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Introducere	
Neuroștiința	educației	este	un	domeniu	tânăr	de	cercetare	(Caragea	et	al,	2017)	care	încearcă	să	

pună	împreună	cunoaștere	din	științe	precum	neurobiologie,	științele	cognitive	și	ale	educației,	

pentru	a	investiga	mai	bine	bazele	biologice	ale	învățării	umane	în	context	educațional	(Fischer	

et	al,	2010).	Orientarea	sa	este	atât	una	de	ordin	explicativ	cât	și	una	aplicativă,		căutându-se	

prin	aceasta	modalități	prin	care	educatorii	să	poată	folosi	cunoașterea	științifică	pentru	a-și	

modela	practicile	educaționale	și	pentru	a	îmbunătăți	învățarea	facilitată	în	context	școlar	

(Gayle,	2016).	

La	începutului	anul	2017,	la	Institutul	de	Științe	ale	Educației	s-a	format	un	grup	de	lucru	

alcătuit	din	patru	cercetători	(doi	specialiști	în	științele	educației,	un	sociolog	și	un	cercetător	cu	

dublă	specializare	în	psihologie	și	științele	educației),	cu	scopul	de	a	pilota	pentru	doi	ani	un	

proiect	prin	care	descoperirile	din	domeniul	neuroștiinței	educației	să	fie	aduse	în	atenția	

comunității	științifice	și	a	practicienilor	din	educație.	

Obiectivul	principal	de	cercetare	a	fost	de	a	identifica	valențele	domeniului	neuroștiinței	

educaționale,	cu	precădere	pentru	practica	educațională	românească	a	profesorilor	din	ciclurile	

primar	și	gimnazial.	Astfel,	au	fost	definite	următoarele	obiective	specifice	pentru	aceasta:	

● O1.	Definirea	domeniului	neuroștiinței	educaționale;	

● O2.	 Identificarea	 cunoașterii	 aplicate	din	neuroștiințe	 referitoare	 la	 influența	 factorilor	

de	 mediu	 școlar	 asupra	 performanței	 în	 învățare	 a	 elevilor	 din	 ciclurile	 primar	 și	

gimnazial;	

● O3.	 Facilitarea	 accesului	 practicienilor	 la	 cunoașterea	 din	 domeniul	 neuroștiinței	

educaționale.	

Urmărind	aceste	obiective,	în	anul	2017	au	fost	realizate:		

- Organizarea	unei	mese	rotunde	destinată	cu	precădere	cercetătorilor	din	științele	

educației,	psihologie,	filosofie	și	neuroștiințe;	
- Crearea	 unei	 comunități	 online	 unde	 sunt	 postate	 periodic	 resurse	 relevante	 pentru	

temă;	

- Susținerea	de	prezentări	la	conferințe,	colocvii	și	seminarii	de	profil	(trei	prezentări);	

- Publicarea	a	două	articole	științifice	în	reviste	internaționale	de	profil;	

- Dezvoltarea	 unui	 portal	 online	 (bilingv	 româno-englez)	 cu	 resurse	 relevante	 pentru	

cadrele	 didactice,	 dar	 și	 pentru	 alte	 persoane	 interesate	 de	 domeniului	 neuroștiinței	
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educației;	

- Desfășurarea	 unui	 focus-grup	 cu	 cadre	 didactice	 pentru	 a	 lua	 feedback	 asupra	

materialelor	dezvoltate	 în	 cadrul	proiectului	 și	 a	afla	nevoie	 specifice	ale	beneficiarilor	

de	la	acesta.	(Pentru	mai	multe	detalii,	vezi	raportul	proiectului	pentru	anul	2017.)	

În	anul	2018,	al	doilea	și	ultimul	de	pilotare	a	acestui	proiect,	s-a	continuat	activitatea	prin	

punerea	accentului	pe	dezvoltarea	resurselor	informaționale	și	diseminarea	acestora	către	

publicul	țintă	al	proiectului.	Din	motive	de	reducere	a	resurselor	alocate	acestui	pilot	(concedii	

fără	plată	destinate	studiilor,	două	proiecte	noi	în	Institut	care	au	luat	mai	mult	timp	din	cel	

alocat	inițial	de	membrii	acestui	proiect),	în	acest	an	rezultatele	au	fost	considerabil	mai	reduse	

decât	în	primul	an	de	proiect.	

În	continuare,	vom	prezenta	activitățile	realizate	și	rezultatele	obținute	în	anul	2018	în	cadrul	

proiectului	Valențele	neuroștiințelor	pentru	îmbunătățirea	practicii	educaționale	(nume	

prescurtat	-	NeuroEd),	urmând	a	formula	concluzii	la	final	de	pilotare	și	perspective	privind	

oportunitățile	de	continuare	a	acestui	demers.	
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Activități	realizate	și	rezultate	obținute	
în	anul	2018	

Portalul	neuroed.ise.ro	
În	anul	2018	s-a	 continuat	dezvoltarea	 siteului	 ce	 conținte	 resurse	 informative	utile	 în	 special	
pentru	personalul	din	educație	dar	și	pentru	cercetătorii	din	domeniu	care	doresc	să	exploreze	
abordarea	unor	subiecte	de	cercetare	din	perspectiva	neuroștiinței	educației.	

Principalele	activități	de	dezvoltare	au	constat	în:	

● Dezvoltarea	conținutului	din	secțiunea	de	Noutăți	(adăugarea	de	articole	noi	pentru	anul	
2018	și	traducerea	lor	în	limba	engleză);	

● Revizuirea	 structurii	 listei	 cu	 resurse	 de	 informare,	 conform	 feedbackului	 oferit	 de	
cadrele	didactice	participante	la	focus-grup;	

● Promovarea	portalului	în	cadrul	comunității	online	construite	în	cadrul	proiectului,	cât	și	
la	alte	evenimente	de	profil.	

Pentru	o	perspectivă	detaliată	despre	conținutul	acestui	produs	al	proiectului,	vă	rugăm	să	
accesați	următorul	link:	http://neuroed.ise.ro/,	precum	și	Anexa	1	ce	cuprinde	capturi	de	ecran	
și	descrieri	ale	principalelor	secțiuni	ale	portalului.	

	

Alte	activități	de	diseminare	a	cunoașterii	din	
domeniul	neuroștiinței	educației	
	

Atelierul	Neuroștiința	educației:	perspectivă	din	culise	(24	iulie	2018,	București)	

Atelierul	a	fost	organizat	în	cadrul	școlii	de	tabără	ARDOR	-	Asociația	Română	de	Dezbatere	și	
Oratorie,	eveniment	la	care	au	participat	peste	100	de	cadre	didactice		implicate	în	activitățile	de	
debate	din	școli	și	liceee	în	numeroase	școli	din	țară.	

Workshopul	a	durat	aproximativ	două	ore	și	a	avut	ca	scop	clarificarea	subiectelor	abordate	de	
domeniul	de	cercetare	al	neuroștiințelor	educației,	cât	și	a	potențialei	relevanțe	a	acestuia	
pentru	practicienii	din	educație.	

Această	sesiune	a	fost	structurată	pe	trei	teme:	

● Nervi,	creier	și	comportament	(o	scurtă	perspectivă	științifică	a	modului	în	care	
fiziologia	umană	ne	influențează	emoțiile,	gândurile	și	comportamentul);	

● Neuromituri	(o	reflecție	asupra	percepțiilor	diferite	privind	cele	mai	populare	teorii	din	
prezent	în	mediul	școlar	și	fundamentarea	lor	științifică);	
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● Studii	de	caz	(argumentare	și	dezbatere	privind	relevanța	unor	subiecte	curente	de	
cercetare	din	domeniul	neuroștiinței	educației).	

Materialele	prezentate	pot	fi	accesate	în	Anexa	2.	

Din	feedbackul	participanților	a	reieșit	interesul	crescut	al	acestora	pentru	astfel	de	teme	de	
discuție	și	informare,	precum	și	nevoia	unei	orientări	mai	aplicative	a	cercetărilor	din	acest	
domeniu	de	studiu.	

	

Comunitatea	online	Neuroștiințe	pentru	Educație	

În	anul	2018	s-a	continuat	dezvoltarea	comunității	găzduită	ca	grup	Facebook,	aceasta	ajungând		
la	peste	240	de	membri.	Un	element	de	progres	al	comunității	pentru	acest	an	l-a	reprezentat	
multiplicarea	comportamentului	de	a	împărtăși	resurse	utile	și	de	către	ceilalți	membri	ai	
grupului,	nu	doar	de	către	moderatori	(membri	ai	echipei	NeuroEd).		

Considerăm	acest	mediu	de	comunicare	este	un	element	de	sustenabilitate	a	proiectului	pilot	și	
unul	care	poate	mai	departe	promova	și	crește	în	mod	organic	interesul	și	inițiativele	
practicienilor	și	cercetătorilor	din	educație	către	neuroștiința	educației.	

	

Promovarea	în	mass-media	a	proiectului	NeuroEd	

Pe	parcursul	anului	2018,	au	existat	două	intervenții	în	cadrul	unor	emisiuni	radio	în	care	
proiectul	a	fost	menționat	de	către	coordonator.	Una	a	fost		în	cadrul	emisiunii	“Probleme	la	zi”	
(1	februarie	2018)	găzduită	de	Radio	România	Actualități	și	alta	în	cadrul	interviului		acordat	
pentru	emisiunea	”Știința	în	cuvinte	potrivite”	realizată	de	Radio	România	Cultural	(octombrie	
2018).	

În	plus,	proiectul	și	portalul	neuroed.ise.ro,	ca	principal	produs	al	acestuia,	a	fost	promovat	și	în	
cadrul	discuțiilor	ce	au	avut	loc	între	participanții	la	Conferința	Națională	de	Cercetare	în	
Educație	desfășurată	în	septembrie	2018,	la	București.	
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Concluzii	și	perspective	la	finalul	
pilotării	
În	urma	analizei	de	literatură	din	primul	an	de	proiect,	am	realizat	că	acest	domeniu,	deși	foarte	
tânăr,	este	unul	ce	prinde	tot	mai	bine	contur	și	capătă	tot	mai	mult	interes	din	partea	
comunității	științifice	și	a	practicienilor	în	educație.	După	cum	am	văzut,	la	nivel	global,	se	
dezvoltă	tot	mai	mule	centre	de	cercetare	de	formare,	apar	publicații	periodice,	iar	literatura	de	
specialitate	se	cristalizează	tot	mai	articulat.		

În	România,	în	prezent,	există	mai	mult	interes	dinspre	zona	psihologiei	experimentale	(de	
exemplu,	vezi	Laboratorul	de	Neuroștiințe	Cognitive	de	la	Cluj	care	abordează	teme	de	reglare	
emoțională	la	adolescenți,	inclusiv	în	context	școlar,	abordând	o	serie	de	metode	comune	
neuroștiințelor).	Există,	însă,	un	interes	exprimat	și	din	zona	științelor	educației	(vezi	titluri	de	
teze	de	master	sau	doctorat	coordonate	în	cadrul	catedrei	de	Științe	ale	Educației	din	
Universitatea	București),	însă	nu	există	încă		acolo	o	infrastructură	de	cercetare	(laboratoare	
dotate	cu	aparatură,	specialiști	formați,	personal	dedicat	temelor	de	profil)	pentru	a	dezvolta	
studii	experimentale	cu	accent	pe	mediul	școlar	în	context	autohton.		

În	concluzie,	cu	toate	că	la	nivel	național	încă	nu	există	o	direcție	clară	de	producție	de	studii	
empirice	care	să	fie	asimilate	domeniului	neuroștiinței	educației,	recunoaștem	prezența	unor	
“capete	de	pod”	întinse	fie	dinspre	partea	științelor	mai	exacte	(de	exemplu,	biologia	sau	
neuropsihologia),	fie	dinspre	cea	a	celor	mai	umanist-sociale	(cum	sunt	științele	educației	sau	
filosofia).			

În	perspectivă,	sperăm,	astfel,	că	la	intersecția	dinspre	psihologie	experimentală	(sau	chiar	
neuropsihologie)	și	științele	educației,	să	apară	grupuri	și	inițiative	de	cercetare	care	să	sprijine	
producția	de	cunoaștere	autohtonă	în	acest	domeniu,	facultățile	de	științele	educației	fiind	
considerate	ca	unul	dintre	cele	mai	potrivite	pentru	aceasta,	așa	cum	în	alte	centre	universitare	
din	lume	acest	lucru	se	întâmplă	deja	(vezi,	de	exemplu,	EdNEuro	Lab	dezvoltat	în	cadrul	
Departamentului	de	Psihologia	Educației	al	Universității	Wisconsin-Madison).	Pentru	aceasta,	
trebuie	însă	avute,	desigur,	în	vedere	și	resursele	necesare	-	atât	logistice	–	aparatura	avansată	
costisitoare,	cât	și	de	cunoștiințele	tehnice	-	formarea	în	neuroștiința	educației	a	specialiștilor	
din	educație.	

În	încheiere,	finalizăm	acest	pilot	și	cu	speranța	că	instrumentul	de	promovare	a	neuroștiinței	
educației	creat	(neuroed.ise.ro)	va	oferi	practicienilor	și	cercetătorilor	în	educație	suficient	
interes	și	inspirație	pentru	a	începe	noi	proiecte	în	această	direcție.	
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Anexe	
Anexa	1.	Portalul	neuroed.ise.ro	-	principalele	secțiuni		
	

NOTĂ:	Siteul	este	bilingv,	astfel	că	fiecare	pagină	și	secțiune	descrisă	mai	jos	se	regăsește	în	
portal	și	în	varianta	engleză.	(link:	http://neuroed.ise.ro/)		

	

	

Prima	pagină	a	portalului	descrie	
pe	scurt	scopul	acestuia	și,	în	
plus,	promovează	comunitatea	
online	de	Facebook.		

	

Pagina	“Despre	Neuroștiința	
Educației”	delimitează	acest	
domeniu,	prezentând	pe	scurt	
aspecte	istorice,	metodologice	și	
aplicative	ale	domeniului.	

	

Pagina	“Despre	acest	proiect”	
prezintă	scopul,	obiectivele,	
rezultatele	și	echipa	proiectului	
pilot.	
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Pagina	“Resurse”	oferă	trimiteri	
către	o	serie	de	resurse	utile	fie	
pentru	practicieni,	fie	pentru	
cercetători	-	jurnale	și	cărți	de	
specialitate,	articole	științifice	și	
din	presă	sugestive,	materiale	
video,	comunități	profesionale,	
centre	de	cercetare	și	programe	
de	formare	de	specialitate.	

	

Pagina	“Noutăți”	cuprinde	o	
serie	de	articole	de	tip	blog	cu	
anunțuri	ce	prezintă	momente	
marcante	ale	proiectului.	

	

Pagina	“Contribuie”	transmite	un	
mesaj	de	încurajare	a	colaborării	
pentru	dezvoltarea	acestui	
portal,	cu	sugestii	privind	tipul	
de	ajutor	și	modul	de	
comunicare	pentru	realizarea	
acestuia.	

	

Pagina	“Contact”	indică	adresa	
de	contact	a	coordonatorului	de	
proiect	și	pe	cea	a	persoanei	
responsabile	cu	suportul	tehnic	
al	portalului.	
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Anexa	2.1	Prezentare	atelier	Neuroștiința	educației:	perspectivă	din	culise	
(24	iulie	2017,	București)	-	link	material	PPT	in	extenso	
https://drive.google.com/file/d/1-fgyIxZQOL4W8k1H4V55mLfTRj41YIr3/view)	

	

Anexa	2.2	Material	suport	atelier	Neuroștiința	educației:	perspectivă	din	
culise	(24	iulie	2017,	București)	-	link	material	Word	in	extenso	
(https://docs.google.com/document/d/1btykB9MVa5DF9ROG95ANEC5G5OIwcx
1NnNsb4FmZF84/edit?pli=1)		
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