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Acest număr al Newsletter-ului dedicat proiectului PROFILES prezintă trei articole interesante, preluate din Newsletter-ul generic al proiectului PROFILES (ediţia a III-a), publicat în
Decembrie 2012. În primul articol, Dr. Peter Childs exprimă o serie de reflecţii „critice” referitoare la proiectul PROFILES şi la metoda instruirii bazate pe investigaţie ştiinţifică (IBSE),
deosebit de promovată în proiectele implementate în cadrul FP6 şi FP7, în ultima perioadă. Aceste reflecţii au fost prezentate în plen, în cadrul Conferinţei Internaţionale PROFILES Berlin, 24-26 septembrie 2012. Al doilea articol precizează o serie de cerinţe particulare realizării unui Modul de Formare PROFILES, de calitate. Se subliniază faptul că aceste Module
sunt unice, datorită a trei elemente specifice: format, structură şi orientare. Totodată, în acest număr, sunt prezentate şi o serie de evenimente viitoare, de interes, pentru comunitatea
PROFILES: the Annual International Conference of NARST, prima întâlnire din 2013 a membrilor Consorţiului PROFILES, the 15th Biennial Conference of the European Association for
Research on Learning and Instruction (EARLI), the 10th Biannual Conference of the European Science Education Research Association (ESERA).

1. Reflecţii asupra proiectului P ROFI LES - P rofessional Reflection Oriented

Focus on I nquiry-based Learning and Education through Science
Peter Childs, Universitatea din Limerick, Irlanda

Jack Holbrook, ICASE, Marea Britanie

În cadrul Conferinţei Internaţionale PROFILES, organizată la Berlin, în perioada 24-26 septembrie 2012, a fost
invitat (în calitate de „prieten critic”), Dr. Peter Childs, profesor la Universitatea din Limerick, Irlanda. El a
exprimat o serie de consideraţii referitoare atât la proiectul PROFILES, cât şi la utilizarea IBSE (instruirea bazată
pe investigaţie ştiinţifică) în predarea Ştiinţelor.
Din punctul de vedere al avantajelor pe care le aduce proiectul PROFILES, au fost evidenţiate: (a) rolul central
pe care îl deţine dezvoltarea profesională a profesorilor de Ştiinţe, prin programele de formare continuă
desfăşurate în fiecare ţară parteneră; (b) rolul jucat în proiect de către profesorii de Ştiinţe, ca şi „educatori
ştiinţifici”; (c) dezvoltarea, testarea şi diseminarea unor materiale specifice, proprii; (d) importanţa dezvoltării
culturii ştiinţifice. Toate acestea sunt susţinute de recunoaşterea rolului extrem de important pe care îl au
profesorii de Ştiinţe în orice reformă educaţională sau ca vectori inovativi.
Totuşi, în contextul unui astfel de proiect, ar trebui ca IBSE să reprezinte unica soluţie sau alternativă? „Până în
acest moment, metoda IBSE a fost propusă şi promovată în foarte multe proiecte FP6 şi FP7 (în cadrul
apelurilor „Science and Society”), ca urmare a recomandărilor venite din partea Comisiei Europene (începând cu
raportul lui Rocard din 2007 - Science Education Now: A New Pedagogy for the Future of Europe), continuate
cu cele ale Conferinţei Internaţionale IAP - Taking Inquiry-based Science Education (IBSE) into Secondary
Education (2010) şi ale Raportului ALLEA - A Renewal of Science Education across Europe (2012). Cu siguranţă,
tot ceea ce este bun în Educaţia prin Ştiinţe europeană este aprobat prin IBSE, ca şi modalitate de a îmbunătăţi
şi de a dezvolta sistemele de învăţământ în viitor. Întotdeauna va exista o tendinţă, cea de a fi la curent cu
ultimele noutăţi şi de a le aplica, însă de multe ori, fără o evidenţă clară, o dovadă că acestea ar funcţiona.”
Deci, este IBSE susţinută de evidenţă? „Probabil, nu. De exemplu, în volumul scris de John Hattie - Visible
Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, se prezintă rezultatul a 800 de
analize care includ peste 50000 studii ce tratează strategiile educaţionale, cu implicarea a peste 200 de
milioane de copii la nivel mondial. În lista strategiilor de succes, IBSE ocupă locul 86 (din 138) şi nu depăşeşte
pragul „de efect” admisibil (0.40). De aceea, se impune întrebarea: merită efortul de a investi în IBSE, în
condiţiile în care s-a demonstrat că există strategii educaţionale care s-au dovedit a fi mult mai eficiente?”
Ce fel de impact are PROFILES la nivel naţional? „La această întrebare, răspunsul este dificil de dat, deoarece el
variază de la o ţară la alta. Totuşi, se poate menţiona că astfel de proiecte sunt coordonate de oameni
entuziaşti, şi sunt implementate de către entuziaşti. Cei care se implică în proiectele de acest tip sunt devotaţi,
activi şi entuziasmaţi, fie că sunt cercetători sau profesori. Dar, când proiectul ia sfârşit, aceştia au în vedere
lansarea unui nou proiect.”
Ce impact are PROFILES în afara şcolilor? „Pentru ca un proiect să aibă un impact pe termen lung, acesta
trebuie „să iasă de pe băncile şcolii”. Reprezintă IBSE ultima „tendinţă” (după cum s-a menţionat mai sus), cu o
durată de viaţă limitată, sau va deveni o trăsătură majoră a Educaţiei prin Ştiinţe la nivel European? Ar trebui
oare să fie una dintre strategiile utilizate deja, sau singura strategie? Există pericolul de a avea un impact doar
la nivel local - lucru confirmat de faptul că multe dintre proiecte se desfăşoară doar la nivelul şcolilor, şi… atât?
Cum relaţionează PROFILES cu alte proiecte din aceeaşi ţară? Ce relaţie există între aceste proiecte? Există
vreo cooperare între ele sau un feedback comun? Există posibilitatea ca fiecare proiect să aibă impact doar la
nivel „intern”, doar pentru profesorii şi educatorii implicaţi? Iată întrebări care trebuie să intereseze
coordonatorii şi participanţii la aceste proiecte.”
Cum putem garanta sustenabilitatea? „Sustenabilitatea face referire la dezvoltarea şi continuarea unui proiect
după ce fondurile alocate acestuia s-au terminat. De cele mai multe ori, când acest lucru se întâmplă,
cercetătorii trec la un alt proiect şi profesorii se întorc la metodele tradiţionale de învăţare. Deşi există speranţe,
după finalizarea unui proiect, nu este garantată sustenabilitatea sau viabilitatea acestuia, dar nici un
efect/impact major pe care l-ar putea avea asupra sistemului de învăţământ la nivel naţional. Deci, cum se
poate „injecta” sistemul educaţional cu „virusul” PROFILES? În acest caz, un lucru important legat de problema
sustenabilităţii este schimbarea sistemului educaţional deja existent dintr-o ţară, şi propagarea de idei noi în
acest sistem. Însă există mai multe probleme care împiedică acest proces: (a) concepţiile tradiţionaliste,
conservatoare ale directorilor, profesorilor, inspectorilor sau examinatorilor; (b) constrângeri ale curriculumului
deja existent; (c) formele tradiţionale de examinare şi evaluare; (d) timpul alocat activităţilor didactice în
şcoală. Şi totuşi, profesorii de Ştiinţe sunt cei ce pot aduce schimbarea! Deci, cum putem schimba metodele
tradiţionale de predare ale profesorilor, principiile şi filosofia lor? Pentru ca schimbarea să se producă, profesorii
trebuie să şi-o dorească sau să creadă în ea, să simtă că îmbunătăţesc ceva în şcoala lor. Dar schimbările
necesită timp - se estimează că 80 de ore sunt necesare pentru a schimba practicile unei persoane, iar
majoritatea programelor de dezvoltare profesională sunt mult mai scurte de atât. Se ştie că există o diferenţă
între teorie şi practică, deci între cercetarea în domeniul educaţiei ştiinţifice şi predarea acesteia. În consecinţă,
construcţia unei punţi este una din provocările cu care PROFILES se confruntă.”
Cum se măsoară succesul IBSE? „În acest caz, (a) ar trebui evaluat succesul PROFILES separat, în fiecare ţară
în parte? (b) măsurarea succesului se face bazându-ne pe profesori, pe studenţi, sau pe sistemul educaţional?
(c) ce se măsoară de fapt: succesul PROFILES sau efectul asupra profesorului entuziasmat? (d) merită investiţia
în IBSE la nivel european? Are aceasta un impact asupra educaţiei ştiinţifice? Toate aceste întrebări trebuie să
fie discutate. Poate ar fi bine să se ţină cont de concluziile lui John Hattie şi să se ia în consideraţie, drept reper,
impactul asupra elevilor, pentru a măsura succesul PROFILES.”
Cum relaţionează PROFILES cu celelalte proiecte europene? „Întrucât există mai multe proiecte europene în
aria delimitată de IBSE, este interesant: (a) cum interacţionează? (b) există suprapuneri sau duplicări? (c)
există transferuri între proiecte? (d) există modalităţi agreate de evaluare a succesului? Prin urmare, este
nevoie de o analiză a tuturor proiectelor care implementează IBSE, pentru a trage concluzii, pentru a identifica
cele mai bune practici şi cele mai bune materiale etc. Şi totuşi… în încercarea de a îmbunătăţi Educaţia prin
Ştiinţe în Europa, nu există o singură soluţie pentru rezolvarea tuturor problemelor existente, iar PROFILES nu
este neapărat răspunsul, dar se speră să facă parte din răspuns! În ceea ce priveşte IBSE, acesta ar trebui să
fie una dintre strategiile de învăţământ, însă nu singura. În consecinţă, Uniunea Europeană ar trebui să
investească mai mult în astfel de proiecte, şi nu doar în acele proiecte care promovează IBSE. De fapt, la
sfârşitul unei zile, ceea ce fac profesorii contează cel mai mult.”
O concluzie? „Concluzia este de fapt un citat al lui John Hattie - cercetarea sugerează că „predarea şi

acumularea de cunoştinţe au loc atunci când învăţarea reprezintă scopul final: când există feedback, fie oferit
sau căutat, şi când există oameni implicaţi, activi şi pasionaţi, incluzând profesori, studenţi şi colegi care se
dovedesc interesaţi de arta învăţării”. În final, trebuie menţionat că toate aspectele specifice predării trebuie să
fie orientate pe cercetare pedagogică; curriculumul şi evaluarea, dar şi IBSE joacă un rol important în acest
sens.”

2. Cerinţe specifice pentru realizarea unui Modul de Formare PROFILES
pentru disciplina Ştiinţe

Versiunea originală poate fi consultată în Newsletter-ul generic al proiectului PROFILES (ediţia a III-a)

Ţinând cont de faptul că PROFILES este un proiect unic, modulele de predare sunt ele însele unice. În
continuare sunt prezentate o serie de aspecte care conferă caracterul de unicitate acestor module:

1. Format

Sunt consimţite următoarele caracteristici: (a) se recomandă folosirea fontului Arial pentru fiecare script; (b)
pagina de început trebuie să includă un titlu (eventual o imagine) pe un background de tonalitate gri; (c)
antetul şi subsolul respectă un design standard pe fiecare pagină; (d) marginile sunt în general uniforme.

2. Structură

Fiecare modul trebuie să conţină următoarele secţiuni:
(a) Introducere - aici se specifică: titlul modulului; un rezumat al subiectului propus şi nivelul de studii
recomandat, principalele concepte ştiinţifice introduse dar şi aspectele educaţionale, părţile componente,
numele autorului şi informaţiile legate de adaptarea modulului (dacă este cazul). În continuare sunt
prezentate informaţii despre conţinut, competenţele dezvoltate, numărul de lecţii necesare, precum şi
informaţii specifice despre proiectul PROFILES.
(b) Activităţile pentru elevi - această secţiune include: scenariul (un aspect esenţial care fixează contextul
motivaţional), activităţile şi sarcinile elevilor (în cele mai multe situaţii, sarcini operaţionale, dar pot cuprinde
şi întrebări care necesită răspunsuri).
(c) Ghidul profesorului - această secţiune este de fapt un îndrumar pe care profesorii pot să îl folosească în
activitatea lor. Îndrumarea poate fi realizată sub forma unei abordări secvenţiale de predare, lecţie după
lecţie, cu rezultate imediate, sau propunând referinţe/informaţii din surse externe (inclusiv exploatând
resurse Internet). Foarte important este faptul că această îndrumare este văzută ca şi un pachet de sugestii
(ea nefiind obligatorie), de aceea orice amendament sau intervenţie din partea profesorului care
implementează modulul este posibil.
(d) Evaluarea - prezintă o serie de recomandări sau strategii utile pentru asigurarea evaluării (feedback-ului).
De obicei, se defineşte o subsecţiune separată în care se oferă sugestii despre cum poate fi asociat procesul
de învăţare cu Educaţia prin Ştiinţe. Este de aşteptat ca evaluarea/feedback-ul să nu fie separat de procesul
de învăţare (de fapt, nu este alocat un timp specific în acest sens), de aceea itemii şi indicatorii de
performanţă trebuie gândiţi în relaţie cu strategiile de evaluare formative pe care profesorul le poate utiliza.
(e) Notiţele profesorului - sunt incluse la finalul modulului, într-o secţiune separată. Scopul secţiunii este
acela de a oferi informaţii specifice, sub forma unui breviar teoretic, detalii experimentale (incluzând
instrumentar şi aparatură utilizată, rezultate experimentale etc.), exemple şi referinţe care pot fi consultate şi
pe care profesorul să le găsească utile.

3. Orientare

Deci, ce este nou în asigurarea unicităţii unui modul PROFILES? În acest sens, toate modulele:
(a) sunt în concordanţă cu un model PROFILES în trei paşi - la nivelul său cel mai simplu, acest model
presupune debutul demersului didactic cu un scenariu motivaţional (care trebuie să stimuleze implicarea
elevului şi să determine nivelul de cunoştinţe al acestuia). La al doilea pas, se trece la dezvoltarea cunoaşterii
ştiinţifice folosind metoda IBSE (acest lucru presupune o abordare conceptuală mai elaborată care poate fi
inter-relaţionată şi cu alte cunoştinţe anterioare ale elevului). La al treilea pas, se introduce relaţia dintre
ştiinţă şi societate şi se promovează luarea unor decizii justificate şi bine întemeiate. Scopul acestei
relaţionări este acela de a încuraja procesul de învăţare prin însuşirea conceptelor ştiinţifice, şi de a trece de
la „a avea abilitatea să...” la „a avea capabilitatea să...” (în orice situaţii).
(b) promovează Educaţia prin Ştiinţe - în ideea în care aceasta este mult mai cuprinzătoare decât doar acele
concepte/conţinuturi prezentate în mod uzual în clasă (deşi acestea fac parte esenţială din filozofia
PROFILES). Aşadar, atât competenţele, cât şi rezultatele procesului de învăţare şi evaluare relaţionează cu
Educaţia prin Ştiinţe şi asigură dezvoltarea intelectuală, personală, precum şi dezvoltarea abilităţilor sociale
(care coincid în fapt cu obiectivele curriculare în fiecare ţară europeană).
(c) au ca scop specific Educaţia prin Ştiinţe, prin îmbogăţirea culturii ştiinţifice a elevilor - în mod concret,
IBSE nu există doar la nivel structural (elevii urmărind de exemplu rezultatele experimentale şi încercând
doar să le interpreteze). Promovarea unei gândiri ştiinţifice elevate şi dezvoltarea unei arii întregi de abilităţi
(în special identificarea problemei ştiinţifice, planificarea şi evaluarea riscurilor) sunt văzute ca şi obiective
importante, în special în cadrul modulelor dedicate învăţării Ştiinţelor din învăţământul secundar superior.
(d) acordă o importanţă majoră feedback-ului elevilor - prin urmare, orice evidenţă scrisă, argumentaţie,
prezentare orală sau PowerPoint, model, planşă, poster etc. este crucială în dezvoltarea abilităţilor de
comunicare - un aspect generic al învăţării, şi în consecinţă, o parte integrantă a lecţiilor dedicate Ştiinţelor.

Versiunea originală poate fi consultată în Newsletter-ul generic al proiectului PROFILES (ediţia a III-a)

3. Evenimente viitoare de interes
Între 6-9 aprilie 2013, va avea loc la Rio Grande, Puerto Rico, the Annual International Conference of NARST
(National Association for Research in Science Teaching). O parte din membrii Consorţiului PROFILES vor fi
prezenţi la manifestare, vor organiza două simpozioane şi vor prezenta lucrări care să disemineze rezultatele
proiectului. Prezentările membrilor PROFILES sunt deja acceptate de evaluatorii NARST. Mai multe informaţii
pot fi accesate la adresa: http://www.narst.org/annualconference/2013conference.cfm
În perioada 14-18 aprilie 2013, se va desfăşura la Klagenfurt (Austria) prima întâlnire din acest an a
membrilor Consorţiului PROFILES. Vor fi discutate şi analizate realizările obţinute în cei doi ani de desfăşurare
a proiectului, status-ul curent în ceea ce priveşte livrabilele, cât şi paşii următori, necesari pentru a finaliza
proiectul cu succes. O atenţie deosebită va fi acordată discuţiilor asupra volumului Book of PROFILES Best
Practice regarding IBSE in Europe, dar şi pregătirii unor workshop-uri care să întărească pe de o parte,
sentimentul de apartenenţă a profesorilor de Ştiinţe la reţeaua PROFILES, dar să şi evidenţieze, pe de altă
parte, beneficiile aduse elevilor prin acest proiect.
Între 27-31 august 2013, va avea loc la München, Germania, cea de-a 15-a Conferinţă: the Biennial
Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Membrii
Consorţiului PROFILES vor participa la această conferinţă şi vor disemina obiectivele, activităţile şi rezultatele
proiectului PROFILES. Mai multe informaţii despre conferinţă sunt disponibile la: http://www.earli2013.org/
Cea de-a 10-a Conferinţă: the Biannual Conference of the European Science Education Research Association
(ESERA) va avea loc între 2-7 septembrie 2013, în Nicosia (Cipru). Tema conferinţei este: Science Education
Research for Evidence-based Teaching and Coherent Learning. Informaţii despre această conferinţă sunt
disponibile la adresa: http://www.esera2013.org.cy/

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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