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ParticipantiParticipanti::
-- Laura Laura HacmanHacman –– CREE SuceavaCREE Suceava
-- MatiaMatia TomoiuTomoiu –– CREE GorjCREE Gorj
-- Irina Irina DromereschiDromereschi –– CREE CREE BacauBacau
-- CeciliaCecilia BararuBararu –– CREE ConstantaCREE Constanta



ÎÎntrebntrebăări ri firestifiresti (ni le(ni le--am pus si noi):am pus si noi):

•• Ce Ce atiati v văăzut si ce zut si ce atiati îînvnvăătattat??

•• Cum se face Cum se face educatiaeducatia economic economică ă îîn n scolilescolile americane?americane?

•• Ce fac centrele de Ce fac centrele de educatieeducatie economic economicăă??

•• Cum sunt elevii si profesorii americani?Cum sunt elevii si profesorii americani?

•• Vor profesorii americani sVor profesorii americani să ă participe la formparticipe la formăări?ri?

•• Se poate dezvolta un real schimb de Se poate dezvolta un real schimb de experientexperientăă îîn n 
domeniul domeniul educatieieducatiei economice?economice?



LectiiLectii de IMAGINE de IMAGINE îîn comunitate:n comunitate:
a. a. ““ViziteVizite”” la Congresul SUAla Congresul SUA



b. b. BoardBoard--urileurile Centrelor locale de Centrelor locale de 
EducatieEducatie Economic Economicăă

JoanneJoanne DempseyDempsey, , sefasefa
Centrului de Centrului de EducatieEducatie  
EconomicEconomică ă din din IllinoisIllinois, , 
nene--a ma măărturisit:rturisit:

Am douAm două ă boarduriboarduri –– unul unul 
operationaloperational si unul de si unul de 
““imagineimagine”” pentru pentru 
comunitate.comunitate.



Cel Cel operationaloperational: f: formatori si oameni care organizeazormatori si oameni care organizează ă 
programele de formareprogramele de formare



Cel de Imagine: Cel de Imagine: reprezentantireprezentanti ai unor ai unor institutiiinstitutii importante:importante:



c. c. Imaginea realizImaginea realizăărilor centrului/ rilor centrului/ 
personalepersonale

CEE Illinois CEE Illinois –– director Joanne Dempseydirector Joanne Dempsey



Am Am îînvnvăătattat si aplicat si noi câte ceva..si aplicat si noi câte ceva..



EducatiaEducatia economic economică ă este peste tot, este peste tot, îîi preocupi preocupă ă 
pe pe totitoti, , desi..nudesi..nu e e ““obligatorieobligatorie””

ÎÎncep la ncep la grgrăădinitdinităă::



Federal Federal ReserveReserve Bank of Chicago are un program de Bank of Chicago are un program de 
EducatieEducatie Economic Economică ă pentru.. pentru.. grgrăădinitedinite



ÎÎn n scoalascoala primar primarăă, , cunostintelecunostintele economice economice 
sunt...aplicatesunt...aplicate



Firma de Firma de aplicatieaplicatie exist există ă la clasa a IVla clasa a IV--aa



ÎÎn gimnaziu, n gimnaziu, EducatiaEducatia Economic Economică ă este este prepredata de profesori de data de profesori de 
diferite diferite specialitatispecialitati care au urmat programe de formare. NCEE si care au urmat programe de formare. NCEE si 
centrele statale sunt printre principalii centrele statale sunt printre principalii ofertantiofertanti de astfel de de astfel de 

programeprograme



ArielAriel ComunityComunity AcademyAcademy este o scoal este o scoală ă deosebitdeosebită ă prin prin 
modul de implicare a domeniului economic privatmodul de implicare a domeniului economic privat



ÎÎn liceu, accentul se pune pe aplicarea n liceu, accentul se pune pe aplicarea cunostintelorcunostintelor
economice economice îîn viata economicn viata economică ă realrealăă



Cum aratCum arată ă scolilescolile îîn care se studiazn care se studiază ă EducatieEducatie  
EconomicEconomicăă??

AratArată ă NORMAL!NORMAL!

Acel NORMAL care Acel NORMAL care 
parcparcă ă te te îîndeamnndeamnă ă 
ssă ă îînvetinveti..



RichmondRichmond HighHigh ScoolScool,, IndianaIndiana



Si, nu Si, nu intamplatorintamplator, , 
sse e îînvatnvatăă
ssi dupi dupăă ore..ore..



Cum este organizata Cum este organizata educatiaeducatia in in 
Statele Unite?Statele Unite?





Sistemul Sistemul educationaleducational îîn cifren cifre

•• Elevi Elevi îîn n invatamantulinvatamantul preuniversitarpreuniversitar 53 milioane53 milioane
•• PopulatiaPopulatia 66--17 ani cuprinsa in 17 ani cuprinsa in invatamantinvatamant 98%98%
•• Profesori in Profesori in invatamantulinvatamantul preuniversitar                                  3,4 milioanepreuniversitar                                  3,4 milioane
•• NumarNumar scoli publice (primar si secundar)                             scoli publice (primar si secundar)                             93 mii93 mii
•• NumarNumar scoli private (primar si secundar)                             scoli private (primar si secundar)                             27 mii,27 mii,

cu o cu o populatiepopulatie scolarascolara reprezentandreprezentand 10%10%
•• Cheltuieli/elev in sistemul public                              Cheltuieli/elev in sistemul public                              aprox.  8.000 aprox.  8.000 $$
•• NNumarumar studentistudenti aproaprox.  14,8 milioanex.  14,8 milioane
•• NumarNumar colegii (doi ani)                                              colegii (doi ani)                                              1.7001.700
•• NumarNumar colegii (patru ani) si colegii (patru ani) si universitatiuniversitati 2.4502.450
•• PopulatiePopulatie adulta (peste 25 ani) care a absolvit adulta (peste 25 ani) care a absolvit 

-- cel cel putinputin cinci clase elementare                                     98%cinci clase elementare                                     98%
-- cel cel putinputin liceul                                                         liceul                                                         84%84%
-- cel cel putinputin patru ani de studii universitare                        26%patru ani de studii universitare                        26%



Si  in US se Si  in US se vorbestevorbeste despre... despre... 
Reforma. Si se face!Reforma. Si se face!

2001:2001:
Programul Programul nationalnational (Lege votata de Congres in (Lege votata de Congres in 
2001 si promulgata de 2001 si promulgata de PresedintelePresedintele G.W. G.W. BushBush
pe 8 ianuarie 2002)pe 8 ianuarie 2002)

No No ChildChild Left Left BehindBehind
==

ImbunatatireaImbunatatirea achizitiilorachizitiilor elevilor + elevilor + 
Schimbarea culturii Schimbarea culturii scolilorscolilor americaneamericane



Ce Ce inseamnainseamna No No ChildChild Left Left BehindBehind

•• Identificarea Identificarea scolilorscolilor care au nevoie sacare au nevoie sa--si si imbunatateascaimbunatateasca
activitatea (in perspectiva standardelor activitatea (in perspectiva standardelor nationalenationale ce trebuiesc ce trebuiesc 
atinse in 2013atinse in 2013--2014)2014)

•• Acordarea sprijinului necesar Acordarea sprijinului necesar scolilorscolilor identificate identificate 

•• ImbunatatireaImbunatatirea procesului instructivprocesului instructiv--educativ printreducativ printr--o mai buna o mai buna 
informare a profesorilor si directorilorinformare a profesorilor si directorilor

•• Asigurarea Asigurarea calificariicalificarii corespunzatoarecorespunzatoare a cadrelor didactice a cadrelor didactice –– o o 
inaltainalta prioritateprioritate

•• Asigurarea unei Asigurarea unei finantarifinantari superioare pentru scoli (o superioare pentru scoli (o cresterecrestere de de 
59,8% a 59,8% a finantariifinantarii in 2003in 2003--2004 fata de 20002004 fata de 2000--2003)2003)-- structura structura 
finantariifinantarii: 2% privata, 7% federala, 41% locala, 50% statala.: 2% privata, 7% federala, 41% locala, 50% statala.



Ce Ce inseamnainseamna No No ChildChild Left Left BehindBehind

•• Mai multe Mai multe optiunioptiuni pentru pentru parintiparinti si o mai mare implicare a si o mai mare implicare a 
acestora:acestora:

-- informarea lor cu progresele realizate de copii (informarea lor cu progresele realizate de copii (testaritestari
anuale de la nivelul 3 la 8 si cel anuale de la nivelul 3 la 8 si cel putinputin o data in ciclul superior al o data in ciclul superior al 
liceului liceului –– lblb. Engleza, matematica si . Engleza, matematica si stiintestiinte))

-- furnizarea de furnizarea de informatiiinformatii privind calitatea privind calitatea scolilorscolilor
-- oferirea de oferirea de optiunioptiuni pentru pentru parintiiparintii ai ai carorcaror copii copii studiazastudiaza in in 

scoli identificate in scoli identificate in situatiasituatia de a necesita ajutorde a necesita ajutor
•• CrestereaCresterea flexibilitatiiflexibilitatii si a controlului localsi a controlului local
•• IncurajareaIncurajarea dezvoltariidezvoltarii profesionale a profesorilor profesionale a profesorilor –– preocupare preocupare 
pentru pentru decidentiidecidentii localilocali



Corpul profesoral american:Corpul profesoral american:

•• Media de Media de varstavarsta 44 ani44 ani
•• Femei                                          74%Femei                                          74%
•• PregatirePregatire profesionalaprofesionala

-- licentalicenta 44%44%
-- masterat                               masterat                               55%55%
-- doctorat                                 doctorat                                 1,7%1,7%

•• Media Media experienteiexperientei didactice        didactice        15 ani15 ani
•• Durata medie Durata medie saptamanalasaptamanala pentru pentru 

indeplinireaindeplinirea atributiiloratributiilor didacticedidactice
49 ore49 ore

•• NumarulNumarul mediu de zile de predare pe mediu de zile de predare pe 
anan

180 zile180 zile
•• Salariul mediu anual              35.549 Salariul mediu anual              35.549 $$


