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Roboticon, dincolo de educația pentru domesticire.
În gimnaziu, la clubul de robotică din Valea Lupului
Conform Eurostat, 40% dintre elevii români nu
reușeau în 2012 să înțeleagă noțiuni elementare
din științe și matematică. În același an, România se
situa pe locul întâi în Europa și locul zece în lume,
la Olimpiada Internațională de Matematică. În 2015,
la Școala din Valea Lupului, 22 de elevi, din clasele
VII-VIII, fete și băieți deopotrivă, au folosit plăci
Arduino ca să construiască un orășel cu mașini
inteligente, senzori de lumină și de viteză. Și două
tomberoane care reacționează sonor când ceva se
lovește de pereții lor. Copiii au pornit de la zero. Și
cu programarea, și cu șurubăiala. Unii dintre ei erau
corigenți la fizică sau matematică, când au început.
Unii dintre ei au rămas corigenți și după ce-au
terminat. „Dar au înțeles perfect ce se întâmplă. Și-au
făcut treaba foarte bine, până la capăt”, îți spune
entuziast Petronela Petrea, profesor de matematică,
care a coordonat clubul Roboticon, înființat prin
intermediul Fondului Științescu Iași.

Are trei super-puteri: o inimă mare,
în care încape fiecare copil, iubirea
ei nu se termină niciodată și vede
partea frumoasă din fiecare om.
Cum și de ce apar asemenea constraste? Rezultatele
PISA obținute de elevii români la disciplinile reale ar
putea vorbi despre un capital de talent care rămâne
în cea mai mare parte îngropat. Îngropat într-un
sistem educațional în care programa și metodologia

de evaluare națională par destinate să împartă
elevii între olimpici și corigenți. Din 1990, numărul
studenților înscriși la facultăți de profil tehnic este în
continuă scădere. Deși rata de absorbție a tinerilor
în învățământul universitar a crescut, tot mai puțini
dintre ei se îndreaptă către facultăți cu profil tehnic.
68% dintre adolescenți urmau studiile superioare în
domeniul tehnic, în 1990. Doar 25% în 2011. Asta se
traduce printr-un capital de inovație pus tot mai mult
în pericol. Fiindcă, se pare, celor mai mulți dintre
elevi nu le priește stilul de învățare pe care-l impun
evaluările naționale, iar asta se reflectă în alegerile
lor de viață.
„Profesorii și învățătorii muncesc, de fapt, fantastic
de mult. Sau, cel puțin, mulți dintre ei, fiindcă își
construiesc planurile de lecție doar după programă
și materiale auxiliare. Anul trecut, cei din clasa a
IV-a nu au avut manuale, de exemplu, până în luna
martie. Programa și modalitatea de evaluare nu-ți
permit, de multe ori, să integrezi în oră materiale
alternative. Elevii, în schimb, se dau în vânt exact
după momentele astea. Uneori strecori în întâlniri,
câte o experiență de felul acesta, care-i apropie.
Alteori, însă, materia este atât de stufoasă încât nu-ți
permiți, fiindcă altfel, nu mai ajungi s-o termini”,
explică Petronela Petrea, directorul Școlii Valea
Lupului. Ea are trei super-puteri: o inimă mare, în
care încape fiecare copil, iubirea ei nu se termină
niciodată și vede partea frumoasă din fiecare om.
Asta le spune elevilor săi, care, la rândul lor, își caută
super-puterile și formează o clasă de super-eroi.

Cei mai mulți dintre ei pot să zboare. Alții
pot să coloreze lumea și să facă oamenii să
zâmbească. La sfârșitul anului, se gândesc cu
toții cum și-au folosit super-puterile și ce noisuper-puteri au căpătat. În felul acesta învață
să-și descopere și să-și întărească identitatea.
Când ești super-eroul care aduce zâmbete pe
chipul celorlalți, numai dacă-ți ieși din tine
însuți mai poți împinge pe scări vreun coleg.

Cum să proiectezi
un oraș inteligent,
înainte de-a intra la
liceu
Odată cu ediția pilot a Fondului Științescu
Iași, au demarat 10 programe de educație
creativă în științe, care să arate elevilor
cealaltă față a domeniului tehnic. 10
companii de IT, alături de angajații lor, care
au făcut ei înșiși fundraising, au constituit
un fond de aproximativ 40.000 de lei. Suma
a fost dublată de Romanian American
Foundation și 35 de proiecte propuse de
profesori, studenți, elevi, cercetători, instituții
culturale și organizații nonguvernamentale
au intrat în competiție pentru a primi
finanțare. Fiecare propunea un „alt fel” de-a
opera cu instrumentarul științific, prin
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joacă, fascinație și colaborare. 10 dintre ele, printre
care și Roboticon, clubul de robotică de la Valea
Lupului, au fost selectate și implementate. 2.650 de
elevi trec acum pragul dintre abstract și realitatea
cotidiană, prin porțile lor. Alte 20.290 de persoane vin
în contact cu spectacolul științelor.
„Nu am impus nici un fel de restricții când am
început să formăm echipa pentru clubul de robotică”,
povestește Petronela Petrea. „Nu le-am cerut să aibă
o anumită medie. A fost după principiul «primul
venit, primul servit». Era ceva cu totul nou pentru
fiecare dintre noi, așa că ne-am gândit că cel mai
bine e să ajungem împreună, toți cei care suntem
curioși să vedem cum o să meargă. Nu cred că era
cazul să folosim filtre de selecție, fiindcă nimeni nu
avea experiență în așa ceva”. Acum, când actvitățile
Roboticon s-au încheiat, clubul va deveni permanent.
Cu program de weekend și cu activități în care să se
implice și școlarii mai mici.
Opt echipe, adică 22 de copii, au meșterit, fiecare, o
componentă a orășelului. Unii au creat sistemul de
iluminare publică, cu leduri și senzori de lumină.
Alții au pus cap la cap un sistem de semafoare, care
afișează temperatura. Alții s-au îngrijit de bariera cu
motor conectat la sezori de lumină, care coboară când
se face „roșu”. Mașinuța inteligentă care parcurge
micro-orășelul este dotată cu senzori de obstacol și
afișaj de viteză. „Genial! Deci, de la anul o să putem să
facem și noi asta?!” a izbucnit un puști de clasa a IV-a,
după ce colegii mai mari au prezentat minunăția.
Timp de două săptămâni, toți elevii s-au perindat
prin fața orășelului. Membrii echipei de proiect le-a
explicat cum funcționează totul. Apoi, orășelul a fost
dezansamblat. La Noaptea Cercetătorilor a prins viață
din nou. Plăcile Arduino pot fi reprogramate, așa că
acum fiecare visează ce și-ar dori să meșterească data
viitoare. De pildă, ar putea, să creeze un sistem

automat pentru hrănirea regulată a pisicilor rămase
singure, acasă.
„Totul s-a desfășurat pas cu pas. Ei au desigilat și
instalat programul, au învățat să scrie codul, iar unii,
au pus pentru prima dată mâna pe o șurubelniță,
când au ansamblat piesele”, îți amintește doamna
Petronela. „Au înțeles foarte bine ce se întâmplă. Nu
știau partea teoretică, dar, intuitiv, au înțeles exact ce
trebuie făcut și cum funcționează ansamblul. Scrierea
codului este, de altfel, și destul de intuitivă. Dan, care
le-a explicat, are harul de-a spune simplu, lucrurile
complicate. Le-a arătat plăcuța video, de exemplu,
și, pas cu pas, au înțeles cum funcționează, cum o
conectezi la un server și ce poți să faci cu ea.” Dan,
inginer în automatizări și calculatoare, masterand
cu loc de muncă, venea voluntar la ședințele pentru
deprinderea programării și de trei ori pe săptămână.

Până în 2025, vor fi create în
jur de 3.7 milioane de noi locuri
de muncă, prin evoluția înaltei
tehnologii.
Astfel de insule, de experimentare și joacă în robotică,
nu-și găsesc locul în orele de școală. Lecțiile rămân
înghesuite în tipicul evaluărilor naționale, care
verifică un alt fel de capacitate de-a mânui conceptele
și aparatele de calcul. Ele fac parte, însă, din ADN-ul
inovației în domeniul tehnologic. Aprind curiozități,
pasiuni și abilități practice. Într-un cuvânt, „dezabstractizează” o gândire care în mediul educațional
este antrenată mai curând să rămână detașată de
impactul ei practic, deși din ea se hrănește tehnologia
devenită o extensie a vieții de zi cu zi. Un semn

de rău-augur nu doar pentru economia
națională, dar și pentru dezvoltarea socială.
Un studiu din 2015, condus de cercetătorii
belgieni de la Ultrecht School of Economics,
estimează că-n Europa, fiecare loc de muncă
high-tech, care ține, adică, de înalta tehnologie,
creează alte cinci locuri de muncă low-tech, în
sectoarele tehnologice de nivel mediu sau de
bază. Până în 2020, Inițiativa pentru Inovație
a Uniunii Europene prevede o creștere de
50% a investițiilor în Cercetare și Dezvoltare.
Asta înseamnă 150 de miliarde de euro,
pentru asigurarea unui mediu prietenos cu
inovatorii. Până în 2025, se arată în rapoarte,
investiția va echivala cu 3.7 milioane de noi
locuri de muncă. Locuri de muncă accesibile,
desigur, persoanelor cu abilități și educație în
domeniul tehnic.

2.2.a Fondul Științescu

Datele de la Eurostat arată că între 2000 și 2011,
piața muncii în domeniul high-tech a crescut de
două ori mai repede decât piața muncii, în general.
O discrepanță majoră desparte însă statele care
încurajează inovația, de țările din Sud-Estul Europei
și România, unde intensitatea activităților high-tech
rămâne scăzută. Decalajele nu sunt prea lesne de
recuperat. În 2011, de pildă, în Stockholm, unde
se află sediile Ericson, 18% din forța de muncă era
absorbită în domeniul înaltei tehnologii. La polul
opus, în regiunea Centro din Portugalia, comparabilă
ca număr de angajați, numai 4% dintre ei activau în
domenii conexe inovației tehnologice. O asemenea
diferență, arată cercetătorii belgieni, poate fi
recuperată în nu mai puțin de 59 de ani. Pentru că
inovația este determinată de o constelație de factori.
Un mediu prietenos pentru dezvoltarea high-tech
înseamnă investiții în Cercetare și Dezvoltare, atât
în mediul public-privat, cât și în mediul universitar.
Mai mult decât atât, în regiunile în care implicarea
societății în organizații nonguvernamentale
și încrederea în instituții sunt scăzute, rata de
dezvoltare prin inovație este, de asemenea, scăzută,
arată cercetătorii.

Din inimă, prin
tehnologie, „I Share”
„Sâmbăta eram la Roboticon, duminica, la Cercetași”,
își amintește Petronela Petrea. „Cu toții eram
împărțiți între două, trei proiecte la care lucram
voluntar. Am renunțat să mai fac pregătiri, din
motivul ăsta. Și pentru mine, și pentru colegii mei,
a fost o cale de-a pune în practică niște visuri. Orice
proiect pornește așa, cu o idee trăznită, care te scoate
din rutină. Știm cu toții că rutina omoară orice
pasiune. Și colegilor mei le-a plăcut. Au simțit că-s
mai aproape de ceea ce au visat să fie, când au ales
să intre în învățământ, așa că factorul material n-a
contat.” Prin Fondul Științescu, grupurile de inițiativă
au putut accesa finanțări care să acopere exclusiv
costurile de implementare a proiectelor, dar nu și
remunerarea echipelor, pentru a stimula implicarea
voluntară și comportamentele colaborative născute
din pasiune. „Programul este despre pasiunea
pentru știință, pentru tot ceea ce înseamnă domeniul
educației STEM. Știm că ieșenii talentați au nevoie de
o provocare pe măsura abilităților lor, iar noi vrem
să-i scoatem din inerție și blazare, să le aducem în
cale o misiune prin care cunoștințele lor să fie cu
adevărat valorificate în comunitate”, notează și DorisAmalia Cojocariu, coordonatorul programului, de la
Fundația Comunitară Iași, în una dintre prezentări.
Pentru cele două pubele care reacționează sonor când
obiectele sunt aruncate în ele, ar fi trebuit să cumpere
două coșuri stradale. Dar costurile acestea nu s-ar mai
fi încadrat în buget. „Așa că am folosit două tuburi
de ciment pe care le-am turnat noi și le-am pictat.
În felul acesta, a fost mult mai personal”, povestește
Petronela Petrea. Fiecare e conectat la o librărie de
sunete. Când arunci ceva în unul dintre ele, auzi cum
obiectul se mototolește sau cum pare să cadă într-un

abis. În orașele în care astfel de coșuri au
intrat în recuzita publică, au fost colectate
de două ori mai multe deșeuri decât înainte.
Fiindcă oamenii au început să caute obiecte
aruncate în preajmă, ca să asculte încă o
dată, și încă o dată, zgomotele amuzante
iscate de cădere. Părinții care treceau pe
lângă echipa din Valea Lupului care picta
viitoarele tomberoane sonore, cu toții
cădeau de acord că invenția puștilor ar
trebui să intre în spațiul comunitar. „Eu
nu sunt cercetaș doar duminica. Gândesc
ca un cercetaș întotdeauna, iar cercetașul
este harnic și econom. Decât să cumpere,
mai bine reciclează și se bazează, în primul
rând, pe propriile lui resurse. Mai ales pe
cele interioare”, continuă doamna Petronela.
Crede că în societatea românească, munca
voluntară se află încă sub amintirea
muncii forțate, din perioada comunistă. De
aceea oamenii ar evita-o și, odată cu ea, și
potențialul de creștere comunitară. „La fel
s-a întâmplat și Cercetășia. Carol al II-lea
a transformat organizațiile de cercetași în
Garda Țării, care era obligatorie. Ca orice
lucru obligatoriu, a devenit indezirabil.”
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Cum populezi un oraș
cu inovatori
Un climat prietenos cu inovatorii înseamnă în
mare măsură un oraș smart. Coeficientul de
inteligență al unui centru urban se măsoară în
funcție de șase vectori: economie smart, populație
smart, guvernare smart și transport smart, mediu
smart și viață smart. Economia smart depinde,
îndeosebi, de amploarea antreprenoriatului, ca și
de flexibilitatatea și capacitatea de regenerare în
piața muncii. O populație smart o recunoști după
nivelul de educație, afinitatea pentru învățare pe tot
parcursul vieții, toleranță, creativitate și participare
publică. Guvernarea smart se măsoară, cu precădere,
în funcție de transparența administrației și de
gradul în care autoritățile implică cetățenii în luarea
deciziilor. Transportul smart e definit plecând de la
accesibilitatea și sustenabilitatea infrastructurii și de
la mobilitate, în timp ce un mediu smart e asigurat
de utilizarea surselor regenerabile de energie și
diminuarea poluării. Viața smart redefinește un
indicator mai vechi, calitatea vieții, care include
sub umbrela sa oportunitățile culturale și turistice,
facilitățile pentru educație, sănătate și securitate,
alături de condițiile de locuire și solidaritatea socială
prin care se recomandă un oraș.
Din 2011, Comisia Europeană a lansat Parteneriatul
European pentru Inovație, Orașe și Comunități Smart.
În mai puțin de un an, fondurile alocate dezvoltării
smart au ajuns la 365 de milioane de euro, după ce, în
2011, bugetul fusese de doar 81 de milioane. În 2014,
România rămânea printre țările cu cea mai scăzută
participare în acțiunile Parteneriatului. Un studiu
elaborat în același an de Directoratul General pentru
Politici Interne al Parlamentului European

identifică principalele obstacole care încetinesc
tendințele de dezvoltare smart în România. Sărăcia
generală a populației și rata scăzută, față de media
europeană, de absolvire a studiilor post-liceale și
universitare creează un mediu în care inteligența
urbană se cere a fi hrănită, deocamdată, în special
prin inițiative de creștere a capitalului uman și-a
calității vieții.
La începutul anului, elevii doamnei Petronela au
plănuit fuga-n vacanță. O excursie plină de aventură
pentru care unii dintre părinți n-ar fi putut să facă
loc în buget. Așa că toți puștii au avut la dispoziție
câteva luni bune în care să facă chetă pentru colegii
lor. „Ei au făcut fundraising. Au făcut prăjiturele și
le-au vândut la școală, de exemplu. Le-am spus că că
în jurul lor sunt o mulțime de oameni care au nevoie
de sprijinul lor. Un vecin are nevoie să-i tundă cineva
iarba. Alt vecin e bătrân și nu poate să ajungă la
piață.” Doamna Petronela face o pauză. „Ei vor trăi
într-o lume despre care noi nu știm mare lucru. Nu
va arăta deloc la fel ca cea de acum. Vor avea profesii
care nici nu s-au inventat deocamdată. Așa că vreau
să-i învăț să fie cât mai deschiși provocărilor.” Își
amintește de adolescența ei. A crescut cu mantra
„nu pune mâna, să nu strici.” Dacă se defecta
televizorul, trebuia înfășurat în fața de masă și cărat
la reparații, unde putea să rămână mult timp. „Văd
asta, la oamenii din generația mea. Unii dintre noi,
de exemplu, au păstrat blocajul acesta și nu folosesc
nici măcar videoproiectorul, deși le-ar face orele mai
interactive.”
În echipa Roboticon sunt fete și băieți, deopotrivă.
„Trăim încă închiși în tot felul de stereotipuri. Era un
filmuleț, de exemplu, cu o fetiță. Alerga ca o racheta.
Apoi, cineva îi spunea:«aleargă ca o fată» și începea să
dea din mâini și din picioare haotic. Puteai vedea clar
cât de mult ne schimbă clișeele, indiferent de
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abilitățile noastre. De asta mi-am dorit să avem o
echipă echilibrată. Mulți spun că șurubăiala, roboții și
tehnologia nu-s pentru fete. Dar nu este deloc așa, iar
dacă le facem să creadă asta, le inhibăm să descopere
de ce-s în stare. La fel facem și cu băieții. Numai
că lor li se spune că un băiat nu-i sensibil, politicos
sau cult. Total neadevărat.” Un alt neadevăr e că
inovația și tehnologia, care se află în inima orașelor
smart, ar ține exclusiv de puterea financiară și de
educația formală, iar nu de o perspectivă prietenoasă
și curajoasă asupra lumii, unde comportamentele
sociale nu-s făcute să inhibe și să separe.

Experiența TechnoBrick mi-a oferit ocazia să
împărtășesc cu elevii pasiunea pentru științe
și tehnologie. Am creat un mediu non-formal
în care elevii s-au simțit confortabil și au
experimentat practic diferite concepte din
fizică, biologie, informatică. Ce m-a bucurat a
fost faptul că elevii au avut ocazia să lucreze
non-competitiv în echipe și am văzut cum
pe parcursul atelierelor au devenit mentori
unii pentru alții. De asemenea am fost plăcut
surprins că au fost îndemnați de ”foamea” de
cunoaștere și de creativitate să afle mai mult
decât ne-am planificat noi inițial să le arătăm.
--Constantin Alupoaie, manager proiect
TechoBrick

Proiectul „Valiza cu experimente” a generat
în mine, ca profesor, bucuria de a le arăta
elevilor mei că fizica, dincolo de legi,
principii și formule poate fi înțeleasă punând
în evidență diverse fenomene în cadrul
unor experimente simple. Dispozitivele
experimentale acoperă aproape întreaga
programă școlară a clasei a VI-a, oferindu-le
elevilor posibilitatea de a-și forma și abilități
experimentale. Este important să realizăm în
fața elevilor experimente, deoarece generația
zilelor noastre este curioasă și dornică de a
observa lucruri noi, concrete.
--Mioara Pește, membru în echipa de
implementare a proiectului Valiza cu
experimente

