
EDUCAȚIE PENTRU SCHIMBARE

„ Este nevoie de o schimbare fundamentală a felului în care concepem rolul educației
în dezvoltarea globală, deoarece ea are un impact catalizator asupra bunăstării
indivizilor și asupra viitorului planetei noastre.… Acum, mai mult ca oricând, educația
are responsabilitatea de a-și adapta viteza la provocările și aspirațiile secolului al
21-lea, și de a promova tipurile corecte de valori și aptitudini care vor duce la o
creștere sustenabilă și inclusivă și la un trai pașnic împreună .“ Irina Bokova,
Director-General al UNESCO

1. CONTEXT:

Pentru asigurarea obiectivelor de dezvoltare durabilă este necesară o transformare
profundă a felului în care gândim și acționăm.

Tinerii trebuie să devină factori de schimbare pentru sustenabilitate. Ei au nevoie de
cunoștințe, aptitudini, valori și atitudini care să-i împuternicească să contribuie la
dezvoltarea durabilă. De aceea, educația are un rol important de jucat. Cu toate
acestea, nu toate felurile de educație susțin dezvoltarea durabilă. Educația care
promovează doar creșterea economică poate duce de asemenea la o creștere a
modelelor de consum ne-sustenabile.

Oamenii trebuie să învețe să înțeleagă lumea complexă în care trăiesc. Ei trebuie să fie
capabili să colaboreze, să susțină și să acționeze pentru schimbarea pozitivă
(UNESCO, 2015). Putem numi acești oameni „cetățeni ai sustenabilității” (Wals, 2015;
Wals and Lenglet, 2016).

2. VIZIUNEA NOASTRĂ:

Viziunea referitoare la programul EDUCAȚIE PENTRU SCHIMBARE se bazează pe trei
elemente principale, acestea fiind în acord cu obiectivele ONU privind educația pentru
dezvoltare durabilă:

2.1. Să trăim ceea ce învățăm!
2.2. Educație integrată, nu o materie separată!
2.3. Construim comunități de învățare!

2.1. Să trăim ceea ce învățăm!



Organizația Națiunilor Unite (ONU) consideră că educația pentru dezvoltare durabilă
trebuie realizată într-o manieră integrată, bazându-se pe procese de transformare și
colaborare între școală, familie, autorități publice și alți membrii ai comunității.
Comunitatea trebuie să devină un mediu de aplicare a competențelor pentru
dezvoltare durabilă.

Totodată, școlile și universitățile trebuie să se privească pe ele însele ca locuri de
învățare și experimentare a dezvoltării sustenabile și de aceea ar trebui să-și orienteze
procesele către principiile sustenabilității. Mediile de învățare sustenabile, cum ar fi
eco- școlile sau campusurile verzi permit profesorilor și cursanților să integreze
principiile sustenabilității în practicile lor zilnice și să faciliteze clădirea capacității,
dezvoltarea competenței și să prețuiască educația într-o manieră cuprinzătoare.

2.3.Educație integrată, nu materie separată!

ONU ne spune că educația pentru dezvoltare durabilă nu trebuie privită ca o materie
distinctă, izolată, de sine stătătoare. De aceea, în educația școlară, ea trebuie să devină
parte integrantă a predării și învățării subiectelor esențiale (de ex. matematică, științe,
studii sociale și limbi străine). În al doilea rând, este important ca obiectivele învățării,
metodele de predare și de învățare și măsurile de evaluare să fie strâns aliniate astfel
încât să se întărească unele pe altele. În al treilea rând, trebuie stabilite obiective
progresive de învățare, adică învățarea care clădește competențe de la un nivel la altul.

2.4. Construim comunități de învățare!

Dezvoltarea de parteneriate între școli, organizații neguvernamentale și alți actori
dispuși să partajeze informații și experiență este foarte importantă pentru asigurarea
climatului potrivit de învățare. Organizarea de vizite, programe de internship și
voluntariat sunt esențiale pentru consolidarea unor informații și comportamente atât în
rândul elevilor cât și al profesorilor.

Dorim să ne aducem contribuția la crearea unei rețele care facilitează suportul reciproc,
învățarea de la o persoană la alta și creșterea vizibilității pentru acest model
educațional. Răspunsurile adecvate la provocările sustenabilității nu pot fi limitate la
perspective, discipline sau moduri de cunoaștere unice. Rețeaua va facilita noi
posibilități pentru învățare, devenind o sursă de creativitate și inovație.

Prin programele pe care le avem deja în implementare, suntem parte a unei rețele
europene de schimb de practici, care va permite membrilor comunității noastre de
învățare întâlnirea cu alte culturi și perspective pe aceleași teme.

3. PEDAGOGIA CARE FACILITEAZĂ SCHIMBAREA

Programul Educație pentru schimbare nu numai că integrează conținuturi cum ar fi
schimbările climatice, sărăcia, risipa alimentară, alimentația și consumul sustenabil
într-o programă; acesta se bazează pe un model pedagogic diferit, care este:

- concentrat pe cursant;
- orientat către acțiune;
- transformator.



3.1. Pedagogia concentrată pe cursant:
Aceasta scoate în evidentă dezvoltarea activă a cunoștințelor, mai degrabă decât
simplul transfer și/sau experiențele de învățare pasivă. Cunoștințele anterioare ale
cursanților ca și experiențele lor în context social sunt puncte de plecare pentru
stimularea proceselor de învățare în care cursanții își construiesc propria bază de
cunoaștere. Abordările centrate pe cursant cer cursanților să reflecteze la propriile
cunoștințe și procese de învățare pentru a le putea administra și monitoriza. Profesorii
trebuie să stimuleze și să susțină aceste reflectări. Abordările centrate pe cursant
schimbă rolul unui educator în cel de facilitator al proceselor de învățare (în loc să fie
un expert care doar transferă cunoștințe structurate) (Barth, 2015).

3.2. Pedagogia orientată către acțiune:
În învățarea orientată către acțiune, cursanții se angajează în acțiune și reflectează
asupra experiențelor lor în termenii procesului de învățare avut în vedere și ai
dezvoltării personale. Experiența poate rezulta dintr-un proiect (învățarea în timpul
cursurilor), o perioadă de practică, facilitarea unui atelier, implementarea unei
campanii, etc. Învățarea orientată către acțiune se referă la teoria lui Köln privind ciclul
de învățare experiența cu următoarele etape:

- 1. O experiență concretă;
- 2. Observare și reflectare;
- 3. Formarea conceptelor abstracte pentru generalizare și
- 4. Aplicarea lor la situații noi (Kolb, 1984).

Învățarea prin acțiune mărește achiziția de cunoștințe, dezvoltarea competenței și
clarificarea valorilor prin corelarea conceptelor abstracte cu experiența personală și
viața cursantului. Rolul educatorului este să creeze un mediu de învățare care
promovează experiențele cursanților și procesele de gândire reflexivă.

3.3. Învățarea transformativă:
Învățarea transformativă poate fi definită cel mai bine prin intermediul scopurilor și
principiilor sale, mai degrabă decât prin orice strategie concretă de predare sau
învățare. Ea are ca scop determinarea cursanților să pună sub semnul întrebării și să
schimbe modurile în care percep și gândesc lumea, pentru a le aprofunda înțelegerea
despre aceasta (Slavich și Zimbardo, 2012; Mezirow, 2000). Educatorul este un
facilitator care determină și provoacă cursanții să-și modifice imaginile despre lume1.

4. EVALUAREA CA PROCES DE ÎNVĂȚARE

Metodele de evaluare pe care le vom folosi sunt adaptate obiectivelor de învățare –
provocarea este de a înțelege dacă cunoștințele și rezultatele învățării duc la alegeri și
acțiuni legate de sustenabilitate.

Vom trece dincolo de folosirea exclusivă a evaluării învățării; profesorii vor aborda
evaluarea pentru învățare și evaluarea ca învățare. Recomandăm folosirea unui
amestec de metode tradiționale de evaluare și metode mai reflexive, cum ar fi
auto-evaluarea și evaluarea față de omologi care captează înțelegerea de către cursanți

1 Conceptul aferent al învățării transgresive (Lotz-Sisitka et al., 2015) merge cu un pas mai departe: el
subliniază faptul că învățarea în EDD trebuie să depășească starea de fapt și să pregătească cursantul
pentru gândirea disruptivă și co-crearea de noi cunoștințe.



a unor aspecte cum ar fi transformarea personală, înțelegerea aprofundată a
investigației critice și angajarea civică.

Feedback-ul de la profesori, de la colegi, ca și și auto-evaluarea (de ex. folosind jurnale
reflexive sau portofolii) îi ajută pe cursanți să monitorizeze propriile procese de învățare
și să identifice posibilitățile de îmbunătățire.

În plus, față de evaluarea rezultatelor învățării, monitorizarea și evaluarea continuă a
programului este importantă. Monitorizarea și evaluarea se pot concentra pe aspecte
programatice (de ex. așteptările de la învățare, resurse, competențe de predare, mediul
de învățare); pe procese (de ex. practicile de predare, resursele de învățare,
angajamentul cursanților); pe rezultate (de ex. cunoștințe, competențe, valori și
atitudini, efect transformativ); și pe considerații contextuale.

Educație pentru schimbare este un program inițiat de asociația CRIES-Centrul de
Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu asociația
INTERSECT (www.intersect.org.ro) și ALIMENTERRA.

În perioada 2022-2023, programul educațional este implementat în cadrul proiectului
LA PAS/Slowing Down, cu sprijin financiar din partea Primăriei Municipiului Timișoara,
prin Centrul de proiecte.

http://www.cries.ro
http://www.intersect.org.ro

