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În perioada 5-16 iunie 2016, într-un grup format din 11 participanţi – profesori
din învăţământul preuniversitar şi universitar – am participat la un program
profesional International Visitors on Demand în Statele Unite ale Americii.
Administrat de Biroul pentru Relaţii Culturale şi Educaţionale al Departamentului
de Stat al Statelor Unite, tema programului a fost: Science, Technology,
Engineering and Mathematics (STEM) and Teacher Professional Associations.

Dintre obiectivele programului, menţionăm: analizarea experienţelor Statelor
Unite în reforma curriculumului STEM; evaluarea procesului prin care districtele
şcolare şi şcolile decid asupra implementării curriculumului; examinarea rolului
asociaţiilor profesionale şi a serviciilor pe care le asigură membrilor lor.

Programul a inclus întâlniri şi vizite în Washington DC, Akron – Ohio, Albany
– New York, la instituţii guvernamentale, instituţii de învăţământ (universităţi,
licee, gimnazii), la asociaţii profesionale şi la alte tipuri de organizaţii.

I. Experienţe semnificative de învăţare în vizita de studiu

1. Sistemul de organizare şi funcţionare a guvernului Statelor Unite,
bazat pe necentralizare şi pe descentralizare, influenţează în mod
fundamental modul de funcţionare a educaţiei. Contextul pentru
înţelegerea modului de funcţionare a educaţiei şi a experienţelor din program
este reprezentat de federalism. Există trei niveluri de funcţionare a
Guvernului Statelor Unite – federal, de stat şi local. Nivelul federal constituie
o entitate creată de state, învestită cu atribuţii limitate. Cele trei ramuri
care caracterizează structura guvernului Statelor Unite (legislativă,
executivă şi judecătorească) caracterizează, de asemenea, fiecare dintre
cele trei niveluri de funcţionare a Guvernului.



Modul de funcţionare a Guvernului Statelor Unite are implicaţii pentru
funcţionarea diferitelor domenii, inclusiv a educaţiei. Educaţia (publică şi
privată) este reglementată la nivelul statelor. Modul de luare a deciziilor de
politică publică este participativ. Există o expertiză dezvoltată în timp la
diferite niveluri. Cultura participării şi colaborării se îmbină cu spiritul
întreprinzător (nu se aşteaptă nimic de sus) şi cu preocuparea pentru
inovaţie şi pentru adaptarea la nevoi.

Departamentul de Educaţie din Washington are, de exemplu, atribuţii
în domeniul finanţării şi monitorizării educaţiei, precum şi al dezvoltării
unor programe de sprijin, prin parteneriate federale STEM, destinate
timpului petrecut de elevi în afara şcolii. Finanţarea şcolilor este realizată
în proporţie de 10,5% de la nivel federal, de 39% de la nivel de stat, iar
restul de la nivel local. Parteneriatele vizează monitorizarea mediului
sau promovează perspective noi asupra ştiinţei şi cetăţeniei; Citizen
Science este o astfel de iniţiativă care unifică la nivelul elevului, al
cetăţeanului de rând, o dimensiune practică de abordare a ştiinţei
(oamenii de ştiinţă învaţă elevii, cetăţenii, să facă observaţii în parcuri)
cu dimensiunea participativă a cetăţeniei (participarea civică a oricărui
cetăţean la culegerea de date).

2 Chiar şi în contexte socio-economice profund şi istoric descentrali-
zate există o presiune socială pentru standarde minimale privind
calitatea educaţiei şi rezultatele elevilor. Nevoia de standarde comune
se fundamentează pe politici globale privind provocările societăţii americane,
atât la nivel socio-economic, cât şi din perspectiva avansului STEM în
toate domeniile de activitate. Disparităţile foarte mari între state, dar şi în
interiorul unor state în ceea ce priveşte educaţia, reprezintă de asemenea
un argument puternic pentru standarde comune minimale. Politicile
educaţionale descentralizate simt o presiune de la nivel federal pentru
alinierea standardelor în vederea asigurării accesului şi calităţii educaţiei.
Statele sunt mai degrabă precaute în a transfera politicile de la nivel federal,
preferând adaptări şi filtrări specifice care să nu încalce principiul
descentralizării. Cu toate acestea, există state care au adoptat un set de
standarde minimale, aşa cum au fost acestea elaborate la nivel federal.
Multe state au preferat însă să nu adopte încă aceste standarde. Interviurile
la care am participat au demonstrat că există o tensiune între nivelul
statal şi cel federal, iar procesul nu este întotdeauna sprijinit de resurse
financiare şi umane adecvate.
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3. Reformele educaţionale sunt abordate ca fiind procese fireşti de
schimbare care necesită timp. Termenele pe care actorii educaţionali
le asumă pentru implementarea unei schimbări sunt adesea generoase –
înţelegând că nicio schimbare profundă nu se poate produce peste noapte.
Atunci când impactul unei reforme nu este cel aşteptat, situaţia este
considerată una de învăţare şi nu se ezită în a propune noi termene şi
obiective mai realiste care să conducă la schimbarea dorită.

Preocuparea pentru realizarea de standarde de matematică este mai
veche. Realizarea standardelor de matematică a cunoscut mai multe
etape (de exemplu, 1989, 1995, 2000, 2006), unele documente stârnind
controverse. Documentul realizat în 2006 a fost utilizat pentru crearea
în 2010 a unor noi standarde de matematică.

4. Specializarea rolurilor instituţionale în educaţie – rolul asociaţiilor
profesionale şi al altor organizaţii specializate este decisiv în
pregătirea şi implementarea reformelor. Administraţia publică în
educaţie are mai degrabă un rol limitat în procesele de adoptare a unor
reforme. Asociaţiile de profesori STEM, cu tradiţie şi competenţă, oferă un
cadru real de producere a unor schimbări prin crearea de spaţii de schimb
de bune practici între profesori, resurse, conferinţe, cercetări relevante.
Există un spectru larg de instituţii specializate care se ocupă în mod
specific şi profesionist de diferitele aspecte ale reformelor educaţionale.
De exemplu,Achieve Inc., organizaţie independentă nonprofit, a coordonat
realizarea noilor standarde STEM; în acest scop, a lucrat cu actori multipli
pentru elaborarea standardelor (National Science Teachers Association,
National Council of Teachers of Mathematics); la realizarea standardelor
au lucrat cercetători specializaţi; pentru implementarea noilor standarde
STEM, asociaţiile profesionale oferă formare şi resurse educaţionale, alte
organizaţii specializate elaborează resurse de învăţare care să sprijine
implementarea la clasă.

National Science Teachers Association (NSTA) este o asociaţie
profesională care funcţionează din 1944 şi care are peste 55 000 de
membri. Asociaţia a fost implicată în dezvoltarea noilor standarde în
ştiinţe (Next Generation Science Standards – NGSS), împreună cu
alte asociaţii profesionale şi organizaţii. Coordonată de organizaţia
Achieve, dezvoltarea propriu-zisă a standardelor (finalizată în 2013) a
implicat 41 de reprezentanţi din 26 de state. În prezent, noile standarde
sunt adoptate de 17 state şi de Districtul Columbia.
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National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) este o
asociaţie profesională cu peste 80 000 de membri care funcţionează
din 1944, autentică voce publică pentru educaţia în domeniul
matematicii. A participat la finalizarea, în 2010, a unor noi standarde
de matematică (Common Core State Standards), adoptate de 42 de
state ca bază a curriculumului de matematică.

5. Cercetarea reprezintă în mod real un reper pentru orice schimbare
în educaţie. În toate interviurile la care am participat, argumentele pentru
orice schimbare în educaţie erau fundamentate pe date de cercetare. Nevoia
de evidence-based interventions este conştientizată la nivelul tuturor
actorilor educaţionali, inclusiv la nivelul şcolii.

Procesul de elaborare a noilor standarde în ştiinţe (NGSS) a implicat
ca prim pas realizarea unui document-cadru pentru educaţia în
domeniul ştiinţelor (finalizat în 2011), care a fost întemeiat deopotrivă
pe cercetarea în domeniul ştiinţelor, dar şi pe cercetarea în domeniul
învăţării ştiinţelor. Este de menţionat faptul că realizarea standardelor
a implicat şi o etapă de analizare a concordanţei/ coerenţei draftului
final NGSS cu documentul-cadru care a întemeiat elaborarea
standardelor.

6. Există şi este implementată, la toate nivelurile, o cultură a iniţiativei,
experimentării şi inovării. Comunitatea oferă sprijin pentru dezvoltarea
unor şcoli noi care îşi asumă viziuni inovative asupra educaţiei. Instituţiile
de învăţământ îşi organizează spaţii de iniţiativă, experimentare şi inovare.
Spaţiul multifuncţional existent, de exemplu, la Kent State University din
Ohio – Spark Innovation Studio – oferă studenţilor acces la echipamente
inovatoare, dar şi oportunităţi pentru învăţare, proiectare, creaţie şi colaborare.

Experienţele individualizate oferite elevilor în domeniul STEM promovează
o abordare pedagogică inovativă. Sunt utilizate în mod real şi sistematic
metode inovative de predare, de exemplu, învăţare bazată pe rezolvarea
de probleme/ învăţare bazată pe proiecte interdisciplinare.

De asemenea, inovaţia vine în bună măsură din zona activităţilor non-formale
şi informale de educaţie – proiecte, competiţii şcolare, vizite, educaţie prin
muzee etc.

În Akron Public Schools accentul este pus pe învăţare bazată pe
rezolvare de probleme, sub deviza Spune-mi, voi uita. Arată-mi,
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îmi voi aminti. Implică-mă, voi înţelege. Profesorul îşi asumă rolul
de facilitator, învăţând elevii ce şi cum să facă, dar având sentimentul
de never arrive, sentiment generat de numeroasele schimbări din
domeniul STEM.
În Metropolitan Cleveland Consortium High School este promovată
învăţarea bazată pe proiecte interdisciplinare prin intermediul cărora
elevii explorează domeniul STEM în conexiune cu artele.
La Tech Valley High School, în activitatea cu elevii, proiectul este
context al învăţării şi nu doar un cadru al aplicării achiziţiilor dobândite.

7. Învăţarea elevilor şi studenţilor este centrată pe dobândirea
competenţelor specifice secolului XXI. Şcolile şi universităţile incluse
în vizita de studiu sunt instituţii reprezentative pentru educaţia în domeniul
STEM. Cu toate acestea, din discuţiile purtate a rezultat explicit că rezultatul
vizat prin studii este dobândirea de către absolvenţi a competenţelor
secolului XXI; viziunea şi misiunea instituţiilor vizitate sunt reprezentate
de pregătirea fiecărui elev pentru succes, de pregătirea pentru viaţă,
absolvenţii fiind independenţi şi responsabili şi având abilitatea de a învăţa
pe parcursul întregii vieţi.

Discuţiile prilejuite de vizita la Tech Valley High School au evidenţiat
că în profilul persoanei care învaţă în secolul XXI, locul central îl are
angajarea civică (formarea unui cetăţean angajat civic şi integrat social).

II. Lecţii învăţate

În mod firesc, raportarea la experienţele vizitei de studiu presupune şi
explorarea unor posibilităţi de valorificare şi/ sau de transfer în sistemul de
educaţie din România. Această perspectivă poate fi analizată şi la nivel macro,
al sistemului de educaţie, dar şi la nivel micro, al participantului la vizita de
studiu.

Din perspectiva raportării la sistemul de educaţie din România, principalele
lecţii învăţate sunt următoarele:
1. România poate identifica avantajele centralizării curriculare şi le

poate maximiza prin implicarea unui număr mare de actori
parteneri în procesele de revizuire curriculară şi de evaluare a
competenţelor. Efectele negative ale centralizării excesive (cum ar fi
spaţii limitate de inovare) pot fi restrânse, de exemplu, prin crearea unor
mecanisme explicite de construire a consensului cu privire la decizii top-
down, a diferiţilor factori interesaţi, dar şi de încurajare şi susţinere a
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abordărilor inovative de jos în sus, inclusiv prin valorificarea şi susţinerea
abordărilor non-formale în educaţie.

2. România are nevoie de o viziune strategică a schimbărilor, cu
termene realiste şi deschidere pentru a învăţa din greşelile
trecutului. Recunoaşterea complexităţii schimbărilor în educaţie presupune
luarea în considerare a unui sistem de factori: viziune, scop, curriculum,
resurse, evaluare, dezvoltare profesională. De exemplu, resursele de timp
nu trebuie ignorate atunci când sunt realizate schimbări importante în
sistem. Timpul pentru formare, pentru implementare şi evaluare a măsurilor
este de asemenea important, având în vedere nu doar rezistenţa la
schimbare a actorilor din sistemul educaţional, dar mai ales pregătirea
celor care realizează schimbarea.

3. Este nevoie de o specializare a instituţiilor implicate în reformele
curriculare, cu roluri clare în mecanismele de revizuire, consultare,
implementare, evaluare. Este nevoie de dezvoltarea capacităţii
instituţionale şi pregătirea specialiştilor care sunt implicaţi în procesele de
inovare.

4. Este necesară consolidarea capacităţilor de cercetare şi evaluare
la toate nivelurile – administrativ, la nivelul liderilor în educaţie, la nivelul
şcolilor şi al elevilor. Introducerea în curriculum a unor elemente de
metodologie a cercetării prin proiecte adecvate vârstei elevilor poate fi un
prim pas.

5. Este nevoie de o creştere a vizibilităţii inovării în educaţie, de
valorizare şi de sprijin prin mecanisme administrative, financiare
şi de cercetare. Nevoia de flexibilizare a parcursurilor şcolare şi
profesionale reprezintă o provocare pentru procesele de inovare în sistemul
educaţional românesc.

6. Este imperativ să fie valorificate avantajele pe care le pot oferi
resursele financiare suplimentare din proiectele structurale de care
a beneficiat şi va beneficia în continuare sistemul de educaţie din
România. Este o aşteptare firească (nu întotdeauna şi concretizată) ca
proiectele structurale cu alocări financiare semnificative să aibă ca rezultat
realizarea a ceea ce îşi propun.

7. Este necesar ca activităţile desfăşurate în şcoală să fie, în mod
real, centrate pe elev. Retorica unor sintagme trebuie depăşită, prin
depăşirea unor susţineri doar afirmate de către unele puse în practică.
Realizarea unei altfel de activităţi acoperă aspecte diferite: de la organizarea
procesului de educaţie şi de la modul de a răspunde unor nevoi (ale elevilor,
profesorilor, comunităţii), până la colaborare (instituţională şi între profesori,
ca premisă a îmbunătăţirii activităţii fiecărui profesor) şi implementarea
curriculumului.
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Din perspectiva participantului la programul din S.U.A., este necesar ca
experienţele facilitate de vizita de studiu să fie valorificate cu
deschidere şi obiectivitate. Este evident că raportarea la experienţele
programului este realizată prin lentila conceptuală a propriei activităţi. Privind,
de exemplu, experienţele de învăţare ale vizitei de studiu din perspectiva
activităţii de dezvoltare curriculară, îndeosebi a dezvoltării noului curriculum
pentru gimnaziu, se pot sintetiza ca relevante pentru acest proces:
 legarea în mai mare măsură a conţinutului curricular al învăţării de viaţa

reală;
 accentul pe metode inovative de predare, pe proiecte;
 renunţarea în programele şcolare la acele conţinuturi curriculare care pun

accent pe învăţarea despre ..., în favoarea învăţării autentice, învăţarea
prin ... şi pentru ... .

 valorificarea avantajelor curriculumului naţional pentru promovarea unor
abordări pedagogice inovative;

 asumarea unor termene realiste în planificarea schimbărilor şi deschidere
pentru a învăţa din greşelile trecutului.




