PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA CADRELOR DIN
INVĂŢĂMÂNTUL ŞCOLAR ŞI PREŞCOLAR DIN SECTORUL 6:
Proiect de Formare profesională a cadrelor din învăţământ
conform modelului finlandez
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I. DURATA DE DESFĂŞURARE : ianuarie 2013 – decembrie 2013
II. SURSA FINANŢĂRII: Bugetul local al Sectorului 6 şi Asociaţia Centrul Creştin
Bucureşti
III. SUMA SOLICITATĂ : 743.700 lei din Bugetul Local al sectorului 6 şi 237.759 lei
de la Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti.
IV. SCOPURI :
•

Optimizarea metodelor de predare în sistemul de învăţământ public
românesc având la bază metodologia şi ideologia sistemului de
învăţământ finlandez.

•

Sensibilizarea cadrelor didactice privind conceptul de formare continuă
pentru a contribui la crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul
vieţii, toate acestea fiind în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene în
acest domeniu.

V. OBIECTIVELE PROIECTULUI
1. GENERALE :
• Preagătirea cadrelor didactice implicate în proiect , pentru a oferi un suport
educaţional şi predare de înaltă calitate conform standardelor
învăţământului finlandez.
• Crearea unei reţea de cadre didactice din învăţământul preşcolar şi şcolar
care să beneficieze de pregătire şi perfecţionare profesională conform
metodologiei finlandeze.
2. SPECIFICE:
• Îmbunătăţirea managementului şcolar şi preşcolar cât şi creşterea
capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a furniza formare
profesională continuă, adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii,
prin formarea în domeniul proceselor de management şcolar.
• Extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în
învăţământul şcolar şi preşcolar prin dezvoltarea şi implementarea
soluţiilor/instrumentelor informatice pentru îmbunătăţirea proceselor şi
activităţilor educaţionale.
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• Dezvoltarea personalului didactic implicat în asigurarea calităţii în
învăţământul superior şi a studenţilor prin formarea noilor competenţe
pentru piaţa muncii.
• Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi implementarea sistemelor de evaluare a
performanţelor elevilor, precum şi a sistemelor de evaluare şi a
monitorizării
activităţilor de predare, învăţare, management în
învăţământul şcolar.
• Asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de
înaltă calitate, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul
educaţional, al teoriei şi practicii curriculumului, al psihologiei învăţării, al
tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării şi evaluării în condiţii de
calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ;
• Realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe elevi şi orientat
pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării
europene;
• Organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi
perfecţionării personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământ
modern şi eficient;
• Realizarea de programe de cercetare în ştiinţele educaţiei orientate spre
temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi
sistemelor de educaţie.
• Încheierea unui Parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul
univ. Dimitrie Cantemir– asigurarea unui număr de studenţi practicanţi în
vederea sprijinirii proiectului;
• Identificarea, în cadrul cursurilor de formare continuă, a situaţiilor care sunt
în mod real favorabile dezvoltării interactivităţii între cadrele didactice;
• Constituirea şi implementarea modulelor de formare cuprinzând tematici
generatoare de conflict socio-cognitiv;
• utilizarea unor noi tehnici şi metode de predare-învăţare, sprijinite pe
crearea unor conflicte social-cognitive, care să dezvolte interactivitatea;
• Identificarea progreselor obţinute în urma aplicării metodelor interactive;
• Surprinderea valenţelor şi limitelor formative ale metodologiilor didactice
interactive în activităţile din cadrul programelor de formare continuă a
personalului didactic;
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• accentuarea caracterului practic-aplicativ al formării.
VII. ACŢIUNI:
 Să promoveze dimensiunea europeană în educaţie prin activităţi de
cooperare între autorităţile locale şi regionale cu rol în educaţie
 Să sprijine schimbul de bune practici între regiunile implicate în
parteneriat
 Să dezvolte instrumente privind cooperarea sustenabilă
 Să ofere responsabililor din sistemul administrativ posibilitatea cunoaşterii
experienţei educaţionale europene
 Să extindă participarea şcolilor, dar şi a autorităţilor şcolare şi a altor
actori, în sectorul educaţiei informale şi non-formale, a căror importantă
este într-o continuă creştere.
VII. GRUPUL ŢINTA :
Cadrele didactice calificate aflate pe diferite trepte de evoluţie în cariera didactică
(institutori, învăţători, profesori, educatoare) din şcolile şi grădiniţele de masă ale
sectorului 6;
VIII. BENEFICIARI:
Direcţi:
- Un număr de 5 grădiniţe şi 5 şcoli de pe raza sectorul 6 (150 educatori şi 100
învăţători )
Indirecţi:
- membrii ai comunităţii sectorului 6;
- comunitatea locală prin crearea şi perpetuarea modelului de educaţie a
cărei consecinţă pe termen lung va fi accesul la o educaţie de calitate
conform modelului finlandez.
JUSTIFICAREA REALIZĂRII PROIECTULUI:
Cerinţele noului secol au ridicat peste tot în lume intrebări precum: ,,până când'
şi 'prin ce metode' învăţăm? De la angajatori, autorităţi şi până la fiecare individ în
parte, răspunsul pare sa fie unanim: învăţarea permanentă nu mai e un lux, ci o
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condiţie necesară pentru adaptarea la cerinţele profesionale, sociale, economice
şi informaţionale mereu în schimbare.
În ultimii ani, educaţia pe tot parcursul vieţii (life long learning) a devenit o
prioritate a sistemelor de învăţământ la nivel global. Chiar dacă rolul educaţiei de
bază, formale, rămâne esenţial, învăţarea permanentă, împreună cu educaţia
nonformală, vin să personalizeze şi să dezvolte aptitudini cât mai aproape de
cerinţele pieţei şi societăţii, pe de o parte, şi priceperea şi sufletul celui care
învaţă, pe de alta parte.
Comisia Europeană a reunit iniţiativele sale privind educaţia şi formarea sub o
singură umbrelă - Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acesta are patru
subprograme - Comenius (pentru învăţământul preuniversitar), Erasmus (pentru
învăţământul superior), Leonardo da Vinci (pentru educaţie şi formare
profesională) şi Grundtvig (pentru educaţia adulţilor) - şi oferă persoanelor de
orice vârstă oportunităţi de a studia oriunde în Europa.
1995 - Cooperarea privind politicile europene în domeniul educaţiei şi formării
profesionale a început odată cu adoptarea Cărţii Albe privind educaţia şi formarea
profesională “A preda şi a învăţa – spre societatea cunoaşterii”, prin care Uniunea
Europeană se autodefineşte ca îndreptandu-se spre o societate care învaţă, bazată
pe dobândirea de noi cunoştinte şi pe învăţarea pe tot parcursul vietii.
Documentul a fost publicat chiar înainte de lansarea în 1996, a Anului European al
Învăţării pe tot parcursul vietii.
1997 - apare o comunicare a Comisiei - Pentru o Europă a cunoaşterii – care
leagă obiectivul învăţării pe tot parcursul vieţii cu propunerile de programe privind
educaţia şi formarea în perioada 2000 – 2006.
Ianuarie 2000 - Programul Socrates II a demarat subprogramul Grundtvig care
vizează educaţia adulţilor.
Noiembrie 2006 - Apare 'Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 20072013'. Noul program reuneşte fostele programe Socrates şi Leonardo da Vinci.
Comenius a fost prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul
Vieţii. Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de
la grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea:
elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi autorităţilor locale,
asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional.
Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare
a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii
de formare iniţială şi continuă pentru creşterea calităţii şi consolidării dimensiunii
europene în educaţie.
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Dacă pentru unele ţări europene educaţia nonformală este o componentă a
politicilor educaţionale, există şi state unde iniţiativele pe această temă vin cu
precădere din mediul privat sau ONG şi unde abia încep să prindă contur strategii
privind relaţia formal-nonformal-informal.
La nivel european au existat mai multe iniţiative, începând cu Strategia de la
Lisabona, prin care s-au punctat câteva prevederi generale privind depăşirea
barierelor dintre educaţia formală şi nonformală, recunoaşterea formelor de
educaţie nonformală şi recunoasterea faptului că aceasta creşte şansele de a-şi
dezvolta noi competente. Însă, mai sunt paşi de făcut pentru a fi unitar definită la
nivelul statelor membre.
În Franta, spre exemplu, activităţile extracurriculare sunt extrem de bine
dezvoltate chiar de către stat.
În Lituania, educaţia nonformală este văzută de către autorităţi drept
componentă prin care se formează persoane inteligente, creative şi capabile de a
veni cu soluţii fezabile şi de a se implica în viaţa publică.
Olanda are şi ea o tradiţie îndelungată în acest domeniu. Multe dintre
activităţile tinerilor din timpul liber se desfăşoară în parteneriat cu şcoala.
Polonia are o strategie naţioanală pentru tineret, pentru perioada 2003-2012,
educaţia nonformală fiind o componentă importantă a acesteia.
În România sistemul naţional de învăţământ funcţionează în conformitate cu
prevederile principalelor reglementări legislative: Constituţia, Legea învăţământului şi Legea privind statutul personalului didactic. Constituţia României, adoptată
în 1991, stipulează dreptul la educaţie, dreptul minorităţilor naţionale la identitate
etnică, lingvistică, religioasă şi culturală, precum şi alte drepturi şi libertăţi
fundamentale ale cetăţenilor.
Conform Legii învăţământului nr. 84, adoptată în 1995, modificată şi completată
ulterior prin O.U.G. nr. 36/1997, Legea nr. 151/1999, Legea nr. 268/2003 şi Legea
354/2004, învăţământul reprezintă o prioritate naţională în România. De
asemenea, Legea învăţământului Nr. 1/2011 precizează care sunt pilonii politicilor
în domeniul învăţământului (Titlul I, Dispoziţii generale, art. 5).
Cetăţenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de
învăţământ, indiferent de situaţia materială şi socială, gen, rasă, naţionalitate,
credinţe politice şi religioase.
Statul promovează principiile educaţiei democratice şi garantează dreptul la
educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în beneficiul individului şi
al societăţii.
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Statul promovează principiile educaţiei permanente.
Sistemul naţional de învăţământ are un caracter deschis şi include unităţile şi
instituţiile de învăţământ de stat şi particulare. Învăţământul obligatoriu de stat
este gratuit. Sistemul de învăţământ preuniversitar include şi unităţi conexe:
centre logopedice, case ale corpului didactic, centre judeţene de asistenţă
psihopedagogică.
De mai mult de un deceniu, sistemul de învăţământ a trecut printr-o serie de
schimbări majore. Reforma învăţământului a avut câteva componente importante:
reforma cadrului legislativ, reforma curriculumului şi a manualelor şcolare,
reforma sistemului de evaluare şi examinare, reforma managementului şi a
finanţării educaţiei, reforma sistemului de formare a cadrelor didactice etc. O
etapă importantă a procesului de reformă a fost marcată de iniţierea „Proiectului
de reformă a învăţământului preuniversitar”, elaborat de Banca Mondială şi de
Ministerul Educaţiei Naţionale din România. Au fost înfiinţate noi structuri şi
instituţii pentru a asigura implementarea eficientă a proiectului de reformă şi a
împărţi responsabilităţile de implementare cu Ministerului Educaţiei Naţionale (de
ex: Consiliul Naţional pentru Curriculum, Consiliul Naţional pentru Aprobarea
Manualelor, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare etc.).
Consiliul Naţional pentru Curriculum a elaborat o metodologie coerentă şi
flexibilă pentru planificarea, elaborarea, implementarea şi revizuirea noului
curriculum. În anul şcolar 1998–1999, a fost implementat un nou curriculum
cadru, care a adus câteva elemente de noutate: un plan de învăţământ care
acoperă şapte arii curriculare (limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe ale
naturii, om şi societate, arte, tehnologii, educaţie fizică şi sport, consiliere şi
orientare), o încercare de descentralizare a curriculumului şi împărţirea acestuia
într-un trunchi curricular comun şi un segment de curriculum la decizia şcolii. Pe
baza noului curriculum, au fost elaborate manuale alternative.
Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare a revizuit permanent sistemul de
evaluare şi examinare pentru asigurarea unui echilibru optim între evaluarea
calitativă şi cantitativă a rezultatelor învăţării. Această instituţie a elaborat noi
metode şi instrumente pentru evaluarea bazată pe standarde educaţionale şi
criterii naţionale de performanţă.
În acest context, pregătirea cadrelor didactice a fost deseori considerată o
prioritate a reformei învăţământului, chiar dacă reforma formării iniţiale şi
continue se află cu un pas în urma celorlalte componente ale reformei
învăţământului. „Sistemul de formare a cadrelor didactice a înregistrat o
dezvoltare mai lentă, o anumită discrepanţă în ceea ce priveşte ritmul şi eficienţa,
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prin comparaţie cu alte elemente ale reformei, în special curriculumul şi instruirea,
evaluarea şi managementul.
Cercetările recente (Vlăsceanu şi al., 2002) arată că marea majoritate a cadrelor
didactice aderă la spiritul reformei, însă o treime dintre acestea nu reuşesc să
dobândească „codurile” reformei. Aceştia nu sunt suficient familiarizaţi cu
conceptele şi principiile metodologice ale reformei. Din acest motiv, nu reuşesc să
le aplice constant”.
Învăţământul preşcolar din România a făcut timp de aproape patru decenii
mari eforturi de a se moderniza sub aspectul structurii, al conţinutului şi al
metodologiei proprii. Eforturile respective, uneori suficient de optimiste şi
promiţătoare au fost impulsionate de implicaţiile sociale ale revoluţiei tehnicoştiinţifice, de metodele de reformă ale educaţiei preşcolarilor, încercate cu mult
succes în alte ţări. În aceată accepţie, învăţământul preşcolar a dobândit un
conţinut instructiv-educativ cu disciplinele şcolare, care se desfăşoară după o
programă minuţioasă şi care urmăreşte pregătirea preşcolarului pentru integrarea
uşoară şi rapidă în activitatea şcolară.
Ca în multe alte ţări europene, formarea iniţială a cadrelor didactice din
România se bazează în principal pe un model concurent: formarea teoretică şi
practică pentru profesia de cadru didactic se realizează în acelaşi timp prin
instruirea într-un anumit domeniu de studiu sau prin cursuri generale.
Ideea acestui proiect pleacă de la faptul că Finlanda are unul dintre cele mai
performante sisteme de învăţământ din lume, iar secretul stă în importantele
reforme educaţionale, implementate în urmă cu 40 de ani. Lucrul care contrariază
cel mai mult în acest sistem de învăţământ este faptul că nu se dau teme şi nu se
fac evaluări până la o vârstă destul de mare, precum în alte state din Occident.
Business Insider a trecut în revistă "minunile" din şcoala finlandeză.
Copiii din Finlanda nu încep şcoala până nu împlinesc vârsta de şapte ani şi toţi
învaţă în aceeaţi clasă, indiferent de isteţimea lor. Învăţăceii primesc foarte rar
teme sau evaluări până când ajung în perioada adolescenţei. Mai mult, ei nu sunt
deloc evaluaţi în primii şase ani de şcoală, iar primul test adevarat are loc la vârsta
de 16 ani.Finlanda investeşte cu 30% mai puţin decat Statele Unite, pentru fiecare
elev, iar acelaşi procent reprezintă numărul copiilor care primesc ajutor
suplimentar, in primii nouă ani, ceea ce în România poartă numele de meditaţii.
Ţara are cel mai mare procent, din Europa, al elevilor care ajung la facultate, 66%,
iar 93% dintre finlandezi promovează liceul. În acelaşi timp, diferenţa dintre cei
mai slabi şi cei mai buni elevi este cea mai mică din lume. Finlanda pune mare preţ
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pe cercetare şi experimente încă din şcoală, astfel că se formează clase cu cel mult
16 elevi, care se concentrează pe experimente practice.
Aproximativ 43% dintre elevii de liceu urmează o şcoală de dezvoltare a
vocaţiilor sau abilităţilor, iar toţi copiii beneficiază de un total de 75 de minute de
pauză, la şcoală, în fiecare zi. De cealaltă parte a catedrei, profesorii petrec doar
patru ore pe zi în clasă şi îşi mai iau alte două ore, în fiecare săptămână, pentru
"dezvoltare profesională".
În plus, toţi profesorii trebuie să fi absolvit masterul, care este subventionat în
totalitate de stat. De altfel, întregul sistem de învăţământ este finantat 100% de
stat.
Finlanda are acelaşi numar de profesori ca şi New York, dar aproape jumătate
din numărul de elevi: 600.000, faţă de 1,1 milioane de elevi în metropola
americană. Doar cel mai bun din zece absolvenţi poate ajunge profesor, în ţara
scandinavă.
Profesorii finlandezi se bucură de acelaşi respect şi statut ca şi medicii şi
avocaţii, iar sistemul de învăţământ din Finlanda este peste cel al Norvegiei, ţară
vecină şi cu aproximativ aceleaşi date demografice şi standarde ale vieţii. Toate
aceste măsuri se vâd şi în rezultatele copiilor finlandezi. Astfel, in ultimii zece ani,
ei s-au clasat pe primul loc sau pe unul dintre primele locuri în studii
internationale ce au vizat domenii precum ştiintele sau matematică.
2. Scurta descriere a proiectului
Proiectul Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din invăţământul şcolar şi
preşcolar din sectorul 6 se va desfăşura în perioada ianuarie 2013-decembrie 2013
şi va debuta cu patru secţiuni:
- prima secţiune - o reprezintă selectarea unui număr de 150 educatoare şi 100
învăţătoare din 5 grădiniţe şi 5 şcoli din sectorul 6 care vor avea parte de
instruire educativă pentru a aplica modelul finlandez în instituţiile de
învăţământ din sector;
- a doua secţiune – oferirea consultanţei şi a sesiunilor de training de către
formatorii din Finlanda pentru 150 de educatoare şi 100 educatoare din cele
5 grădiniţe şi cele 5 şcoli din sector.
- a treia secţiune – personalul din grădiniţele şi şcolile din sector va beneficia
de consultanţă şi sesiuni de training în Finlanda
- a patra sesiune – Evaluarea proiectului: învăţământul românesc versus –
învăţământul finlandez.
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Politica în domeniul învăţământului şi formării profesionale are drept scopuri
principale asigurarea unui nivel înalt de educaţie şi formare pentru toţi cetăţenii,
promovarea creşterii spirituale a naţiunii şi pentru a da posibilitatea populaţiei de
a face alegeri independente.
Şcoala are un rol important în calitate de fundaţie pentru viitor şi ca factor
principal responsabil cu dezvoltarea competenţelor profesionale. Finlanda
consideră antreprenoriatul şi promovarea acestuia ca factori cheie pentru
dezvoltarea regiunii. Schimbările rapide care au loc în societatea informaţională
necesită încontinuu noi competenţe, noi informaţii şi noi abilităţi. Condiţiile de
viaţă se schimbă şi pentru a ne adapta avem nevoie de noi tipuri de atitudini,
iniţiative şi responsabilităţi.
Scopul acestor demersuri il constituie îmbunătăţirea sistemului educaţional
românesc deoarece există diferenţe de sistem relevante.
- Dacă în anii 1970 învăţământul finlandez era slab, reformele curajoase l-au
adus în prezent în poziţia de lider mondial. Un amplu studiu concluziona că
stabilitatea politică şi o viziune consensuală pe termen lung au asigurat
succesul reformelor. Şi încă un aspect important: în Finlanda, în vremurile de
criză educaţia a rămas cu adevărat o prioritate.
- Calitatea profesorilor finlandezi este exemplară. Încă de acum câteva decenii,
în Finlanda trebuia să ai facultate ca să predai la grădiniţă şi masterat ca să
predai la şcoală. Meseria de profesor este foarte căutată şi procesul de
selecţie este foarte strict.
- Profesorii finlandezi lucrează mai puţin decât cei din alte ţări. De pildă, ei
muncesc 37 de ore pe săptămână în timp ce japonezii muncesc 61 de ore iar
englezii 51 de ore. De observat este că obligaţiile lor birocratice îi solicită de
5 ori pe lună pe când în Japonia profesorii sunt solicitaţi de 28 de ori pe lună
pentru a tot felul de hârţogării. Practic, profesorii finlandezi sunt liberi să se
concentreze exclusiv asupra elevilor.
- Sistemul este unul egalitarist, oferind şanse egale pentru oricine.
Învăţământul este cu adevărat gratuit şi oferă şanse reale şi celor născuţi în
familii cu statut socio-economic scăzut. În Finlanda nu trebuie să plăteşti
nimic pentru serviciile educaţionale nici măcar când faci o facultate, masterat
sau doctorat. În plus, elevilor li se asigură un prânz gratuit (încă din 1948 – a
fost prima ţară care a introdus mese gratuite pentru toţi elevii) şi transport
gratuit dacă locuiesc la mai mult de 8 km de şcoală.
- Elevii finlandezi au foarte puţine teme pentru acasă (cam 30 de minute pe zi),
mai puţine ore decât elevii din alte ţări şi, per ansamblu, sistemul este mai
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puţin supervizat, mergând-se foarte mult “pe încredere”. De pildă, nu există
testări standardizate la nivel naţional, ministerul educaţiei testând doar
eşantioane de elevi, iar rezultatele sunt comunicate şcolilor în mod privat,
pentru a şti unde se situează în raport cu media naţională. Nu este
supervizată nici activitatea profesorilor, care sunt liberi în alegerea
materialelor necesare atingerii standardelor naţionale. Cum se face şcoală de
calitate într-un regim aşa de lejer? Unii explică paradoxul finlandez privind
dragostea de carte ce caracterizează acest popor. De pildă, la naştere fiecare
finlandez primeşte din partea statului un pachet cu cadouri, unul dintre
acestea fiind o carte.
Prin proiectul propus dorim să contribuim la dezvoltarea unui management
educaţional deschis şi flexibil, asemănător celui european, fundamentat pe
transparenţă, comunicare, colaborare
şi încredere reciprocă. Această experienţă şi activităţile ce vor urma după etapa de
formare sperăm să îşi aducă o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea
sistemului de educaţie şi de formare bazat în principal pe competenţe şi pe
calitate în educaţie.
3. Metode de lucru utilizate
Formarea şi perfecţionarea profesională se asigură prin îmbinarea activităţilor din
exteriorul instituţiei, cu cele din interior. Aceste activităţi se constituie într-un
sistem unitar, iar în funcţie de elementele sistemului de pregătire şi perfecţionare
şi formele prezentate, se cunoaşte o paletă foarte largă de metode şi tehnici de
formare:
Pregătirea se va realiza prin:
consilierea, îndrumarea cadrelor didactice de către experţi, specialişti din
Finlanda sub forma unor dezbateri, ateliere de lucru bazate pe evaluarea
performanţelor individuale;
demonstraţia, argumentarea prin explicare şi exemplificare, prin
efectuarea de către specialiştii din Finlanda a unor activităţi, aplicaţii, în
faţa specialiştilor din învăţământul românesc;
instruirea prin formatori, consilieri şi profesori, specialişti din Finlanda;
jocul de rol, simularea, rotaţia pe mai multe posturi, personalul educativ
confruntându-se direct cu cerinţele fiecărei culturi;
învăţarea prin acţiune în atelierele de lucru, în echipe;
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studiul individual (studierea legislaţiei
cunoştinţelor specifice fiecărei ţări).

în

vigoare,

actualizarea

Pregătirea va fi asigurată de către instituţii de învăţământ din Finlanda şi
autoplanificată prin:
participarea la cursuri şi seminarii bazate pe utilizarea unor teme
interactive de învăţare, respectiv pe implicarea directă a cursanţilor la
prelegerile şi dezbaterile de seminar;
organizarea de sesiuni de informare şi pregatire practică, se utilizează ca
tehnici principale: studiul de caz, experienţa personală, jocul de rol şi
prezentare metode de lucru practice. Aceste tehnici au fost alese întrucât
se consideră că învăţarea experienţială aduce rezultate mult mai bune şi
rapide pentru adulţi.
Vor fi folosite de asemenea cele mai adecvate metode de formare în funcţie de
mai mulţi factori, cum ar fi:
 obiectivele instruirii, formării;
 domeniul în care se face pregătirea, formarea;
 calitatea formatorilor;
 mijloacele financiare şi materiale alocate acestui proiect pentru formare
şi perfecţionarea cadrelor didactice
Formarea şi perfecţionarea va fi o preocupare constantă pentru instituţiile de
învăţământ românesc, mai mult decât atât, inspectoratele şcolare urmăresc
motivarea personalului la participarea cu interes la activităţile de formare
continuă şi perfecţionare.
Proiectul urmăreşte ca prin intermediul formelor clasice de învăţare, personalul
să-şi însuşească noi cunoştinţe şi metode de exercitare a profesiei în învăţământ.
Efectul acestui lanţ de schimbări se va reflecta în eficientizarea activităţii fiecărui
cadru didactic.
Dintre tematica sesiunilor de formare:
a. Importanţa formării deprinderilor de bază ale copilului
b. Relaţie părinte –profesor în colaborare
c. Importanţa formării deprinderilor de bază ale copilului
d. Viaţă de zi cu zi în şcoală cu copiii cu dizabilităţi
e. Metode de lucru interactiv din sistemul finlandez
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f. Creativitatea în lucrul didactic
g. Integrarea copiilor cu CES în grădiniţe şi şcoli
h. Cum transformi o şcoală bună în una excelentă
4. Rezultate aşteptate
•

Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

•

dezvoltarea cunoaşterii şi întelegerii diversităţii culturale şi lingvistice
europene în rândul cadrelor didactice şi elevilor;

•

sprijinirea elevilor pentru a dobândi competentele şi abilităţile necesare
dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.

•

capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi a utiliza în mod
autonom capacităţile de cunoastere, deprinderile şi competenţele generale
şi cele profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit
context, situaţii sau probleme;

•

capacitatea cadrelor didactice de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe
şi neprevăzute.

•

dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi
competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor educaţionale şi al
curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind
adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din
structurile/procesele de educaţie.

•

realizarea activităţilor de evaluare a şcolilor din învăţământul românesc

•

furnizarea asistenţei şi recomandărilor pentru îmbunătăţirea activităţii
şcolilor şi grădiniţelor.

•

Elaborarea metodologiilor de evaluare instituţională, ghiduri de bune
practici, analize de sistem asupra calităţii învăţământului şcolar din Finlanda.

ACTIVITĂŢI:
Conform obiectivelor stabilite acest proiect derulează acţiuni destinate
restructurării şi imbunătăţirii calităţii sistemului de învăţământ şcolar şi preşcolar.
Activităţile preconizate vor viza sistemul şi instituţiile de invatamant în vederea
asigurării calităţii şi adaptării programelor de studii la cerintele educaţionale
actuale.
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Activitatea de cooperare strategică şi inovaţie în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii se referă la:
 Mobilitatea individuală care include vizite de studii pentru experţi şi
personal didactic din grădiniţe şi şcoli din sector precum şi pentru partenerii
sociali.
 Proiectele multilaterale care vizează pregătirea şi testarea propunerilor de
strategii elaborate la nivelul UE, precum şi inovaţiile în domeniul învăţării pe
tot parcursul vieţii
 Reţelele multilaterale de cooperare între experţii din Finlanda şi Romania
care conlucreză pe probleme de politici. Aceste reţele pot include:
 Reţele tematice care se ocupă de problemele legate de conţinutul învăţării
pe tot parcursul vieţii sau de metodologiile şi politicile din domeniul
învăţării pe tot parcursul vieţii. Aceste reţele tematice pot observa, pot face
propuneri pentru o utilizare mai bună şi mai largă a acestor practici în
România
 Forumuri privind aspecte strategice ale învăţării pe tot parcursul vieţii
Activitatea de observare şi analizare a politicilor şi sistemelor în domeniul
învăţării pe tot parcursul vieţii din Finlanda , include:
- Studii şi cercetări comparative
- Dezvoltarea indicatorilor şi studiilor statistice, inclusiv sprijinirea activităţii
desfăşurate în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii în colaborare cu
Finlanda
Vor fi derulate acţiuni pentru sprijinirea transparenţei şi recunoaşterii
calificărilor şi competenţelor, inclusiv a celor dobândite prin învăţarea nonformală şi informală, informare şi orientare cu privire la mobilitate în scopul
învăţării, şi cooperarea în domeniul asigurării calităţii.
De asemenea vor fi acţiuni care vor urmări tratarea formării continue a
cadrelor didactice în contextul specific al educației adulților, participanții la
perfecționare fiind persoane cadre didactice, experimentate din punct de vedere
al practicii educative. Încadrările conceptuale abordează perfecţionarea ca
dimensiune a formării continue; formarea continuă ca dimensiune a educaţiei
adulţilor; educaţia adulţilor ca dimensiune a educaţiei permanente. Formarea şi
dezvoltarea profesorilor înseamnă un continuum, reprezentând în primul rând o
problemă ce aparține activismului propriu al individului, apoi, în al doilea rând, o
problemă de realizare în forme organizate, de grup. Diversitatea formelor și
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modalităților de formare continuă a cadrelor didactice vine în întâmpinarea
multiplelor cerințe și situații particulare. Specificul învăţării la vârsta adultă
reclamă necesitatea schimbărilor esenţiale în organizarea procesului de formare
continuă, mai ales din punct de vedere al strategiei şi metodologiei didactice.
O serie de activităţi au în vedere învățarea interactivă bazată pe colaborare și
cooperare, ştiut fiind că stagiile de perfecţionare nu mai pun accent strict pe
achiziţia de cunoştinţe sau pe transmiterea unor informații teoretice, ci urmăresc
autoformarea, pe baza experienţei indivizilor şi a grupului supus formării.
Abordarea învăţării ca interacţiune a necesitat operarea diferenţierilor
conceptuale interactivitate-interacţiune, precum şi încercarea de clasificare a
tipurilor de interacţiuni educaţionale, din perspectiva pedagogiei interactive.
Teoriile învăţării interactive şi situaţiile favorabile dezvoltării interactivităţii
identificate de sistemul finlandez, impun cu necesitate învăţarea prin cooperare şi
colaborare, în tratarea căreia s-au realizat clarificările conceptuale cu privire la
cooperare şi colaborare şi la cooperare şi competiţie în cadrul grupului.
Alte activităţi au in vedere învățarea interactivă bazată pe conflictul sociocognitiv. Considerând interacţiunea ca mediator al învăţării, conform teoriilor
conflictuale ale învăţării, conflictul socio-cognitiv devine o sursă de progres
cognitiv, cu multiple valenţe formative. Cadrele didactice aflate în stadiile de
formare analizează și soluționează în grup situații-problemă reale sau ipotetice cu
subiecte din viața școlii, ca urmare am considerat neceasară prezentarea unor
aspecte metodologice ale utilizării conflictului în învăţare: provocarea și
susținerea conflictelor socio-cognitive prin utilizarea metodelor interactive şi
clasificarea metodelor interactive.
Alte iniţiative („Măsuri acompaniere”) care includ activităţi de învăţare între
egali, menite să promoveze realizarea obiectivelor proiectului .
ECHIPA DE IMPLEMENTARE
1. Coordonator Administraţia Şcolilor sector 6
2. Inspectoratul şcolar sector 6
3. Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
Voluntari proiect : 30 de
Cantemir.

studenţi Facultăţi de Ştiinţe ale Educaţiei

Dimitrie

Parteneri in proiect: Administraţia şcolilor sector 6, Inspectoratul Scolar, Asociaţia
Centrul Creştin Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – din cadrul Univeristăţii
Dimitrie Cantemir.
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ASOCIAŢIA CENTRUL CREŞTIN BUCUREŞTI

BUGET PROIECT INVESTIŢIA ÎN EDUCAŢIE, INVESTIŢIA ÎN VIITOR
Contributie
Procent
Nr.crt.

Titlu cheltuiala

Cost total

CONSILIUL

Contributie CCB

Procent CCB
CONS. LOCAL

LOCAL
I

Cheltuieli de personal

187,759.00

0.00

187,759.00

0.00

100.00

1

Manager proiect( 1 persoana)

63,708.00

0.00

63,708.00

0.00

100.00

2

Administrator ( 1 persoana)

50,350.00

0.00

50,350.00

0.00

100.00

3

Contabil( 1 persoana)

43,872.00

0.00

43,872.00

0.00

100.00

4

Asistent manager proiect ( 1 persoana)

29,829.00

0.00

29,829.00

0.00

100.00

II

Cheltuieli directe

743,700.00

743,700.00

50,000.00

100.00

6,72

1

Cheltuieli schimb experienta in Romania
(masa,materiale
didactice,papetarie,tiparituri,mat.de
studiu, etc.)

510,000.00

510,000.00

0.00

100.00

0.00

2

Cheltuieli Sali de curs

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

100.00

3

Cheltuieli schimb experienta in Finlanda
( transport,cazare,masa,etc.)

172,500.00

172,500.00

0.00

100.00

0.00

4

Cheltuieli cu formatorii
(cazare,transport,masa,onorariu,etc.)
TOTAL

61,200.00

61,200.00

0.00

100.00

0.00

931,459.00

743,700.00

237,759.00

79,84

25,53
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NOTA JUSTIFICATIVA
cu privire la stabilirea costului mediu lunar pentru
proiectul „INVESTIŢIA ÎN EDUCAŢIE, INVESTIŢIA ÎN VIITOR”
CALCUL COST MEDIU 2013

I. Cheltuieli directe din care:

743.700 lei

1. Cheltuieli schimb experienta in Romania
- masa persoane participante ( 30 lei/zi x5 zile sesiunea
X 12 luni x 250 persoane total)
- Materiale didactice, papetarie si materiale de studiu, tipărituri, etc.

450.000 lei
60.000 lei

2. Cheltuieli schimb experienta in Finlanda

172.500 lei

-

- Transport 350 euro/pers x 4.60 lei/euro x 30 pers
- Cazare 100 euro/pers x 4 nopti x 4.60 lei/euro x 30 pers
- Masa 100 euro/pers x 5 zile x 4.60 lei/euro x 30 pers

3. Cheltuieli cu formatorii din care:
-

Cazare = 350 lei/sesiune/pers x 12 persoane
Transport = 350 euro x 12 persx 4.60 lei/euro
Masa = 500 lei/sesiune x 12 pers
Onorariu = 300 euro/sesiune/pers x 12 pers x 4.60 lei/euro

TOTAL SUMA CONSILIUL LOCAL

510.000 lei

48.300 lei
55.200 lei
69.000 lei
61.200 lei
19.320 lei
19.320 lei
6.000 lei
16.560 lei
743.700 LEI

ÎNTOCMIT,
Harieta Munteanu
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