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Acest număr al Newsletter-ului dedicat proiectului PROFILES îşi propune să prezinte - în primul rând - câteva concluzii rezultate în urma desfăşurării primei ediţii a Programului de
Formare P ROFI LES - Educaţie prin Ştiinţe , menţionându-se şi impresii culese de la cursanţi referitoare la desfăşurarea de ansamblu a programului de formare. În acelaşi timp,
Newsletter-ul prezintă o serie de consideraţii cu privire la conceptul de ”Networking”, care, în contextul educaţional actual, promovează sisteme de comunicare bazate pe reciprocitate,
în care profesorii implicaţi pot schimba experienţe, opinii și informații, și pot coopera în ceea ce privește temele de interes şi preocupările reciproce. Totodată, în acest număr al
Newsletter-ului sunt ilustrate aspecte specifice diseminării activităţilor şi rezultatelor proiectului, cu referire directă la două evenimente importante la care membrii echipei de
implementare au participat: Conferinţa Naţională de Chimie - Învăţământul preuniversitar, Ediţia a IV-a: Ştiinţă şi educaţie pentru dezvoltare durabilă - Târgovişte, 7-9 septembrie
2012, şi Conferinţa Internaţională PROFILES - Berlin, 24-26 septembrie 2012.

1. Concluzii rezultate în urma finalizării sesiunilor de formare a cadrelor
didactice înscrise la Programul de dezvoltare profesională PROFILES Educaţie prin Ştiinţe

2. Consideraţii referitoare la conceptul “Netw orking ” promovat în cadrul
proiectului PROFILES

În perioada ianuarie 2012 - mai 2012, în cadrul proiectului european FP7 PROFILES, s-au organizat şi
desfăşurat activităţile programului de dezvoltare profesională a profesorilor de Ştiinţe (Chimie, Fizică şi Biologie)
- PROFILES - Educaţie prin Ştiinţe. În această primă etapă, grupul ţintă a fost constituit din 35 cadre didactice,
acestea provenind din unităţi şcolare de pe raza judeţului Dâmboviţa.
Demersul instrucţional a fost structurat astfel încât să valorifice strategiile didactice moderne, permiţându-le
cursanţilor să fie activi, să formuleze idei, opinii, să le argumenteze, să dezbată, să experimenteze, să valorifice
experienţa didactică proprie, ca modalitate de acces la teoriile şi practicile educaţionale inserate în curriculum-ul
aferent celor două module propuse: Orientări moderne în predarea Ştiinţelor şi Instruirea bazată pe Investigaţie
Ştiinţifică.
În cadrul activităţilor de formare s-au valorificat, în mod special, strategii didactice bazate pe metode şi tehnici
de învăţare prin cooperare, metode şi tehnici de dezvoltare a competenţei comunicaţionale, a gândirii critice,
prelegerea-dezbatere, reflecţia personală şi de grup, dezbaterea, demonstraţia, problematizarea, studiul de caz,
brainstorming-ul, proiectul, analiza SWOT etc.
Formele şi modalităţile de organizare şi desfăşurare ale activităţilor au fost proiectate astfel încât să se plieze pe
particularităţile grupului ţintă, respectându-se specificul învăţării la vârstă adultă, ritmul propriu de învăţare al
cursanţilor, fiind valorizată adecvat experienţa fiecărui cursant.
Formele şi modalităţile de evaluare au urmărit efectele pe care le-a avut programul de formare PROFILES Educaţie prin Ştiinţe asupra practicii curente a profesorilor din grupul ţintă, modul în care aceştia demonstrează
formarea / dezvoltarea / perfecţionarea competenţelor vizate. Metodele şi instrumentele de evaluare utilizate
preponderent au fost: portofoliu - proiecte (individuale sau de grup), studii de caz, teme de reflecţie etc.
Evaluarea finală, organizată la sfârşitul lunii mai, a constat în susţinerea în cadrul unei şedinţe publice a unui
proiect (sau a unei teme) din portofoliul realizat, proiect implementat deja la clasă, fie în cadrul orelor alocate
disciplinei, fie în cadrul programului ”Școala altfel ”, în săptămâna 2-6 aprilie 2012 (de altfel, acest program
naţional a fost binevenit, promovând implicarea - deopotrivă - a elevilor și a cadrelor didactice, în activități nonformale, atractive, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în
domenii cât mai diverse). Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului /temei / lucrării s-a realizat prin
calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient).
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care au participat în calitate de cursanți, la programul de
formare PROFILES - Educaţie prin Ştiinţe, vor primi atestate în care se specifică numărul de credite acordat,
precum şi competențele dobândite în cadrul fiecărui modul parcurs. Pentru obținerea atestatului de absolvire,
cursanții au avut de îndeplinit o serie de condiții referitoare la prezența la întâlnirile faţă în faţă, la elaborarea
unor materiale specifice pentru fiecare modul de formare, valorificând atât elementele teoretice şi practice
aferente materialelor de studiu propuse, cât şi experienţa didactică personală.
Iată şi câteva din impresiile culese referitoare la desfăşurarea de ansamblu a programului de formare continuă
PROFILES - Educaţie prin Ştiinţe:
- în cadrul activităţilor teoretice şi aplicative derulate, formatorii au organizat / propus contexte şi experienţe de
învăţare relevante, compatibile cu nevoie cursanţilor şi susceptibile de a asigura realizarea obiectivelor
programului de formare.
- cursanții au apreciat faptul că au beneficiat de servicii educaţionale de calitate, de consiliere şi mentorat atât
pe parcursul desfăşurării activităţilor directe, cât şi după finalizarea acestora.
- din centralizarea răspunsurilor obţinute în urma administrării chestionarului cu privire la eficienţa programului
de formare furnizat, s-a constatat că profesorii din grupul ţintă au apreciat - în mare măsură - posibilitatea
schimbului de informaţii, schimbului de experiență și interacțiunea cursanți-formatori, dar și cursanți-cursanți,
utilizarea noilor tehnologii, atât în cadrul activităţilor teoretice cât şi al celor practice, precum și oportunităţile
de diseminare a bunelor practici educaţionale şi, implicit, de învăţare, pe care le oferă platforma proiectului
PROFILES.
- informaţiile furnizate de respondenţi au indicat un nivel înalt de satisfacţie al acestora, atât cu privire la
prestaţia, competenţele şi asistenţa psihopedagogică demonstrate / asigurată de către formatori, cât și la
curriculum-ul programului de formare profesională.
- membrii grupului ţintă au evaluat sesiunile de formare ca fiind interactive, utile și relevante pentru
optimizarea propriilor activităţi educaţionale.

Conceptul Networking face trimitere - în esenţă - la noţiunea de reţea. În context educaţional, şi mai cu
seamă în cel promovat de proiectul PROFILES, rețelele reprezintă sisteme de comunicare bazate pe
reciprocitate. Cei implicați pot schimba opinii și informații și pot coopera în ceea ce privește temele de interes
şi preocupările reciproce.
- Tipuri de rețele
Rețelele pot fi catalogate după complexitatea lor, de la rețele specifice școlilor, reţele inter-școlare și rețele la
nivel local, regional, național și chiar internațional. Rețelele definite la nivelul profesorilor, cele promovate la
nivelul școlilor, dar și structurile locale, au avantajul de a asigura un suport optim în ceea ce priveşte
activităţile de instruire și pot contribui într-o mare măsură la îmbunătățirea calităţii serviciilor educaţionale.
Astfel de exemple sunt:
• rețele existente în școli (reţele de profesori)
Un grup de profesori de Ştiințe din cadrul unei școli cooperează, având drept scop comun consolidarea
dezvoltării și instruirii școlare prin metode specifice (instruire bazată pe investigaţie ştiinţifică). Grupul de
profesori este coordonat şi susținut de un profesor-lider, și se consolidează ca şi un grup de coordonare și
suport în cadrul școlii.
• rețelele între școli (rețele inter-școlare)
O rețea inter-școlară se constituie din două sau mai multe şcoli, iar în cadrul acestui grup de instituții se
constituie una cu drept de lider. Realizarea de noi parteneriate (de exemplu: proiecte comune cu comunitatea
locală sau regională, parteneri din domeniul științific sau din economie, personal din cadrul societăților
comerciale etc.) duce la o deschidere evidentă a școlii / şcolilor către societate.
• rețele locale și regionale
În cadrul acestui nivel, mai multe școli din cadrul unui judeţ / regiune conlucrează laolaltă, nu doar în baza
proiectelor existente la care iau parte profesorii de Ştiințe, ci de asemenea, prin realizarea unui schimb de
cunoștințe și experiență în cadrul conferinţelor / seminariilor desfăşurate în interiorul rețelei. Un grup local /
regional (care are rolul de coordonator) facilitează mentenanţa rețelei și include / susține rețelele profesorilor
și școlilor partenere. Un câştig important este oferit prin implicarea părților locale interesate: administrația
locală şi / sau regională, mediul de afaceri, ONG-urile.
• rețele naționale
Rețelele la nivel naţional sunt structurate în același mod ca și cele locale și regionale (există un grup de
coordonare, sunt organizate seminarii / conferințe anuale), dar au o structură mult mai complexă. De altfel,
crearea unor reţele naţionale de cadre didactice cu performanţe în domenii diverse şi promovarea unor
modele de bună practică reprezintă un deziderat al societăţii bazate pe cunoaştere, apărut din realitatea
educaţională imediată.
În cadrul proiectului PROFILES este propusă dezvoltarea unor rețele specifice, care să maximizeze eforturile
de diseminare și totodată a-i face pe profesori mai conștienți de obiectivele proiectului, dar și de activităţile şi
realizările acestuia, astfel:
- reţele de cooperare între profesorii de Ştiințe dintr-o școală (rețea de profesori), în vederea diseminării
modulelor PROFILES pentru părțile interesate din structura respectivă;
- reţele de cooperare între profesorii de Ştiințe din 2-3 școli (rețea de școli), în vederea diseminării modulelor
PROFILES pentru părțile interesate dintr-un singur judeţ / regiune;
- reţele de cooperare între profesorii de științe din structurile locale / regionale (rețele locale / regionale), în
vederea diseminării informațiilor pentru părțile interesate la nivel regionale şi ulterior, naţional.
Crearea de astfel de rețele poate fi considerată un proces constant. În mod evident, ar fi un succes însemnat
dacă proiectul PROFILES ar putea susține realizarea unui proces de networking care să continue și după
finalizarea proiectului (din 2014). O atenţie specială ar trebui acordată mentenanței și durabilităţii rețelelor de
tip PROFILES. În acest sens, ar fi necesar să existe în mod constant noi factori de impuls din interior (dar și
din afara rețelei), care să mențină dinamica, flexibilitatea şi elementul democratic din cadrul rețelei. Formarea
profesorilor cheie (“profesorii de plumb”) reprezintă - în acest caz - un factor hotărâtor.
Pentru mai multe informații se poate consulta articolul: Rauch, F. & Dulle, M. (2012). How to Involve
Stakeholders in IBSE Networks. In C. Bolte, J. Holbrook & F. Rauch (Eds.): Inquiry-based Science Education in
Europe: Reflections from the PROFILES Project (pp. 59-67). Berlin: Freie Universität Berlin.

3. Conferinţa Naţională de Chimie - Învăţământul preuniversitar - Ediţia a IV-a
Ştiinţă şi educaţie pentru dezvoltare durabilă, Târgovişte, 7-9 septembrie 2012

4. Conferinţa Internaţională PROFILES - Berlin, 24-26 septembrie 2012

În perioada 7-9 septembrie 2012, la Centrul Internaţional de Conferinţe din cadrul Universităţii Valahia din
Târgovişte, s-a desfăşurat Conferinţa Naţională de Chimie - Învăţământul preuniversitar, Ediţia a IV-a: Ştiinţă şi
educaţie pentru dezvoltare durabilă. Această Conferinţă a fost 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 a propus un număr de şase secţiuni, una dintre acestea (Educaţie prin ştiinţă - Proiectul FP7
PROFILES) fiind dedicată în întregime proiectului PROFILES. La această secţiune au fost prezentate 9 lucrări:
(1) Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu - Creşterea autoeficacităţii profesorilor de Ştiinţe prin abordarea
bazată pe investigaţie ştiinţifică; (2) Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Ana
Maria Petrescu - Pledoarie pentru un curriculum integrat; (3) Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu, Luminiţa
Drăghicescu, Crinela Dumitrescu, Radu Lucian Olteanu - Programul de formare PROFILES - oportunitate de
perfecţionare profesională şi dezvoltare a carierei; (4) Alexandra Gabriela Marinescu - Soluţiile în viaţa de zi cu
zi - este apa inofensivă?; (5) Rodica Răcăşanu - De ce mă “arde” stomacul? E timpul să dăm mai multă
importanţă alimentaţiei şi implicit digestiei sănătoase; (6) Niculina Zuga - Este naturală hrana plantelor? Ce se
întâmplă cu substanțele dizolvate în pânza freatică?; (7) Doru-Cătălin Badiu - Biologie-chimie-fizică – științe și
știința de a face știință; (8) Mihaela Anghel - Ar putea un cuplu steril să conceapă un copil?; (9) Iulian
Brezeanu - Integrarea TIC în procesul de predare al științelor naturii - noi cerințe pentru formarea continuă a
cadrelor didactice.
Lucrările au fost audiate cu mare interes şi au fost însoţite de întrebări şi discuţii legate de aspectele particulare
ale Programului de dezvoltare profesională PROFILES - Educaţie prin Ştiinţe, precum şi de modul în care au fost
implementate la clasă temele propuse. Din discuţii, s-a evidenţiat faptul că implementarea modulelor PROFILES
a condus la dobândirea de către elevi a unor competenţe în efectuarea investigaţiilor ştiinţifice, dar şi în
asumarea de responsabilităţi specifice muncii în echipă.

Franz Rauch & Mira Dulle, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria

În perioada 24-26 septembrie 2012, la Berlin, s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională PROFILES, un
eveniment prevăzut în fapt, ca şi o activitate distinctă de diseminare a proiectului. La Conferinţă au participat
peste 100 cadre didactice, cercetători şi specialişti în domeniile Ştiinţelor şi Ştiinţelor Educaţiei, din peste 20
de ţări, cu toţii interesaţi de realizările efective ale proiectului PROFILES, aflat practic la jumătatea drumului.
În contextul unui program extrem de dens, care a propus prezentări în plen, workshop-uri şi demonstraţii, a
fost inclusă şi o sesiune interactivă de postere, realizate în marea lor majoritate de profesorii participanţi la
programul de dezvoltare profesională PROFILES. Posterele au ilustrat exemple de bune practici şi experiențe
didactice având drept suport instruirea bazată pe investigaţie ştiinţifică, dar și rezultate ale cercetărilor
întreprinse în cadrul proiectului, stimulând discuțiile ulterioare și oferind sugestii pentru punerea în aplicare a
modulelor PROFILES nou create. Vom reveni cu alte amănunte în numărul următor al Newsletter-ului.

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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