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Acest nou număr al Newsletter-ului dedicat proiectului PROFILES îşi propune să treacă în revistă o serie de consideraţii referitoare la desfăşurarea primei ediţii a Programului de
Formare P ROFI LES - Educaţie prin Ştiinţe . Programul de dezvoltare profesională s-a desfăşurat în perioada ianuarie - mai 2012, reunind 35 de profesori de Ştiinţe (Chimie, Fizică şi
Biologie) din învăţământul secundar inferior şi secundar superior, având drept obiectiv declarat formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în realizarea demersurilor
educaţionale bazate pe investigaţie ştiinţifică şi abordare integrată a curriculum-ului. Programul de Dezvoltare Profesională a fost finalizat de 32 cadre didactice, iar Modulele de
instruire propuse au fost implementate în 41 clase, la implementări participând peste 1000 elevi. În cadrul acestui Newsletter sunt prezentate şi aspecte legate de diseminarea
activităţilor şi rezultatelor proiectului, făcându-se referire la Conferinţele Internaţionale la care membrii echipei de implementare au participat, dar şi la manifestări viitoare.

1. Cadrele didactice înscrise la Programul de dezvoltare profesională
PROFILES au susţinut Evaluarea Finală

2. Demers didactic inedit pentru elevii clasei a VIII-a - un modul dedicat
energeticii nucleare şi impactului utilizării energiei nucleare

Preluare din articolul « Profesorii, la evaluare. Cursanţii din prima serie a proiectului PROFILES şi-au prezentat
astăzi portofoliile » apărut în “Gazeta Dâmboviţei” din 26.05.2012, sub semnătura Oanei SOARE

Introspecţie realizată de Prof. Gr. I Carmen ANTONESCU, Liceul de Arte “Bălaşa Doamna”, Târgovişte

Prima serie de cadre didactice participante la Programul de dezvoltare profesională PROFILES - Educaţie prin
Ştiinţe a susţinut Evaluarea Finală.
« … sunt cadre didactice de specializare fizică, chimie, biologie, instruite să folosească şi să dezvolte metode
alternative de predare, bazate pe o abordare transdisciplinară. “Proiectul a venit în întâmpinarea nevoilor de
formare în domeniul ştiinţelor ale profesorilor de fizică, chimie şi biologie şi implicit în sprijinul elevilor, prin
promovarea instruirii orientată către reflecţie. Metodele active de predare îl fac pe elev coparticipant la propria
sa educaţie şi îi asigură posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar şi ca membru al unei echipe”, a explicat
Prof. Gabriela Dinu, inspector şcolar de specialitate pentru fizică-chimie în cadrul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Dâmboviţa. […]
La cursurile de formare din cadrul proiectului au participat în prima serie 35 de cadre didactice din judeţul
Dâmboviţa. Profesorii au desfăşurat în clase lecţii interactive, trebuind să îmbine cunoştinţe din fizică, chimie,
biologie şi tehnologia informaţiei şi comunicării, pentru a dezvolta o anumită temă de actualitate din domeniul
ştiinţelor. “Am ales o temă de interes: Ştim să trăim cu radiaţii?, întrebare la care elevii unei clase de a XII-a au
fost nevoiţi să răspundă pe parcursul a cinci lecţii. Pentru a răspunde la această întrebare, ei au trebuit să
primească iniţial cunoştinţe legate de interacţiunea radiaţiilor cu substanţa, metode de detecţie şi metode de
protecţie împotriva radiaţiilor nucleare”, oferă un exemplu Prof. Niculina Simionescu, profesor de fizică la
Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte. Elevii s-au arătat interesaţi de participarea la acest
proiect. “M-am bucurat să văd că elevii nu au aşteptat o notă bună prin realizarea acestui proiect, ci au fost
fericiţi să vadă că munca lor a fost apreciată de colegii lor, nu numai de mine”, a adăugat profesoara.
O altă temă inspirată de asemenea din viaţa de zi cu zi a fost propusă de profesoara de biologie Nicoleta
Ciobanu unor elevi de clasa a XI-a ai Grupului Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu din Târgovişte - Cum apar
pietrele la rinichi?. Reacţia elevilor a fost de asemenea pozitivă. “Ei au fost încântaţi, pentru că lecţiile au fost
gândite interdisciplinar. Să facem conexiuni cu alte discipline este foarte bine pentru copii, având în vedere că
numărul de ore de biologie este foarte mic - o oră pe săptămână. Eu o să folosesc aceste metode în continuare
pentru că elevii sunt atraşi de partea practică a ştiinţelor, mai mult decât de cea teoretică”, şi-a propus
profesoara.
Experienţa a fost benefică şi pentru cadrele didactice de specializare chimie. Alexandra Marinescu, profesor la
Liceul Teoretic I. L. Caragiale din Moreni vine însă cu un punct de vedere practic. “Participarea la acest curs a
însemnat cunoştinţe noi în ceea ce priveşte predarea Ştiinţelor şi ne ajută în perfecţionarea noastră ca şi
profesori. Din păcate programele şi curricula actuală nu se pretează la ceea ce am implementat noi. Programele
sunt strict pe materii individuale: chimie, fizică, biologie. Copiilor le-a plăcut, dar ei învaţă chimia, fizica, biologia
separat şi a fost greu ca în patru lecţii să facă toate conexiunile necesare înţelegerii fenomenelor respective”, a
precizat Prof. Alexandra Marinescu.
Însă concluzia generală vine prin partea Prof. Mihaela Anghel, profesor de biologie la Colegiul Naţional I.
Văcărescu din Târgovişte. “Experienţa PROFILES a fost ceva nou pentru mine şi pentru celelalte cadre
didactice, dar am avut ce să învăţăm, indiferent de disciplina predată.”
Primul curs de formare în cadrul proiectului PROFILES a fost o provocare atât pentru cadrele didactice, cât şi
pentru formatori. “Rezultatele au fost peste aşteptări şi suntem foarte mulţumiţi de cursanţi. Şi noi, ca
formatori, am avut de învăţat de la ei”, a mărturisit Conf. dr. ing. Gabriel Gorghiu, coordonatorul proiectului
PROFILES la nivel naţional. Echipa de proiect este conştientă de dificultăţile aplicării metodei de predare
transdisciplinare propuse. “Fiecare şi-ar dori să repete astfel de lecţii cu elevii, dar există limitări. În primul rând
curricula, care nu oferă prea multe posibilităţi de implementare în formatul actual, iar în al doilea rând numărul
de ore foarte mic prevăzut pentru materii extrem de importante pentru elevi: chimie, fizică, biologie”, a adăugat
Gabriel Gorghiu. În cele ce urmează profesorii vor dezvolta şi îmbunătăţi modulele propuse pentru elevi, în
vederea publicării acestora în pagina web naţională a proiectului PROFILES, drept modele pentru următoarele
serii de formare, dar şi pentru cadrele didactice interesate de această metodă de predare modernă. »
Următoarele serii de cadre didactice care vor fi integrate în cadrul Programului de dezvoltare profesională
PROFILES - Educaţie prin Ştiinţe vor începe sesiunile de formare în toamnă, atunci când programul de formare
va fi implementat şi în alte judeţe, între care Buzău şi Teleorman.

putea să realizez totul bine.
De ce? Simplu: pentru noi, profesorii din România, domeniul Științelor, predate integrat, are multe
necunoscute. Sistemul nostru de învățământ este structurat astfel încât ele se învață, la toate nivelurile,
separat, independent, conexiunile și corelările interdisciplinare urmând a fi făcute ulterior, de fiecare individ în
parte. Nu este însă domeniu mai frumos şi mai incitant decât acela al Științelor despre natură, așa cum s-a
numit obiectul de studiu din clasele primare (cel puțin pe vremea mea!). Am pornit la drum gândindu-mă că
legile care guvernează natura sunt, în mare parte, cele pe care le studiază Fizica, și … că nu îmi rămâne
decât să mă perfecţionez.
De ce a fost programul de formare PROFILES special pentru mine? Am făcut cunoștință cu o altă modalitate
de a îi învăța pe elevi să abordeze temele științifice. Mi-a plăcut faptul că proiectul propune demersul științific
pornind de la o problemă legată de realitate, legând intrinsec știința de societate, că am putut să merg
dincolo de rezultatul rezolvării problemei, la urmările pe care aceasta le-ar avea asupra lumii înconjurătoare.
Care a fost scenariul socio-ştiinţific propus? Am construit o unitate de învățare pentru clasa a VIII-a al cărei
obiectiv a fost de a evalua impactul utilizării energiei nucleare asupra societăţii în care trăim, cu scopul de a
decide dacă construirea unei centrale nuclearo-electrice în apropierea orașului X este benefică sau nu pentru
comunitate.
În ce a constat procesul specific al investigării? Modulul creat propune constituirea unui Comitet, format din 5
cetăţeni: 1) un fizician; 2) un medic; 3) un biolog; 4) un istoric; 5) primarul. Acest Comitet trebuie să decidă
asupra oportunității construirii în apropierea orașului X a unei centrale nuclearo-electrice, cu o considerabilă
investiție externă. Fiecare elev - pe baza studierii bibliografiei propuse, dar și având în vedere experiența
proprie - trebuie să pregătească un Raport individual care să specifice cum va afecta construcția unei centrale
nucleare comunitatea, care sunt avantajele și dezavantajele utilizării acesteia din perspectiva fizicianului,
medicului, biologului, istoricului și a primarului orașului. Astfel, elevii răspund la întrebări, cum ar fi:
- Medicul - Cum va influența prezența centralei nucleare starea de sănătate a indivizilor? Care sunt efectele
îndelungate ale acesteia în apropierea orașului populat de oameni?
- Biologul - Care este impactul utilizării energiei nucleare asupra plantelor și animalelor? Ce criterii ar trebui
adoptate pentru a evita un dezechilibru grav al mediului?
- Fizicianul - Care sunt procesele prin care se produce energia nucleară? Vor fi luate toate măsurile pentru
exploatarea în siguranță a centralei? Este permisă existența acesteia în apropierea unei comunități umane?
- Istoricul - Care au fost de-a lungul timpului consecințele pozitive și negative ale utilizării energiei nucleare?
- Primarul - Ce ar însemna pentru comunitatea locală existența centralei nuclearo-electrice în apropiere? Ce
avantaje și dezavantaje ar presupune aceasta?
Cum s-a procedat în mod concret? Elevii au pus “în balanță” drepturile și libertățile fundamentale ale
individului, posibil a fi încălcate prin atingerea unor obiective benefice din punct de vedere economic pentru
societate. Ei au identificat cele mai puternice argumente PRO și cele mai importante argumente CONTRA
construirii centralei. Decizia a fost luată în cadrul ultimei lecții (din cele patru) a modulului, lecția
desfășurându-se sub forma unei deliberări - schimb de idei şi analiză a argumentelor, în scopul luării unei
decizii. Decizia finală a grupei de cinci elevi a fost prezentată de către un reprezentant al acesteia și însoțită
de un produs final (poster, colaj, afiș sau desen), care să reflecte poziția grupei.
Care a fost feed-back-ul elevilor? În urma desfășurării lecției și a completării de către elevi a Fișei de Evaluare
a lecției, elevii au afirmat în mod clar faptul că le-a plăcut această modalitate de a desfășura lecțiile de fizică,
aducând următoarele argumente:
- s-a discutat despre o problemă actuală, “ruptă” din realitate;
- au avut ocazia să lucreze în grup și să își cunoască mai bine colegii;
- au putut să-și expună opinia proprie despre o anumită problemă;
- au putut să comunice optim, atât între ei, cât și cu profesorul lor;
- au putut să își argumenteze propria opinie, iar ceilalți au ascultat cu răbdare;
- au participat la luarea deciziei finale, prin vot, în grupul propriu;
- s-au documentat și au aflat lucruri, pe care altfel, nu ar fi ajuns să le cunoască.

3. Diseminare prin participare la Conferinţe Internaţionale
În perioada 27-30 iunie 2012, s-a desfăşurat la Nicosia (Cipru), Conferinţa internaţională 2nd World Conference
on Educational Technology Researches (WCETR 2012). Această conferință şi-a propus să adune laolaltă oameni
de știință, cadre didactice, cercetători, experţi educaţionali, bibliotecari, studenți şi absolvenți, pentru a
împărtăși experienţe pozitive în cercetarea educaţională şi a discuta aspecte actuale, de interes, pentru mediul
academic şi științific.
La Conferinţă, au fost prezentate două lucrări susţinute de membri ai echipei proiectului de la Universitatea
Valahia din Târgovişte: Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu, Radu Lucian Olteanu, Crinela Dumitrescu, Ana-

Maria Suduc, Mihai Bîzoi - Delphi Study - A Comprehensive Method for Outlining Aspects and Approaches of
Modern Science Education, şi Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu Consulting the Educational Actors - What Do Romanian Science Teachers Really Need?

Totodată, sub amprenta stimulării reflecției și promovării unor reorientări în predarea Chimiei, în perioada 15-20
iulie, la Roma (Italia), au fost organizate două evenimente majore pentru învăţământul şi cercetarea mondială,
având Chimia drept subiect central: 22nd International Conference on Chemistry Education (ICCE 22) şi 11th
European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE 11).
În cadrul secţiunilor dedicate Proiectului PROFILES, au fost prezentate 9 lucrări, una dintre acestea fiind
propusă de membri ai echipei proiectului de la Universitatea Valahia din Târgovişte: Radu Lucian Olteanu,

Ce a fost la început? O provocare căreia, sincer, nu am crezut că îi voi face față până la capăt, că nu voi

4. Conferinţa Naţională de Chimie - Învăţământul preuniversitar - Ediţia a IV-a
Ştiinţă şi educaţie pentru dezvoltare durabilă, Târgovişte, 7-9 septembrie 2012
În perioada 7-9 septembrie 2012, la Centrul Internaţional de Conferinţe din cadrul Universităţii Valahia din
Târgovişte, va avea loc Conferinţa Naţională de Chimie - Învăţământul preuniversitar, Ediţia a IV-a: Ştiinţă şi
educaţie pentru dezvoltare durabilă. Conferinţa este organizată de Societatea de Chimie din România, prin
Secţia Educaţie în chimie sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu sprijinul
Universităţii Valahia din Târgovişte şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa.
Conferinţa propune şase secţiuni, în care se regăseşte şi o secţiune dedicată proiectului PROFILES, intitulată:
Educaţie prin ştiinţă - Proiectul FP7 PROFILES.
Lucrările prezentate vor apare într-un volum special, editat cu ocazia acestei conferinţe. Mai multe
informaţii pot fi găsite pe site-ul Conferinţei: http://www.icstm.ro/SED2012.

Crinela Dumitrescu, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu - Aspects Related to the Continuous Professional
Development of Chemistry Teaches stated in the Frame of PROFILES Training Program.

Cele trei lucrări susţinute au suscitat un real interes din partea publicului prezent, fiind însoţite de o serie de
întrebări care au vizat atât aspecte specifice ale Proiectului PROFILES, cât şi elemente particulare ale
Programului de dezvoltare profesională PROFILES - Educaţie prin Ştiinţe, care s-a desfăşurat la Târgovişte în
perioada ianuarie - mai 2012 (prima ediţie). În mod evident, s-a subliniat faptul că oferta de formare propusă în
cadrul acestui proiect contribuie la modernizarea şi creşterea calităţii actului educaţional pentru cadrele
didactice active în domeniul Ştiinţelor din România, fiind o oportunitate reală de perfecţionare profesională, în
contextul actual.
Mai multe informaţii despre proiectul PROFILES pot fi găsite pe site-ul generic al proiectului: http://www.profiles-project.eu, sau în limba română, pe site-ul: http://profiles.ssai.valahia.ro/.
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