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INTRODUCERE
Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului POS DRU
„Schema de susținere complementară a mobilității europene a
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar beneficiare
ale Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (Life Long
Learning)” ID 1905 , ca modalitate de evaluare a valorii
adăugate a intervențiilor realizate.
Încă de la momentul lansării, acțiunea COMENIUS privind
mobilitățile transnaționale cu scop de formare, derulată prin
programul SOCRATES II și, ulterior, prin programul Învățare pe
Tot Parcursul Vieții, s‐a bucurat de un interes deosebit din
partea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din
România. Fiind una dintre puținele oportunități financiare care
co‐finanțau într‐o mare măsură costurile unui program de
formare de 1‐6 săptămâni într‐o țară membră a UE, un număr
semnificativ de profesori a dorit să beneficieze de această
acțiune. Cu toate acestea, cu excepția anului lansării
(1999/2000), procentul candidaturilor ce au putut fi selectate
din numărul total de solicitări a scăzut sub 20% în anul școlar
2002/2003 ceea ce a determinat ANPCDEFP, în calitate de
instituție care administrează acest program în România, să se
orienteze către o sursă complementară de finanțare. Acest
lucru a devenit posibil pentru prima dată prin cofinanțarea
Acțiunii din fonduri Phare în perioada 2003‐2007, ceea ce a
condus la o medie de aproximativ 33% candidaturi finanțate
din totalul solicitărilor.
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Aderarea României la UE în 2007 a determinat Agenția să se
orienteze către un alt program prin care să poată asigura
finanțarea complementară a Acțiunii, fără această intervenție
numărul maxim de grant‐uri ce puteau fi acordate fiind de 340
anual, pentru perioada 2008‐2013. Astfel, proiectul POS DRU
Schema de susținere complementară a mobilității europene a
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar beneficiare
ale Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (Life Long
Learning)‐ID 1905 a continuat să ofere un sprijin
complementar similar proiectului Phare, pentru noua perioadă
de referință.
În mod concret, prin noul proiect s‐a urmărit creșterea
participării
personalului
didactic
din
învățământul
preuniversitar la cursuri/stagii/activități de formare organizate
în alte țări europene prin finanțarea unui număr substanțial
mai mare de candidaturi: 600 în primul an de implementare,
respectiv aproximativ 800 și 1000 în urmatorii ani, continuând
schema deja pusă în practică prin proiectele Phare anterioare.
Realizarea acestui raport evaluativ a pornit de la cele trei
obiective specifice principale urmărite de acest proiect,
referitoare la: îmbunătățirea formării continue a personalului
din educație și formare profesională din România prin
creșterea accesului transnațional la resursele de formare
europene, îndepărtând obstacolul reprezentat de limitările
bugetare
ale
programelor
comunitare
specifice;
implementarea obiectivului strategic privind deschiderea
educației și formării către mediul socio‐economic și a
obiectivului specific ale procesului Educație și Formare 2010
referitor la creșterea mobilității și schimburilor; contribuția
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proiectului la creșterea atractivității profesiei de cadru didactic
pentru tinerii aflați la început de carieră și a oportunităților de
dezvoltare profesională.
De asemenea, raportul evaluativ a urmărit gradul de realizare
a indicatorilor de rezultat urmăriți de proiect:
‐ creșterea numărului total de candidaturi cu 15%;
‐ atingerea unui număr de 2400 de beneficiari de
cursuri/stagii/activități de formare continuă Comenius
din cadrul personalului din învățământul preuniversitar
(o creștere cu 240% în comparație cu numărul celor ce
pot fi finanțați numai din bugetul Comenius); dintre
aceștia, 1900 sunt femei și 500 bărbați;
‐ creșterea numărului candidaților tineri (sub 35 de ani)
cu 15% și atragerea a cel puțin 250 de beneficiari din
mediul rural ;
‐ creșterea numărului candidaturilor privind partene‐
riatele transnaționale Comenius cu 15% (efectul
bulgărelui de zăpadă).
Pentru a realiza obiectivele generale/specifice ale acestui
raport a fost realizată o anchetă de teren în perioada aprile‐
iunie 2011, prin intermediul unui chestionar on‐line, în rândul
beneficiarilor Acțiunii Comenius, completată de o serie de
interviuri individuale cu actori cu responsabilități directe
legate de implementarea și monitorizarea acestui program în
România. Detalii despre această cercetare sunt prezentate în
secțiunea următoare.
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1. METODOLOGIE
Obiectivul general al cercetării noastre l‐a reprezentat
realizarea unei diagnoze cantitative și calitative cu privire la
oportunitatea și rezultatele finanțării complementare a
mobilităților Comenius prin programul POS DRU. În mod
specific s‐a urmărit, ca și în cazul evaluărilor externe ale
proiectelor similare finanțate din fonduri Phare realizate de
EMS, ECOTEC și LRDP KANTOR/Cycle plan, evaluarea
relevanței, eficacității și impactului acestei intervenții asupra
beneficiarilor principali ai proiectului.
Obiective specifice:

8

‐

Identificarea
experiențelor/percepțiilor/așteptărilor
beneficiarilor direcți cu privire la oportunitățile și
provocările participării la programul de mobilități
COMENIUS;

‐

Identificarea percepțiilor/reprezentărilor actorilor
implicați
cu
privire
la
impactul
finanțării
complementare a programului de mobilități
COMENIUS, prin fonduri FSE‐POSDRU;

‐

Analiza opiniilor beneficiarilor direcți cu privire la
beneficiile programului de mobilități COMENIUS și
impactul la nivel personal și instituțional;

‐

Măsurarea valorii adăugate a proiectului pe baza unui
set de indicatori măsurabili (baseline indicators);

‐

Identificarea unor exemple de bune practici privind
strategii și acțiuni locale de realizare a unui parteneriat
activ școală‐întrepridere;

‐

Elaborarea unui set de recomandări strategice privind
implementarea activităților viitoare ale proiectului.

Metodologia de investigație
Studiul de impact s‐a realizat pe baza unei metodologii
complexe care utilizează atât metode cantitative, cât și
calitative. Aspectele cantitative au urmărit, în special,
măsurarea nivelului de încredere și interes al beneficiarilor în
Acțiunea Comenius, cât și a gradului de realizare a unor
indicatori specifici. Metodele calitative au identificat
perecepții și reprezentări ale actorilor investigați și au facilitat
identificarea unor exemple de bune practici prezentate prin
intermediul unor studii de caz.
Metode și instrumente de cercetare utilizate:
a) Anchetă prin chestionar pe eșantion reprezentativ de
beneficiari ai mobilităților Comenius
Eșantion:
‐

1163 beneficiari (profesori din învățământul pre‐
universitar și din alte structuri ale sistemului de
educație: ISJ, CCD, CJRAE, Palate ale Copiilor)

Criterii de eșantionare:
‐

geografic, pe medii de rezidență, pe niveluri de
învățământ, tipuri de instituții, vârstă și experiență
didactică.
9

b) Anchetă prin interviuri semistructurate
Lot de investigat:
‐ 8 discuții individuale semi‐structurate organizate cu
personalul implicat direct în implementarea și
monitorizarea programului Acțiunii Comenius.
c) Studii de caz
Lot de investigat:
‐ 16 mobilități realizate în perioada de referință,
analizate prin intermediul unei grile specifice.
Instrumentele de cercetare dezvoltate în cadrul proiectului au
cuprins: chestionar beneficiari; ghid de interviu semi‐
structurat și grilă de analiza a studiului de caz.

2. CARACTERISTICI GENERALE ALE RESPONDENȚILOR
Participanții la investigația realizată cu ajutorul unui
chestionar online sunt cadre didactice care au beneficiat de
sprijin financiar, atat Comenius cat si FSE‐POSDRU , în vederea
desfășurării unei mobilități profesionale într‐o țară străină, cu
scopul dezvoltării profesionale și personale. La chestionar au
răspuns 1163 de cadre didactice atât din mediul urban, cât și
din mediul rural, din instituții de învățământ care asigură
educație și formare la diferite niveluri de învățământ
preuniversitar, și care nu au avut restricții legate de vechimea
în învățământ, specializarea didactică sau gradul didactic
10

deținut. În cadrul populației investigate există, însă, diferențe
la nivelul fiecărei categorii mai sus menționate.
•

Mediul de rezidență

Conform datelor furnizate de INS 1 , în perioada de referință a
studiului nostru (2008 – 2011), la nivelul învățământului
preuniversitar sunt încadrate peste 220000 de cadre
didactice 2 , distribuite în proporție de 61% în mediul urban,
respectiv 39% în mediul rural. De așteptat este ca ponderea
cadrelor didactice beneficiare ale mobilităților profesionale să
se apropie de distribuția din populația de personal didactic de
la nivel preuniversitar. Datele de cercetare, însă, arată că
numai 15% dintre beneficiarii stagiilor de formare într‐o țară
străină provin din mediul rural, chiar dacă aceste programe de
formare oferă șanse egale de acces întregii populații de
personal didactic. Diferențele dintre cele două categorii,
definite de cele două medii de rezidență, pot fi determinate
atât de accesul mai dificil la informații cu privire la
posibilitatea de a beneficia de programe de formare într‐o altă
țară, cât și de competențele insuficient dezvoltate de a
elabora o candidatură de succes. Un studiu aprofundat pe
această temă ar putea să ofere informații suplimentare cu

1

Caiete statistice INS, 2008, 2009, 2010
Conform surselor citate, erau încadrați în sistemul de educație 243453 de
profesori în anul școlar 2008/2009 și 223207 în anul școlar 2010/2011.

2
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privire la cauzele diferențelor pe medii înregistrate de
participarea la acest program de mobilități.
•

Tipul instituției

Distribuția respondenților la chestionar, după tipul instituției
în care funcționează, arată o participare crescută la
programele COMENIUS a cadrelor didactice din învățământul
liceal (51.3%) și a celor din învățământul primar și gimnazial
(34.7%). Deducem, de aici, o implicare mai mare a cadrelor
didactice care predau în instituții de învățământ de nivel mai
ridicat în activități de formare prin intermediul programelor
internaționale. Diferența înregistrată pe tipuri de instituții
poate fi determinată, pe de o parte, de accesul diferențiat la
informații cu privire la posibilitatea de a participa la programe
de formare internaționale, pe de altă parte, de interesul și
motivația de a participa la astfel de programe.
La nivelul acestei categorii, reține atenția, în primul rând,
ponderea

cadrelor

didace

care

predau

la

nivelul

învățământului liceal. Peste jumătate dintre participanți
funcționează la acest nivel, în timp ce, la nivel național,
ponderea cadrelor didactice care predau în învățământul
liceal, din totalul cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar, este de aproximativ 25%. Deducem, de aici, un
interes crescut al cadrelor didactice de la acest nivel de
educație, pentru participarea la formare prin intermediul
programelor internaționale, pe fondul, probabil, al dorinței de
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dezvoltare profesională și personală, al creșterii calității
educației și al concurenței interne de la nivelul acestei
categorii profesionale.
Ponderea crescută a cadrelor didactice din învățământul liceal
care au beneficiat de mobilități internaționale se regăsește
atât la nivelul mediului urban, cât și a celui rural. Astfel, în jur
de 58% dintre participanți predau la nivel liceal în unități
școlare din mediul urban și 18% în rural. Aceste procente le
depășesc cu mult pe cele înregistrate la nivel național
(aproximativ 38% în urban, respectiv 4% în rural), iar
diferențele marchează deficitul de participare la nivelul altor
categorii de personal didactic din învățământul preuniversitar.
Astfel, diferența se regăsește, de exemplu, la nivelul
educatoarelor care reprezintă aproximativ 15% din totalul
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, dar care se
regăsesc în proporție de 4% printre participanții la acțiunile
COMENIUS. De asemenea, cadrele didactice din învățământul
primar și gimnazial, precum și cele din Școlile de Arte și
Meserii sunt mai puțin reprezentate printre participanții la
acțiunile COMENIUS.
Cadrele didactice din școlile speciale care au participat la
formare prin acțiuni COMENIUS sunt slab reprezentate prinpre
ceilalți participanți (3.5%) aceasta și datorită faptului că
efectivele lor în totalul cadrelor didactice sunt reduse. De
remarcat este faptul că profesorii din școlile speciale sunt mai
bine

reprezentați

printre

participanții

la

mobilitățile
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internaționale decât la nivelul acestei categorii profesionale,
de unde se deduce un interes crescut pentru experiența
acumulată prin programe internaționale de formare.
Acțiunile COMENIUS au constituit sursă de dezvoltare
profesională și pentru reprezentanți ai altor structuri ale
sistemului de învățământ. Cu frecvențe mai ridicate se numără
Inspectoratele Județene, Casele Corpului Didactic și Palatele
Copiilor, instituții reprezentate în proporție de aproape 5% în
totalul participanților. O altă instituție prezentă, însă cu o
frecvență mai redusă, este și Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională, o structură cu responsabilități
importante conferite de noua lege a educației.
•

Gradul didactic

La acțiunile COMENIUS au acces în egală măsură, toate
cadrele didactice, oricare ar fi vechimea în învățământ și
gradul didactic. Participarea la acest gen de programe ține mai
degrabă de interesele și nevoia de dezvoltare profesională, de
tematica programului și de specificul disciplinei predate, și mai
puțin de poziția ocupată în ierarhia gradelor didactice. Este,
totuși, de așteptat o participare mai susținută a cadrelor
didactice cu experiență bogată atât în activitatea didactică,
precum și în participarea la programe de formare, justificată
prin analiza riguroasă a propriilor nevoi de formare și
capacități sporite de selecție a programelor din oferta de
formare. În plus, cadrele didactice cu experiență au beneficiat
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deja de programe de formare care se regăsesc în majoritatea
ofertelor CCD‐urilor (metode interactive de predare‐învățare‐
evaluare, didactica specialității, comunicare și consiliere
școlară, educație incluzivă etc.) și caută programe de formare
inovatoare, care să‐i ajute să‐și dezvolte noi competențe de
lucru cu elevii.
Rezultatele investigației realizate în rândul cadrelor didactice
beneficiare ale programelor de formare internaționale,
confirmă așteptarea noastră în sensul că cei mai mulți
participanți la acțiunile COMENIUS au obținut gradul didactic I,
ceea ce face dovada experienței didactice. Aceștia sunt
reprezentați în proporție de peste 51% printre participanți, în
timp ce colegii cu grade didactice inferioare, sunt cu atât mai
puțin reprezentați cu cât gradul didactic este mai mic. Astfel,
cadrele didactice care dețin gradul II sunt reprezentate în
proporție de 22.2%, iar cele cu definitivat, în proporție de
20.8%. O categorie slab reprezentată este cea a profesorilor
fără grad didactic și care sunt, în general, debutanți în
învățământ (4.9%). Slaba lor reprezentare nu este neapărat o
consecință a interesului scăzut pentru astfel de programe, ci,
mai degrabă a perioadei scurte de timp petrecută în acest
statut, corelat cu perioada de timp necesară documentării cu
privire la posibilitatea participării la acțiuni COMENIUS.
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Tabel 1. Distribuția respondenților după mediul de rezidență,
tipul instituției în care predau și gradul didactic

Mediul
de
rezidență
Tipul
instituției

Grad
didactic

•

Urban
Rural
NR
Total
Grădiniță
Școală generală / Școală cu
clasele I‐VIII
Școală de Arte și Meserii
Liceu
Grup școlar
Colegiu național
Școala pentru elevi cu nevoi
speciale
Altele (ISJ, CCD, Palatul copiilor,
etc)
NR
Total

fără grad didactic, profesor
debutant
definitivat
grad II
grad I
NR
Total

N
970
182
11
1163
47

%
83.4
15.6
0.9
100.0
4.0

404

34.7

11
242
190
165

0.9
20.8
16.3
14.2

41

3.5

53

4.6

10
1163

0.9
100.0

57

4.9

242
258
595
11
1163

20.8
22.2
51.2
0.9
100.0

Vârsta

Printre participanții la acțiunile COMENIUS se regăsesc atât
debutanți în învățământ, cât și cadre didactice care se apropie
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de pensionare. Evident, efectivele acestora sunt reduse,
aproximativ 65% dintre participanți având între 30‐49 de ani.
Cei mai slab reprezentați dintre participanți sunt profesorii care
au peste 50 de ani (11.4%) și care, probabil, nu mai resimt
nevoia participării la programe de formare profesională sau,
pentru componentele de formare pentru care doresc sa‐și
dezvolte cunoștințele și competențele, apelează la programe de
formare desfășurate la nivel local. În cadrul acestei categorii de
vârstă, cei mai mulți participanți au între 50‐57 de ani.
Categoria de vârstă cel mai bine reprezentată printre
participanții la acțiunile COMENIUS este cea cuprinsă între 30‐
39 de ani (41% dintre participanți), cu un vârf la vârsta de 33
de ani. Este perioada în care cei mai mult dintre profesori
acced la gradul didactic I, fapt ce confirmă ponderea crescută
a cadrelor didactice care au dobândit gradul I, printre
participanții
dezvoltare

la

acțiunile

profesională

COMENIUS.
prin

Interesul

intermediul

pentru

programeșlor

internaționale scade o dată cu vârsta, fapt demonstrat de
ponderile mai scăzute ale categoriilor de vârstă 40‐49 de ani
(24.5%) și peste 50 de ani (11.4%). Mai puțin de o cincime
dintre participanții la acțiunile COMENIUS sunt cadre didactice
tinere, sub 30 de ani. De remarcat este faptul că efectivele lor
cresc o dată cu înaintarea în vârstă dovadă a creșterii
interesului pentru dezvoltare profesională în general, și pentru
acest tip de acțiune în concordanță cu creşterea interesului
pentru dezvoltare profesională.
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Tabel 2. Distribuția respondenților pe grupe de vârstă
Grupe de vârste
Sub 30 de ani
30‐39 de ani
40‐49 de ani
peste 50 de ani
NR
Total

N
208
477
285
133
60
1163

%
17.9
41.0
24.5
11.4
5.2
100.0

Cel mai tânăr dintre participanții la o mobilitate internațională a
avut, în momentul participării la acțiune 19 ani, iar cei mai în
vârstă 61 de ani. Sunt participanți care și‐au derulat mobilitățile
în anul 2010 și au fost motivați de atractivitatea tematicii, dar și
de dezvoltare profesională și de stabilirea unor legături cu
colegii din alte țări. Nu există o legătură directă între disciplina
predată și vârsta extremă de participare la acțiuni COMENIUS;
cel mai tânăr participant predă limba română, iar cei mai în
vârstă limbi moderne, respectiv matematică.
Datele de cercetare indică o serie de diferențe pe medii de
rezidență, la nivelul fiecărei categorii de vârstă. Cea mai
importantă se înregistrează în cazul cadrelor didactice care au
sub 30 de ani, în defavoarea mediului rural, ceea ce indică
faptul că această categorie are nevoie, cu prioritate, de măsuri
de sprijin pentru creșterea gradului de participare la
mobilitățile COMENIUS. Totusi, participanții tineri și din
mediul rural la acțiunile COMENIUS, chiar dacă nu constituie
categorii de prim loc în ierarhia beneficiarilor, sunt dovada
18

faptului că aceste categorii de cadre didactice se fac din ce în
ce mai bine reprezentate printre participanții la programe
internaționale de formare.
•

Disciplina predată

Participanții la acțiunile COMENIUS acoperă toate ariile
curriculare, dar cel mai bine reprezentată este aria „Limbă și
comunicare”

(46.2%)

datorită

participării

susținute

a

profesorilor de limbi moderne (34.9%), dar și a celor de limba
română (10.3%). Acest fapt era de așteptat, de altfel, având în
vedere că pentru a beneficia de mobilități internaționale,
comunicarea într‐o limbă străină se impune cu necesitate, lucru
ce facilitează accesul la mobilități internaționale profesorilor de
limbi moderne. Ponderea ridicată a profesorilor de limba
română participanți la acțiunile COMENIUS se datorează, în
general, formării inițiale cu dublă specializare urmată în
universități (de regulă, specializarea în limba română este
dublată de specializarea într‐o limbă străină).
Cu ponderi aproape egale și apropiate de cele înregistrate de
profesorii de limba română sunt învățătorii și profesorii de
matematică (peste 9%). Buna lor reprezentare printre
participanții la acțiuni COMENIUS poate fi explicată, pe de o
parte, prin efectivele lor crescute la nivel național. Pe de altă
parte, poate fi explicată prin dorința de dezvoltare
profesională și concurența internă crescută, la nivelul ariei
curriculare. Analiza motivațională va detalia acest aspect.
19

Slab reprezentate sunt discipline din trunchiul comun care au,
în mod tradițional, o reprezentare mai scăzută la programele
de formare: educație tehnologică și educație fizică (sub 1%).
Ponderea scăzută a profesorilor de educație tehnologică și
educație fizică printre participanții la acțiuni COMENIUS se
justifică prin slaba lor reprezentare la nivel național în rândul
cadrelor didactice și a slabei reprezentări a disciplinelor lor în
programul de studiu al elevilor. Mai mult, aceste discipline au
o anumită specificitate pentru care este nevoie a fi elaborate
programe de formare adaptate. Toți acești factori, alături de
factori

individuali,

contextuali

etc.

au

determinat

reprezentarea deficitară a acestor categorii de personal
didactic la mobilități COMENIUS. Dar trebuie mentionat faptul
ca participarea cadrelor didactice din domeniul educatiei
tehnologice la mobilitati internationale este bine reprezentata
in programul sectorial Leonardo da Vinci. De asemenea,
educația muzicală și educația plastică, alte discipline a căror
specific impune o organizare adaptată a programelor de
formare,

au

mai

puțini

reprezentanți

la

mobilitățile

internaționale în comparație cu alte discipline.
Cei mai mulți participanți la programele internaționale predau
o singură disciplină, iar cei care asigură educație și formare la
patru discipline sau mai mult sunt, în general, cadre didactice
care predau în învățământul special. Sunt situații în care
cadrele didactice predau două sau trei discipline, acestea fiind,
în general, din aceeași arie currciulară, iar dezvoltarea
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competențelor profesionale poate fi utilizata în beneficiul
activităților didactice de la toate disciplinele pe care le predă
cadrul didactic.

3. EXPERIENȚA PARTICIPĂRII LA ACȚIUNILE COMENIUS
Participarea la acțiuni COMENIUS constituie o experiență care,
pe lângă plusul de informație și dezvoltare de competențe pe
care îl aduce, este o oportunitate pentru dezvoltarea de rețele
profesionale în rândul cadrelor didactice, la nivelul întregii
Europe. Indiferent de acțiunile concrete desfășurate în cadrul
mobilității internaționale, de locul de desfășurare și de durată,
acest gen de programe de dezvoltare profesională are meritul
de a da participanților posibilitatea interacțiunii cu colegi din
alte sisteme de învățământ, de a schimba informații și
experiențe. Aceste acțiuni constituie, pe de o parte, un bun
mijloc prin intermediul căruia să se realizeze transfer de
cunoaștere/bune

practici

între

cadre

didactice

care

funcționează în diferite sisteme de învățământ, iar pe de altă
parte, este un punct de plecare pentru dezvoltarea de
parteneriate internaționale.
Participarea la acțiunea COMENIUS nu are restricții cu privire
la numărul de participări. Există cadre didactice pentru care
experiența acumulată în urma participării la o mobilitate
internațională constituie o premisă pentru o nouă experiență
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de acest gen. Cei mai mulți dintre respondenți au avut, însă, o
singură experiență de genul acțiunii COMENIUS.
Tabel 3. Participarea la acțiuni COMENIUS
Număr participări
o participare
două sau mai multe
participări
NR
Total

•

Număr cadre didactice
participante
1108
33

%
95.3
2.8

22
1163

1.9
100.0

Tipuri de acțiuni

Participarea la acțiuni COMENIUS constă într‐o serie de
activitati care vizează fie dezvoltare de cunoaștere, fie
dezvoltare de capacități, competențe, fie diseminare de
informații. Toate aceste acțiuni sunt încurajate a fi realizate
prin intermediul mobilităților internaționale. Achizițiile la nivel
informațional sunt cel mai des întâlnite în rândul participan‐
ților la acțiunile COMENIUS și se realizează pe de o parte prin
intermediul cursurilor generale, pe de altă parte, prin
intermediul cursurilor de limbă. Pentru cursuri generale au
optat trei sferturi dintre participanți și care au avut ca suport
informațional fie tematici de interes general la nivelul
sistemului de învățământ, tematici transversale, fie au oferit
informații

specializate

pe

o

anumită

componentă a sistemului de educație.
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disciplină

sau

Tot în categoria programelor internaționale care vizează
dezvoltarea cunoașterii se înscriu cursurile de limbă care se
divid în două componente principale. Pe de o parte, sunt
cursurile de limbă special destinate profesorilor de limbi străine
și care urmăresc transmiterea de metode noi, inovatoare de
studiere a limbilor moderne. Axate în special pe didactica
disciplinei, aceste cursuri au grupul țintă bine delimitat. Pe de
altă parte, sunt cursurile de limbă destinate tuturor cadrelor
didactice și al căror rezultat este dezvoltarea competențelor
personale de comunicare și lucru într‐o limbă străină.
Studii referitoare la nevoia de dezvoltare profesională a
cadrelor didactice au evidențiat, printre preocupările cadrelor
didactice, utilitatea învățării unei limbi străine, în special a
limbii engleze. Această nevoie nu are limitări legate de
disciplina predată sau de nivelul de educație la care activează
cadrul didactic, și este argumentată prin deschiderea către
surse de documentare în domeniul educației în general sau al
specialității predate, precum și prin legătura directă cu
competențele TIC a căror dezvoltare este facilitată de
cunoașterea limbii engleze. Cadrele didactice care au optat
pentru cursuri de limbă în cadrul acțiunilor COMENIUS la care
au participat au o pondere cu mult mai mică decât cei care au
optat pentru cursuri generale (19.3%, față de 75.4%), dar
semnificativ mai ridicate decât colegii care au optat pentru job
shadowing sau seminarii/conferințe. Cadrele didactice care au
participat la două sau mai multe acțiuni COMENIUS nu s‐au
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limitat la același tip de curs, ci au corelat cursurile generale cu
cele de limbă, și mai puțin cu celelalte tipuri de activități (job
shadowing sau conferințe).
Participarea la mobilități internaționale prin intermediul
programelor COMENIUS dă posibilitatea participanților de a
desfășura activități practice, aplicate prin intermediul
acțiunilor de tipul job shadowing. Aceste acțiuni presupun
implicarea directă a participanților în ateliere de lucru,
laboratoare, centre de cercetare etc. și învățarea prin
participare. Doar 1.2% dintre participanții la acțiunile
COMENIUS au beneficiat de mobilități care au susținut acest
gen de activitate. Slaba reprezentare a acestui gen de
activitate nu se datorează lipsei de interes a cadrelor didactice
pentru activități aplicate, practice, ci, mai curând, limitărilor
legate de comunicarea într‐o limbă străină. Participarea la
activități de genul job shadowing presupune competențe de
comunicare în limba țării în care se desfășoară mobilitatea
atât pentru o bună înțelegere a activității desfășurate de către
echipa gazdă de profesioniști, cât și pentru desfășurarea de
activități alături de aceasta. Pentru acest gen de acțiuni sunt
avantajați profesorii de limbi moderne, dar beneficiarii
acestora

sunt

reprezentați,

chiar

dacă

în

ponderi

nesemnificative, și de cadre didactice care predau în
învățământul primar și preșcolar sau care predau discipline din
trunchiul comun (matematică, istorie).
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De o bună cunoaștere a unei limbi străine au nevoie și cadrele
didactice care optează pentru participarea la seminarii sau
conferințe.

Aceste

acțiuni

care

vizează,

în

principal,

diseminarea de cunoștințe, trebuie să se bazeze pe fluență în
comunicarea în limba de lucru a seminarului/conferinței la
care participă cadrul didactic. Limitative din această
perspectivă, aceste acțiuni sunt, totuși, mai bine reprezentate
decât cele care presupun munca efectivă într‐o echipă de
specialiști din țara gazdă. 3.4% dintre beneficiarii acțiunilor
COMENIUS au participat la seminarii sau conferințe, diferența
față de participările la activități de tipul job shadowing în
favoarea seminariilor/conferințelor fiind favorizată de gradul
mai crescut de generalitate al acestui tip de activitate.
Participanții la două sau mai multe acțiuni COMENIUS au
combinat, de regulă, un curs general cu un curs de limbă sau
cu un seminar/conferință. Reprezentarea acestora în cadrul
participanților la acțiuni COMENIUS nu este semnificativă din
punct de vedere statistic, motiv pentru care nu aprofundăm
analiza.
Tabel 4. Participanți la acțiuni Comenius, pe tipuri de acțiuni
Acțiunea COMENIUS IST
curs general
curs de limbă
job shadowing
seminar/conferință
NR
Total participanți

N
877
225
14
40
29
1163

%
75.4
19.3
1.2
3.4
2.5
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•

Perioada de desfășurare și durata acțiunilor COMENIUS

Participarea la programe COMENIUS a avut o tendință
ascendentă în perioada 2008‐2011, ceea ce ne determină să
afirmăm că acest gen de programe a avut impact pozitiv la
nivelul participanților, cu efecte asupra unor participări
ulterioare a acestora sau a încurajării colegilor de a participa la
acest tip de mobilități.
Tabel 5. Participanți la acțiuni COMENIUS, pe ani
Anul de desfățurare a acțiunii
COMENIUS
2008
2009
2010
2011
altă perioadă
Total participanți

Participanți la acțiuni COMENIUS
N
%
10
169
567
415
22
1163

0.9
14.5
48.8
35.7
1.9

Pentru anul 2011 gradul de participarea la acțiunile de
mobilități COMENIUS este influențat de faptul că o parte
dintre participanții din acest an nu beneficiaseră la momentul
aplicării chestionarului de programul de formare, motiv pentru
care nu și‐au putut exprima opinia față de mobilitatea
internațională și nu au fost înregistrați în baza noastră de date.
Remarcăm faptul că mulți beneficiari ai programelor
COMENIUS și‐au desfășurat mobilitatea în 2010, unii dintre ei
fiind la a doua experiență de acest gen după o participare la
acțiune în anul anterior. Acest fapt ne determină să
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considerăm că satisfacțiile la nivel profesional și personal au
fost consistente, determinând participarea la mobilități
internaționale doi ani consecutivi.
Participarea la programe internaționale de formare poate fi
uneori restricționată de structura anului școlar. Perioada de
desfășurare a programelor de formare, de orice tip, este o
temă des abordată în studiile referitoare la formarea
profesională continuă. În organizarea și desfășurarea
programelor de formare trebuie să se țină cont de structura
anului școlar, pentru ca participarea cadrelor didactice la
programe de formare să nu pericliteze buna desfășurare a
orelor de curs. Dacă programul de formare la care participă un
cadru didactic se desfășoară la nivel local, acest fapt nu
perturbă, în general, programul școlar, fiind programat după
orele de curs, la sfârșit de săptămână sau în vacanțele școlare.
Rezultatele de cercetare indică faptul că participarea la
mobilitățile COMENIUS are loc, în general, în perioade în care
activitatea didactică este întreruptă. Astfel, se înregistrează
participări susținute în perioada iulie‐septembrie (aproximativ
40% din totalul mobilităților), continuată până în octombrie,
facilitată probabil de vacanța de care beneficiază elevii din ciclul
primar și copiii din grădinițe și care dau posibilitatea deplasării
cadrelor didactice de la aceste niveluri de învățământ, la
programele de formare desfășurate în țări din UE. Vacanța de
Paște este și ea un moment bun pentru desfășurarea
mobilităților internaționale, fapt dovedit printr‐o participare
crescută la programe COMENSIUS în perioada aprilie‐mai.
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În cazul celorlalte luni ale anului, se observă faptul că acestea
sunt mai slab reprezentate. Participarea în alte perioade decât
vacanțele școlare este impusă de organizarea restrictivă ca
perioadă a unor programe de formare (in functie si de
necesitatile organizatorului de curs) și care nu dă cadrelor
didactice posibilitatea adaptării programului de formare la
structura anului școlar din România.
Durata acțiunilor COMENIUS este variabilă și adaptată
tematicii și obiectivelor programului de formare. Cei mai mulți
dintre beneficiarii mobilităților internaționale (două treimi) au
petrecut maximum o săptămână în țara gazdă. Deducem de
aici că multe mobilități se desfășoară pe perioade scurte de
timp, probabil determinate și de desfășurarea lor în vacanțele
scurte. Există stagii internaționale mai lungi de până la două
săptămâni sau chiar mai lungi, dar ai căror beneficiari sunt tot
mai slab reprezentați o dată cu creșterea perioadei de
derulare a programului.
Tabel 6. Durata activității de formare
Cadre didactice participante
N
%
767
66
239
20.6

Durată
Maximum o săptămână
Maximum
două
săptămâni
Două săptămâni și peste
151
13
NR
24
2.1
Total participanți
1163
Obs. 18 cadre didactice (1.6%) menționează că au participat la două
programe de formare, durata acestora fiind de 1‐2 săptămâni.
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Datele de cercetare indică faptul că între vârstă, gradul
didactic și durata mobilității există o legătură puternică. Astfel,
cu cât cadrul didactic va avea o vârstă mai înaintată și un grad
didactic mai mare, cu atât durata programului la care va
participa va fi mai redusă. Rezultă de aici că profesorii cu
vechime și experiență didactică substanțială agreează
programele intensive și, de regulă, focalizate pe o
problematică restrânsă. În contrapartidă, cadrele didactice
tinere sunt mai intreresate de programe de formare cu o
durată mai crescută, prin intermediul cărora să‐și sporească
achizițiile informaționale sau să‐și dezvolte competențele,
într‐un anumit domeniu.
4. MOTIVAȚIA PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL COMENIUS
Participarea cadrelor didactice la programe de formare
continuă, de orice tip, are la bază atât motive intrinseci care
țin de dorința de dezvoltare profesională și personală, cât și
motive extrinseci, în directă legătură cu acumularea de
credite, completarea dosarului personal pentru obținerea de
gradații de merit, ocuparea unor funcții de conducere în
cadrul sistemului de învățământ. Aceste motive au fost
identificate prin intermediul diferitelor studii desfășurate în
rândul cadrelor didactice, cu focalizare pe formarea
profesională continuă. Fiecare tip de program de formare are,
însă, specificul său, iar motivația participării la programele de
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formare urmează trendul general al motivației participării la
programe de formare continuă, dar survine și din
specificitatea fiecărui tip de program.
Participanții la acțiunile COMENIUS invocă, de regulă, mai
multe motive care au stat la baza deciziei de a participa la
mobilități internaționale. Doar o cincime dintre beneficiari
invocă un singur motiv și cei mai mulți (38.3%) menționează
câte trei motive care i‐au determinat să opteze pentru
programele de formare internaționale. Trei sferturi dintre
participanții la mobilitățile internaționale invocă maximum trei
motive care au favorizat participarea la acțiuni COMENIUS,
fapt ce demonstrează o concentrare a argumentelor în
favoarea participării la formare, rezultată din analiza
aprofundată a beneficiilor formării și a ofertelor de formare.
Motivele care au susținut participarea la programe
internaționale de formare au fost atât de ordin intrinsec
(dorința de dezvoltare profesională și personală, dezvoltarea
de legături cu colegii din alte țări, atractivitatea tematicii), cât
și de ordin extrinsec (condițiile de organizare, calitatea
furnizorului). Principalul argument invocat de participanții la
acțiunile COMENIUS vizează dezvoltarea profesională și
personală (79.1%). Este unul dintre principalele argumente în
favoarea participării la programe de formare, identificat și cu
prilejul altor studii focalizate pe problematica formării
profesionale continue.
În această categorie motivațională intră atât dezvoltarea
profesională (în egală măsură, cunoștințe și abilitati) care se
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realizează în conformitate cu evoluțiile din domeniul științelor
educației, cât și dezvoltarea personală care s‐ar constitui într‐o
plus valoare cu impact direct și imediat asupra calității activității
didactice desfășurate și a rezultatelor învățării. Printre cele mai
des invocate elemente ale dezvoltării profesionale invocate de
participanții la programele de formare identificăm: învățarea
noilor metode de predare‐învățare‐evaluare experimentate și
utilizate la nivel european. Există și în ofertele naționale și
locale de formare continuă destinate profesorilor programe de
formare centrate pe metodele interactive de predare‐învățare,
dar în argumentele profesorilor participanți la mobilități
internaționale se menționează învățarea acestor metode în
cadrul sistemelor europene de învățământ, prin interacțiune cu
profesori din alte țări.
Tot în domeniul dezvoltării profesionale, dar numai pentru
categoria profesorilor de limbi moderne, intră dezvoltarea
cunoștințelor și a abilitatilor de comunicare în limba pe care o
predau, asociat cu îmbogățirea cunoașterii culturii și civilizației
țării/țărilor în care se vorbește limba pe care o predau acești
profesori. Pentru profesorii care predau toate celelalte
discipline, învățarea unei limbi străine este menționată printre
elementele a fi atinse la nivelul dezvoltării personale.
Nu de puține ori, tot în categoria competențelor profesionale
sunt invocate cunoștințe despre pedagorii alternative și
dezvoltarea capacităților de lucru cu copii cu CES. În acest
sens, sisteme de învățământ care promovează educația
incluzivă cum ar fi cel din Austria, cel din Franța sunt cadre
recunoscute pentru acumulare de cunoaștere și dezvoltare de
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competențe de lucru cu elevii în această componentă încă
deficitară la nivelul sistemului de învățământ românesc.
Tabel 7. Motivația participării la acțiuni COMENIUS
Participanți la acțiuni
COMENIUS
Motive
atractivitatea tematicii
calitatea furnizorului
dezvoltarea de legături cu colegi din alte țări
condițiile de organizare
dezvoltarea profesională și personală
alte motive
NR
Total participanți

N
881
273
733
177
920
17
31
1163

%
75.8
23.5
63
15.2
79.1
1.5
2.7

Ca procentaj, nu departe de motivația dezvoltării profesionale
și personale se află atractivitatea tematicii programului de
formare (75.8%). Prin însuși cadrul de desfășurare, experții
implicați și abordarea din perspectiva altor sisteme europene
de învățământ, aceste programe de formare devin atractive.
Mai mult, programele desfășurate în alte țări oferă cunoaștere
în problematici mai puțin dau deloc abordate în cadrul
ofertelor de formare de la nivel național sau local.
Tot la nivelul motivației referitoare la atractivitatea tematicii
programului de formare se regăsesc teme transversale ale
sistemului de educație cum ar fi cele legate de incluziunea
grupurilor defavorizate, a imigranților, valorizarea conceptului
de educație de calitate în accepțiunea Consiliului Europei,
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combaterea și prevenirea comportamentelor deviante la
nivelul școlii, promovarea învățării permanente și strategii
eficiente de stimulare a învățării pe parcursul întregii vieți.
Cea de‐a treia categorie motivațională face referire la
posibilitatea dezvoltării de legături cu colegii din alte țări
(63%). La nivelul acestei categorii regăsim, pe de o parte,
intenția de a cunoaște colegi din alte țări și activitatea lor
didactică, în scopul schimbului permanent și eficient de
informații care să le îmbunătățească activitatea la clasă. Pe de
altă parte, dezvoltarea de legături cu colegii din alte țări este
un bun punct de pornire pentru dezvoltarea de programe și
proiecte cu colegi/instituții din alte țări. Câștigul principal al
acestor parteneriate este constituit de transferul de
cunoaștere și implementarea informațiilor în spațiul
românesc, în manieră adaptată specificului național. Interesul
cadrelor didactice pentru dezvoltarea de legături și
parteneriate cu colegii din alte țări este o dovadă a faptului că
profesorii au conștientizat importanța schimbului de
informații în folosul progresului cunoașterii.
La nivelul acestor trei motive principale care au favorizat
participarea la acțiuni COMENIUS a cadrelor didactice, există
câteva diferențe identificabile prin introducerea în analiză a
variabilelor mediu de rezidență, tipul instituției școlare, grad
didactic, tipul de acțiune sau durata programelor la care au
participat.
Mediul de rezidență nu aduce diferențe mari între cele două
categorii de personal didactic pe care le definește. Atât
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profesorii care predau în mediul urban, cât și cei care predau
în mediul rural au avut aceleași motivații pentru participarea
la acțiuni COMENIUS. Cu toate acestea, o diferență sensibilă
este identificată la nivelul primelor două categorii de motive –
dezvoltarea profesională și personală pe de o parte,
atractivitatea tematicii pe de altă parte. Astfel, în timp ce
cadrele didactice din mediul rural sunt mai puternic motivate
să participe la aceste programe în interesul dezvoltării
capacităților profesionale și personale, cadrele didactice din
urban sunt mai curând motivate de tematica abordată.
Această mică diferență apare, probabil, datorită accesului mai
rapid la informații a celor din urban, a diferitelor abordări la
nivelul programelor de formare, a posibilităților de dezvoltare
de competențe și, de aici, o selectivitate mai crescută în
alegerea programului de formare conform unor tematici
prestabilite. Dezvoltarea de legături cu colegii din alte țări
există, invariabil, în intenția cadrelor didactice oricare ar fi
mediul în care își desfășoară activitatea.
În funcție de tipul instituției în care funcționează cadrele
didactice, diferențele înregistrate sunt punctuale, pe categorii
specifice de personal, fără a fi înregistrate abateri
semnificative de la medie care să necesite investigații
suplimentare. Remarcăm, la nivel motivațional, intenția
cadrelor didactice din SAM‐uri și din școli speciale de a‐și
dezvolta competențe profesionale și personale, mai mult
decât colegii lor din celelalte instituții de învățământ care au
avut reprezentanți la programele de formare. Această dorință
de dezvoltare profesională și personală a celor două categorii
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de personal didactic se justifică prin oferta deficitară de
programe destinate cadrelor didactice care lucrează cu elevii
cu CES pe fondul unei nevoi crescute de dezvoltare a
competențelor de lucru cu acești copii la toate cadrele
didactice, având în vedere măsura legislativă europeană de
includere în învățământul de masă a copiilor cu CES.
În plus, diversificarea nevoilor de învățare, dar și a metodelor
și instrumentelor de lucru cu acești copii, determină o dorință
crescândă în rândul cadrelor didactice care lucrează exclusiv
cu acești copii să‐și dezvolte în special competențele
profesionale. Cadrele didactice din SAM‐uri resimt cel mai
mult nevoia de dezvoltare profesională în didactica și
specialitatea disciplinelor. Și aici sistemul de formare
profesională continuă din România este deficitar, acțiunile
COMENIUS fiind o oportunitate de compensare a acestui
deficit. Cu excepția mai sus menționată, cadrele didactice
înregistrează aceleași regularități la nivel motivațional, oricare
le‐ar fi instituția în care activează. Singurii care se disting sunt
beneficiarii din ISJ‐uri, Palate ale Copiilor și CCD‐uri, care sunt
într‐o măsură mai ridicată interesați de tematica programelor
de formare, în defavoarea dezvoltării de legături cu colegi din
alte țări.
Cât privește diferențierea cadrelor didactice după gradul
didactic deținut, nu există variații semnificative cu privire la
categoria motivațională care a determinat participarea la
acțiuni COMENIUS.
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Tabel 8. Principalele trei motive pentru alegerea programului
de formare, pe medii, tipul școlii și grad didactic

Mediul
de
rezidență

Urban
Rural
Total

Tipul de
instituție

Grădiniță
Scoala
generala/Scoal
a cu clasele I‐
VIII
Scoala de Arte
si Meserii
Liceu
Scoala pentru
elevi cu nevoi
speciale
Altele (ISJ, CCD,
Palatul copiilor,
etc)
Total

Grad
didactic
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fără grad
didactic,
profesor
debutant
definitivat
grad II
grad I
Total

Dezvoltarea
profesională
și personală

Atractivitate
a tematicii

N
880
162
104
2
39
327

%
84.5
15.5
100.
0
4.3
35.7

N
756
118
874

%
86.5
13.5
100.0

Dezvoltare
a de
legături cu
colegi din
alte țări
N
%
621 85.3
107 14.7
728 100.0

33
299

3.8
32.7

34
252

4.7
34.5

9

1

6

0.7

6

0.8

463
38

50.6
4.2

469
31

53.5
3.4

387
25

53
3.4

39

4.3

39

4.3

27

3.7

915

100.
0
4.9

877

100.0

731

100.0

51
222
228
543
104
4

21.3
21.8
52
100.
0

4.9

4.9

43
174
193
465

19.9
22.1
53.1

36
146
166
381

20
22.8
52.3

875

100.0

729

100.0

Din perspectiva tipului de acțiune la care au participat cadrele
didactice, există diferențe semnificative la nivel motivațional
doar între profesorii care optează pentru job shadowing și
ceilalți colegi. Prin specificul lor, aceste tipuri de acțiuni
încurajează activități practice, lucru efectiv în diferite instituții
pentru care cadrele didactice au competențele necesare.
Această categorie de profesori, puțin numeroasă de altfel,
este motivată de dezvoltare personală și profesională în
primul rând, dar și de dezvoltarea de legături cu colegi din alte
țări, în vederea dezvoltării de parteneriate viitoare. Toate
celelalte tipuri de acțiuni respectă, la nivel motivațional,
regularitatea stabilită per ansamblul participanților la formare.
La fel se întâmplă și în cazul duratei programului de formare
care nu este favorizată de un motiv sau altul din categoria
motivațională care susține participarea la acțiuni COMENIUS.
Există o serie de alte motive care au stimulat participarea la
acțiuni COMENIUS a cadrelor didactice. Printre acestea
amintim: calitatea furnizorului de formare, condițiile de
organizare și desfășurare a programului de formare. Ponderea
cadrelor didactice care menționează aceste motive este mai
puțin mică și se asociază, în general, cu cel puțin unul dintre
cele trei motive principale mai sus menționate. În categoria
alte motive au fost menționate, mai curând, interesele
turistice, dimensiunea europeană a programului de formare și,
izolat, sursa suplimentară de finanțare.
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5. OFERTA DE FORMARE COMENIUS
Tematica programelor de formare constituie unul dintre
principalele argumente în favoarea participării la acțiuni
COMENIUS, aceasta fie în condițiile în care nu există la nivel
național sau județean o tematică asemănătoare, fie în
condițiile în care există programe cu tematică asemănătoare,
dar cadrele didactice resimt nevoia unei „abordări europene”
asupra tematicii respective.
Există, însă, și cadre didactice care au luat decizia de a
participa la mobilitățile internaționale fără a se informa despre
oferta de formare de la nivel național sau județean, cu privire
la ariile tematice de interes pentru ei. În această categorie
regăsim cadre didactice care, pe lângă dorința de dezvoltare
profesională și personală, au fost motivate în alegerea lor de a
participa la o acțiune COMENIUS, de „valoarea europeană
adăugată”, de posibilitatea de a vizita o altă țară și instituții
din alte sisteme de învățământ, precum și susținerea
financiară acordată.
În cazul multor participanți la acțiuni COMENIUS, decizia de a
candida a fost luată pe fondul inexistenței la nivel național sau
local, a unei oferte de formare apropiată ca tematică, de cea
urmată în cadrul programului. 80% dintre beneficiarii
mobilităților internaționale COMENIUS nu ar fi putut beneficia
în context național de informațiile obținute la programele la
care au participat. Tematici care ar fi putut fi regăsite în țară,
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în cadrul ofertelor de formare, sunt slab reprezentate, doar
4% dintre beneficiari luând decizia de a participa la programe
internaționale în condițiile existenței unor programe apropiate
ca tematică, în țară. Pentru aceștia, câștigul informațional este
plasat în contex european și completat de intenția dezvoltării
de rețele profesionale în vederea implementării unor proiecte
viitoare în contexte internaționale.
Datele de cercetare indică și o categorie a cadrelor didactice
participante la mobilități internaționale care nu s‐a informat
despre existența tematicilor asemănătoare la nivel național sau
județean. Ponderea acesteia în totalul beneficiarilor este de
aproximativ 13% și este formată, în general, din profesori
interesați de transferul în sistemul de învățământ românesc a
practicilor și experiențelor de succes deja testate și
implementate la nivelul altor sisteme de învățământ europene.
Tabel 9. Existența ofertei de formare la nivel
național/județean, apropiată ca tematică
Cadre didactice participante la acțiuni
COMENIUS
DA
NU
Nu știu
NR
Total

N
46
931
152
34
1163

%
4.0
80.1
13.1
2.9
100.0
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Introducerea în analiza noastră a variabilei mediu de rezidență
a școlilor în care funcționează participanții la mobilitățile
internaționale aduce un plus de cunoaștere, la nivelul
categoriei de profesori care afirmă că în momentul participării
la formare existau la nivel național sau județean programe cu
tematici asemănătoare.
În cadrul celor două categorii mai numeroase ale acestei
secțiuni, nu există variații între profesorii din rural și cei din
urban. Remarcăm, însă, faptul că profesorii din rural afirmă că
existau și în țară programe de formare cu tematică
asemănătoare, în momentul deciziei de a participa la un
program de formare internațional. Deducem, de aici, două idei
de bază: pe de o parte, la nivelul mediului rural informația
circulă mai repede având în vedere faptul că, în general, școlile
au efective de personal didactic mai puțin numeroase, de unde
relații mai bune de cooperare între profesori și circulația mai
rapidă a informației; pe de altă parte, susținerea financiară
acordată

îi

determină

să

opteze

pentru

porgramele

internaționale, chiar dacă au tematică asemenătoare cu unele
programe din țară, dar pentru care trebuie să angajeze personal
cheltuieli importante pentru transport, cazare etc. Mai mult,
perioada de desfășurare a programelor naționale/județene
restricționează cadrelor didactice din rural posibilitatea
participării datorită timpului considerabil necesar deplasării la
centrul de formare sau a suprapunerii cu orele de curs.
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Luând în considerare tipul de acțiune, remarcăm faptul că
activitățile de tip job shadowing nu înregistrează efective
semnificative pe nici una dintre componentele de interes. La
nivelul celorlalte tipuri de acțiuni, reține atenția participarea la
seminarii și conferințe. Rezultatele analizei nu surprind, însă,
foarte

mult,

știut

fiind

faptul

că

participarea

la

seminarii/conferințe internaționale este mult mai puternic
valorizată la evaluări decât participarea la acțiuni similare
organizate și desfășurate la nivel național sau local. Sunt
situații în care cadrele didactice nu se informează despre
posibilitatea diseminării cunoașterii sau rezultatelor unor
proiecte la nivel național în cadrul unor seminarii/conferințe/
workshop‐uri, având la bază argumente similare celor care
afirmă că există acțiuni similare în țară, dar preferă experiența
internațională, în acest sens.
Cât privește oferta de formare cu un curriculum asemănător la
nivel național/județean, celui urmat prin acțiunea COMENIUS,
răspunsurile sunt similare: cei mai mulți dintre participanți
afirmă că în momentul deciziei de a aplica pentru o mobilitate
internațională, la nivel național sau județean nu exista în
oferta de formare un program cu un curriculum asemănător
(73.3%). Doar 3% dintre participanții la acțiuni COMENIUS
indică faptul că ar fi găsit și în țară un program care să aibă un
curriculum asemănător, ceea ce indică în mod fără echivoc
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valoarea adăugată deosebită pe care o oferă experiența de
formare specifică mobilităților COMENIUS.
Tabel 10. Existența ofertei de formare la nivel
național/județean, cu un curriculum asemănător
Cadre didactice participante la
acțiuni COMENIUS
N
%
36
3.1
853
73.3
235
20.2
39
3.4
1163
100.0

DA
NU
Nu știu
NR
Total

Regularitatea identificată între afirmațiile cu privire la oferta
de formare, din perspectiva tematicii și din perspectivă
curricululară,

induce

o

regularitate

și

a

(in)varianței

determinate de variabilele anterior incluse în studiu. Pentru a
ne asigura de acest fapt, am inclus în analiză corelația dintre
cele două categorii de răspunsuri, observând faptul că peste
70% dintre cei care afirmă că știu despre existența ofertelor
asemănătoare ca tematică, au cunoștințe și despre programe
cu un curriculum asemănător. În cazul celor care nu au
cunoștințe despre aceste aspecte, rata de răspuns identic este
de peste 96%.
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6. FINANȚAREA PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL DE FORMARE
COMENIUS
Sprijinul financiar oferit în cadrul Acțiunii Comenius este un
criteriu important pentru beneficiari în decizia de a urma un
program de formare. După cum se poate observa în Tabelul
11, peste 90% dintre respondenți indică faptul că s‐au bazat
pe acest sprijin în decizia de a candida. Proporția celor pentru
care grant‐ul oferit în cadrul Acțiunii nu este important pentru
participarea la program este sub 5%, apropiată de cei care nu
au oferit un răspuns la această întrebare.
Tabel 11. Contribuția grant‐ului Comenius la decizia de a
urma programul de formare
Cadre didactice participante la
acțiuni COMENIUS
N

%

DA

1061

91.2

NU

52

4.5

NR

50

4.3

1163

100.0

Total

Oportunitatea de a obține un grant care să acopere costurile
legate de participarea la programul de formare este
importantă indiferent de tipul de acțiune COMENIUS la care se
participă (curs general, curs de limbă, seminar/conferință sau
job shadow‐ing). Cum ne așteptam, numărul celor care nu
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depind de acest sprijin crește direct proporțional cu gradul
didactic deținut. Astfel, după cum se observă în Tabelul 12,
numărul respondenților care dețin gradul didactic I au cea mai
mare pondere în totalul celor care indică faptul că grant‐ul
COMENIUS nu a contribuit decisiv la decizia de a urma
programul de formare.
Tabel 12. Opinii privind contribuția grant‐ul Comenius la
decizia de a urma programul de formare, pe grade didactice
Grant‐ul Comenius a
contribuit la decizia de a
urma programul de formare?
Grad
fără grad didactic,
didactic profesor debutant
detinut: definitivat
grad II
grad I
Total

DA

NU

Total

52

2

54

222
236
546
1056

11
9
29
51

233
245
575
1107

De asemenea, majoritatea beneficiarilor care afirmă că grantul
nu este important pentru decizia de a participa la programul
de formare au peste 30 de ani, predau la școli generale sau la
liceu și sunt din mediul urban (81%), păstrându‐se relativ
constantă distribuția pe medii de rezidență a răspunsurilor la
acest item.
Rezultatele de cercetare indică faptul că există un grad înalt de
satisfacție a beneficiarilor în ceea ce privește valoarea grant‐
ului obținut, cu atat mai mult cu cat, datorita proiectului
finantat din fonduri FSE‐POSDRU, valoarea totala a grantului
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cumulat a fost sensibil mai mare decat cea pe care au avut‐o
participantii la cursuri Comenius in 2007 si 2008. Astfel, peste
95% dintre aceștia consideră că sprijinul financiar a fost
suficient în mare sau foarte mare măsură pentru o participare
de succes la programul de formare urmat ‐ Tabel 13. Ponderea
celor care cred că acest sprijin nu a asigurat decât într‐o
măsură redusă o participare de succes este mai mică de 5%
din totalul populației investigate, această categorie fiind
reprezentată relativ similar pe medii de rezidență, vârste sau
grad didactic.
Tabel 13. Opinii privind măsura în care grant‐ul Comenius a
fost suficient pentru o participare de succes la programul de
formare urmat
Cadre didactice
participante la acțiuni
COMENIUS
în foarte mare masură
în mare masură
în mică măsură
Total
NR
Total

N
459
611
53
1123
40
1163

%
39.5
52.5
4.6
96.6
3.4
100.0

Analiza răspunsurilor pe tipuri de acțiune demonstrează faptul
că numărul cel mai ridicat de beneficiari care consideră că
grantul Comenius a fost într‐o mică sau foarte mică măsură
suficient îl regăsim în cazul participanților la cursuri generale,
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urmați de participanții la cursuri de limbă ‐ Tabel 14. Se poate
remarca și faptul că toți participanții la seminarii/conferințe
cât și la programe tip job‐shadowing consideră grant‐ul
suficient. În interpretarea acestor rezultate trebuie să ținem
seama, însă, de faptul că ponderea participanților la aceste
acțiuni COMENIUS IST este sensibil mai redusă în comparație
cu celelalte.
Tabel 14. Opinii privind măsura în care grant‐ul Comenius a
fost suficient pentru o participare de succes la programul de
formare urmat pe tip de acțiune

Acțiunea
COMENIUS
IST la care
ați
participat
a constat
în
Total

curs general
curs de limbă
job shadowing
seminar/conferință

Grantul Comenius a fost
suficient?
în mică
în
și
foarte
foarte
mare
în mare
mică
măsură
măsură
măsură
349
469
43
85
114
10
5
4
0

Total
861
209
9

13

18

0

31

452

605

53

1110

Importanța sprijinului financiar acordat prin programul
COMENIUS este demonstrată și de faptul că peste o treime
dintre actorii investigați indică faptul că, în trecut, au
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întâmpinat obstacole legate de limitări bugetare în cazul
participării la programe de formare similare ‐ Tabel 15. În
condițiile reducerii salariilor tuturor angajaților din sectorul
public în 2009, este foarte probabil ca limitările bugetare ale
unei importante categorii de cadre didactice să se mențină,
dacă nu chiar să se accentueze.
Tabel 15. Obstacole legate de limitări bugetare privind
participarea la programe de formare similare
Cadre didactice participante
la acțiuni COMENIUS
DA
NU
Total
NR
Total

N
373
722
1095
68
1163

%
32.1
62.1
94.2
5.8
100.0

Aceste obstacole sunt indicate, în egală măsură, de beneficiarii
din mediul urban și cel rural. De asemenea, nu par influențate
de vârstă, gradul didactic deținut, tipul școlii sau de tipul de
acțiune la care s‐a participat (Tabel 16). Această stare de fapt
demostrează că insuficiența resurselor financiare pentru
investița în formarea profesională este o realitate în întreg
sectorul de educație și formare inițială și nu este specifică doar
anumitor categorii.
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Tabel 16. Obstacole legate de limitări bugetare privind
participarea la programe de formare similare pe tipuri de
acțiune
Acțiunea Comenius IST la care ați participat
a constat în
curs
curs
de
job
seminar/
general limbă shadowing conferință
În trecut, ați
întâmpinat
obstacole
legate de
limitări
bugetare,
atunci când ați
încercat să
participați la
programe de
formare
similare?
Total

Total

DA

288

70

2

10

370

NU

551

134

7

21

713

839

204

9

31

1083

Din această perspectivă, programul COMENIUS reprezintă, cu
siguranță, una dintre cele mai importante inițiative privind
susținerea mobilității și a formării profesionale continue a
cadrelor didactice din sistemul de învățământ de nivel
preuniversitar. Programul facilitează accesul la experiențe de
formare importante, apreciate de beneficiari (după cum am
văzut în capitolele anterioare), dar și oferă un ajutor
substanțial în ceea ce privește acoperirea costurilor participării
la aceste programe. Datele de cercetare indică faptul că în
absența acestui ajutor, o proporție semnificativă de potențiali
beneficiari nu ar putea să urmeze aceste programe. Această
concluzie este susținută și de opiniile beneficiarilor privind
ajutorul financiar suplimentar acordat prin proiectul FSE, după
cum se va vedea în capitolul următor.
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7. SPRIJINUL FINANCIAR SUPLIMENTAR FSE‐POSDRU prin
proiectul „Schema de susținere complementară a mobilității
europene a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar beneficiare ale Programului de Învățare pe Tot
Parcursul Vieții (Life Long Learning)” ID 1905
O proporție foarte mare dintre beneficiarii investigați
consideră faptul că finanțarea suplimentară prin programul
FSE este importantă sau foarte importantă în timp ce sub 1%
dintre beneficiarii investigați indică faptul că inițiativa Agenției
de a asigura o finanțare suplimentară este puțin sau deloc
importantă pentru participarea la mobilitățile Comenius

‐

Tabel 17. Aproximativ 4,5% dintre respondenți nu au răspuns
sau au indicat că nu pot răspunde la această întrebare.
Tabel 17. Opinii ale beneficiarilor privind inițiativa Agenției
de asigurare a unei finanțări suplimentare a mobilităților
Comenius din fonduri FSE‐POSDRU
Foarte importantă
Importantă
Puțin importantă
Deloc importantă
Nu știu
NR
Total

N
1041
69
2
1
3
47
1163

%
89.5
5.9
0.2
0.1
0.3
4.0
100.0

49

Desprindem din această situație concluzia că larga majoritate
a beneficiarilor de mobilități COMENIUS cunoaşte și apreciază
inițiativa Agenției. Beneficiarii au indicat în cadrul investigației
noastre și faptul că principala sursă de informare privind
această inițiativă este site‐ul ANPCDEFP (peste 60% dintre res‐
pondenți indicând această sursă), în acest spațiu virtual fiind
disponibile toate detaliile necesare. După cum se poate obser‐
va în tabelul de mai jos, într‐o măsură mai redusă sunt indi‐
cate și alte surse precum colegii (15%), activitățile de informa‐
re ale ISJ (8%), buletinul electronic informativ și activitățile de
informare ale Agenției (aproximativ 5%).
Tabel 18. Opinii ale beneficiarilor privind principalele surse
de informare privind această inițiativă
Cadre didactice participante la acțiuni
COMENIUS

Surse de
buletin electronic
informare ANPCDEFP
site LLP, ANPCDEFP
brosuri
activitati informare
ANPCDEFP
alte activitati
informare ISJ
colegi
alte surse
NR
Total

50

N

%

64

5.5

698
1

60.0
0.1

63

5.4

98

8.4

177
14
48
1163

15.2
1.2
4.1
100.0

Datele de cercetare indică și faptul că informarea cu ajutorul
Internetului este utilizată încă într‐o măsură mai redusă în
cazul beneficiarilor din mediul rural, cel mai important rol în
acest caz avându‐l activitățile de informare inițiate de ISJ,
alături de informațiile oferite de colegi. De asemenea, se
observă o serie de diferențe între modalitățile de informare în
funcție de vârstă și grad didactic.
Investigația realizată în rândul beneficiarilor mobilităților
COMENIUS indică și faptul că peste 90% dintre participanți
cred că finanțarea suplimentară FSE, care a acoperit costurile
de transport și taxa de curs, este foarte importantă ‐ Tabel 19.
Ponderea celor care o consideră puțin sau deloc importantă,
ca și cea a celor care nu pot răspunde este mai mică de 1%.
Tabel 19. Opinii ale beneficiarilor privind importanța
finanțării obținute din sursa suplimentară FSE‐POSDRU
Cadre didactice participante la
acțiuni COMENIUS

Foarte importantă
Importantă
Puțin importantă
Deloc importantă
Nu știu
NR
Total

N
1011
98
1
1
2
50
1163

%
86.9
8.4
0.1
0.1
0.2
4.3
100.0
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Importanța pentru beneficiari a sprijinului oferit prin proiectul
FSE –POSDRU este demonstrată, în mod explicit, de ponderea
foarte ridicată a celor care consideră că, în absența ajutorului
oferit de proiectul FSE nu ar fi participat la programul de
formare ales ‐ Tabel 20. Practic doi beneficiari din trei susțin
această opinie în timp ce ponderea celor care consideră că ar
fi participat chiar și fără acest ajutor este redusă (sub 7%). De
asemenea, aproximativ o cincime dintre cei investigați nu pot
să răspundă la această întrebare, situație ce se explică prin
posibilitatea incertă de a găsi o sursă de finanțare alternativă.
Tabel 20. Opinii ale beneficiarilor privind participarea la
stagiul de formare ales, în absența ajutorului suplimentar
oferit prin proiectul FSE POSDRU „Schema de susținere com‐
plementară a mobilității europene a cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar beneficiare ale Programului de
Învățare pe Tot Parcursul Vieții (Life Long Learning)” ID 1905

DA
NU
Nu știu
NR
Total

Cadre didactice participante la acțiuni
COMENIUS
N
%
73
6.3
800
68.8
239
20.6
51
4.4
1112
100.0

Datele de cercetare indică faptul că beneficiarii din mediul
rural, cu vârstă sub 30 de ani și care au definitivatul indică în
cea mai redusă măsură posibilitatea de participare la stagiul
de formare ales în absența sprijinului suplimentar FSE. Pe tip
de acțiune, participanții la cursurile de limbă indică cu
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frecvența cea mai ridicată participarea la stagiu, chiar în
absența acestui sprijin suplimentar (aproximativ 8%).
Este interesant de observat și faptul că importanța ajutorului
suplimentar este subliniată de participanții la mobilități
indiferent de durata activității de formare la care au participat.
Astfel, după cum se observă în tabelul de mai jos, atât în cazul
activităților de maximum o săptămână, cât și a celor cu o
durată de două săptămâni sau peste ponderea celor care ar fi
putut să‐și susțină exclusiv prin eforturi proprii participarea la
stagiu este relativ constantă (6‐8% din totalul beneficiarilor
investigați).
Tabel 21. Opinii ale beneficiarilor privind participarea la
stagiul de formare ales în absența sprijinului FSE ‐POSDRU, în
funcție de durata activității de formare

În absența acestui
ajutor, ați fi
urmat totuși
stagiul de
formare ales?
Total

DA
NU
Nu
știu/NR

Durata activității de formare
maximum mai puțin
două
o
de două săptămâni
săptămână săptămâni și peste
49
17
6
519
172
101

Total
72
792

167

38

32

237

735

227

139

1101

Nu în cele din urmă, aprecierea beneficiarilor acțiunilor
COMENIUS IST este demostrată și de procentul mare de
respondenți care consideră foarte utilă inițiativa Agenției de a
acorda o asistență financiară suplimentară ‐ Tabel 22.
Rezultatele investigației indică faptul că nouă beneficiari din
zece exprimă această opinie, în timp de 6% văd această
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inițiativă ca fiind utilă. Opinii negative sau lipsa unui punct de
vedere întâlnim la mai puțin de 2% dintre beneficiari.
Tabel 22. Opinii ale beneficiarilor privind inițiativa de
asistență financiară suplimentară din fonduri FSE‐POSDRU a
cadrelor didactice în cadrul acțiunilor COMENIUS IST?
Cadre didactice participante la
acțiunile COMENIUS
N
1028
66
1
2
14
52
1163

Foarte utilă
Utilă
Puțin utilă
Deloc utilă
Nu știu
NR
Total

%
88.4
5.7
0.1
0.2
1.2
4.5
100.0

8. IMPACTUL LA NIVEL PERSONAL ȘI INSTITUȚIONAL
Impactul Acțiunilor COMENIUS în domeniul mobilităților a fost
pus în evidență de numeroase evaluări interne și externe (de
exemplu, Fartușnic și Balica 2005, Calotă și Velea 2008,
Botnariuc et all 2010, Jidveian 2010).
Rezultatele

anchetei

confirmă

aprecierile

pozitive

ale

beneficiarilor cu privire la relevanța și impactul pozitiv al
acestui program. Astfel, 87% dintre respondenți consideră că
proiectul de sprijin FSE‐POSDRU este un mijloc foarte eficient
de a crește calitatea sistemului pre‐universitar de educație ‐
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Tabel 23. Dincolo de perspectiva individuală, respondenții
consideră că efectul pozitiv al programului poate fi identificat
la nivelul ansamblului sistemului de învățământ. Ca și în cazul
opiniilor exprimate cu privire la inițiativa de asistență
suplimentară FSE, ponderea celor care consideră deloc
eficientă această inițiativă este extrem de redusă. De
asemenea, ponderea non‐răspunsurilor în cazul acestei
întrebări este de sub 5%, ceea ce înseamnă că majoritatea
beneficiarilor și‐au formulat și exprimat un punct de vedere.
Tabel 23. Opinii ale beneficiarilor privind asistența
suplimentară FSE‐POSDRU din perspectiva impactului asupra
calității sistemului românesc de educație de nivel
preuniversitar
Cadre didactice participante la
acțiuni COMENIUS

Foarte eficientă
Eficientă
Deloc eficientă
Nu știu
NR
Total

N
1011
98
1
5
48
1163

%
86.9
8.4
0.1
0.4
4.1
100.0

Impactul mobilităților este cel mai vizibil prin analiza
modalităților de prezentare. Datele de cercetare indică faptul
că peste 60% dintre beneficiari utilizează modalități variate de
prezentare (cel puțin 3 modalități diferite). De asemenea,
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după cum se observă în Tabelul 24, cel mai adesea beneficiarii
folosesc

prezentările

în

cadrul

instituției

proprii

și

evenimentele de diseminare locale ca fiind principalele
modalități de transfer ale experiențelor acumulate. Cu o
frecvență importantă sunt menționate și modalitățile formale
de raportare (69%) și anchetele de analiză a impactului (22%).
Tabel 24. Modalități de prezentare a experienței de formare
Prezentarea impactului formării
rapoarte de activitate
chestionare de impact
prezentări în cadrul instituției
proprii
evenimente de diseminare locale
interviuri în cadrul vizitelor de
monitorizare
alte modalități
NR
Total

Cadre didactice participante la acțiuni
COMENIUS
N
%
806
69.3
256
22.0
1004
86.3
975
83.8
147
12.6
227
19.5
69
5.9
1163
100.0

Prin intermediul tuturor acestor activități este posibilă
observarea directă a valorii adăugate a programului de
formare asupra beneficiarilor și, de cele mai multe ori, asupra
elevilor. Aceștia din urmă reprezintă principalul indicator de
impact, creșterea frecvenței și a motivației pentru învățare sau
îmbunătățirea rezultatelor școlare fiind cele mai importante
dovezi ale utilității acestor stagii.
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De

asemenea,

aceste

evenimente

permit

observarea

impactului stagiului asupra instituției proprii, cât și asupra
comunității locale în general. Colegii sunt invocați deopotrivă
ca surse de informare și ca beneficiari secundari ai stagiilor de
formare la care respondenții au luat parte. Astfel, în opinia
actorilor investigați, cele mai importante categorii de cadre
didactice care pot beneficia de un astfel de program (prin
participare directă sau prin participare la evenimentele de
diseminare/transfer de experiență) sunt următoarele:
‐ profesorii debutanți (73% dintre respondenți indică faptul că
impactul în cazul acestei categorii de cadre didactice este
foarte ridicat)
‐ profesorii care predau în zone dezavantajate socio‐economic
sau în mediul rural (63%, respectiv 62%)
‐ profesori care lucrează cu copii cu oportunități reduse (60%)
‐ profesori care lucrează cu copii cu cerințe educative speciale
(57%)
‐ profesori care lucrează cu copii aparținând minorităților
etnice (55%)
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Studii de caz
z Profesoara de educație specială de la Şcoala Specială nr. 6
„Sf. Nicolae”, Bucureşti, Alina Ştefania Țuțu a participat la
cursul „Children with special needs: integration of disabilities
in classroom” organizat de, L`Arcobaleno Servizi Cooperativa
Sociale, Italia, în perioada 9‐13 mai, 2011.
Participarea la acest curs a fost determinată de interesul
profesoarei pentru cunoaşterea unor noi metode de abordare
a elevilor cu dizabilități, integrați în şcoli, în vederea
îmbunătățirii strategiilor educative şi pentru schimbul de
experiență profesională cu specialişti din diferite țări
europene, în vederea dezvoltării unor relații de colaborare.
Instituția care a organizat
cursul este o organizație
ce are ca scop principal
facilitarea incluziunii tu‐
turor copiilor cu nevoi
speciale şi dispune de o
echipă de lucru multi‐
disciplinară, formată din: medici neuropsihiatri, psihologi,
logopezi, terapeuți, educatori, formatori, ce desfăşoară activi‐
tăți variate în cadrul organizației (cercetare ştiințifică,
prevenire, screening în şcoli, diagnostic şi tratament/terapii,
proiecte educaționale) conferind astfel instituției organiza‐
toare o experiență pertinentă şi valoroasă în lucrul cu
persoanele cu dizabilități.
Caracterul de noutate şi interes al stagiului de formare l‐a
constituit faptul că Italia este o țară în care modelul incluziunii
copiilor cu dizabilități este bazat pe incluziune totală. Aceasta
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a constituit o diferențiere față de toate celelalte țări
europene, deci şi pentru ceilalți participanți la stagiu, iar
împărtăşirea diferitelor perspective privind sistemele de
educație specială din fiecare dintre țările participanților a
condus la evidențierea atât a punctelor tari dar şi a celor slabe
ale diferitelor sisteme educaționale.
Formatorii au
îmbinat stra‐
tegii variate de
formare, con‐
stând atât în
sesiuni de pre‐
zentare în plen a unor concepte cheie în psihopedagogia
italiană, sau a unor proiecte derulate în şcoli şi centre pentru
integrarea elevilor cu dizabilități, cât şi în lucrul pe grupe, sau
vizite la grădinițe, şcoli, centre de reabilitare. Toate activitățile
desfăşurate au fost conduse foarte bine de formatori, într‐o
atmosferă de deschidere, respect şi colaborare, ce a favorizat
schimbul de idei şi învățarea prin cooperare şi chiar legarea de
prietenii.
La activitățile de diseminare desfăşurate de profesoara Alina
Ştefania Țuțu la nivelul şcolii, au participat profesori
psihopedagogi şi părinți ai elevilor cu dizabilități. Diseminarea
s‐a adresat şi altor grupuri țintă prin activități derulate la
nivelul Comisiei Metodice a Profesorilor Itineranți/de sprijin
din Bucureşti, (care oferă sprijin pentru integrarea elevilor cu
dizabilități în şcolile de masă) şi prin informare pe site‐ul
Didactic.ro. z
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z Anamaria Petric, profesoară de psihopedagogie la Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă din Alba Iulia, a participat în
perioada 23‐27 mai 2011 la cursul cu titlul „LEARNING
DISABILITIES (Dyslexia,
Dysgraphia, Dyscalculia)
Prevention and Actions
in learning and clinical
contexts” organizat de
L’Arcobaleno Servizi So‐
cieta Cooperativa Socia‐
le în oraşul Reggio Emilia
din Italia.
Obiectivele cursului au fost: înțelegerea dificultăților de
învățare (dislexia, disgrafia, discalculia), identificarea şi
diagnosticarea dificultăților de învățare (metode de screening
pentru nivelul preşcolar şi primar), cunoaşterea strategiilor de
intervenție în dificultățile de învățare (metode şi instrumente
compensatorii în şcoala primară şi secundară), ilustrarea unor
exemple de bune practici în abordarea dificultăților de
învățare în context clinic şi educațional, dizabilitățile de
învățare la adulți (diagnostic, studii de caz).
Cursul s‐a desfășu‐
rat pe durata a 31
de ore, incluzând pe
lângă abordarea di‐
ficultăților de în‐
vățare (Dislexia, Dis‐
grafia, Discalculia:
definiții, diagnostic,
intervenție) și vizi‐
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tele de studiu la o grădiniță și o școala din Castellarano și turul
oraşului Reggio Emilia.
Activitățile au fost judicios planificate, în concordanță cu
planul trimis participanților la curs, iar modul de desfăşurare al
acestora a contribuit la atingerea obiectivelor stabilite.
Organizatorii au manifestat un bun nivel de pregătire, o
implicare remarcabilă și o atenție deosebită pentru nevoile
tuturor participanților.
Beneficiile personale și profesionale în urma participării la un
astfel de stagiu sunt nenumărate:
 cunoașterea altor sisteme de educație europene,
 stabilirea unor relații profesionale cu colegii par‐
ticipanți la curs; realizarea unor schimburi de
experiență;
 perfecționarea cunoștințelor legate de dificultățile de
învățare (Dislexia, Disgrafia si Discalculia);
 îmbunătățirea competențelor de utilizare a limbii
engleze; actualizarea/completarea cunoștințelor referi‐
toare la alte țări/culturi.
Activitățile de diseminare derulate de Anamaria Petric la
întoarcerea în țară, au constat în prezentări făcute colegilor
referitor la bene‐ficiile participării la curs, condițiile și
modalitățile de a participa la o astfel de activitate de formare,
me‐todele de intevenție în tulburările de învățare, promovate
în alte sisteme de educație europene. z
z Rodica Silvia Bârlău, profesoară de matematică la Şcoala cu
clasele I‐VIII “Nicolae Popoviciu”, Beiuș, Bihor, a participat în
perioada 26 mai ‐ 1 iunie 2011 la cursul “MATHEU‐
Identification, Motivation and Support of the Mathematical
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Talented Students in the European Schools” care s‐a
desfășurat în localitatea Protaras din Republica Cipru. Cursul
este rodul colaborării a opt universități europene din Cipru,
Grecia, Bulgaria, Germania, Italia, România şi Ungaria.
Elementul inovator al cursului l‐a constituit introducerea
participanților în filozofia identificării, motivării şi susținerii
elevilor talentați la matematică.
În cadrul activităților și a atelierelor de lucru organizate, s‐au
analizat metode şi instrumente folosite în şcolile europene
pentru identificarea, motivarea şi susținerea talentelor la
matematică, s‐au dezvoltat metode şi instrumente pentru
identificarea elevilor potențial dotați la matematică, atât
pentru învățământul gimnazial cât şi pentru cel liceal şi s‐au
dezvoltat metode speciale de predare, cum ar fi metoda
“ladders”, precum şi materialele necesare pentru a dezvolta şi
promova elevii talentați la matematică din şcolile europene.
Organizatorii au pus la
dispoziția participan‐
ților seturi de astfel de
teste care pot fi folo‐
site pentru întreaga
perioadă de dezvoltare
a elevilor talentați la
matematică.
În urma participării la
stagiul de formare,
cursanții şi‐au dezvol‐
tat competențe de
folosire a testelor
pentru descoperirea elevilor talentați la matematică şi de
proiectare a diferitelor tipuri de teste de matematică pentru
descoperirea elevilor talentați. De asemenea, beneficiarii
cursului au fost formați să alcătuiască profilul elevului talentat
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la matematică şi să proiecteze procesul de învățare pentru un
astfel de elev.
Excursiile organizate la Nicosia, Stânca Afroditei şi la situl
arheologic de la Kourion au oferit participanților prilejul să
cunoască tradițiile locale, culturale şi istorice ale țării aflate la
confluența a trei continente Asia, Africa şi Europa.
După participarea la curs, Rodica Silvia Bârlău a organizat
activități de diseminare cu elevii, colegii de catedră din şcoală,
cu cadre didactice din comunitate şi din împrejurimi şi a pus la
dispoziția celor interesați materialele primite la curs. Profesorii
de matematică din şcoală şi‐au manifestat disponibilitatea de
a participa la derularea unui proiect multilateral Comenius ‐
”Mathematics Around Us”, începând cu anul şcolar 2012. Prin
acest proiect se doreşte dezvoltarea de materiale didactice
care să ajute elevii să învețe matematica în mod plăcut şi care
să conțină teste de matematică după modelul celor introduse
la curs, pentru identificarea, motivarea şi susținerea elevilor
talentați la matematică. z
z Diana Micu, profesoară itinerantă la Şcoala Specială Sf.
Mina din Craiova şi inspectoare pentru învățământul primar,
in‐spectoare pentru învățământul special şi special integrat la
Inspectoratul Şcolar Judetean Dolj a participat la cursul cu
titlul Le "Grand Tour" en Europe: art, paysage, jardins,
créativité, innovation, organizat de Associazione Laboratorio
del cittadino Onlus, la Tours‐ Val Loire, Franta, în perioada 4‐8
iulie 2011.
Activitățile desfăşurate în cadrul cursului au fost diverse şi de
o înaltă ținută. Prelegerile, prezentările, vizitele cu ghizi bine
informați au fost completate de ateliere de lucru, explorarea
unor grădini pedagogice. În fiecare din locurile explorate au
existat persoane specializate. Atelierele s‐au desfăşurat şi în
plen dar şi în grupuri, dându‐se participanților ocazia să se
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cunoască, să comunice, să lucreze împreună, să invețe unii de
la alții. S‐au transmis informatii despre obiceiurile şi tradițiile
din diferite țări. Timpul acordat schimburilor de opinii a fost
suficient, permițându‐se astfel îmbogățirea experienței
pedago‐gice Prin intermediul cursului a fost posibilă nu doar
cunoaşterea de tehnici de lucru cu elevii, dar şi noi mo‐dalitati
de abordare a problematicii culturale. S‐au luat notițe, s‐a
fotografiat, s‐a anali‐
zat, s‐a comparat, s‐
au elaborat materiale
individuale şi în grup
cu ajutorul calcula‐
toarelor, toate aceste
acțiuni făcând ca
participarea la curs să
contribuie nu numai la
îmbogățirea experien‐
țelor profesionale prin
întâlnirea cu diferite
viziuni didactice şi
practici pedagogice, dar şi la lărgirea orizontului cultural.
Diana Micu intenționează să disemineze şi să exploateze
participarea la curs prin:
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prezentarea de metode și instrumente noi în cadrul
Cercului pedagogic al învățământului special și special
integrat din judetul Dolj, precum si în cadrul Cercului
pedagogic al profesorilor de sprijin, organizat la nivel
interjudețean;
inițierea unui proiect educațional cu elevi și cadre
didactice din învățământul special și special integrat,
cu sprijinul cadrelor didactice din școlile de masă în
care sunt integrați copiii și al Grădinii Botanice

Craiova,
în vederea trezirii interesului pentru
frumusețile naturii;
 prezentarea materialelor de diseminare a cursului în
cadrul sesiunilor de comunicări desfășurate în școlile
doljene;
 colaborarea cu Primaria Craiova pentru a determina
elevi din școlile craiovene să se implice în întreținerea
și păstrarea locurilor de
joacă amenajate în oraș
pentru conștientizarea
importanței naturii și a
activităților în aer liber.
Toate aceste activități vor avea
un impact nu doar pe termen
scurt şi vor crea din actualii
elevi cetățeni responsabili față
de mediul în care trăiesc. z
z Gina‐Eugenia Dîrleci, pro‐
fesoară în învățământul primar
la Colegiul Național de
Informatică Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea a participat la
cursul „One Week Course For Primary School Teachers”
organizat de International Study Programmes , în perioada 2‐
10 iulie 2011 la Shrewsbury, UK.
Stagiul de formare a fost pentru beneficiară o oportunitate de:
 interacțiune cu educatorii şi educabilii învățământului
primar britanic,
 comparare a sistemelor educaționale român‐britanic‐
francez,
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aprofundare a noțiunilor referitoare la CLIL ‐ Instruirea
integrată a conținutului şi limbajului, aspect de noutate în
programul stagiului,
împărtăşire între interlocutori a experiențelor didactice şi
de viață,
realizare de legături educaționale cu profesorii britanici şi
francezi pentru a dezvolta proiecte de parteneriate
şcolare.

Directorii celor două şcoli britanice vizitate, responsabili cu
integrarea cursanților în mediul şcolar primar, au folosit o
abordare pedagogică interactiv‐comparativă şi au pus la dispoziția
participanților materiale de specialitate bine structurate.
Responsabilii educaționali din cadrul Muzeului de Ştiințe
Birmingham ThinkTank au oferit adevărate secvențe activ‐par‐
ticipative, în vederea conturării unor demersuri instructiv‐
educative tematice, în concordanță cu cerințele Curriculum‐ului
Național Britanic şi nevoia elevilor şi a profesorilor de a desfăşura
activități extracurriculare.
Organizatoarea şi coordonatoarea atelierului de lucru: Introducere
în CLIL – disciplina Ştiințe ale Naturii, a dovedit măiestrie didactică
în prezentarea şi moderarea activității, disponibilitate față de
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cursanți, oferind un suport de curs inovativ, dar, în egală măsură,
foarte aprofundat, elaborat în concordanță cu tematica stagiului
de formare.
Organizatorul local, reprezentant al International Study Program‐
mes, a fost un manager de curs, respectiv de grup, în adevăratul
sens al cuvântului.
Bagajul didactic dobândit în cadrul acestei mobilități de
formare reprezintă o resursă valoroasă în procesul de în‐
tocmire a planificării pentru disciplina opțională Limba engleză
‐ cuvinte prin melodie şi culoare. Realizarea acestui opțional
reprezintă o formă de exploatare a participării la curs. Op‐
ționalul va fi susținut în cadrul de Şcolii de Vară, activitate
organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană Antim
Ivireanul. z

z Mariana Doina Roşanu, profesoară de matematică şi
directoare a Şcolii cu clasele I‐VIII, Nr. 5 Piatra Neamț, a
participat la cursul cu titlul “Activating Learning processes:
Feuerstein’s Structural Cognitive Modifiability and Mediated
Learning Experience Theory and the Instrumental Enrichment
Programme” organizat de Universitatea din Anvers, Facul‐
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tatea de Medicină, în perioada 3‐14 iulie 2011, în Zwolle,
Olanda.
Cursul de factură transcurriculară s‐a referit la sistemul de
mediere a învățării, experimentat cu rezultate remarcabile de
50 de ani de un profesor pasionat, de origine română, domnul
Reuven Feuertsein, care, vorbind în numele copiilor cu
dificultăți de învățare, spunea ”dacă mă iubeşti, nu mă
accepta aşa cum sunt!” Elementul de noutate constă in
pragmatismul lecțiilor mediate, orice exercițiu de mediere
încheindu‐se cu extragerea de către elev a unui “principiu de
viață” despre care elevul este provocat să gândească în ce
situații îl va folosi .
La curs au participat peste 300 de profesori, psihologi, părinți
din peste 30 țări ale lumii, numeroşi copii cu probleme care au
primit învățare mediată în prezența părinților şi a
participanților la curs. Formatorii au fost profesori universitari
practicanți ai metodei inventate de Reuven Feuersein. Deşi
programul a fost deosebit de încărcat, s‐a creat o atmosferă
deosebită de responsabilizare şi conştientizare a rolului
profesorului/părintelui în viața copiilor şi s‐au legat nume‐
roase relații de cooperare cu colegii care deja practică aceste
metode în Hong Kong, SUA, Africa de sud, Australia. Metoda
Feuerstein se practică în multe țări din lume de zeci de ani şi
copiii cu un debut mai slab, sau recuperați după accidente,
reuşesc să fie integrați în societate, cu cheltuieli minime, dar
cu rezultate de adaptabilitate peste aşteptări.
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După venirea de la curs, Mariana Doina Roşanu a diseminat
cursul prin e‐mail şi în cadrul unor activități de formare la
CCD. A descris într‐un articol activitatea derulată la CCD şi a
trimis‐o organizatorilor cursului şi formatorilor articolul
respectiv. Descrierea făcută a fost postată pe Global
Feuerstein Network şi pe site‐ul “Soaring mind”
http://soaringminddotcom.wordpress.com/2011/08/06/hello‐
world/#comments). Ca urmare a publicării acestui articol,

profesorul Feuerstein a felicitat‐o personal într‐o scrisoare
scrisă în limba engleză şi limba română .
În viitor, profesoara doreşte să exploateze rezultatele
participării la curs şi să disemineze materialele primite, în
triplă calitate: de profesor, de director de şcoală şi de
formator al CCD. z
z Maria Noghi, profesoară la Şcoala Generală nr. 2, Pecica,
jud Arad, a participat în perioada 15‐22 mai 2011 la un curs de
formare, organizat în Suedia (Rimforsa şi Linkoping) de către
Kinda Municipality. Tema cursului de formare a fost
„Învățarea în aer liber”.
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Primele cinci zile ale cursului au avut loc într‐o comună numită
Rimforsa. Acolo s‐au desfăşurat foarte multe activitați în aer
liber. Participanții au învățat atât jocuri de cunoaştere, care pot fi
aplicate la clasă cu elevii, cât şi activități foarte utile pentru lecții.
Ca urmare a participării la curs, profesoara a devenit conştientă
de importanța activităților în aer liber. Pe lângă activitățile în aer
liber, a fost organizat
un seminar la care s‐a
discutat despre starea
fizică şi psihică a copi‐
lului
atunci
când
participă la astfel de
activități, despre rolul
activităților în aer liber
pentru copii, apreciin‐
du‐se că îi ajută să se
relaxeze, să coopereze şi să activeze mult mai bine decât o fac în
sala de clasă.
Participanții au învățat jocuri pe care le pot folosi la orele de
matematică, istorie, geografie, ştiințe ale naturii. Ultimele
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două zile ale cursului s‐au desfăşurat într‐un orăşel numit
Linkoping, unde activitățile au avut loc într‐un parc.
Programul a fost foarte bine organizat , iar formatorii au avut
o atitudine deschisă, prietenoasă şi optimistă. Au fost vizitate
două şcoli şi o grădiniță, iar în timpul vizitei, profesoara Maria
Noghi a fost surprinsă de conținutul învățării copiilor: subiecte
teoretice şi activități practice din viața curentă (semănatul
legumelor, cusut, lucrat cu lemnul etc.). Ea a constatat că
elevii sunt învățați să iubească şi să protejeze natura şi făcuți
să înțeleagă faptul că au nevoie de ea.
Ca urmare a participării la curs, Maria Noghi şi‐a schimbat
viziunea asupra proceselor de învățare şi în viitorul an şcolar
doreşte să introducă în procesul didactic curricular şi
extracurricular cât mai multe activități practice. Ea declară :
„Pentru anul şcolar care stă să înceapă, îmi propun ca la fiecare
lecție din programă, acolo unde pot, să introduc o activitate în
aer liber, prin care randamentul şcolar să crească. De
asemenea, mă gândesc la o listă cu lucruri practice pe care să le
facem, lucruri care îi vor ajuta în viață. Mă bucur că am avut
această oportunitate să învăț de la nişte oameni experimentați
în ceea ce priveşte activitatea în aer liber cu copiii şi să observ
sistemul de învățământ suedez. Consider că am avut multe de
învățat din aceasta experiență şi încurajez pe oricine să încerce
să participe la un astfel de stagiu de formare.” z
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z Magdalena Claudia Uleia, profesoară la Liceul Teoretic
I.C.Vissarion, Titu, Dâmbovița a participat în luna iunie 2011 la
cursul cu titlul “EU‐HOU: Hands‐On Universe, Europe.
Bringing frontline interactive astronomy in the classroom“
organizat la Paris de Universitatea Pierre şi Marie Curie.

Toate activitățile cursului s‐au desfăşurat cu o ritmicitate şi
acuitate metronomică. Formatorii au fost profesori
universitari şi cercetători din Franța, Grecia, Portugalia, Polo‐
nia, Elveția şi Marea Britanie şi s‐au comportat ca o reală
echipă marcată de dorința de a transmite cursanților interesul
pentru astronomie. Participanții la curs au fost reprezentanți
ai mai multor țări europene: Belgia, Bulgaria, Polonia, UK,
Spania, Portugalia, Grecia şi România.
Activitățile au fost programate astfel încât în fiecare zi să se
țină câte două cursuri şi câte două activități practice. S‐a lucrat
pe grupe în laboratorul de spectroscopie al universității. Soft‐
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ul folosit cu precădere a fost SALSAJ (“such a lovely small
antenna java”) şi site‐urile www.euhou.net, www.faulkes‐
telescope.com.
În afara activităților desfăsurate în cadrul Universității Pierre şi
Marie Curie, au mai avut loc patru sesiuni de observații
practice la observatorul Universității Sorbona .
Lucrul cel mai important primit de la organizatori a fost
mesajul adresat profesorilor care trebuie să‐şi convingă elevii
despre importanța stiințelor în general şi a astronomiei în
special. Tinerii trebuie să‐şi ridice privirea către Univers pentru
a înțelege de unde venim şi către ce ne îndreptăm. z
z Ideea centrală a cursului
“Educația în aer liber,
abordări practice, înfiin‐
țarea de facilități pentru
educația în aer liber şi
participarea/cooperarea în
cadrul comunității locale”,
la care a participat pro‐
fesoara Nela Dumea de la
Palatul Copiilor din Bacău a fost de a sparge barierele şi a
înlocui clasicul proces de predare‐învățare în sălile de curs cu
evadarea în aer liber pentru o învățare mai eficientă. Cursul s‐
a derulat în perioada 16‐20 mai2011 în Islanda şi a fost
organizat de Şcoala elementară Saemundarskoli din
Reykjavik.
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La curs au participat 18 profesori din: Franta, Suedia, Spania,
Portugalia, Grecia, Slovenia, Letonia, Republica Ceha, Ungaria,
Romania.
Obiectivul principal al cursului a fost promovarea ideii de
realizare a procesului de predare‐învățare în afara clasicei săli
de curs. Astfel, regula şcolii gazdă este ca 70‐100 minute dintr‐
o săptămână să fie petrecute de copii în aer liber, învățând la
diferite materii.
Pe parcursul cursului, profesorii participanți au fost mai întâi
simpli observatori ai desfăşurării procesului educațional local,
iar apoi au devenit ei înşişi elevi. Cursanții au participat la o
lectie de matematica, una de abecedar, au gătit sănătos la un
vechi foc viking, printre rețetele cu specific local numărându‐
se peşte în cărbuni, cartofi la ceaun, desert cu mere. Apoi au
construit spații de recreere şi de exerciții fizice pentru copiii
şcolii.
Cursul a fost deo‐
sebit de instructiv,
având
o
latură
practică foarte bine
reprezentată dato‐
rită facilităților de
care dispune şcoala
organizatoare. Şcoa‐
la beneficiază de
parcele de pădure dotate ca parcuri de aventură (plantate cu
ajutorul comitetului de părinți şi dotate prin proiecte scrise şi
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derulate de părinți, voluntari şi ONG‐uri). Pe lângă orele de
educație fizică, copiii şcolii derulează în aer liber lecții de
matematică, de abecedar, de ştiințe, gătesc în aer liber, învăță
să mănânce sănătos, învață cum să protejeze mediul, cultivă şi
îngrijesc plante, se îngrijesc de producerea compostului,
învață noțiuni abstracte în mod practic.
În urma realizării cursului, organizatorul a creat o platformă
on‐line, disponibilă la adresa http://langeldur.webs.com. Aici
se poate învăța din experiența celor care practică acest mod
de educație de mai mult timp, se pot cere sfaturi şi îndrumări
celor cu mai multă experiență, se poate interacționa cu
profesori din lumea întreagă care au asemenea abordări ale
actului educațional. z
z Sorina Monica Andrei, profesoară de limba engleză la
Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” din Ploieşti,
a participat în perioada 4‐15 iulie 2011, la un curs de formare
desfăşurat la Oxford. Cursul cu titlul English for Effective
Communication, s‐a desfăşurat pe durata a 46 de ore şi s‐a
finalizat cu un certificat de participare ce atesta nivelul fiecărui
participant după Cadrul European Comun de Referință pentru
limbi străine. Instituția de învățământ organizatoare a fost
Lake School of English.
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Participanții la stagiu au fost din România, Polonia, Republica
Cehă, Germania, Ungaria, Qatar şi Spania.
Cursul a însemnat două săptămâni de lucru efectiv, cu
evaluare formativă şi evaluare scrisă la finalul fiecărei săptă‐
mâni. Orele de curs s‐au structurat pe dezvoltarea de com‐
petențe în limba engleză şi au cuprins atât elemente de comu‐
nicare orală, telefonică, în diferite contexte (cu elemente de
vocabular ce aparțin limbii engleze moderne, utilizate astăzi
de toți britanicii şi recent introduse în dicționare), jocuri de rol,
proiect, cât şi elemente de gramatică, expresii idiomatice,
collocations şi phrasal verbs.
Nu au fost lăsate deoparte tipurile de scrisori şi emailuri cu
registrele formal‐informal, elementele de formare a vocabu‐
larului, engleza computerizată, greşelile cel mai des întâlnite şi
corectarea lor, invenții moderne şi limbajul adecvat prezen‐
tărilor formale, dar şi expresiile argotice. Alte elemente de
conținut: convenții culturale, obiceiuri internaționale şi inter‐
pretarea modernă a limbajului trupului, interculturalitate,
toleranță, managementul situațiilor de criză din viețile ele‐
vilor, metode moderne de abordare a situațiilor familiale
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dificile. Metodele şi procedeele de abordare a tuturor activi‐
tăților au fost extrem de diferite şi specifice predării limbii en‐
gleze, fapt care a permis cursanților îmbogățirea bagajului de
cunoştințe în domeniul metodicii predării acestei discipline.
Merită remarcat felul admirabil în care se transmitea feed‐
back‐ul după fiecare activitate şi în urma testelor
săptămânale. z
z Carmen Tamara Chirică, profesoară la Colegiul Agricol
“Gheorghe Ionescu‐Siseşti” Valea Călugărească, Prahova, a
participat în perioada 16‐25 august 2011 la un curs cu titlul
“Perfectionnement pour professeurs de FLE et formateurs de
formateurs”, organizat de CLA (Centre de Linguistique Ap‐
pliquée)‐ Université de Franche‐Compté‐Besançon, Franța.
Participanții la curs au fost din diferite tari: Cehia, Italia,
Spania, Camerun, Japonia, Polonia, USA, Pakistan, Venezuela,
Iran, India, insulele Antile, Ucraina, Malaysia. Carmen Tamara
Chirică declară că se vorbea în “toate limbile pământului”, dar,
ca la semnalul
unei baghete fer‐
mecate,
toți
începeau să co‐
munice în limba
franceză, care era
un liant indiferent
de rasă, cultură,
religie şi făcea
flexibile granițele
lingvistice şi teritoriale.
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Remarcabil la acest curs a fost felul flexibil de predare, punctu‐
alitatea profesorilor, buna dispoziție, tactul pedagogic,
corectitudinea şi obligativitatea atingerii scopului propus al
cursului. Fiecare profesor a furnizat mape cu materialele ce
urmau să fie studiate, material didactic ne‐cesar derulării
activităților (hărți albe, teste, casete audio, filme, pliante etc).
Activitățile s‐au derulat pe parcursul a 50 de ore, atât în mod
individual cât şi în echipe de 4‐5 per‐soane. S‐a făcut testare
pe parcurs, iar pentru a se putea da răspunsuri corecte, erau
necesare cunoştințe temeinice de limba franceză, lexic,
literatură, politică, geografie, cultură generală,
atenție
distributivă și creativitate.
Profesoara Carmen Tamara Chirică mărturiseşte că: “Acest
stagiu a fost pentru mine o nouă şi reuşită experiență
profesională, spirituală şi de suflet, care mi‐a permis
îmbunătățirea şi aprofundarea cunoştințelor şi competențelor
de predare şi mi‐a oferit o nouă posibilitate de abordare
interdisciplinară. Stagiul a răspuns nevoilor mele de formare
pentru a învăța noi metode şi tehnici de predare şi evaluare,
conform standardelor europene. Beneficiarii direcți ai acestui
stagiu de formare vor fi elevii prin orele pe care le voi
desfăşura la clasă.” z
z Cibu Anelia, profesor titular de psihopedagogie la Centrul
Şcolar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu, a beneficiat de un
curs de formare organizat de PSK‐Aikuisopisto Oulu, Finland.
Cursul, având titlul “Introduction to Film‐Making” s‐a
desfăşurat în perioada 8‐13.05.2011 în oraşul finlandez Oulu.
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În cadrul cursului, derulând activități de cooperare în ateliere
de lucru, profesorii participanți si‐au dezvoltat atât deprinderi
de a realiza filme cu scop educativ, folosind mijloace tehnice
disponibile în şcolile din care provin, cât şi de prelucrare a
filmelor realizate şi salvarea lor în diferite formate. În acest
context pedagogic, “filmul” a fost înțeles nu doar ca un simplu
purtător de informație, ci mai ales ca metodă de învățare
creativă.

Pentru prelucrarea
digitală a materialelor
filmate s‐au folosit utilitare software disponibile gratuit pe
internet (Windows Movie‐Maker, Paint Net, Audacity etc).
Deprinderile dobândite de participanții la curs au făcut
posibilă crearea, în mod independent şi/sau în echipe de
profesori şi elevi, de materiale educaționale digitale proprii, în
cadrul şi la nivelul fiecărei clase de elevi. După revenirea de la
curs, doamna profesoară, folosind cunoştințele accumulate, a
realizat împreună cu elevii un film care a fost prezentat
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părinților în ultima zi de şcoală. Pentru a disemina cursul la
care a participat, doamna profesoară a făcut prezentări la
nivelul comisiilor metodice din şcoală şi a publicat un articol în
revista "Carusel" a Centrului Şcolar pentru Educație Incluzivă
Nr. 1 Sibiu (ISSN 2247‐4889). z
z Cristina Mihaela Ciobanu, profesor psihopedagog la Şcoala
Specială nr. 4 Bucureşti, a beneficiat de un curs de formare
organizat de L'ARCOBALENO SERVIZI Società Cooperativa
Sociale. Cursul, având titlul “LEARNING DISABILITIES (Dys‐
lexia, Dysgraphia, Dyscalculia) Prevention and Actions in
learning and clinical contexts” s‐a desfăşurat în perioada 23‐
27 mai 2011 în Italia.
Prin tematica sa şi prin informațiile prezentate cu generozitate
şi profesionalism de către tinerii formatorii italieni, cursul a
adus elemente de noutate pentru partici‐panții din România,
deoarece a fost acoperită o arie insuficient tratată în literatura
română de specialitate. Din păcate, dizabilitățile de învățare
sunt o realitate din
ce în ce mai
frecventă
pentru
care, în România, nu
există
elemente
compensatorii şi/sau
dispensatorii.
Pe
durata cursului s‐au
derulat mai multe
tipuri de activități (prezentări teoretice, prezentări de
materiale concrete sau softuri educaționale şi terapeutice,
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vizite, ateliere de lucru, schimburi de experiență) în care
participanții, atât formabili cât şi formatori, s‐au implicat activ.
Participarea la curs a Mihaelei Cristina Ciobanu a atras
schimbări pozitive la nivelul Şcolii Speciale Nr. 4. Ca efect al
participării la acest curs, în urma diseminării realizate în
şcoală, în consiliul profesoral şi printre părinți, s‐a format o
echipă de profesori şi părinți interesați, care au adaptat
informațiile primite la curs pentru cazurile mult mai grave din
şcoală.
Părinții au fost informați despre modalităților compensatorii
şi dispensatorii optime necesare în terapia, recuperarea şi
integrarea copiilor lor. S‐a constatat o implicare activă a
părinților în procesul terapeutic şi o creştere a gradului de
complianță la terapia propriilor copii, materializată prin
creşterea disponibilității de a continua demersul terapeutic în
familie. z
z Alis Gheorghe, profesor psiholog la Grupul colar Agricol
Nucet, a participat la cursul “Outdoor Environmental
Education ‐ Taking Learning Outdoors” organizat de Kinda
Education Centre, Suedia, Rimforsa, în perioada 15‐22 mai
2011.
Acest curs a continut informații noi, legate de educația care
poate fi făcută în afara pereților şcolii. Noutatea conținutului
programului de formare a fost bazată, în principal pe
informațiile primite si pe multitudinea exemplelor concrete de
exerciții şi jocuri care se pot desfăşura în aer liber.
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Cei patru formatori
au fost deschişi,
empatici,
pregătiți
profesional si, mai
ales au fost PRIETENII
participanților. Ei au
învățat participanții
atât ce e important în
acest tip de educație cât şi de ce e important sa fie
promovată. În jocuri s‐au folosit materiale oferite de natură
(frunze, crengi). Metodele au fost extrem de inovative,
nefiind foarte des utilizate până acum în România. Jocurile tip
„descoperă” sau „experimenteaza” au fost foarte utile.
Inainte de încheierea anului şcolar, în luna iunie, profesoara a
realizat două activități cu cadrele didactice (una la şcoală şi
una la liceu), activități în care a prezentat detaliile cursului,
imagini din şcoala şi grădinița vizitate, principiile "educației în
aer liber" si importanța acestor activități pentru dezvoltarea
copilului. Pentru a promova şi continua activitățile învățate în
cadrul acestui stagiu, Alis Gheorghe va desfasura activități de
informare, activități demonstrative, activități în aer liber cu
copii preşcolari, activități cu părinții. În toate aceste activități
se va promova educația în aer liber. z
z În perioada 27/06‐02/07/2011, Gianina Julieta Vanca de la
Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj Napoca, a avut ocazia
să participe la cursul „Ecosistemul copilului – modelul
etologic în sprijinul puiului de om” organizat în Florența,
Italia de Asociația GRUF.
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Cursul şi‐a propus să
realizeze introducerea în
probleme ce țin de
principiile de bază în
creşterea şi dezvoltarea
copilului de la 0 la 6 ani
prin prisma metodei de
educație Montessori. Sco‐
pul educației Montessori este să învețe copilul să gândească şi
să acționeze independent, într‐o manieră responsabilă după
principiul “ajută‐mă să pot face singur” (Maria Montessori,
1963 ).
Participarea la curs a oferit doamnei profesoare o perspectivă
nouă şi extrem de interesantă de abordare a procesului
instructiv‐educativ la nivelul micilor şcolari şi i‐a permis să
identifice oportunități
viitoare de colaborare,
schimb de informații şi
experiențe cu instituția
organizatoare şi cu
participanții la curs din
România, Croația şi
Italia.
Pe durata
cursului au fost observate metodele de lucru cu copiii ale
specialiştilor din laboratorul B.E.L.L din Florența şi au fost
analizate materialele didactice specifice metodei de educație
Montessori.
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În perioada septembrie 2011‐februarie 2012 se va face
diseminarea acestei activități de formare în cadrul unor
lectorate cu părinții elevilor clasei a II‐a A de la Colegiul
Național “Emil Racoviță” din Cluj‐Napoca. În prezentarea celor
învățate, doamna profesoară va pune ac‐centul pe beneficiile
organizării spațiului clasei urmând anumite recomandări ale
pedagogiei Montessori. z
z Lavinia Istvanoviț, educatoare la Grădinița cu nr. 1 din
Nădlac a participat în perioada 15‐22 mai 2011 la cursul de
formare “Outdoor Environmental Edu‐cation ‐ Taking Learning
Out‐doors“ care a
avut loc în Suedia,
Linkoping,
fiind
organizat de Kinda
Municipality .
Partea inovatoare a
acestui curs a constat în aplicarea pedagogiei celor 3H (hearth‐
hand‐head) şi promovarea educației “outdoor”, a avantajelor
acesteia asupra personalității copilului şi a reuşitei şcolare.
Perioada celor 7 zile de formare a fost împărțite astfel: 5 zile
petrecute la Rimforsa şi 2 zile la Linkoping. Motivul acestei
defalcări a devenit foarte evident la sfârşitul formării. Chiar de
la sosirea la locul de cazare participanții au fost puşi, prin joc,
să exploreze spațiul natural, şi să se apropie de colegii de
curs.Această metodă a fost constant aplicată în fiecare din
primele 5 zile, de dimineața, imediat după micul dejun, până
seara târziu. Prin explorarea spațiul, socializare, se‐minare în
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aer liber, pictură, com‐
puneri, exerciții de
matematică, ca‐noe,
geografie, focuri de
tabără, participanții au
conştientizat impor‐
tanța educației “out‐
door” şi modul în care
se poate face o astfel de educație.
Materiale utilizate de formatori au fost cât se poate de simple
şi accesibile oricui (frânghia şi eşarfa), iar creativitatea şi
talentul formatorilor au făcut ca, folosind astfel de materiale,
să se deruleze o diversitate mare de jocuri cu scop didactic şi
aplicabilitate la clasă şi participanții să fie din ce în ce mai
motivați.
Evaluarea cursului s‐a făcut în mod spontan de către
participanți prin discuții aprinse despre avantajele şi calitatea
experiențelor trăite “outdoor”.
Lavinia Istvanoviț a decis să aplice cele învățate la curs în
taberele de vară şi în organizarea de plimbări, excursii, mici
explorări ale naturii ori de câte ori este posibil, în zona
grădiniței. Pentru a folosi metode de educație « outdoors »
doreşte să formeze o echipă de acțiune alcătuită din colegi şi
din părinți care cred în acest tip de educație. z
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Concluzii
Proiectul FSE‐POSDRU „Schema de susținere complementară
a mobilității europene a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar beneficiare ale Programului de Învățare pe Tot
Parcursul Vieții (Life Long Learning)” ID 1905, care a urmărit
creșterea participării personalului didactic din învățământul
preuniversitar la programe de formare organizate și desfă‐
șurate în alte țări europene, s‐a bucurat de succes. Pe de o
parte, numărul de candidaturi și, corelat, de granturi acor‐
date a crescut, iar pe de altă parte, satisfacția cadrelor di‐
dactice față de participarea la programe de formare a
crescut. În paralel, tipurile de acțiuni de formare profesională
s‐au diversificat și au deschis calea de acces altor posibili
beneficiari către aceste programe. Dincolo de dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice, de satisfacția față de
beneficiile acestor programe și de materialele sau
comunicările produse în urma participării la stagiile de
formare, principalul beneficiu al participării se regăsește la
nivelul elevilor – al calității educației de care beneficiază, al
satisfacției față de școală și activitatea didactică, al
rezultatelor școlare. Finanțarea suplimentară acordată prin
programul FSE nu doar a sporit efectivele beneficiarilor, dar a
deschis posibilitatea de a candida și beneficia de granturi, unor
categorii de cadre didactice al căror acces la mobilități
internaționale era limitat (cadre didactice tinere, cadre
didactice din mediul rural). Astfel, proiectul FSE‐POSDRU a
contribuit nemijlocit la creșterea accesului la programe de
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formare europene unei categorii lărgite de cadre didactice, a
contribuit substanțial la creșterea mobilității profesionale a
cadrelor didactice și la dezvoltarea de parteneriate
internaționale între profesorii din România și colegi din țări
europene, a contribuit la dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice tinere aflate la început de carieră, a satisfacției lor
profesionale, a stimei de sine.
De remarcat este că unele categorii de cadre didactice și‐au
crescut efectivele în rândul beneficiarilor de mobilități
internaționale. De exemplu, cadrele didactice din
învățământul preșcolar care la programele de formare
naționale sau locale nu au fost definite ca grup țintă specific,
și‐au găsit aici oportunități crescute de dezvoltare
profesională. De exemplu, de remarcat cu privire la procesul
de selecțe din anul 2010, comparativ cu cel din 2009, este
faptul că atât numărul de candidaturi depuse de
profesori/educatori din învățământul preşcolar (grup țintă
considerat prioritate națională), cât şi numărul de mobilități
aprobate au crescut în 2010 față de anul 2009 cu 52,85%,
respectiv cu 44,32%. Menționăm câteva cifere relevante în
acest sens, care evidențiază creșteri ale participării în 2010
față de 2009. Astfel, din numărul total de beneficiari 4,6%
lucrează în învățământul preşcolar (față de 3,7% în anul 2009);
10,1% lucrează în învățământul primar (față de 9,2% în anul
2009); 20,2% lucrează în învățământul gimnazial şi/sau în cel
liceal ciclul inferior (cu 4,2% mai mare față de 2009); 59,9%
lucrează în învățământul liceal, ciclul superior; 5,3% lucrează în
alte tipuri de şcoli/instituții implicate în educație.
87

Numărul beneficiarilor de programe de formare a crescut de la
un an la altul ca urmare a promovării posibilității de finanțare
a acțiunilor COMENIUS, dar și ca urmare a circulației de
informații între beneficiari și posibili candidați. Astfel, s‐a ajuns
ca la acțiunile COMENIUS să fie reprezentanți ai tuturor ariilor
curriculare, chiar dacă în ponderi diferite. De asemenea, la
acțiuni au participat cadre didactice din cele două medii de
rezidență, cadre didactice din toate nivelurile de învățământ,
cadre didactice care lucrează în medii defavorizate, cu elevi cu
CES sau cu elevi aparținând diferitelor minorități. Cele mai
spectaculoase rezultate privind participarea la acțiuni
COMENIUS au fost înregistrate în cazul mobilităților
individuale – formare continuă pentru personalul implicat în
educație, din învățământul preuniversitar. În cazul acestei
acțiuni, numărul mobilităților individuale a crescut cu 46.5%
față de anul 2009 (1121 mobilități efectuate în anul 2010 față
de 765 mobilități efectuate în anul 2009). Această creştere a
fost posibilă datorită implementării proiectului FSE‐POSDRU,
proiect prin care s‐a suplimentat bugetul alocat acestui tip de
mobilități cu 1008900 euro.
Concret, proiectul „Schema de susținere complementară a
mobilității europene a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar beneficiare ale Programului de Învățare pe Tot
Parcursul Vieții (Life Long Learning)” a permis finanțarea a
563 de cadre didactice in 2009, 1088 in 2010 si 816 in 2011.
Posibilitatea de a participa la programe de formare
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internaționale, de a cunoaște și dezvolta legături cu colegi din tăți
europene, de a prezenta rezultate ale muncii lor colegilor din alte
țări a determinat un interes din ce în ce mai crescut față de
acțiunile COMENIUS care facilitează experiențe în domeniul
formării profesionale continue, la nivel internațional.
Posibilitatea de a candida, deschisă tuturor cadrelor didactice și
ajutorul financiar suplimentar au fost argumente puternice în
favoarea depunerii candidaturii. Acestea veneau în completarea
motivațiilor cadrelor didactice de dezvoltare profesională și
personală, a interesului pentru anumite tematici și a dorinței de a
dezvolta legături cu colegi din alte țări care să continue prin
implementarea de parteneriate între școlile/instituțiile în care
funcționează. Valorizând dimensiunea europeană spre care
programele de formare susținute de acțiunile COMENIUS asigură
deschidere, cadrele didactice au realizat transferul bunelor
practici din alte sisteme de învățământ în beneficiul elevilor cu
care lucrează. În acest sens, pot fi identificate practici multiple:
implementare de metode și tehnici noi, moderne, interactive de
predare‐învățare‐evaluare, utilizate de materiale didactice noi,
utilizarea unor abordări interdisciplinare sau transdisciplinare la
orele de curs, implementare de proiecte/ parteneriate naționale/
internaționale care să deschidă orizontul de cunoaștere și
acțiune al elevilor cu care lucrează etc.
Interesul crescut al cadrelor didactice pentru aceste mobilități
ne determină să susținem și în continuare implementarea
unor astfel de programe care satisfac nevoia de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice, valorizând dimenisunea
europeană a acesteia. De un mare câștig pentru sistemul de
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învățământ românesc ar fi încurajarea și creșterea efectivelor
de cadre didactice care beneficiază de granturi în vederea
participării la seminarii/conferințe. Rezultate ale studiilor și
acțiunilor desfășurate în școlile din România ar crește nivelul
de cunoaștere și interesul altor țări față de sistemul de
învățământ românesc. În aceste condiții dezvoltarea de
parteneriate nu ar fi doar o cerere din partea cadrelor
didactice din România, ci școala românească ar deveni un
punct de interes pentru colegi din Europa. Mai mult,
încurajarea participării la activități de tipul job shadowing ar
crește deprinderile de lucru efectiv, de lucru într‐o școală
europeană sau de lucru în laboratoare/centre de cercetare
etc. Toate acestea ar conduce la creșterea învățării prin
acțiune, la învățarea prin cooperare, prin comunicare. Evident,
nu neglijăm beneficiile stagiilor de formare de tipul cursurilor
generale sau ale cursurilor de limbă care sunt puncte esențiale
de pornire în vederea desfășurării mobilităților de diseminare
a cunoașterii/a rezultatelor acțiunilor și studiilor sau de
dezvoltare de competențe în contexte de lucru efectiv.
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Anexa ‐ Instrumente de cercetare. Chestionar beneficiar
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