcate, în Turcia 

curriculum-ul de predare a ştiinţelor a fost schimbat recent la o abordare mai tradiţională.  

 

Rezultatele workshop-ului austriac indică un interes sporit pentru dorința de a sprijini 

colaborarea în rândul cadrelor didactice la nivelul şcolii, în grupuri profesionale, prin 

cursurile de dezvoltare profesională şi prin grupuri de discuţii pe internet. De asemenea, 
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participanţii au sugerat un orizont de timp mai realist pentru a introducea metodelor de 

predare IBSE.  

 

Atelierul italian s-a exprimat asupra lipsei de impact a proiectelor europene. Participanţii au 

sesizat o lipsă de coerență între programe şi o lipsă în schimbul de rezultate, precum şi o lipsă 

a evaluării. De asemenea, participanţii au recomandat  ca rezultatele să fie integrate în 

programa de dezvoltare profesională a cadre didactice. În scopul de a obţine o strategie 

eficientă de punere în aplicare, a fost sugerată o dublă abordare: colaborarea dntre experți 

externi şi profesori la clasă şi aplicarea autoreflecţiei de către cadrele didactice împreună cu 

acei specialişti care lucrează în afara sălii de clasă. Un fapt negativ subliniat de către profesori 

a fost faptul că legătura dintre administraţie şi şcoală nu se bazează pe comunicare care să 

informeaze şi să îmbunătăţească predarea, ci mai degrabă de acţiuni administrative realizate  

ca un "magazin închis". Pentru a favoriza o practică reînnoită la clasă a fost propusă 

colaborarea cu parteneri externi.  

 

În cadrul atelierului norvegian au fost abordate toate subiectele menționate în capitolul 3. Ca 

şi în Italia a fost subliniată ideea că proiectele europene generează cunoştinţe importante, dar 

numai câteva cadre didactice au profitat de rezultate. O modalitate de a disemina cunoştinţele 

ar putea fi cea de formare a formatorilor care vor fi responsabili de pregătirea “pe tot 

parcursul vieţii” a cadrelor didactice.  

 

Profesorii din Grecia au formulat aceleaşi întrebări cu privire la IBSE, resurse şi gradul de 

utilizare a rezultatelor proiectelor europene. Cererea lor specialală s-a referit la necesitatea 

unor materiale în limba greacă, stocate într-un “depozit”. Un alt mod de a informa cadrele 

didactice asupra acestor rezultate ar putea fi prin tipărirea de afişe. Pe lângă resurse există, de 

asemenea, o cerere pentru o oarecare autonomie în a adapta materialul la clasă. Profesorii 

români au invocat puncte de vedere similare.  

 

In Anglia au fost oarganizate două ateliere de lucru. Primul s-a concentrat în primul rând 

asupra dialogului cu părţile interesate şi cu factorii care au influenţă politică, iar al doilea s-a 

concentrat mai mult pe dezbateri cu profesorii şi elevii. Profesorii şi elevii sunt interesaţi să se 

angajeze în folosirea metodelor IBL în STEM, iar cei care au utilizat aceste abordări (IBSE) 

au fost foarte entuziaşti, dar consideră că pentru ca abordările acestea să aibă succes este 

nevoie de o structurare şi orientare importantă a relaţiilor pozitive profesor-elev care au fost 

evidenţiate. Cu toate acestea, constrângerile conținutului curriculum-ului şi a proceselor de 

evaluare au rămas domenii de interes pentru punerea în aplicare a ideilor IBSE interesante 

care au fost comune atelierelor. În Anglia a fost menţionată ideea de învăţare în echipă: 

îndrumarea oferită de un profesor mai experimentat pentru un nou venit. Acest lucru ar putea 

fi, de asemenea, realizat ca un proces de învăţare reciprocă pentru aceeaşi grupă de vârstă.  

 

Atelierul de lucru german a subliniat importanţa existenţei unei reţele în procesul de predare 

tip STEM. Această reţea ar putea fi, de asemenea, responsabilă pentru a creşte influenţa în 

administraţia şcolii, dar şi pentru a sprijini membrii săi în realizarea de aplicaţii pentru 

atragerea de fonduri externe. 

 

Reuniunea natională din Irlanda a reunit diferite părţi interesate, inclusiv studenţi, părinţi, 

profesori şi formatori pentru cadrele didactice, precum şi reprezentanţi de frunte ai 

Ministrului Educaţiei şi Formării Profesionale ca şi ai industriei. Mesajul cheie al aceastei 

întâlniri a fost că trebuie să fie adoptate strategii de comunicare eficiente în care să se implice 

toate părţile / reţelele interesate pentru a sprijini inovarea în domeniul STEM.  
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În special pentru o comunicare eficientă cu profesorii se impune:  

• ca resursele să fie clare, succinte şi uşor de folosit ;  

• ca resursele să fie adaptate curriculum-ului local ;  

• să fie organizate ateliere de lucru şi să fie furnizate informaţiile adecvate cu privire la modul 

în care ar trebui folosite resurse ale proiectului.  

 

Acest lucru evidenţiază faptul că rezultatele proiectelor europene trebuie să fie partajate în 

bucăţi utilizabile, relevante şi concise de informaţii şi să fie distribuite prin intermediul 

cadrelor didactice implicate şi prin alte reţele naţionale, pentru a maximiza diseminarea şi 

valorificarea rezultatelor proiectelor.  

 

În cazul României au fost organizate cinci ateliere de lucru naţionale cu o diversitate mare de 

participanţi: educatori de la preşcolar şi gradiniţă, învăţători, profesori de gimnaziu de fizică 

şi chimie, profesori de liceu (fizică), cadrele didactice din şcolile profesionale (mecanică, 

electrice / electronice), inspectori şcolari responsabili cu învăţământul privat, manageri de 

şcoli şi grădiniţe, inspectori şcolari pentru fizică şi chimie, oaspeţi din străinătate. Acești 

participanţi s-au arătat preocupaţi de: oportunităţile oferite de participarea la proiecte 

europene în contextul competenţelor lor limitate privind limbile străine; întrebările şi 

reţinerile lor privind modul în care metodele de predare pe bază de investigare ştiinţifică 

trebuie să fie puse în aplicare în sala de clasă; măsura în care investigarea ştiinţifică nu este 

parte a curriculum-ului de predare a ştiinţelor în România; interesul lor de a preda ştiinţele 

mai atractiv pentru elevi (o mai bună cunoaștere a pedagogiei predării ştiinţlor, asistenţă în 

pregătirea şi derularea de proiecte, cunoaşterea conţinutului ştiinţific şi buna gestionare a 

elevilor în timpul lucrului în grup; înţelegerea modului în care IBT poate fi aplicat la diferite 

materii ; participare la sesiuni demonstrative practice; implicarea lor în diverse proiecte 

aplicative; organizarea de grupuri de lucru; organizarea de concursuri ştiinţifice); lipsa de 

resurse financiare pentru a sprijini IBTL. Ei au aratat un interes major în dezvoltarea unei 

reţele naţionale care să sprijine bunele practici. 

 

5. Recomandare generală 

 

Punerea în aplicare a schimbării într-un sistem educațional într-un mod sustenabil trebuie sa 

se realizeze în trei direcţii. 

 

Informaţii convingătoare 

  

 

 

Politici + structuri    Schimbare în cultură 

 

Pentru a pune în aplicare schimbarea, actorii implicaţi trebuie să fie conştienţi în primul rând 

de aceste dimensiuni. Un profesor singur este copleşit de lipsa de colaborare, sau de "plafonul 

de sticlă" în cazul în care administraţia nu vrea să susţină activitatea sa. Dovada este cea mai 

convingătoare atunci când este transmisă faţă-în-faţă. Consider că orice sursă localizată pe 

web este mai eficientă ca sursă de informare, atât timp cât viitorii utilizatori sunt introduşi in 

operarea acesteia de către cineva care cunoaşte domeniul. Schimbarea culturii unei organizaţii 
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(şcoală, sistem de formarea a cadrelor didactice, administraţia şcoalii) nu este posibilă fără 

existenţa unei comunităţi de învăţare.  

 

Toţi aceşi factori sunt orientaţi către proces, ceea ce înseamnă că punerea lor în aplicare 

necesită timp. Schimbările de proces nu sunt disponibile într-un timp mai scurt decât 3-5 ani. 

Strategii durabile trebuie să ţină cont de acest fapt. Schimbările de proces necesită pe lângă 

timp şi un loc unde sa poata fi organizate şi acest lucru înseamnă, o planificare în programul 

săptămânal al şcoalii sau întâlniri periodice în cadrul oricărei alte organizaţii (administraţie, 

institutie de dezvoltare profesională) şi o sală pentru întâlniri. Desigur, sprijinul financiar este 

esențial pentru a susţine reuniuni, deplasări şi alte resurse materiale.   

 

Anexa I 

Date privind organizarea atelierelor de lucru naþionale 

 

Nr. 

crt. 

Acronim 

partener 

Tara Locaþia Data 

(zz/ll/an) 

Participanþi T TE SA PM O 

P2 NTNU 
Norvegia 

Univ. 

Trondheim 

20/01/14 25 2 18 4 1 
 

P3 LFU Austria Technical 

Museum, 

Vienna 

12/11/13 16 7 5  4 
 

P4 MLU 
Germania 

Univ. 

Halle 

22/11/13 59 29 17 1 12  

P5 UOL 
Anglia 

Royal Soc. 

Chem. 

London 

01/10/13 
      

P6 UNINA 
Italia 

Naples 12/12/13 14 6 6 1 1 
 

P7 DCU 
Irlanda 

Dep. of 

Education 

and Skills, 

Dublin 

13/11/13 40 5 9 1 5 20  1) 

P8 UNIEXE 
Anglia 

Univ. 

Exeter 

11/11/13 20 5 6  3 6 

students 

P9 HUT 
Turcia 

Ankara 22/11/13 17 4 8 2 3 
 

P10 INFLPR 
Romania 

5 locations Nov.-

Dec.13 

130 109 6 10 5 2) 

P11 FORTH 
Grecia 

Vamos 

High 

school 

(western 

Crete) 

04/12/13 38 35   3 
 

  
 

Heraklion 11/01/14 29 26   3 
 

 

T - profesor TE formator 

educator / cercetãtor 

SA administrator de 

ºcoala  

PM administor de 

programul  

Alþii aºa cum este 

explicat la 1) și 2) 
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1) sindicatele profesorilor, industrie, părinţi, elevi 

2) echipe de la gradiniţă, profesori din toate nivelurile  de învăţământ 

 

Anexa II  

Modelul de punere efectivã în aplicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Traducere din: Höfer, C. (2006). Als Unterrichtsentwicklung Schulentwicklung. În H. Buchen 

& H.-G. Rolff (HRSG.), Professionswissen.- Schulleitung (752-788).  

 

Anexa III  

Citãri ale textului tradus 

 

"Für den Wandel von Bildungsinstitutionen können im Wesentlichen Drei Strategien des 

Wandels (. Vgl Chin und Benne 1969, Dalin 1986, S. 24 sq .; Türk 1989) werden 

unterschieden:  

• Machtstrategien gehen Davon aus, dass Macht und Zwangsmittel Grundlage für bedeutsame 

Veränderungen în sozialen Systemen sind.  

Invăţare focalizată 

 

Individuala Grupe de profesori 

Dezvoltare 
personală 

 
(nu conexă şcolii) 

Dezvoltare 
personală 
(nu neapărat 
impulsionată de 
şcoală) 

Scoala ca o 
organizaţie de 
învăţare 
(dezvoltarea scolii) 

Dezvoltare 
profesională  
(internă şi externă) 

Dezvoltarea 
unei 
structuri noi 
în şoală 

Dezvoltare 
profesional
ă  (internă 
şi externă) 

 

& 
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• Rational-empirische Strategien unterstellen, dass sich Menschen von objektiven informații 
und Erkenntnissen über bestimmte Situationen, Sachverhalte und Zusammenhänge für die 

rațional Notwendigkeit von Veränderungen überzeugen Lassen.  

• Normativ-reedukative Strategien sind personen- und organisationsbezogen; sie setzen auf 

die Wirkung einer Änderung von Haltungen, Normen, Relationen und Fertigkeiten, Mussen 

aber Freilich einher gehen mit organisationsbezogenen Änderungen in der Selbst organizații. 
" (Holtappels, p.46-47)   
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