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1. INTRODUCERE –
SCOPUL ACESTUI RAPORT
Ca parte a "Pachetului de extindere, transferabilitate, exploatare și sustenabilitate” în cadrul proiectului Robot4
acest raport examinează dezvoltarea educației vocaționale în ceea ce privește programarea și robotica în toate
țările partenere și la nivelul UE. Acesta reﬂectă situația actuală și evoluția din perioada 2018-2020. La începutul
proiectului a fost furnizată o analiză similară, care este disponibilă pe pagina de Internet a proiectului
(http://robovet.eu/io1/). Proiectul Robot4All a creat un set de instrumente pentru implementarea cursurilor
pentru începători, pentru programare și robotică la școlile VET (disponibile la http://robovet.eu), combinate cu o
academie online (acces prin https://www.academy.robot4all.eu/).
Ca rezultat ﬁnal al acestui proiect, acest raport analizează structura educațională și politicile educaționale ale
ﬁecărei țări partenere pentru a detecta oportunitățile de implementare a rezultatelor proiectelor. Informațiile
provin din cercetarea din ﬁecare țară și din experiența membrilor consorțiului de proiect, pe baza activității în
diferite poziții ale sistemului educațional. În plus, rapoartele oferă recomandări de politică educațională pentru
ﬁecare țară parteneră și la nivelul UE, care vizează crearea de noi oportunități pentru o modalitate motivantă a
învățării programării și a roboticii în școlile VET, precum și reducerea barierelor existente.

2. DEZVOLTAREA POLITICILOR EDUCAȚIONALE
VET ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
PROGRAMAREA ȘI ROBOTICA
Germania și Saxonia Inferioară
Richard Heise (Leibniz University Hannover/Germany)
Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
Comparativ cu anii precedenți, nivelul general al educației VET în Germania s-a îmbunătățit. Au fost încheiate mai multe
8.100 de contracte de formare comparativ cu anul precedent . Dar există încă un decalaj de creștere în domeniul forței de
1

muncă în domeniul IT. Companiile se luptă să găsească personal caliﬁcat, în ceea ce privește lucrătorii caliﬁcați, specialiștii
IT și experții IT.
1

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Berufsbildungsbericht 2019. Page 51.
https://www.bmbf.de/upload_ﬁlestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf (access on 22.01.2020)
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Graﬁcul de mai sus arată dimensiunea tot mai mare a decalajului de muncă în ceea ce privește locurile de muncă din IT2.
Chiar dacă cererea de specialiști IT (albastru închis) și experți IT (maro) cu o pregătire academică este încă la un nivel
ridicat, de asemenea, o cerere de lucrători caliﬁcați în domeniul IT (albastru deschis) cu o educație VET a apărut în ultimii
ani. Sectorul IT din Germania include locuri de muncă în domeniul industriei atomotive, aprovizionării cu energie, industriei
energetice, meșteșugurilor, industriei auto, al telecomunicațiilor, aerospațiale și roboticii.
Alături de sectorul industrial, robotica trebuie considerată un factor important în domeniul de îngrijire medicală în viitor.
Datorită tendinței demograﬁce a Germaniei către o societate îmbătrânită, robotica ar putea răspunde atât provocărilor
unui număr redus de persoane aﬂate la vârstă de muncă, cât și creșterii număruluide persoane care au nevoie de îngrijire3.
În Saxonia Inferioară, deﬁcitul de forță de muncă din sectorul IT este o preocupare majoră, potrivit unui sondaj în rândul
companiilor din regiune. 61% din toate companiile de stat declară că a eșua în căutarea de lucrători caliﬁcați este riscul lor
cel mai mare de afaceri . Deﬁcitul de muncă a crescut cu 18 % din 2014 .
4
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Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2019): MINT-Frühjahrsreport 2019. Page 68. https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/MINTFr%C3%BChjahrsreport%202019.pdf/$ﬁle/MINT-Fr%C3%BChjahrsreport%202019.pdf (access on 22.01.2020)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Was Robotik in der Pﬂege leisten kann. https://www.bmbf.de/de/was-robotik-in-der-pﬂege-leisten-kann9638.html (access on 22.01.2020)
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (2019): Fachkräf-teinitiative Niedersachsen. Page 3.
https://www.mw.niedersachsen.de/download/148888 (access on 22.01.2020)
Op. Cit. Page 6

Recomandări de politică
Ca răspuns la decalajul de muncă, Institutul pentru Economie Germană Köln propune stabilirea programării și codării ca
subiecte încă din școala primară. Codiﬁcarea trebuie considerată o competență-cheie chiar și pentru cursanții mai tineri,
egală cu numerația și alfabetizarea. Programe noi în Saxonia Inferioară:
6

Ÿ

„IT macht Schule“ (https://itms.online/)

Ÿ

Zukunftswerkstatt Buchholz (https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/)

Ÿ

Digization Lab (https://isse.tu-clausthal.de/en/research/labs-and-infrastructure/digitization-lab/)

Ÿ

Robonatives (https://www.robokind.de/de/RobonativesInitiative/index.html)

Grecia
Thrasyvoulos Karaisarlis, Theodoros Tsapakidis (2EK Peraia, Athens/Greece)
Dezvoltarea educației VET în domeniul programării și al roboticii
În ultimii ani, am asistat la unele inițiative importante ale Educației VET în sistemul educațional grec. Unele dintre ele au
inclus utilizarea și exploatarea noilor tehnologii. Educația VET a fost întotdeauna considerată ca ﬁind o educație de nivel
inferior din partea elevilor și părinților, astfel încât rezultatul a fost că elevii școlilor VET au întotdeauna un nivel mai scăzut
de încredere și oportunități.
Un program major exclusiv pentru liceele VET numit "Un nou început în EPAL (acronim pentru liceele VET)" aplicat în școlile
grecești. Acesta a fost program pilot în anul școlar 2017-2018 în nouă (9) licee, bazându-se pe experiențele și practicile deja
implementate de comunitatea educațională în unitățile școlare speciﬁce. Din anul școlar 2018-2019, programul a fost
extins la cele 400 de EPAL-uri ale țării. Se remarcă faptul că programul este coﬁnanțat de UE, iar această ﬁnanțare a fost
asigurată pentru 4 ani. Una dintre inițiativele programului este de a încuraja și ﬁnanța școlile VET pentru a crea "planuri de
acțiune", care sunt de fapt proiecte ﬁnanțate care promovează inovarea și creativitatea în școli și promovează știința,
tehnologia și cultura. Multe dintre aceste proiecte folosesc STEM ca metodă, astfel încât acestea includ programare și
robotică în combinație cu alte științe ar ﬁ Matematica, Fizica si altele.
Cu fonduri din acest proiect, școlile sunt dotate și cu echipamente moderne de prezentare și comunicare TIC, pentru
demonstrații și pentru a păstra legătura cu alte școli, schimbând experiențe și opinii. Este important ca școlile să se
familiarizeze cu noile instrumente și modalități de comunicare tehnologică.
Mai mult decât atât, multe concursuri despre programare și Robotică sunt puse în aplicare la nivel național, european și
mondial. Multe școli participă cu grupuri de elevi cu un mare succes. Câteva dintre ele sunt:
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Op. Cit. Page 74
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Ÿ

Concursul de Robotică al Mării Egee. Este un concurs la nivel național și este organizat de Universitatea Mării Egee în
cooperare cu Municapalitatea din Samos și Direcția Samos a Educației de nivel secundar. La ultimele 3 concursuri au
participat grupuri din școli de toate tipurile și nivelurile. (Sursa: https://icsdweb.aegean.gr/aegeanrbtcs/?p=1234)

Ÿ

Concursul Cansat. Grupurile școlare (există, de asemenea, un concurs pentru studenți) trebuie să realizeze un mic
robot "satelit", care va ﬁ lansat pe cer. Competiția națională este de fapt o preliminară pentru competiția europeană
Cansat. (Sursa: https://cansat.gr/)

Ÿ

PRIMA LIGĂ LEGO. Este o competiție la nivel mondial. Anul trecut, în prima provocare globală, care a fost organizată în
Dubai, echipa națională greacă «First Global Challenge Team Grecia» a câștigat medalia de bronz și aceasta i-a fost
acordată de către ministrul adjunct al educației, dl Vasilis Digalakis. Competiția națională are 4 nivele, în funcție de
vârsta și experiența participanților (FIRST LEGO League Jr. Discovery Edition pentru vârstele 4-6, FIRST LEGO League
Jr. pentru vârstele 6-10, FIRST LEGO League pentru vârstele 9-16 și FIRST Global pentru vârstele 14-18). (Sursa:
https://eduact.org/diagonismoi-rompotikis/)

Ÿ

WRO (Olimpiada Mondială a Roboților). Este o competiție mondială. Școlile participante grecești au fost foarte
apreciate în ultimii ani, deoarece au câștigat 4 medalii. Competiția are 4 categorii (Open și Regular, care au 3 sub
categorii pentru Elementary, Junior High și Senior High, WRO Football și Advanced Robotics Challenge, care se
adresează elevilor și studenților). (Sursa: https://wrohellas.gr/)

Guvernul grec acordă un interes major acestor competiții. Studenții care au participat cu succes la aceste concursuri au
fost premiați de prim-ministrul Republicii Grecia, dl Kyriakos Mitsotakis, și de miniștrii afacerilor interne, dl Takis
Theodorikakos și doamna Niki Kerameos, într-o ceremonie foarte importantă. Prim-ministrul a ținut un discurs de
premiere foarte motivant și a declarat cât de mult crede în rolul roboticii educaționale.

7

Recomandări de politică
Ministerul grec al Educației a inclus deja Robotica ca ﬁind unul dintre cele patru subiecte care urmează să ﬁe incluse în
noile programe pilot pentru următorul an școlar. Ministrul grec al Educației, Dl. Niki Kerameos, a declarat:
"În zilele următoare, IEP (Institutul Grec de Politici Educaționale) va publica un apel deschis pentru
prezentarea programelor de formare și a materialelor educaționale pentru toate temele individuale noi,
care vor ﬁ organizate în 4 teme principale, pentru a implementa proiectul pilot al noilor programe școlare
începând cu anul școlar următor. În acest context, toate părțile interesate - inclusiv cele care
implementează programe școlare deja de succes pe teme precum voluntariatul, siguranța rutieră,
măsurile împotriva dependențelor, robotica, educația sexuală - își vor prezenta propunerile și materialele
relevante pe o bază tematică. Este angajamentul nostru de a moderniza școala pentru a oferi elevilor noștri
abilități moderne, care le vor permite să utilizeze mai bine cunoștințele și să răspundă la un mediu în
continuă schimbare."
7
8
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https://www.ypes.gr/vraveysi-apo-ton-prothypoyrgo-kai-toys-ypoyrgoys-esoterikon-kai-paideias-ton-paidion-poy-diakrithikan-stin-olympiada-rompotikis/
https://www.kathimerini.gr/1063178/article/epikairothta/ellada/dieykriniseis-keramews-gia-to-ma8hma-ths-se3oyalikhs-agwghs-sta-sxoleia

În trecut, autoritățile educaționale din Grecia au considerat că introducerea informaticii și a noilor tehnologii în sistemul
educațional ar trebui să se facă numai în sectorul tehnologiei de birou. Programarea a fost doar un subiect speciﬁc în
sectorul TIC și electronică al liceelor VET. Deci, curicula din toate celelalte domenii și niveluri era axată pe abilitățile de bază:
operare calculator, editare de text, instrumente de prezentare, etc
Este clar că autoritățile educaționale au trecut peste ideile acestea și au înțeles că TIC are mai multe de oferit. Codiﬁcarea și
robotica sunt mai mult decât jocuri, ele sunt un instrument util pentru implementarea STEM și pentru dezvoltarea
abilităților soft ale elevilor, cum ar ﬁ creativitatea, munca în echipă, luarea deciziilor și altele. În plus, codiﬁcare și robotica
pot ﬁ găsite în obiecte și în obiceiurile de zi cu zi, cum ar ﬁ transportul, e-casa, comunicații, etc, astfel încât este o
necesitate pentru cetățenii moderni să ﬁe familiarizați cu aceste subiecte.
Mai mult decât atât, piața forței de muncă grecească (și europeană) are în special în sectorul TIC multe oportunități, dar
personalul necesar trebuie să ﬁe înalt caliﬁcat. Codiﬁcarea și Algoritmii sunt întotdeauna o caliﬁcare importantă și
necessary în piața de muncă TIC, astfel încât studenții trebuie să dobândească aceste competențe pentru a avea o șansă
mai bună în cariera lor în muncă.
Este important să vedem că Ministerul grec al Educației are intenția de a organiza introducerea codiﬁcării și roboticii în
întregul sistem educațional grec și să nu se concentreze pe numai domeniul VET. Suntem de acord că introducerea corectă
în aceste domenii ar trebui să ﬁe făcută de la vârste fragede și până la ultimul nivel.
Intenția noastră este implementarea și diseminarea proiectului nostru "Robot4All", pentru a putea demonstra beneﬁciile
introducerii unui proiect de codiﬁcare și robotică într-un curriculum educațional.

Cipru
Nicholas Moudouros, Andrianna Georgiou (Emphasys Centre, Nicosia/Cyprus),
Andreas Loutsios (Cyprus Computer Society, Nicosia/Cyprus)
Dezvoltarea educației VET în domeniul programării și al roboticii
În ianuarie 2019, a fost publicat studiul anual al MOEC (Ministerul Educației și Culturii) cu câteva rezultate interesante,
privind sistemul de educație din Cipru pentru subiectul Proiectare și Tehnologie care urmează să ﬁe predat în școlile
publice.
Potrivit studiului, în ceea ce privește Gimnaziul, în anul universitar 2017 – 2018, a fost evidențiat capitolul "Sisteme de
control și robotică" și aplicarea subiectului în clasă. Scopul principal a fost de a dezvolta elevilor gândirea algoritmică și
abilități de programare. Pentru a realiza acest lucru, au fost folosite diferite instrumente, cum ar ﬁ roboții la sol (PRO-BOT),
covorașele de activitate, foile de lucru ale elevilor și un software de programare (PROBOTIX), care au fost trimise școlilor. În
plus, curriculum-ul a fost revizuit pentru a include cunoștințele și activitățile necesare în domeniul roboticii. Pentru a
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încuraja și mai mult acest lucru, au fost organizate conferințe, ateliere, seminarii și concursuri pentru elevi, profesori și
directori ai școlilor. Profesorii din ciclul primar au fost invitați și ei la seminare.
Introducerea roboticii în subiectul design și tehnologie i-a făcut pe elevi să entuziasmeze, potrivit raportului, la fel ca și pe
profesorii care predau subiectul, deoarece au existat cereri de a continua formarea pentru subiectul menționat. Robotica a
fost încorporată în clase și a fost folosită de profesori și la alte discipline, cum ar ﬁ matematica, engleza și știința.
Este demn de menționat faptul că a crescut numărul cursurilor de Informatică în învățământul secundar. În Cipru, în toate
liceele, există un total de 130 de laboratoare IT cu ideea de bază de a preda cursuri de informatică. Mai exact, ﬁecare
laborator conține 18 computere și 1 imprimantă. În toate gimnaziile, există un total de 181 de laboratoare IT, cu 15
calculatoare pe laborator. În plus, un proiector a fost instalat în toate laboratoarele, care este conectat la computerul
instuctorului.
În gimnaziu, subiectul IT este obligatoriu, iar elevii au două lecții pe săptămână. Materialele acoperite sunt parțial ECDL
(European Computer Driving License). Studenții din primul an iau examenul de procesare a textului, studenții din anul II,
foile de calcul și examenul de prezentare și studenții din anul III examenele bazelor de date. În plus, conceptele de bază de
dezvoltare a algoritmilor și programarea computerizată sunt introduse pentru a încuraja învățarea ulterioară.
În licee, elevii din primul an au din nou cursuri de IT obligatorii, de două ori pe săptămână. Acest lucru se face din nou pentru
a introduce temele la Informatică. În clasa a II-a și a III-a a Liceului, cursurile IT sunt elective, pentru că sunt predate de 4 ori
pe săptămână. Aceste cursuri includ: știința computerelor, Aplicații de calculator și Networking / CISCO.
Printre conferințele, atelierele, seminariile și concursurile care au fost menționate anterior, iată câteva dintre acțiunile care
au avut loc pentru a încuraja aceste discipline la școală:

Ÿ

Olimpiada de Informatică a Ciprului

Ÿ

Seminar de o zi pentru elevii de liceu și VET

Ÿ

Concursul Național pentru crearea de jocuri educaționale (LogiPaignion) pentru elevii din ciclul secundar.

Un alt mare eveniment organizat în ﬁecare an – la sfârșitul ﬁecărui an universitar este concursul Cyprus Robotex. Robotex
este, probabil, cel mai mare festival de robotică din Cipru, ocazie cu care sute de elevi și școli se reunesc pentru a construi
roboți pentru diverse provocări și să învețe despre cele mai recente inovații tehnologice.
În plus, potrivit unui articol recent al Ministerului Educației și Culturii, 9 școli primare din tot Ciprul vor testa programul
STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) în acest an universitar (2019 – 2020). Ministrul Educației (dl
Hambiaouris), a menționat, de asemenea, că, printr-un design bine structurat, curriculum-ul STEM va încuraja elevii să
cerceteze, sa facă design, să editeze și propune soluții inovatoare la diferite aspecte ale situațiilor de zi cu zi.
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Recomandări de politică
Codiﬁcare, în esență, este peste tot în jurul nostru, de la dispozitivele noastre electronice de zi cu zi, cum ar ﬁ vehicule,
telefoane mobile, televizoare și controlere climatice. Robotica este una dintre cele mai vizuale moduri de a introduce
conceptul de codiﬁcare în clasă. Cu cât mai devreme este dezvoltat conceptul cu atât mai mult se poate avansa mai târziu.
Îmbunătățirea implementării roboticii și a programării în școli presupune începerea acestor materii la o vârstă mai fragedă,
astfel încât elevii să poată prelua concepte mai avansate și mai complexe până la terminarea școlii. Roboții care sunt
utilizați acum, PRO-BOTs sunt folosiți pentru dezvoltarea abilităților de programare KS2 (Scratch - limbaj bloc de
codiﬁcare). În cazul în care Scratch este predat încă din școala primară, elevii cu o aptitudine majoră față de Informatică ar
putea avansa la Limbajul de Programare C ++ și ar putea să-l combine cu Arduino Robotics. Acest pachet a fost dezvoltat
pentru proiectul ROBOT4ALL.
Atunci când scriu un cod, elevii trebuie să se gândească atât critic și creativ pentru a instrui un robot relativ la ce acțiuni să
execute și, de asemenea, trebuie să se asigure că acel cod se efectuază într-un mod corect. Codul trebuie să ﬁe precis și
speciﬁc pentru ca acesta să funcționeze corect. Dacă un cod are erori, robotul nu va funcționa așa cum ar trebuii.
Abilitățile pe care elevii le vor dezvolta sunt perseverența prin luptă, rezolvarea problemelor și colaborarea (atunci când
lucrează în grupuri).
Codiﬁcarea și Robotica ar putea sprijini, de asemenea, educația specială, atunci când sunt folosite corect. Codiﬁcarea,
deoarece este un subiect structurat, ajută elevii de educație specială să-și organizeze ziua, să-și gestioneze munca, îi ajută
să-și controleze emoțiile, să sprijine provocarea de a vorbi, citii și scrie, să explice situațiile sociale și să le dea acces la toate
etapele școlii. Deci, nu ar trebui să limităm rolul disciplinelor Codiﬁcarea și Robotica la anumite vârste sau capabilități,
aceste subiecte ar trebui să ﬁe oferite tuturor studenților, indiferent de situația lor.
Un alt mod de a implementa codiﬁcarea și robotica în școli, ar ﬁ de a le face relevante pentru viața elevilor. De exemplu, dacă
o anumită școală se aﬂă într-o zonă înconjurată de ferme, elevii ar putea programa roboți pentru a colecta ouă. În cazul în
care curriculum-ul a fost adaptat la viața lor și împrejurimile lor, ei ar învăța să rezolve probleme din lumea reală, care îi pot
pregăti pentru piața muncii, combinând astfel situațiile din viața reală cu soluții robotice.
În plus, elevii ar trebui să ﬁe încurajați să vadă tehnologia care este utilizat în lumea reală, așa că poate mai multe excursii
cu clasa la locuri relevante ar ﬁ recomandabile. De exemplu, în Cipru, principalele birouri ale Wargaming.net (un dezvoltator
și editor premiat de jocuri online) are sediul în Nicosia. De asemenea, vizitele la universități, unde studenții și cercetătorii le
pot oferi informații cu privire la evoluțiile actuale din domeniu.
Pentru a încheia cele de mai sus, anul universitar 2017 - 2018 a arătat că a existat un efort foarte mare din partea școlilor
pentru a introduce codiﬁcarea și robotica în sistemul educațional din Cipru. Desigur, există loc de îmbunătățire, dar aceste
materii sunt noi în școli și ar putea îmbunătăți educația și să implice elevii chiar mai mult.

9

Marea Britanie
Nicole Liddell, Barbara Athanasakou (CIVIC, Edinburgh/UK)
Dezvoltarea educației VET în domeniul programării și al roboticii
În Regatul Unit există diferențe semniﬁcative în sistemele educaționale dintre Țara Galilor, Anglia, Scoția și Irlanda de Nord.
Educația și sistemul de școlarizare variază între ﬁecare dintre cele patru țări care au sisteme separate în cadrul unor
guverne separate. Prin urmare, acest raport se va concentra asupra cazului Scoției.
Educația și formarea profesională oferă formare tehnică speciﬁcă locului de muncă pentru anumite locuri de muncă,
meserii și ocupații. VET se concentrează pe instruirea practică și poate duce, de obicei, la o certiﬁcare sau o diplomă. În
Scoția, formarea profesională constă în cursuri organizate de colegii de învățământ superior sau de furnizori privați de
formare. Aceste cursuri combină elementele de lucru și cele de clasă. Cele mai multe caliﬁcări profesionale sunt
dezvoltate, acreditate și acordate de Autoritatea Scoțiană pentru Caliﬁcări (SQA).9 În plus, organizația Dezvoltarea
Competențelor Scoția derulează programul Ucenicie Modernă, care oferă persoanelor cu o vârstă de peste 16 ani
posibilitatea de a obține o caliﬁcare recunoscută în industrie, în timp ce lucrează și câștigă un salariu.10
Un viitor ucenic poate găsi peste 80 de cadre moderne de ucenicie într-o varietate de domenii, inclusiv tehnologice.
Programul s-a dovedit deosebit de reușit, 92% dintre participanți rămânând la locul de muncă odată ce sunt caliﬁcați.
Potrivit digitalworld.net Scoția are nevoie de aproximativ 12.800 de oameni pentru a lucra în tehnologie în ﬁecare an.11 În
Scoția, se poate găsi o gamă largă de poziții de ucenici în sectorul tehnologiei, inclusiv codiﬁcarea, analiza datelor,
securitatea cibernetică, proiectarea aplicațiilor, dezvoltarea de software și dezvoltarea jocurilor. Cu toate acestea, nu există
poziții în robotică.
Deși robotica este un domeniu în curs de dezvoltare rapidă, cu un număr tot mai mare de universități care oferă cursuri și
diplome relevante, programele de învățământ profesional nu au fost actualizate. Cu toate acestea, există încă o gamă largă
de oportunități pentru persoanele care doresc să dobândească abilități și cunoștințe în codiﬁcare și programare.
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În afară de ucenicie, o persoană tânără poate găsi o serie de caliﬁcări în domenii legate de tehnologie, cum ar ﬁ dezvoltarea
de software, programare, design de site-uri web, analiza datelor, etc.
În general, furnizorii de EFP ar trebui să pregătească stagiarii pentru ocuparea viitoare a forței de muncă, pregătindu-i cu
competențe actualizate pentru a face față nevoilor schimbării tehnologiilor. Uceniciile digitale pot ﬁ o mare oportunitate de
a crea o forță de muncă bine caliﬁcată și motivată. Prin urmare, este important să se abordeze lacunele în materie de
competențe și să se ajute stagiarii și ucenicii să își dezvolte competențe valoroase și să rămână competitivi, sporindu-și
perspectivele de inserție profesională.
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Recomandări de politică
Formarea profesională a fost văzută de mult timp ca o alegere mai slabă în comparație cu învățarea academică. Cu toate
acestea, recunoașterea valorii competențelor practice și a formării practice la locul de muncă poate avea un beneﬁciu
semniﬁcativ și pentru oameni și pentru economie. VET include astăzi programe care asigură abilități valoroase la
standarde foarte ridicate și oferă persoanelor o oportunitate de dezvoltare personală și profesională în afara studiului
academic convențional.
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Prin urmare, programele profesionale bune și actualizate ar trebui să ﬁe o parte importantă a

ofertei educaționale a unei țări.
Aceasta înseamnă că mai multe programe de programare și robotică sunt incluse în programele de învățământ ale
furnizorilor de EFP. Tehnologia este în creștere creând nevoia de persoane cu competențele și instrumentele potrivite
pentru a facilita această creștere. Predarea abilităților de programare pentru persoanele tinere ar putea ﬁ o soluție pe
termen lung pentru "decalajul de competențe" între locurile de muncă tehnologie și persoanele caliﬁcate necesare pentru a
le ocupa.16
Desigur, acest lucru înseamnă mai mult decât ocuparea forței de muncă. Învățarea programării și a roboticii pot aduce
beneﬁcii studenților și tinerilor în multe moduri, indiferent de căile lor viitoare de carieră. Individul poate dezvolta abilități
valoroase cum ar ﬁ raționamentul, creativitatea, perseverența, gândirea critică etc., abilități care pot ﬁ transferate la diferite
aspecte ale vieții lor.
Prin urmare, ar ﬁ recomandabil ca pregătirea tinerilor pentru piața muncii să ﬁe un element central al punerii în aplicare a
programelor EFP. Ar ﬁ util ca autoritățile locale, furnizorii de EFP, Dezvoltarea Competențelor Scoția, reprezentanții ocupării
forței de muncă să colaboreze pentru a dezvolta cursurile și pentru a oferi orientare profesională tinerilor. Implicarea
angajatorilor este importantă, deoarece formarea profesională se concentrează pe piața muncii. Programele trebuie
dezvoltate în parteneriat cu industria pentru a ghida formatorii și stagiarii și pentru a le oferi o înțelegere a domeniilor,
competențelor și carierelor respective.
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În plus, angajatorilor ar trebui să li se ofere stimulente semniﬁcative pentru a se alătura programului de ucenicie și
cursurilor și caliﬁcărilor relevante în domeniul VET. În special angajatorii din domeniul STEM, inclusiv programarea și
robotica, care pot oferi tinerilor cele mai bune perspective pe termen lung. Angajatorii trebuie să beneﬁcieze de sprijin și
formare pentru a-și ajuta ucenicii să obțină maximul pe durata programului.
În același timp, întrucât robotica și programarea sunt domenii accesibile persoanelor cu competențe și talente diferite,
tinerii care aleg să nu continue studiile superioare ar trebui încurajați să le considere posibile căi de carieră.
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2.1 România
Radu Big, Mihai Badea (CDIMM, Baia Mare/Romania)
Dezvoltarea educației VET în domeniul programării și al roboticii
Situația din educația TIC nu a fost schimbată de la raportul anterior. Nevoia de persoane caliﬁcate în domeniul codării și
roboticii a crescut în județul Maramureș – o nouă fabrică de componente aeronautice este în construcție (va ﬁ inaugurată
anul acesta) și există 300-400 de noi locuri de muncă și o ofertă limitată de persoane caliﬁcate.
Politici în robotică18
Există modiﬁcări semniﬁcative în ceea ce privește politica oﬁcială de introducere a roboticii în școlile VET. Legea Educației
din România a fost modiﬁcată în septembrie 2019 în sensul introducerii unor cursuri normale de robotică în liceele
tehnologice (învățământul VET).
Curricula națională aferentă pentru robotică este în curs de pregătire și distribuire către școlile VET.
Noul regulament va produce efecte începând cu noul an școlar (septembrie 2020 – iunie 2021).
Exista din ce in ce mai multe initiative private de a introduce in clasele liceelor de cluburi de robotica si robotica, ca
activitate extracurriculara (vezi Colegiul George Baritiu Baia Mare, Colegiul Vasile Lucaciu Baia Mare, Colegiul Gheorghe
Sincai Baia Mare, Colegiul Marmatia Sighetu Marmatiei, Colegiul Dragos Voda Sighetu Marmatiei – toate in judetul
Maramures).
Există din ce în ce mai multe concursuri naționale în robotică pentru studenții VET organizate de universitățile tehnice:
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Tehnică din Timișoara etc..
Există concursuri naționale în robotică pentru studenții VET organizate de companii private.
Noi posibilități de implementare a programului nostru de formare
CDIMM Maramures a sustinut demararea a trei noi Cluburi de robotica la Colegiul George Baritiu Baia Mare, Colegiul Vasile
Lucaciu Baia Mare si Colegiul Marmatiai Sighetu Marmatiei. Aceste școli au convenit (în formă scrisă) să utilizeze
programul nostru de formare pentru minim 3 ani și să organizeze minim o activitate comună/an (concurs, schimb de
experiență, traininguri comune etc.).
Vom face promovare și vom invita și alte școli să se alăture grupului pilot. Ne-am dat seama că tinerii studenți sunt
entuziaști în ceea ce privește robotica.

18
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Based on an interview done with the County Inspector for Technology (in function in 2019)

Recomandări de politică
În județul Maramureș am contactat Inspectoratul Școlar Județean Maramureș (responsabil cu învățământul
preuniversitar) și vom trimite un Set de instrumente ROBOT4ALL oﬁcial, prezentând în același timp concluziile activității
pilot cu cele 3 școli selectate.
Le vom recomanda să difuzeze oﬁcial Setul de instrumente către toate școlile vocaționale din județul Maramureș și să le
transmită de asemenea invitația de a se alătura Platformei.
Vom pregăti o Scrisoare adresată Ministerului Educației pentru a sublinia existența materialului de instruire, a platformei și
a experienței de 3 ani, plus acțiunea pilot în județul Maramureș. Vom solicita Ministerului Educației să adauge noul set de
instrumente pentru noua programă de robotică ca instrument de evaluare și formare.

Luxemburg
Marina Andrieu, Emeline Petit (WIDE Luxembourg, Luxembourg)
Dezvoltarea educației VET în domeniul programării și al roboticii
În septembrie 2019, Claude Meisch, ministrul educației din Luxemburg, a anunțat un plan de educație digitală decis de
guvernul luxemburghez: "Educația în era digitală și codiﬁcarea în programa școlară pentru 2020". Prin această măsură,
programarea va deveni parte a curriculumului luxemburghez de la începutul anului școlar următor. În septembrie 2020,
elevii vor învăța să codeze și vor avea lecții de gândire computațională. Ministrul a descris gândirea de codiﬁcare și
computațională ca ﬁind "cele două picioare cu care tinerii vor trebui să învețe să meargă".
Luxemburgul va primi în curând primul raport al Observatorului (planiﬁcat la începutul anului 2020), care se va concentra
asupra competențelor digitale. Digitalizarea devine o prioritate pentru Minister, iar digitalul va deveni o abilitate de bază,
deoarece va ﬁ limba acestui secol 21. Începând cu școala primară, aceasta va ﬁ predată într-un mod jucăuș, în perioada
2020-2021, la orele de matematică pentru elevii cei mai avansață, apoi din 2021-2022 pentru cei mai tineri într-un mod
transcurricular. Profesorii vor ﬁ instruiți și vor ﬁ însoțiți de noii profesori specializați în competențe digitale. În licee,
informatica va ﬁ o nouă ramură a claselor inferioare în perioada 2021-2022.
La începutul anului 2019, o companie sud-coreeană a discutat cu școlile din Luxemburg pentru a testa un nou mod de a-i
învăța pe copii să codiﬁce prin furnizarea de "robo-cuburi" care pot ﬁ programate printr-o interfață simplă. Odată
asamblate, aceste cuburi pot face sunet, lumină și mișcare, care toate sunt caracteristici de bază ale unui robot și
compatibile cu Lego. În cazul în care proiectul pilot actual al companiei va avea succes, compania își va instala sediul
european în Luxemburg pentru a dezvolta produsul și integrarea sa pe scară mai largă.
Kniwwelino, un proiect cu sediul în Luxemburg, este prima platformă de dezvoltare a microcontrolerelor, concepută în
întregime pentru copiii care frecventează școala primară și activitățile after-school din Marele Ducat al Luxemburgului.
Numele Kniwwelino este compus din cuvântul luxemburghez "kniwweln" care înseamnă a crea ceva, suﬁxul "ino" pentru a
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arăta legătura cu ecosistemul Arduino și "Lino", care este un prenume luxemburghez care înseamnă "leu", leul ﬁind animalul
heraldic al Marelui Ducat al Luxemburgului. Această tehnologie a primit ﬁnanțare prin intermediul FNR – Luxemburg
National Research Fund – și acum este în faza de spin-off cu o companie belgiană pentru a intra în faza de comercializare.
Pregătirea asociată acestui produs a fost oferită în mai multe școli din Luxemburg în 2019, ajungând la aproape 300 de
elevi. Este, de asemenea, utilizat în unele Spații de creație și în "Casa releu", care găzduiește activități after-school. De
asemenea, a fost testat pentru educația VET în colaborare cu Camera Métiers (Camera Profesională pentru Meșteșuguri).
O altă inițiativă în robotică vine de la LuxAI, compania spin-off a Universității din Luxemburg, care a creat o abordare
inovatoare a terapiei pentru copiii cu autism: QTrobot. Acest mic robot umanoid vorbitor este conceput pentru a sprijini
profesioniștii în autism în a ajuta copiii cu autism să învețe noi abilități sociale, emoționale și de comunicare.
Robotul spune povești, se joacă și conversează, activități prin care învață abilitățile necesare copiilor cu nevoi educaționale
speciale. De exemplu, folosind mișcarea expresivă a feței și a corpului, QT îi învață pe copii ce sunt emoțiile și să le exprime.
Există, de asemenea, o versiune a robotului QT pentru cercetători.
În data de 19 mai 2019, Mini Maker Faire Luxembourg a găzduit Luxemburg Youth Robotic Challenge [LYRC]. 50 de
concurenți împărțiți în echipe cu 3-6 membri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au preluat provocarea și au participat la
prima ediție. Echipa câștigătoare a avut ocazia să zboare la Dubai în octombrie pentru a participa la Prima Provocare
Globală de Robotică din Dubai. O altă competiție va ﬁ organizată în mai 2020, iar echipele participante vor trebui ﬁe să
proiecteze un sistem robotic care să rezolve o întrebare/problemă, să participe la MakeXRobotics Challenge sau să intre în
competiția de caliﬁcare pentru PRIMA Provocare Globală de Robotică.
Recomandări de politică
În noiembrie 2019, chronicles.lu a publicat rezultatele Studiului internațional privind alfabetizarea informatică și a
informațiilor (ICILS) 2018. Acest studiu a arătat că performanța școlilor din Luxemburg a fost sub medie în comparație cu
alte țări participante în ceea ce privește competențele de alfabetizare informatică și de calcul în rândul elevilor de 14 ani.
Organizat de Asociația Internațională pentru Evaluarea Rezultatelor Educației (AIE), acest studiu a evaluat dezvoltarea
competențelor digitale și, în special, a gândirii de codiﬁcare și computaționale, care au fost identiﬁcate ca și competențe
esențiale pentru școlile secolului XXI.
Observăm un efort și o conștientizare din ce în ce mai mare din partea guvernului din Luxemburg cu privire la importanța
programării și roboticii în viața de zi cu zi și pe piața muncii. Datorită planului educațional pe care ministrul Educației îl va
oferi în curând, programarea va putea face parte din programa școlară de la începutul lunii septembrie, începând și cu
clasele cele mai tinere. S-au făcut investiții în cele mai recente tehnologii pentru a pune la dispoziție resurse în școli și
pentru tineri. Cu toate acestea, chiar dacă guvernul intenționează să pună în aplicare o nouă măsură de codiﬁcare și de
gândire computațională în educație în acest an, problema referitoare la lipsa profesorilor instruiți a fost deja ridicată de
părțile interesate din domeniul educației din Luxemburg. În ciuda faptului că este un loc de muncă bine plătit, este diﬁcil
pentru sistemul de învățământ de a recruta profesorii TIC de care au nevoie. Acest lucru explică, de asemenea, de ce noile
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proiecte sunt delegate organizațiilor externe pentru a oferi materiale și formare. În mod evident, principala provocare este
necesitatea de a instrui profesorii și de a instrui programul de formatori pentru a introduce codiﬁcarea și robotica în
curriculum-ul existent (în special în alte discipline STEM).

Spania
Enrique Cuesta Albertos, Fernando Peral Pérez, Enrique Carballo Albarrán, José María de Lucas García
(IES Moliner, Segovia, Spain)
Dezvoltarea educației VET în domeniul programării și al roboticii
Este clar că robotica și programarea aduc beneﬁcii mari sectorului educației. Aceste noi resurse oferă posibilitatea de a ﬁ
utilizate imediat pentru a crește motivația, să încurajeze auto-învățarea, precum și dezvoltarea de competențe și de a
accelera comunicarea. Pe scurt, noile tehnologii trebuie să servească sistemului nostru educațional și obiectivelor de
învățare.
În ultimii ani, situația politică națională instabilă a împiedicat adoptarea unor inițiative importante care să permită
actualizarea sistemului educațional prin luarea în considerare a introducerii acestor subiecte ca subiecte de bază sau
opționale. Conform informațiilor colectate de la ambele organizații publice cu privire la planurile de încorporare a roboticii
și programării în educație anunțate de unele comunități autonome, există încă puține cazuri cu o integrare clară a acestui
subiect în programă.
În ceea ce privește formarea profesională, Spania se confruntă, de asemenea, cu problema recunoașterii scăzute a acestor
studii, în ciuda eforturilor enorme ale administrațiilor. Chiar și așa, rata este în creștere. În ceea ce privește formarea
profesională în robotică, există un tip de studii profesionale speciﬁce de grad superior numit "Automatizare și robotică
industrială" speciﬁce roboticii. Nu are acceptarea masivă cerută de piața muncii, parțial deoarece nu este oferită pe scară
largă în multe comunități și orașe, dar este una dintre puținele oportunități de formare în robotică în cadrul studiilor de
formare profesională. În plus, există și alte studii în electronică, electricitate și informatică în care robotica sau
programarea sunt puncte-cheie în diferite domenii. Oricum, astăzi există o cerere foarte scăzută în această specializare, în
imposibilitatea de a satisface cererea de forță de muncă în creștere.
În ciuda acestor eforturi, există o ignoranță larg răspândită în societatea spaniolă cu privire la importanța roboticii și a
programării, ﬁind una dintre barierele critice pentru a înțelege importanța lor și valoarea învățării lor de la o vârstă fragedă.
Studiile legate de acest lucru în învățământul primar și secundar sunt încă într-o fază inițială, deoarece acestea nu au fost
adoptate de cele mai multe dintre școlile din Spania și experiențele dezvoltate în ultimii ani sunt mărturie.
Pe de altă parte, procentul profesorilor care raportează că utilizează TIC "adesea" sau în "toate sau aproape toate clasele"
din Spania este ușor mai mic decât media OCDE, iar procentul celor care au declarat că au nevoie de formare în domeniul
noilor tehnologii este, de asemenea, mai mic.
Profesorii de spaniolă prezintă un nivel scăzut de formare în domeniul TIC, în special în ceea ce profesorii exprimă o cerere
mare de formare suplimentară în robotică. În general, ei cred că școlile au materiale adecvate și săli de predare, dar ei
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trebuie să facă un efort mare individual pentru instruire.
În cele din urmă, formarea competențelor digitale pentru studenți este, în general pe bază de voluntariat iar Robotica este
predată numai prin programe de voluntariat neoﬁciale, programe extracurriculare sau cluburi. Elevii au arătat, de
asemenea, utilizarea scăzută a instrumentelor roboticii, în special în rândul femeilor, cu o diferență aparent în creștere între
femei și bărbați. Există un grup important de studenți foarte interesați de Robotică, precum și în dezvoltarea web, jocuri și
programare. Ei consideră că există oportunități bune de a se instrui în programare, dar aproape nimic în baze de date,
algoritmi, programare dinamică, sau alte tipuri de formare.
Recomandări de politică
Potrivit sondajelor efectuate în rândul profesorilor, cei mai mulți dintre ei cred că formarea în robotică și programare ar
trebui să ﬁe un subiect transversal, acestea să ﬁe introduse treptat în curriculum-ul de la învățământul primar și chiar la
educația timpurie. Abordarea ar trebui să ofere posibilități de învățare cu care elevii se pot "juca pentru a învăța în timp ce
învață să se joace".
Prin urmare, tratamentul cu care programarea și robotica ar trebui să ﬁe abordate în aceste etape educaționale ar trebui să
treacă prin utilizarea acestor abilități ca un vehicul pentru învățarea interdisciplinară, folosind o pedagogie bazată pe joc
care răspândește ceea ce profesorii fac deja, de obicei, în sălile lor de clasă în timpul lecțiilor lor de zi cu zi, astfel încât să
poată ghida și ajuta elevii să înțeleagă și să facă contactul preliminar cu aspectele fundamentale ale logicii
computaționale.
În ceea ce privește limbajele de programare care urmează să ﬁe utilizate, majoritatea preferă Scratch, un limbaj care
promovează programarea pe bloculri și a fost recent actualizat pentru a ﬁ utilizat atât pe computere, cât și pe tablete și
smartphone-uri. Același limbaj a fost folosit într-o investigație cu elevii de grădiniță, care au arătat niveluri ridicate de
acceptare a acestui instrument ca o resursă pentru dezvoltarea logicii computaționale.
Cu toate acestea, pentru a oferi școlilor tehnologie adecvată este foarte scump, deoarece, în plus față de materiale și
întreținerea lor, este nevoie de conexiune la internet de bună calitate și formarea profesorilor. În cea mai gravă situație,
cursurile de programare ar putea ﬁ, de asemenea, predate creativ, dacă este necesar, fără a recurge la orice dispozitiv
electronic, de exemplu, prin logică sau jocuri de masă și, chiar, datorită mișcărilor ﬁzice care reprezintă diferite concepte de
calculator, cum ar ﬁ funcționarea algoritmilor sau transmiterea de date.
În învățământul secundar această formare ar trebui să ﬁe obligatorie folosind limbaje de programare vizuale, cum ar ﬁ
Scratch, care ar trebui să creeze jocuri, simulări, proiecte artistice, printre alte tipuri de proiecte, sau Alice, utilizat pe scară
largă pentru a crea narațiuni digitale. Alte medii, cum ar ﬁ Minecraft Edu sunt, de asemenea, utilizate pentru modelare 3D și
programare, sau App Inventor pentru dezvoltarea de aplicații pentru dispozitive mobile.
Pe de altă parte, în formarea profesională ar trebui să ﬁe utilizate limbaje profesionale de programare bazate pe text, cum ar
ﬁ Python, Swift sau JavaScript, precum și limbaje de programare vizuale, cum ar ﬁ Snap!, care oferă diferite structuri de
date și biblioteci avansate. Alte opțiuni ar putea ﬁ GP, un limbaj de uz general creat pentru a oferi puterea limbajului Python
cu simplitatea Scratch, AgentSheets, care permite să dezvolte jocuri și simulări în două dimensiuni, AgentCubes, cu care
puteți modela și programa proiecte în trei dimensiuni, sau chiar Cubely, pentru a crea scenari de realitate virtuală.
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Pe scurt, ar trebui utilizate, de asemenea, limbaje de programare special concepute pentru educație, care să ofere
conexiuni cu alte domenii ale curriculumului. De exemplu, Sonic Pi, un sintetizator de muzică programabil care permite
utilizatorului să genereze sunete din comenzi codiﬁcate în text.
În același timp, elevii ar trebui să ﬁe familiarizați cu diferite dispozitive care conectează creațiile digitale cu lumea ﬁzică prin
intermediul platformelor de prototipuri electronice, ar ﬁ Arduino, sau microcalculatoare, cum ar ﬁ Raspberry Pi, care
încorporează, sau la care pot ﬁ conectate o mare varietate de senzori și diferite dispozitive.
În ceea ce privește formarea profesorilor, în diferite sondaje profesorii spanioli se consideră cu o formare foarte slabă
pentru integrarea totală a instrumentelor tehnologice în clasele lor. De aceea, este necesar să se actualizeze planurile de
formare în domeniul TIC, care sunt, în general, slab orientate pentru a obține imersiunea digitală reală a profesorilor pentru
a promova utilizarea educațională a noilor tehnologii.

Uniunea Europeană
Dezvoltarea educației VET în domeniul programării și al roboticii
Uniunea Europeană oferă mai multe inițiative de sprijinire a educației VET în statele sale membre în vederea realizării unei
abordări coerente față de cererea existentă de personal caliﬁcat în sectoarele programării și roboticii.

19,20,21

"Cadrul european de referință pentru asigurarea calității pentru educația și formarea profesională (EQAVET)" 22 oferă un
sistem de asigurare a calității pentru furnizorii de VET și urmărește să stabilească o abordare comună pentru evaluarea
proceselor și competențelor de învățare. Acest cadru este o orientare importantă pentru crearea de cadre pentru proiecte
educaționale la nivelul UE, în special în domeniul competențelor digitale.
O altă inițiativă legată de acest cadru este "ESCO" care se concentrează pe relația dintre diferitele concepte și categorii de
23

competențe și competențe din cadrul Uniunii Europene, care sunt importante pentru piața muncii.
Planul de acțiune privind educația digitală din 2018 oferă mai multe inițiative importante în domeniul dezvoltării
competențelor și competențelor digitale, ar ﬁ Competențe în domeniul științei deschise, Săptămâna codului UE în școli,
Securitatea cibernetică în educație și Formarea competențelor digitale și antreprenoriale pentru fete. Aceste acțiuni sunt
foarte utile pentru a spori atenția publicului față de importanța competențelor digitale și, în special, pentru a viza regiunile
și grupurile sociale care pot beneﬁcia de dezvoltarea ulterioară în acest domeniu.24
"Coaliția pentru competențe și locuri de muncă digitale" se concentrează pe sinergiile dintre toți actorii relevanți din
domeniul educației digitale și al economiei. Statele membre, întreprinderile, partenerii sociali, organizațiile non-proﬁt și
furnizorii de educație sunt reuniți pentru a găsi soluții pentru deﬁcitul de competențe existent.
19
20
21
22
23
24
25
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https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-ﬁeld-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-ﬁeld-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://www.cedefop.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/6af39243-1e25-484b-af62-ad223a9c48b8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
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Recomandări de politică

Ÿ

Sprijinirea unui sistem VET atractiv în întreaga Europă: Stabilirea educației VET ca "prima alegere" în rândul tinerilor a
fost unul dintre obiectivele UE 2020. Situația din diferitele state membre descrise mai sus, precum și "sondajul de
26

opinie Cedefop privind educația și formarea profesională în Europa" 27 din 2017 arată clar că acest obiectiv este departe
de a ﬁ atins. Având în vedere sectorul digital în creștere rapidă de pe piața europeană a muncii, trebuie depuse mai multe
eforturi pentru a pune în domeniul publicității educația VET ca o alegere atractivă între toate grupurile de tineri. Uniunea
Europeană are capacitatea de a sprijini chiar și întreprinderile mici în participarea la programe precum Erasmus+ care
oferă tinerilor șansa de a face ucenicii în străinătate. Acesta este considerat un element important pentru creșterea
atractivității educației în domeniul EFP în întreaga Uniune Europeană.

Ÿ

Educație robotică pentru toată lumea: Posibilitatea de a beneﬁcia de educație VET în robotică depinde în continuare de
infrastructura tehnică a școlilor VET, așa cum este descris mai sus. În cadrul programului Orizont 2020, Uniunea
Europeană sprijină cercetarea în domeniul roboticii pentru a stabili în domenii precum "AI și Cogniția","Cognitive
Mecatronics" și "cooperarea socială interacțiunea om-robot".28 Concepția viitoarelor programe de ﬁnanțare ale Uniunii
Europene ar trebui, de asemenea, să ia în considerare sectorul VET și să ofere posibilități de a obține fonduri pentru
proiecte de cercetare în domeniul educației VET în ceea ce privește codiﬁcarea și robotica.

https://www.efvet.org/2018/05/02/vet-as-a-ﬁrst-choice-eu-conference/
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8118
28
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-10-2019-2020
26

27

18

3. REZUMAT
Dezvoltarea educației VET în domeniul programării și al roboticii
Cererea în creștere rapidă de personal caliﬁcat pe piața forței de muncă în ceea ce privește robotica și programarea creează
un decalaj de competențe în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Chiar dacă statutul de programare și robotică depinde de
sistemul educațional național, țările Uniunii Europene împărtășesc un set de provocări comune în încercarea de a umple
acest gol prin creșterea numărului de absolvenți în acest domeniu. Sistemul VET, în special, trebuie să facă față lipsei de
atractivitate în general, în comparație cu carierele academice. Alte provocări sunt lipsa infrastructurii tehnice în multe școli
VET și lipsa personalului didactic caliﬁcat, din cauza importanței minore a acestor materii în ultimele decenii.
Pentru a depăși aceste provocări au fost înﬁințate multe programe, cum ar ﬁ cluburi private de după-amiază sau concursuri
de robotică. Au fost create programe naționale și la nivelul UE pentru a proteja infrastructura tehnică de predare a roboticii
și a programării în școlile VET. Pas cu pas, aceste subiecte își fac loc în programa oﬁcială, pe baza recunoașterii faptului că
și competențele de programare sunt esențiale pentru piața muncii în următorii ani. În plus, gradul de conștientizare crește,
combinația de programare și robotică este un mod motivant de a intra în acest domeniu, deoarece rezultatele de codiﬁcare
de succes au implicații directe în lumea reală. Din punct de vedere educațional, beneﬁciile obținerii competențelor-soft și
de gândire logică sunt clar vizibile.
Recomandări de politică
Punerea în aplicare cu succes a cursurilor de programare și robotică în școlile VET este departe de a ﬁ atins. Trebuie
stabilită o combinație de programe naționale în sistemele educaționale, sprijinite de inițiativele Uniunii Europene, pentru a
se asigura că educația VET este capabilă să doteze tinerii cu competențele necesare pentru piața muncii din viitor.

Ÿ

Implementarea pe scară largă a programării și roboticii la începutul școlii: Cu cât mai repede elevii intră în contact cu
lumea digitală a programării și roboticii, cu atât mai bune sunt șansele lor de a ﬁ interesați de aceste subiecte.
Programarea ca mod de gândire logică ar trebui să ﬁe un subiect transversal conectat la alte subiecte principale. Există
deja mulți roboți educaționali disponibili pentru tineri care ar putea sprijini primii pași ai programării. De asemenea, ar
trebui să se ia în considerare aspectul dobândirii unei varietăți de competențe soft prin activități de programare
importante pentru copiii mici. Această strategie educațională ar putea conduce mai târziu la alegerea unei educații VET
care să includă programarea și robotica.
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Ÿ

Programarea și robotica în educația profesorilor: Cu decenii în urmă, când majoritatea profesorilor VET care sunt la
conducere acum au fost educați, programarea și robotica au jucat doar un rol minor în sistemul educațional. Această
lipsă ar trebui să ﬁe abordată prin includerea cursurilor de programare și robotică în educația profesorilor. Dacă
profesorii VET sunt deja familiarizați cu aspectele de bază ale programării și roboticii, aceștia sunt capabili și motivați
să ia parte la proiecte precum Robot4all și să le ofere elevilor posibilitatea de a învăța aceste materii.
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