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Prezentăm sintetic unele dintre cele mai semnificative concluzii la care s-a ajuns în cea de-a patra fază
a contractului de cercetare CERES dedicat temei "Educaţia, cultura şi creativitatea în viaţa tinerilor".
Tematica contractului de cercetare este una deosebit de complexă, motiv pentru care partenerii la contract
reunesc patru instituţii din mediul academic (învăţământ superior, cercetare) şi respectiv instituţii direct
implicate în sprijinirea iniţiativei tinerilor. Sinteza reuneşte rezultatele obţinute de către colective de cercetare
multidisciplinară aparţinând tuturor partenerilor ale căror contribuţii le prezentăm în continuare.
• Academia de Studii Economice Bucureşti a evidenţiat o serie de experienţe internaţionale şi a
conturat tendinţele specifice în domeniul economiilor invaţionale şi al spaţiilor educaţionale creative. S-a
acordat o atenţie specială educaţiei virtuale şi celei antreprenoriale precum şi evidenţierii unor structuri formale
şi informale de stimulare a creativităţii. În lucrare s-au inclus în mod expres unele repere legate de cadrul
legislativ şi instituţional şi de stimularea creativităţii în afaceri.
• Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor a realizat studii de caz si analize
structural-calitative contribuind la fundamentarea unor propuneri pentru flexibilizarea cadrului legislativ şi
institutional.
• Institutul de Psihologie şi Filosofie “Constantin Rădulescu Motru” a urmărit condiţionarea
psihologică a performanţei creative şi a urmărit pe baza unor studii de caz impactul utilizării în scopuri
educaţionale a tehnologiilor informatice şi de comunicare.
• Centrul de Sociologie Urbană şi Regională a asigurat asistenţa metodologică în exploatarea
bazelor de date şi a furnizat noi prelucrări ale datelor de anchetă sociologică.
În această fază cercetarea s-a concentrat asupra componentelor esenţiale ale societăţii bazate pe
cunoaştere şi inovare : educaţia şi, respectiv, stimularea creativităţii.
Lucrarea a fost structurată conform obiectivelor şi planului de realizare în trei părţi:

)
)
)

Partea I cuprinde patru capitole şi a fost dedicată analizei experienţei internaţionale în domeniul
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Această parte a fost realizată exclusiv de către colectivul de
la ASE, personal de către directorul proiectului.
Partea a II-a a urmărit evaluarea multidisciplinară a învăţării deschise şi flexibile şi evidenţierea
unora dintre măsurile de stimulare a creativităţii prin analize structural-calitative (s-au evidenţiat
structuri formale şi non formale de stimulare a creativităţii).
Partea a III-a şi-a propus fundamentarea unui cadru normativ legislativ prin
reglementări legislative şi flexibilizarea cadrului instituţional.

propuneri privind

Pornind de la ideea conform căreia cunoaşterea devine principala sursă a prosperităţii şi constituie din
ce în ce mai mult fundamentul puterii, se afirmă tot mai mult că educaţia şi stimularea creativităţii (prin
cercetare şi inovare) reprezintă componentele de bază ale societăţii bazate pe cunoaştere. Ori tocmai aceşti
doi "piloni de forţă" ai societăţii bazate pe cunoaştere constituie reperele cheie ale contractului de cercetare
CERES.
În prima parte s-a evidenţait pe baza analizei experienţei internaţionale că este nevoie să fie
promovate acele forme şi metode noi de educaţie bazate pe inovare şi cercetare, care să fie în favoarea
noului tip de economie. În ceea ce priveşte dimensiunea europeană a educaţiei s-a reliefat că “resursele
umane sunt cel mai important activ pentru Uniunea Europeană”(Education & Training 2010" The Success of
the Lisbon Strategy Hinges On Urgent Reforms, Council Of The European Union Brussels, 3 March 2004).
Resursele umane sunt considerate esenţiale pentru creearea şi transmiterea cunoştinţelor şi sunt în acelaşi
timp un factor determinant al potenţialului inovaţional al fiecărei societăţi. Investiţiile în educaţie sunt un
factor cheie pentru competitivitatea Uniuni Europene. S-a calculat că creşterea în medie a nivelului de
educaţie al populaţiei cu un an poate conduce la o creştere economică cu un ritm mediu annual de 5%
pe termen scurt şi, respectiv de 2.5% pe termen lung ("Investing efficiently in education and training:
an imperative for Europe", Commission Communication, COM 779 din 10 ianuarie 2003, doc. 5269/03). În
plus există un impact pozitiv al educaţieie asupra ocupării, sănătăţii, incluziunii sociale şi manifestării active a
cetăţenilor (ratele de şomaj descresc o dată cu îmbunătăţirea nivelului educaţie, în special pentru nivelele
înalte de educaţie iar ratele de ocupare cresc). Din această perspectivă este esenţial să se întărească
sinergia şi complementaritatea dintre educaţie şi alte domenii şi politici legate de ocupare, cercetare şi
inovare şi politicile macroeconomice.
Investiţiile în educaţie sunt constituie un element necesar pentru a atinge obiectivele economice,
sociale şi de mediu stabilite la Lisabona pentru Uniunea Europeană. Prin programul "Education & Training
2010" Consiliul European din martie 2003 de la Brussels şi-a reafirmat hotărârea de a lucra la nivelul statelor
membre ale UE "pentru a face din sistemele educaţionale din Europa un cadru calitativ de referinţă la nivel
mondial până la orizontul anului 2010". Se consideră că este nevoie de un tip de educaţie care să fie în
favoarea noului tip de economie prin apelarea la un sistem de educaţie bazat pe inovare şi cercetare. În raport
cu nivelul lor de dezvoltare, ţările pot alege diferite traiectorii şi modalitati de implementare a societăţii bazate
pe cunoaştere şi inovare (Ferranti et al. 2001, EC 2001b). Se manifestă o nevoie acută pentru
restructurarea sistemului de educatie în favoarea unor programe curriculare orientate în mai mare măsură
spre business şi spre promovarea educaţiei vocaţionale. O asemenea reformă implică atât stimulente
financiare pentru instruire şi re-instruire, cât şi o regândire a sistemului de administrare şi de management a
trainingului vocaţional, inclusiv prin asigurarea surselor informaţionale necesare.
În concluziile formulate în urma Consiliului din 5 mai 2003 s-au stabilit unele niveluri de referinţă ale
unor indicatori medii de performanţă în educaţie la nivel european (benchmarks, OJ C 134 din 7 iunie 2003).
Unele ţări au translatat aceste repere sub forma unor obiective naţionale considerate a putea contribui la
atingerea nivelelor de referinţă la nivel european. Consiliul şi Comisia Europeană au subliniat că este necesar
să se aibă în vedere şi acţiuni la nivel naţional în domeniile cheie ale programului "Education & Training
2010".
Acestea vor trebui să fie completate prin acţiuni la nivel comunitar şi în mod particular prin schimbul
de experienţă şi prin sprijinirea eforturilor naţionale. Pentru a sprijini aceste eforturi statele membre vor trebui
să aibă în vedere următoarele trei zone prioritare asupra cărora va trebui să se acţioneze în mod simultan
fără întârziere:
1. Canalizarea eforturilor pentru realizarea reformelor şi orientarea investiţiilor către zonele
cheie pentru societatea bazată pe cunoaştere
Pentru a face din Uniunea Europeană “un leader” în economia bazată pe cunoaştere la nivel
mondial se manifestă o nevoie urgentă de a investi tot mai mult şi mai eficace şi mai eficient în resursele
umane. Aceasta presupune un nivel mai înalt atât al investiţiilor din sectorul public cât şi al celor din sectorul
privat în domeniile cheie pentru societatea bazată pe cunoaştere, în special în: învăţământul superior, în
educaţia adulţilor şi în instruirea continuă de specialitate. Programele susţinute din surse comunitare vor avea
de jucat un rol tot mai important pentru sprijinirea dezvoltării capitalului uman.
2. Educaţia de-a lungul întregii vieţi va trebui să devină o realitate concretă
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Se manifestă tot mai acut nevoia de-a promova strategiii naţionale coerente dedicate educaţiei dea lungul întregii vieţi. În acest context este necesar să se promoveze un parteneriat efectiv între principalii
actori din lumea afacerilor, între partnerii sociali şi între instituţiile educaţionale de la toate nivelele. Astfel de
strategii vor trebui să aibă în vedere:
- identificarea priorităţilor în învăţare;
- creearea unor medii de învăţare deschise, atractive şi accesibile pentru oricine, în special pentru
grupurile dezavantajate.
Vor trebui dezvoltate cu prioritate anumite norme şi principii comune la nivel european. Acestea vor
trebui să fie apoi implementate în raport cu specificul şi cu situaţiile concrete de la nivel naţional şi implicit cu
competenţele identificate la nivelul statelor membre. Educaţia vocaţională are un rol vital de jucat în atingerea
obiectivelor de la Lisbona, asigurând competenţele şi calificările care răspund dinamicii accelerate a
nevoilor de pe piaţa modernă a muncii. Declaraţia de la Copenhaga, adoptată în noiembrie 2002 a translatat
aceste probleme din perspectiva mai amplă a educaţiei de-a lungul întregii vieţi. Ca urmare în decembrie
2003 a fost propus un cadru unitar European pentru asigurarea transparenţei calificărilor şi
competenţelor - noul "Europass"(Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on
a single framework for the transparency of qualifications and competences (Europass). COM (2003) 796 final
of 17 December 2003 (doc. 5032/04). În acest sens s-a dezvoltat şi un cadru comun de asigurare a calităţii
care include un nucleu comun de criterii de calitate şi un set coerent de indicatori. Pentru a conferi mai multă
mobilitate s-a adoptat şi un sistem european de credite transferabile în domeniul educaţiei vocaţionale. S-a
dezvoltat şi un set comun de principii europene pentru validarea învăţării non-formale şi informale.

3. Constituirea unei “Europe a educaţiei şi învăţării”
Se resimte tot mai acut nevoia de a dezvolta un cadru European, bazat pe contextele naţionale, care
să se constituie ca un normativ referenţial comun pentru recunoaşterea calificărilor şi competenţelor.
Recunoaşterea diplomelor şi a certificatelor oriunde în Europa este esenţială pentru a dezvoltarea piaţelor
Europene ale muncii şi a unui cetăţean European activ. Statele membre vor trebui să adopte în acest sens
măsuri adecvate pentru a înlătura obstacolele din calea mobilităţii şi pentru a asigura sprijinul financiar
necesar, în contextul şi chiar dincolo de programele comunitare. Societatea bazată pe cunoaştere generează
noi nevoi exprimate în termenii coeziunii sociale, cetăţeniei active şi realizării şi dezvoltării personale la care
educaţia poate avea o contribuţie semnificativă.
S-a anlizat în mod distinct corelaţia dintre cele două paliere tematice ale acestei faze a cercetării:
educaţia şi inovarea. S-a pus în evidenţă corelaţia existentă între inovare şi educaţia de-a lungul întregii vieţi
active (LLL). S-a relevat în acest context necesitatea de a defini în sens larg LLL prin includerea tuturor
tipurilor de învăţare: sistemul educaţional de la grădiniţă până la universitate; cursurile formale parcurse mai
târziu în viaţă pentru a dobândi anumite competenţe în domeniul matematicii, calculatoarelor sau pentru
instruirea vocaţională; învăţarea informală plasată în afara sistemului formal care se poate, după caz,
aplica sau nu în mod direct pe piaţa muncii. Adulţii pot să îşi continue studiile după completarea educaţiei
tradiţionale pentru a-şi îmbunătăţi competenţele de bază (aşa cum se întâmplă în formele de ‘educaţie de
remediu’) sau pentru a-şi dezvolta competenţele. LLL poate avea o influenţă benefică asupra a trei tipuri de
inovaţii: inovaţii care apar ca rezultat al unei activităţi creative; inovarea ca proces de difuzare; cererea
consumatorilor pentru produsele inovative.
Pe plan mondial există două modele de bază pentru inovarea creativă în raport cu învăţarea:
• SUA este o economie cu un înalt nivel de inovare şi cu o elită cu un nivel înalt de educaţie, dar
are în acelaşi timp un nivel comparativ înalt al procentului populaţiei care are un nivel mai redus de
calificare;
• prin contrast, ţările scandinave sunt înalt inovative, iar majoritatea populaţiei are un nivel înalt
de calificare şi doar un mic procent al populaţiei are un nivel mai slab de calificare.
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LLL are un rol major pentru a asigura o rapidă şi eficientă difuzare a aplicării inovaţiilor tehnice şi
organizaţionale. În lucrare s-au evidenţiat în mod distinct 15 indicatori de analiză a performanţei şi calităţii LLL
în Europa. Aceşti 15 indicatori sunt grupaţi pe patru grupe de indicatori; există însă şi un indice compozit al
LLL. Se consideră că aceşti indicatori au relevanţă în ceea ce priveşte efectul LLL asupra capabilităţilor
inovative. Cele patru grupe de indicatori se referă la:
1. economia învăţării (patru indicatori: procentul populaţieie ocupate care are un nivel înalt de
calificare; mutaţile produse în nivelul ocupării şi în ponderea forţei de muncă cu un nivel înalt de calificare;
eşecul înregistrat în învăţarea unor noi calificări în corelare cu rata şomajului de lungă durată pentru bărbaţii
cuprinşi între 25 şi 54 de ani; menţinerea unor competenţe utile din punct de vedere economic în rândul
lucrătorilor în vârstă (cuprinşi între 55–64 ani, în raport cu rata lor de ocupare);
2. competenţele ‘de bază’ se bazează pe competenţe de tipul scris, citit, competenţe numerice şi
abilitatea de-a utiliza calculatorul (alfainformatizarea). Există trei indicatori utilizaţi pentru tineri (procentul celor
care pot citi la nivelul 3 sau peste; procentul celor care citesc la nivelul 5-cel mai înalt nivel; un indice care
estimează ‘comfortul‘ în utilizarea calculatoarelor) şi unul pentru adulţi (procentul adulţilor de peste 16 ani care
au un nivel 4 sau 5 de competenţe de bază);
3. participarea la LLL (patru indicatori : procentul estimat al populaţiei adulte de peste 15 ani care
doreşte să “continue să înveţe toată viaţa”; procentul populaţiei în vârstă de 24–64 ani care parcurge orice
formă de instruire în cele patru sătămâni cât se derulează studiul; procentul bărbaţilor adulţi cuprinşi între 25 şi
54 ani care nu sunt angajaţi şi care studiază parcurgând diverse trasee ale educaţiei continue sau care sunt
cuprinşi în activităţi neplătite prin care capătă experienţă practică; procentul populaţiei adulte de peste 15 ani
care are acces acasă la internet);
4. investiţiile făcute de către întreprinzători în LLL (trei indicatori: procentul tuturor angajaţilor de
orice vârstă care au parcurs cursuri de instruire care răspund exigenţelor locului de muncă, atât în afara cât şi
în interiorul firmei; cheltuielile totale alocate de firmă pentru formele de instruire care vin în întâmpinarea
cerinţelor locului de muncă-ca procent din costurile totale cu munca; procentul populaţiei ocupate care a
parcurs un curs de instruire în domeniul calculatoarelor).
În raport cu acest sistem de indicatori principalii leaderii din UE sunt ţările nordice: Suedia se află pe o
poziţie de leader pentru opt indicatori; Danemarca pentru şase indicatori; Finlanda pentru trei indicatori;
Olanda pentru patru indicatori; Regatul Unit pentru trei indicatori.
Indicele compozit LLL poziţionează fiecare ţară pe baza performanţei relative a fiecărei ţări
comparativ cu ţările care au o poziţie de leader la fiecare indicator. Indicele celei mai bune performanţe–BPI
(The Best Performance Index) înregistrate de către fiecare ţară reflectă performanţa relativă medie atinsă
pentru toţi indicatorii pentru care există date disponibile.
Ierarhizarea ţărilor în raport cu cele două scoruri este însă diferită:
- Finlanda, Germania şi Franţa se află pe poziţii mai joase la scorul făcut pentru LLL compartaiv cu
‘Innovation Scoreboard’;
- Austria, Belgia şi Luxemburgul au valori mai mari pentru LLL Scoreboard.
O posibilă explicaţie se datorează accentului pus în fiecare clasament pe diferitele tipuri de inovare.
Innovation Scoreboard pare să fie mai relevant pentru a capta activităţile creative inovative, în timp ce
Lifelong Learning Scoreboard pare să măsoare mai bine capabilităţile naţionale în adoptarea inovaţiilor
(sau în procesul de difuzare a inovaţiei).
Cele mai inovative ţări din Europa, aşa cum se poate identifica în Trend Chart’s Innovation
Scoreboard, sunt în acelaşi timp leaderi la indicatorii LLL: Suedia, Danemarca, Finlanda, Regatul Unit şi
Irlanda. În schimb, unele dintre cele mai puţin inovative ţări au şi cel mai redus nivel al BPI (Best Performance
Index) din sistemul de indicatori LLL: Italia, Portugalia şi Grecia. Acest rezultat este confirmat de o corelaţie
înaltă (un coeficient de corelaţie de 0.85) între BPI (Best Performance Indices) atât pentru scorurile
comparabile obţinute la indicatorii care ţin de inovare cât şi pentru scorurile de la indicatorii LLL. Aceste
rezultate pot contribui în mod direct la îmbunătăţirea performanţei inovative şi sunt sugestive pentru
evidenţierea unei posibile interconexiuni între LLL şi inovare.
Economiile bazate pe cunoaştere numite şi ‘economii ale învăţării’ reclamă existenţa unei
populaţii cu un nivel superior de educaţie, care să dispună de excelente competenţe de bază şi de
capacitatea de a-şi continua instruirea de-a lungul întregii vieţi. Se remarcă preocuparea pentru domeniul
managementului inovării, atât la nivel de studenţi cât si la nivel de master. Astfel, în ultimii trei ani de
învăţământ, majoritatea şcolilor de afaceri/management, dar şi şcolile de inginerie şi universităţile, au introdus
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în setul obligatoriu, programe de curs cum ar fi ‘Managementul Start-up-urilor’, Managementul IMM din
domeniul tehnologiilor înalte, Managemetul Inovării etc. Multe Şcoli de Afaceri au dedicat programe în aceste
domenii, chiar si la nivelul studenţilor. Ultimul an a oferit specializări în managementul sistemelor
inovatoare, având între 40 şi 60 de ore de curs, cărora li se adaugă studii de caz şi proiecte realizate în
cooperare cu o companie inovatoare sau din domeniul TIC-urilor.
La nivel post-univeristar, sunt oferite programe de master pentru un an (full time) sau doi ani (part
time). În mod obişnuit acestea includ: şase luni de pregătire formală (minimum 300 de ore) şi şase luni în
cadrul unei companii, cu dubla supervizare (din partea şcolii şi din partea companiei). Piaţa va scoate la iveală
prin adaptare şi asimilare socială, necesităţile legate de noi aptitudini şi competenţe care vor genera noi
moduri non-formale (cluburi de training) de pregătire profesională şi vocaţională. Cluburile sunt în general
concepute ca întâlniri între manageri şi personal de nivel înalt, având ca scop schimbul de experienţă şi
punerea la curent cu noutăţile privind cele mai recente abordări din domeniile lor de activitate. Instituţiile de
educaţie de diferite tipuri oferă chiar si pe termen scurt (între 3 si 20 de zile) cursuri privind probleme
punctuale, restrânse cum ar fi: participarea la oferte internaţionale în domeniul înaltei tehnologii; dezvoltarea
antreprenoriatului prin folosirea Internetului; finanţarea inovaţiilor; drepturi de proprietate intelectuală etc.
Tranziţia la societatea bazată pe cunoaştere reprezintă atât o “provocare” cât şi o “oportunitate”
pentru noile state membre ale UE şi pentru ţările candidate. În spiritul consideraţiilor relevate şi a contribuţiilor
la atingerea obiectivelor stabilite la Summit-ul de la Lisbona, viteza de derulare a reformelor sistemelor
educaţionale şi de învăţământ va trebui să fie accelerată. Prerogativele programelor educaţionale şi
inovaţionale vor trebui să fie luate în considerare pentru formularea politicilor naţionale şi regionale.
În ceea ce priveşte sistemul educaţional din România, se manifestă un dezechilibru între educatia
tehnică şi educaţia antreprenorială şi inovatoare. În prezent, după cunoştinţele noastre, România înregistrează
un surplus semnificativ în domeniul TIC (cca 5.000 de absolvenţi în domeniul TIC-urilor anual şi în jur de
75.000 de specialişti TIC disponibili pe piaţa muncii). Acest fapt poate constitui un avantaj competitiv la nivel
regional şi chiar european. Studiul Brainbench (2002), a plasat România pe locul şase în primele zece ţări
din lume în ceea ce priveşte disponibilitatea forţei de muncă calificate în domeniul TIC-urilor.
Din punct de vedere al conţinutului, setul de abilităţi oferit de sistemul educaţional românesc este
limitat şi insuficient ca specializări. UNCTAD (2002) a estimat indicele de pregătire pentru ţările din Balcani:
România are cel mai înalt punctaj pentru "dezvoltarea forţei de muncă în domeniul TIC-urilor", dar unul mult
mai scăzut pentru "oportunităţi de angajare TIC".
În cea de-a doua parte a lucrării partenerii de la institutul de psihologie şi filosofie “constantin
rădulescu motru” au realizat un profil personologic al tinerilor, definit prin creatologie, convingeri sociale
şi reciprocitate. s-au evidenţiat următoarele caracteristici:
 fără a se manifesta diferenţe semnificative de gen, tinerii manifestă o evidentă sensibilitate pentru
reciprocitate, atât pozitivă cât şi negativă, ca factor favorizant al autorealizării în plan social;
 reciprocitatea pozitivă are înalte corelaţii pozitive cu majoritatea axiomelor sociale;
 reprezentarea tinerilor despre potenţialul şi performanţa creativă se dovedeşte bine structurată şi
este relevată prin multitudinea corelaţiilor semnificative dintre variabilele testate.
În ceea ce priveşte educaţia virtuală, echipa din ASE având în componenţă cadre didactice
consacrate în domeniu-inclusiv şeful Catedrei de Informatică Economică- au relevat în special aspecte legate
de:
• cadrul conceptual al educaţiei virtuale;
• educaţia în organizaţia virtuală;
• valenţele educaţiei virtuale ca formă flexibilă de dobândire a competenţelor;
• factorii stimulativi sau după caz inhibitori ai educaţiei virtuale;
• implicaţiile evoluţiei TIC-urilor asupra procesului educaţional;
• unele posibile acţiuni pentru promovarea unui sistem educaţional flexibil;
• mituri legate de educaţia virtuală.
Legat de aceeaşi problematică a educaţiei virtuale partenerii de la Institutul de Psihologie şi
Filosofie “Constantin Rădulescu Motru” au realizat şi un studiu de caz care a analizat în mod distinct
opiniile exprimate de un lot de studenţi legat de “fenomenul Internet“.
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Una dintre opiniile generale desprinse din răspunsurile analizate este că în societatea actuală TIC
prezintă o forţă de socializare mai puternică decât familia sau şcoala. Internet-ul este perceput ca o bibliotecă
universală «în care nu există un catalog». Însă accesul la acestă «bibliotecă virtuală», înseamnă, pe lângă
abilităţile specifice de utilizare a TIC, abilităţi de lucru cu informaţia. Este vorba în primul rând de evaluarea
conţinutului şi de gândirea critică. Pentru studenţi, dar şi pentru profesori, utilizarea Internetului oferă o
varietate imensă de oportunităţi pentru învăţare, alternative sau complementare educaţiei tradiţionale. Se
degajă convingerea tinerilor privitoare la rolul Internet ca factor de progres în educaţie. Un punct sensibil este
legat de modul în care profesorii pot integra, în timp util, Internetul în activitatea didactică. Este, deci,
imperativ ca profesorii să perceapă deprinderile de utilizare a TIC-urilor pe care le au studenţii lor nu ca
reprezentând o ameninţare, ci ca oferind oportunităţi reale pentru dezvoltare personală şi pentru schimbare
socială, ca suport al respectului mutual. Se impune o schimbare în relaţia profesor-student, în care profesorul
acceptă flexibilizarea rolurilor.
Legat de structurile formale şi informale de stimulare a creativităţii o echipă din ASE a
evidenţiat o serie de aspecte cum ar fi: educaţia formală şi creativitatea; educaţia informală şi creativitatea;
structuri institiţionalizate de educaţie informală. S-a pus accent pe rolul unor ONG-uri şi a unor organizaţii de
tipul:Voluntari pentru Idei si Proiecte (VIP); Asociaţia Animatorilor şi Monitorilor pentru Copii şi Tineret;
”TineriFără Frontiere” (T.F.F.).
În continuare echipa din ANSIT a reliefat rezultatele studiului de caz al Clubului de inventică
Gaudeamus. Cei 30 de membri permanenţi ai acestui club au realizat un număr impresionant de invenţii,
pentru multe dintre ele fiind demarate procedurile de obţinere a brevetului. S-au surprins profilul creativ al
acestor tineri şi modalităţile prin intermediul cărora potenţialul lor a fost încurajat şi susţinut. În acest sens, sau folosit informaţiile culese prin interviuri de grup şi individuale şi răspunsurile la chestionarul legat de
principalele aspecte ale creativităţii. Pentru situarea clubului în plan regional şi naţional în ceea ce priveşte
creativitatea şi factorii acesteia, s-au folosit drept termen de comparaţie datele culese cu acelaşi chestionar în
sondajul din 2003 pe un eşantion reprezentativ. Ca un element distinctiv, majoritatea tinerilor din Gaudeamus
sunt interesaţi de acumularea de cunoştinţe şi competenţe profesionale pe care le pun în valoare prin
intermediul perseverenţei. În acord cu profilul regional, dar mult mai accentuat, peste 40% s-au autocaracterizat ca având imaginaţie şi simţ estetic şi aproximativ o treime s-au auto-caracterizat ca fiind inventivi
şi nonconformişti. Ei au declarat că ţin cont de utilitatea noii idei pentru materializarea ei. Cele mai recente idei
le-au avut în special în domeniile artistic şi tehnic, iar pentru punerea lor în practică, în general, primele
opţiuni sunt: apelul la propriile mijloace şi la persoanele apropiate (familie, prieteni). Toţi folosesc computerul
şi Internetul şi majoritatea atribuie un rol important în privinţa legăturii cu anumite caracteristici ale creativităţii–
pentru computer posibilitatea de a rezolva probleme mai original şi cea de destindere, iar pentru Internet o mai
mare bogăţie a ideilor noi şi posibilitatea de a ţine pasul cu ce se întâmplă în societate.
În cazul tinerilor din Clubul de Inventică Gaudeamus, atitudinea şi comportamentul părinţilor, atmosfera
de la şcoală, lectura despre descoperirile ştiinţifice si vizionarea filmelor nu influenţează prezenţa anumitor
caracteristici legate de creativitate. Manifestarea potenţialului lor creativ a fost posibilă prin însăşi apartenenţa
la acest club, prin modalitatea de lucru în care se pune accentul pe colaborare şi pe a învăţa tânărul să
identifice probleme şi să le găsească rezolvarea pas cu pas, să îşi asume responsabilităţi în funcţie de dorinţa
şi voinţa sa. În acest sens, cel mai mult îi ajută să aibă idei noi discuţiile de grup. Astfel ei îşi descoperă
calităţi, învaţă să le pună în valoare şi să le materializeze.
Echipa de la ANSIT a evidenţait în mod distinct şi câteva exemple de bună practică privind
stimularea atitudinii deschise şi creative a elevilor. Aceste exemple ar putea fi bine-venite pentru orice
cadru didactic, care simte nevoia unor sugestii pentru a-şi flexibiliza sistemul de predare şi de relaţionare cu
elevii săi, astfel încât aceştia să devină mai deschişi şi mai creativi în cadrul procesului de învăţare.
Elementele care se repetă în "reţetele de succes" ale mai multor cadre didactice, ar fi: respectul pentru elev şi
pentru particularităţile sale individuale; toleranţa privind performanţele obţinute de fiecare elev în diverse
domenii (nu oricine poate fi bun la orice); toleranţa în ceea ce priveşte greşelile "omeneşti" ale elevilor (până
când greşeala devine obişnuinţă); stimularea colaborării, a lucrului în echipă – elevii între ei, elevii cu părinţii,
elevii cu profesorul, profesorul cu părinţii etc.
În cea de-a treia parte elaborată prin colaborarea partenerilor de la ASE şi ANSIT s-a încercat
fundamentare unor inovaţii legislative şi instituţionale. S-au evidenţiat astfel necesitatea:
• încurajării mobilităţii educaţionale şi a liberei circulaţii a persoanelor care studiază, cel puţin la
nivelul spaţiului european al educaţiei;
• flexiblizării structurilor educaţionale prin promovarea sistemelor mentorale şi prin optimizarea
modalităţilor de comunicare între profesor–elev;
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• asigurării unei mai eficiente protecţii şi securităţi a produselor creaţiei intelectuale.
Echipa de la ANSIT a evidenţiat o serie de propuneri de fundamentare care au rezultat din elementele
referitoare la sistemul educaţional cu referire în special la îmbunătăţirea cadrului logistic al învăţării şi la
optimizarea climatului relaţional.
1. Cu referire la cadrul logistic s-a subliniat că: materialele didactice ar trebui să aibă o formă
predilect interactivă, apelând la exemplele practice; structura cursurilor ar trebui să fie predominant interactivă,
noţiunile teoretice fiind dublate de exemple practice; forma de examinare ar trebui să fie bazată în special pe
aplicaţii practice şi nu pe reproducerea mecanică a teoriei învăţate.
2. Cu referire la cadrul relaţional şi la climatul de lucru s-a evidenţiat că: profesorii ar trebui să
aibă o disponibilitate mai mare pentru schimbare şi să se comporte mai degrabă ca persoane care facilitează
procesul de învăţare, decât ca deţinători ai “adevărului absolut”; atmosfera şi relaţiile în grupul de lucru (clasă
etc.) ar trebui să fie mai deschise, mai dinamice; în timpul examinării, profesorul ar trebui să acorde şanse

egale de răspuns elevilor participanţi, iar timpul de răspuns acordat fiecăruia ar trebui să fie mare.
Echipa de la ASE a acordat o atenţie specială şi surprinderii unor aspecte specifice creativităţii în
afaceri. În domeniul politicii de inovare, au fost analizate acţiuni cum ar fi: sprijin pentru “start-up”; regiuni
inovative; inovarea finanţării şi transferului de cunoaştere. S-a acordat o atenţie specială unor aspecte legate
de:
-

iniţiativa şi inovaţia antreprenorială;

-

Agenda Europeană pentru Sprijinirea Iniţiativei Antreprenoriale şi a Competitivităţii;

-

calitatea mediului de afaceri şi a cadrului legislativ;

-

opţiunile de politică pentru stimularea antreprenoriatului şi a inovării.
***

În dorinţa de validare a unora dintre concluziile la care s-a ajuns în cadrul acestui contract de cercetare
pe data de 14 mai 2004, la ASE Bucureşti s-a desfasurat Atelierul CERES “Aderarea Romaniei la Uniunea
Europeana. Educatia, cultura si creativitatea in viata tinerilor”. Atelierul a fost atât interdisciplinar cât şi
intergenerational. Dialogul constructiv şi dezbaterile caracterizate prin înalt profesionalism şi prin deschidere
faţă de opiniile altora au constituit nota dominantă a acestui atelier. Acest fapt a fost facilitat de faptul că
majoritatea participanţilor la acest atelier sunt parteneri în cadrul contractului de cercetare şi au experienţă şi
continuitate în colaborare. Atelierul a reunit toţi parteneriii dar a oferit şi o oportunitate pentru a consulta şi alţi
specialişti cu preocupări în domeniu. În afara celor patru parteneri au fost invitaţi şi cercetători de la Institutul
de Ştiinţele Educaţiei şi, respectiv de la Institutul de Sociologie "Dimitrie Gusti" al Academiei Române.
Acest atelier de lucru constituie cel de-al treilea atelier organizat de la demararea acestui contract de
cercetare.Practic, începând cu cea de-a doua fază a cercetării, în cadrul fiecărei faze s-a organizat câte un
atelier de lucru care a facilitat dialogul şi cooperarea între parteneri. Atelierele anterioare s-au fost organizate
pe 26 martie 2003 şi, respectiv, pe 20 noiembrie 2003.
Răspunzând imperativelor specifice fazei a patra de elaborare a contractului de cercetare CERES,
«Educaţia, cultura şi creativitatea în viaţa tinerilor» atelierul a fost împărţit în două grupuri tematice care au
focalizat dezbaterile asupra educaţiei şi inovării.
Principalele probleme dezbătute în cadrul grupului tematic dedicat problematicii educaţiei au avut
în vedere considerente de tipul:
• educaţia ca factor determinant al convergenţei economice în Uniunea Europeană. S-a subliniat
şi că este esenţială constituirea unei noi paradigme a învăţării prin care instrucţia iniţială să devină doar o
etapă a educaţiei continue de-a lungul întregii vieţi;
• nercesităţii de a se trece de la un sistem de învăţământ bazat pe cunoştinţe la un sistem de
învăţământ bazat pe cunoaştere. Acest imperativ constituie un demers pe cât de important pe atât de necesar
în societatea bazată pe cunoaştere, reprezentând o cerinţă absolut necesară pentru crearea Spaţiului
European al Învăţământului Superior;
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• importanţei formării adaptate exigenţelor şi imperativelor managementului de carieră încă din
primii ani de studenţie;
• utilizării noilor TIC-uri care transformă nu numai societatea, dar şi educaţia de o manieră care face
ca reforma în educaţie să fie inevitabilă. Importanţa organizaţiilor virtuale creşte în economia internaţională,
abilitatea organizaţională de a crea şi de a răspândi informaţiile mai repede decât concurenţii devenind critică;
• accesului inegal al tinerilor din România la educatie. S-a evidenţiat că, din acest punct de vedere, se
detaşează o categorie puternic defavorizată, tineretul rural;
• modificării relaţiei dintre muncă şi cunoaştere care devine esenţială în noua economie. Investiţia în
resursele umane este cea mai importantă investiţie a organizaţiilor şi a societăţii. Rezultatele sale devin tot
mai evidente în timp, deoarece ideile, cunoştinţele, cunoaşterea în general pot fi utilizate şi reutilizate la
nesfârşit; ele se apreciază pe măsura utilizării, contribuind astfel la creşterea şi dezvoltarea economică;
• dezvoltării ocupării tinerilor prin apelarea la formele specifice activităţilor temporare. Acestea
urmează să se dezvolte şi la noi în ţară, odată cu intrarea în vigoare a legii care reglementează activitatea
agenţilor care desfăşoară muncă temporară. Principalii beneficiari ai acestei activitaţi sunt tinerii, specialiştii şi
persoanele de peste 50 de ani.
Cel de-al doilea grup tematic dedicat problematicii creativităţii şi economiei creative a dezbătut o
serie de aspecte care s-au referit în mod special la:
• setul axiologic şi creativ specific tinerilor. S-au ilustrat rezultatele obţinute în cadrul unui sondaj
de opinie la nivel naţional, precum şi din analize personologice ale unor tineri.
• migratia temporară a tinerilor. Procesul de migrare temporară se dovedeşte a fi o posibilă
rezolvare (chiar şi parţială) a problemelor materiale pentru tineri şi pentru familiile lor, dar şi un câştig
pe planul experienţei în funcţionarea economiei de piaţă autentice, la nivel societal. În conformitate
cu unele studii elaborate de CURS, intentia de migraţie în rândul tinerilor din România nu pare să fie
influenţată semnificativ de aspectele legate de creativitate.
• timpul şi acţiunile creative. S-a evidenţiat modul în care este utilizat timpul în regiunile României şi
s-au surprins principalele relaţii cauzale care există între gradul de dezvoltare economică al unei
zone şi caracteristicile utilizării timpului în regiunile analizate (regiunile de dezvoltare ale României).
În concluzie, apreciem că atât lucrarea elaborată pentru finalizarea celei de-a patra faze a contractului
de cercetare cat şi Atelierul de lucru CERES şi-au atins obiectivele fixate.
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