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Abstract
This article highlights the educational and instructional value of literary texts
in the EFL classroom, pointing at various strategies that can be applied to
actively involve learners in text-related activities and in communicative activities
that go beyond the text, among which, heuristic ones. The literary text has
been overshadowed and underappreciated as a teaching resource in EFL and
this article is trying to revive it stressing the manifold benefits it can have for
the learner.
Keywords: literary text, heuristic strategy, competence, reading, involvement.
Rezumat
Articolul de faţă subliniază valoarea instructiv-educativă a textului literar în
cadrul orelor de limba engleză ca limbă străină, sugerând diverse strategii
care pot fi implementate în vederea dezvoltării competenţei de comunicare a
elevilor, şi anume cele euristice. Metoda comunicativă a contribuit la neglijarea
textului literar şi la excluderea cvasitotală a acestuia din conţinutul majorităţii
resurselor didactice. Scopul articolului este de a reabilita rolul textului literar
din perspectiva dezvoltării competenţei de comunicare şi de a evidenţia
multiplele beneficii educaţionale pe care le prezintă pentru cei care studiază
o limbă străină.
Cuvinte-cheie: text literar, strategii euristice, competenţă, lectură, implicare.

Arguments in favor of literary texts in EFL

The Communicative Method in language teaching/learning has brought along
a series of significant changes, among the most notable ones being the shift
from learning the structural aspects of languages to developing competences.
The functional aspects of a language make up the heart of language classes
developing the communicative competence represents the uttermost objective
in language pedagogy nowadays. The change is laudable from many
perspectives, as the emphasis is not any longer on learning about the language,
but learning the language for communicative purposes. In this regard, sustained
efforts have been made to also provide learners with suitable contents aiming
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at reaching the above-mentioned objective. The greatest majority of language
course-books have banned the literary text from their contents, focusing mainly
on non-literary ones, having strong reasons for that-using the language for
real communication.

However, we consider that literary texts still deserve special attention in foreign
language classes as they are an inegalable source depicting a substantial
amount of language variety, including grammar variation, vocabulary and
metaphoric language. This argument in favour of literary texts is supported by
the observation that those students who have no contact with such materials
at all in an EFL context, have a lot more difficulties in decoding the meaning
of words in various contexts, and find it almost impossible to identify
implicatures. The literary text, like short drama, for example, can serve as an
excellent source for developing sociolinguistic competence. There are far too
many students who display good or very good knowledge of English grammar
and vocabulary, but face enormous difficulties when they are in a face-to-face
interaction with a native speaker or when they have to use English as a
means of communication in a lingua franca context.

Another reason speaking in favor of literary texts in EFL refers to using idiomatic
expressions. The literary text is an authentic resource illustrating the use of
such expressions in authentic situations.

In sum, we contend that using literary texts promotes diversity in the classroom
and represents a valuable resource for differentiated instruction. We are
all aware that there is no such notion as homogeneous classes and
differentiated approaches are required in order to involve all the learners in the
lesson. From this perspective, teachers can create a variety of activities meant
to cover the many proficiency levels their students may have. For example:
identify idiomatic expressions in the text and match their meanings with
definitions or for more advanced learners to reformulate a passage using literary
variants for underlined language structures or vice versa, literary versions to
be converted into less literay ones.

Using literary texts in the classroom is an effective way to capture the students’
attention in learning the English language. Besides achieving the learning
objectives in keeping with the curriculum, literary texts can make the teaching-
learning process an interesting and attractive experience for both the teacher
and the students. The reading class encompasses the involvement of the
student when trying to discover the hidden meaning of different types of texts.
The reading classes must create sense and emotions and for the student it is
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necessary to experience the feelings of that fictional world. To practice reading
with his/her students, the teacher should choose reading materials according
to students’ proficiency levels. There are three principles of using literary
texts within the English language classroom (Duff, Maley, 1990): linguistic,
methodological and motivational.
a)  In terms of language, literary texts offer genuine samples of a wide range

of styles, registers, and text-types at many levels of difficulty. For this
reason alone they are worthy of consideration.

b) The fact that literary texts are, in their very essence, open to multiple
interpretations means that only rarely will two students’ understanding of
or reaction to a given text be identical. This ready-made opinion gap
between one individual’s interpretation and another’s can be bridged by
genuine interaction.

c) Literary texts are non-trivial in the sense that they deal with matters which
concerned the writer enough to make him/her write about them. In this,
they are unlike many other forms of language teaching inputs, which
frequently trivialize experience in the service of pedagogy. This „genuine
feel” of literary texts is a powerful motivator, especially when allied to the
fact the literary texts so often touch the themes to which students can
bring a personal response from their own experience.

To use literary texts is beneficial because the teacher uses valuable authentic
materials. A literary work can transcend both time and culture to speak directly
to the reader. The literary texts present different linguistic uses, forms, such
as narration, dialogues, irony, exposition, etc. which reinforce the importance
of the teacher as the leading force of his/ her students in accessing the
desired truth and understanding the literary work. Literature offers cultural
and language enrichment. Currently, English serves as a tool bridging cultures
and the majority learn it for intercultural communication. Thus, literary texts
can be exploited from this perspective as well, not just for reading and
translation, as it was done a few decades ago. Students can be involved in
constructive discussions referring to identifying and commenting on certain
types of behavior in given situations, the language used by the characters,
reactions to events, etc. followed by comparisons between mother tongue
culture and target culture.

Getting to grips with literary texts at more advanced levels ensures that learners
can handle language use in a variety of contexts and improve their language
interpretation skills. Teachers can ask students to consider and compare
word usage in a literary excerpt and a non literary one to identify different
contextual connotations and vividness of expression.

                                                                        Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2) 9



The world of a literary text offers a full and vivid context in which characters
from many social backgrounds can be depicted. A reader can discover their
thoughts, feelings, customs, possessions, etc. This vivid imaginary world
can quickly give the reader a feeling of preoccupations that structure a real
society. The students are so engaged in the plot that they pay little attention
to or even forget about difficulties they might have regarding vocabulary or
grammar while speaking English. Moreover, they become more worried about
understanding the story than about their vocabulary or grammar mistakes.
Literary texts can promote a deeper personal involvement for both students
and teacher. Through literature the students have the opportunity to actively
and emotionally participate in the process of learning the English language.
Engaging imaginatively within literary classes enables the students to shift
the focus of their attention beyond the mechanical aspects of the foreign
language system (Collie, 1997).

Language learning is believed to be more effective if students get emotionally
involved in the material. Non-literary texts do not always offer this potential to
learners, that is why we emphasize those literary texts should be part of a
language learning curriculum. Teachers have the responsibility to choose the
right text that would have an emotional impact on the learners, thus aiming at
boosting their participation in the lesson. A literary text that depicts a situation
students are familiar with is prone to produce hot debates in the class and
even the weakest students will have something to come up with. Literary
texts describing situations students are at ease with will generate deeper
involvement on their part-they will all be eager to comment on, analyse and
illustrate the situation using examples from their own life experience. Another
benefit that should be pointed out is that participating in post-reading
discussions will contribute to their acquiring the rules that govern verbal
interactions, to observe certain rules of behavior in relation to the other
participants. The teacher’s task is to take care that these rules are known to
them and that the students observe them.

Pre-requisites for the use of literary texts in EFL

Obviously, introducing literary texts in the EFL classroom requires a pretty
good level of proficiency. We would suggest at least B1 level according to the
CECRL. If linguistic competence can be developed through a wide variety of
contents, sociolinguistic and pragmatic competences require a judicious
choice of teaching materials. We deem that literary texts can be exploited
efficiently from this perspective.

10 ABORDĂRI TEORETICE
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In secondary and high school, the study of literature cannot be achieved
without knowing the specific problems of language: phonetics, vocabulary,
morphology, syntax, because the exploitation of a literary text must be
complete and complex. In order to be able to perceive the mysteries of literary
text, the students need to have a good proficiency level, which will be facilitative
of their discovering language learning from a different perspective.

The teacher’s role is not a hyper active one and his speaking time is to be
limited if the proper text-based activities have been designed. Heuristic methods
can be effectively and efficiently used to make students understand that
literature is an art that requires commitment and sustained effort from the
part of the student to discover its many-fold beauty. Exploring literary texts in
the classroom is not meant to be limited to reading, translating and finding
ready-made answers in the text. It can be turned into an unforgettable
experience for the learners if they are guided to discover the in-depth value of
a piece of writing by themselves via identifying and contrasting, expressing
viewpoints and giving arguments. A well chosen text and challenging tasks
ensure that learners will not get bored and will have something to say.

The involvement of the teacher is of extreme importance, the teacher is the
one who guides the students through understanding and grasping the main
ideas. S/he will not act as a provider of ready-made answers or prompter.
What the teacher will do is asking the right questions, so that the learners
deduce answers from situations depicted in the text.

Literary texts are often rich in multiple levels of meaning, and demand that
the student is actively involved in „teasing out” the unstated implications and
assumptions of the text. Thus, by encouraging the students to grapple with
the multiple ambiguities of the literary text, the teacher helps to develop their
overall capacity to infer the meaning. It is not a rare occurrence at all for
students to interpret language in context verbatim, thus creating more confusion
than understanding. Dealing with literary texts at least once per week will
definitely have an impact on developing skills of contextual interpretation.
They will gradually develop an understanding that language units can perform
a variety of functions conveying a huge number of meanings, according to the
context. The teacher can illustrate multiple contextual meanings by providing
different reading passages of both literary texts and non-literary ones and
asking the students to compare the effects produced by certain usages in
the given situations. An efficient strategy that we find really challenging deals
with providing students with excerpts in the original and a translated version
in their mother tongue and ask them to identify the differences between them
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and the effect certain language units create on them in both languages.
Definitely, it requires more work on the teacher’s part as s/he will have to
provide them with representative texts that will pique the learners’ curiosity
and involve them actively in the task.

Introducing diversity via literary texts

An active literary lesson is not limited to students who are always raising
their hands to answer and pedagogical activism should not be confused with
fuss. An active heuristic strategy which the teacher uses during the literary
class is the one that enables the student to learn by doing and by discovering
the knowledge in order to achieve the learning task. The lessons during which
the student just listens and becomes a passive reader, so-called dull lectures,
are already outdated. The students are expected to examine the literary texts
from different viewpoints, assuming different roles and interpreting meanings
in accordance with the a broader context, involving a variety of sociolinguistic
elements, aiming at perceiving irony or sarcasm in a paragraph, linguistic
means that produce special effects etc. For example, „How We Kept Mother’s
Day” by Stephen Leacock can serve as an excellent resource to make students
infer meanings, identify between figurative and direct meaning and participate
in discussions about specific behavior patterns and attitudes towards or women
in general in different cultures.

As the objective of language classes nowadays is learner oriented, aiming at
developing their communicative competence, the literary text can be widely
explored from this perspective, it offering countless contexts for students to
communicate. An imaginative teacher will involve students in post-reading
debates, changing the original context, or transposing the time and the place
of the action, asking the students to imagine the characters in a different
place at a different time, or asking them to perform dialogues, just changing
some elements of the story, etc. Participating in contradictory debates on a
literary passage is a method that produces a significant amount of genuine
opinions among students and the teacher can only act as an observer who
makes sure that every participant gets their turn to speak.

The teacher uses heuristic methods to lead the discussion with the students.
Through inner speech students „talk themselves through difficult tasks, planning
and evaluating their options, and they talk to themselves as they appropriate
various strategies to assist their performance. Language then, in this view,
becomes a central tool not only for communication with others but also for
communication with oneself, and cognition is inextricably intertwined with
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language” (Singer, Bashir, 2004, p. 568). Teachers ought to leave their comfort
zone and opt for the use of problem-solving teaching strategies and heuristic
strategies to teach literary classes in order to achieve objectives of analysis,
synthesis or strategies based on heuristic conversations or case study to
achieve the objectives of the evaluation.

Studying literary texts for linguistic reasons does not imply that the students
will keep strictly to its surface meaning. On the contrary, intense, diverse
involvement and participation are crucial so that they understand it in-depth,
analyze, criticize, and discover the its aesthetic value. In modern teaching,
the teacher cannot be perceived only as the deliverer of information or the
guide for all students, but as a partner and an organizer of the necessary
activities for learning, keeping in mind the importance of differentiating tasks
so that they tap into all the learners’ educational needs.

In high school, foreign language classes focusing on literary texts should be
regarded as a diverse, dynamic space and an open dialogue with the authentic
text. By that we simply mean that most works of literature are not deliberately
created for the specific purpose of teaching a language. Learners are thus
exposed to language that is genuine and undistorted and can be managed in
the classroom context. Literature is a valuable complement to basic materials,
especially once the initial survival level has been overcome. In reading literary
texts, students have also to cope with the language intended for native speakers
and thus they gain additional familiarity with many different linguistic uses,
forms and conventions on the written mode: with irony, exposition, argument,
narration, and so on (Collie, 1997). Another significant benefit the students
gain from having access to literary texts in class deals to their developing
pragmatic competence. Students who read literature are more skillful at
perceiving implicates than those who do not.

Approaching literature depends on the act of reading, understanding and
analyzing the reading world and experiences expressed in the literary work
since reading is a personal experience, rich in linguistic and textual reflections.
Interpretation reflects upon the pleasure of reading: admirable meetings with
fictional worlds and visions upon the feelings, deep analyses and aesthetic
enjoyment. As the main source of knowledge, as the space of searching for
new knowledge, the reading process with informative purposes is the most
important within the literary classes at school. The student who reads becomes
an active partner in the act of reading, forming critical and reflective abilities,
stimulating creativity and developing his emotions. Today, reading is not a
passive form of reception, but it is a process that involves many factors: the
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text, the author, the context, the reader, extending beyond literature. Therefore,
teaching plans must be centered on the student-reader and on the elements
involved in the act of reading. As follows, the textual structures are diversified
and students must discover the meanings of the literary texts through the act
of reading. Thus, there is a transition from approach centered on the text and
on the emphasis of integrating elements to the student and learning the reading
and interpretation strategies that transform him into an efficient reader. The
teacher’s task is to develop and implement heuristic strategies to involve
students in analyzing the literary text, enhancing their confidence. The reading
competence is formed as students become capable readers, skillful at
detecting both the formal structural elements and the depth of the studied
texts.

Through instruction, the teacher has expectations of student learning
outcomes. The outcomes of a teacher’s instructional decision include semantic
and lexical knowledge, interpretation of text, discussion, written responses,
knowledge acquisition, motivational changes, changes in attitudes, values
and beliefs, insights into writer’s affect and cognition, and reflective insights
into instruction. Characteristics of a high-quality learning environment include
„useful feedback to students, meaningful demonstrations of language in action
to engage students, and the development of learner responsibility for
independence and self-direction”.  All of these aspects are present in interactive
reading classrooms. Through heuristic dialogues revolving around literary texts,
the teacher and students construct meaning. „The texts and their interpretations
exist in a hermeneutic circle. Thus, meaning construction and negotiation
are viewed as fundamentally circular: meaning is continually changed, disputed,
and discussed.” (Peregoy, 2005, p. 186). Meaning does not need to be agreed
upon and a Writer’s meaning of a text might change over time based on new
knowledge and understanding. Many factors influence the meaning making
process including prior knowledge and classroom atmosphere.

Students also learn from interactions with each other and their environment
created by their teacher due to heuristic methods. Through text-based
discussions with peers, these students construct meaning and discover new
knowledge. Making discoveries and having the pleasure of the experience of
getting lost in a text, this is the pleasure of reading and students don’t want
that experience to be taken away by the teacher who insists that the students
have to „intellectualize” the literary text and reproduce their discoveries.
(Fulwiler, 2002) Debating, stimulating discussions among students, avoiding
any students’ inhibitions because of teacher’s authority, are student-centered
factors that are crucial while analyzing the literary text, helping them through
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their own development. While analyzing literary texts the teacher should take
into account the following principles of reception:
 The text is the basic factor of the development of the communicative

competence.
The exploitation of the literary text from the perspective of developing
communicative competence in EFL should be done in accordance with
previously established objectives.

 The student should have a direct contact with the literary work, and the
language structures they will acquire will be many and varied, helping him
to formulate ideas in more precise and expressive ways.

 The teacher should be the facilitator, the guide who leads to new discoveries;
s/he shouldn’t transmit the information openly.

 Reception of the meaning of literary text should comprise some of the
aspects of the literary work, not the whole text, depending on the
established objectives, e.g. ideas, themes, characters, motives, facts,
events, relations, etc.

 The student should be put in a reflective situation regarding the text, express
his personal point of view about the events, facts, characters. The analysis
of a literary text at the secondary school level does not have any strict
rules and requirements. We recommend following some steps under the
teacher’s guidance.

Stage 1. The explanation of the text on primary level is the study of the text.
At this level the activities of the explanation are directed towards understanding
text as a whole, and entails first contact with the work, explanation of the
words or word combinations, through different ways: synonyms, antonyms,
giving Romanian equivalents, etc.

Stage 2. Commenting on/interpretation of the text. The literary comment from
a structural, sociological, psychological, stylistic point of view is generally
applied within specialized literary analysis. The literary comment is a
personalized approach to literary work and its phenomena, decoding the
meanings of the work, discovering the meanings from facts, pictures. To
comment on a text means to disclose the textual elements as well as the
sub-textual elements, and the means of their expressiveness, the way of
transmitting some contents and significations, the means of organizing the
message within the literary discourse. To comment on the text means to lead
the students to analyze the text by the shortest way due to discovering of
new ideas and new knowledge.
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Stage 3. The literary analysis. Analysis is the practice of looking closely at
small parts to see how they affect the whole. Literary analysis focuses on
how plot/structure, character, setting, themes and many other techniques
are used by the author to create meaning. To guide students toward discovering
literature all on their own, the steps of this process need to be introduced in
a simplified form. It’s very important for the students to understand that literary
analysis is indeed a process where there is no right or wrong answer. This
empowers students to be passionate about their topics and, most importantly,
encourages them to look beyond the words on the page. To successfully
analyze a text, the student will need to remember that authors make specific
choices for particular reasons. The student should point out the author’s
choices and attempt to explain their significance. Another way to look at a
literary analysis is to consider a piece of literature from student’s own
perspective. Rather than thinking about the author’s intentions, the student
can develop an argument based on any single term (or combination of terms).
The student just needs to use the original text to defend and explain his
argument as the reader.

On a conclusive note, it is relevant to mention that teachers should not reject
exploiting literary texts in class. They provide a whole bunch of benefits to
learners and represent a valuable source of authentic language used in
authentic contexts. Apart from the linguistic benefits that students can get
without even being conscious of the process, literary texts develop a series
of other competences: critical thinking, reflection, self-assessment,
imagination and gives learners a sense of achievement and satisfaction and
an opportunity to detach from reality.

REFERENCES

Collie, J., Slatter, S. Literature in the language classroom: a resource book of
ideas and activities. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Duff, A., Maley, A. Literature. Resource books for teachers. Oxford: Oxford
University Press, 1990.

Fulwiler, T. English studies. Reading, writing, and interpreting texts. Boston:
McGrow Hill, 1st edition, 2002.

Marino, A. Dicţionar de idei literare. Bucureşti: Editura Eminescu, 1973.
Peregoy, Suzanne P. Reading, writing, and learning in ESL, A resource book

for K-12 teachers. Boston: Pearson, 4th edition, 2005.
Singer B.D. & Bashir, A.S. Developmental variation in writing composition

skills. In: C.A Stone, E.R. 47 Silliman, B.J. Ehren, & K. Apel (Eds.).
Handbook of language and literacy. NY: Guilford Press, 2004, pp. 559-582.



                                                                        Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2) 17

Rezumat
Articolul prezintă problematica echităţii în învăţământul superior, din perspectivă
istorică. Demersul face referiri generale la contextul internaţional şi realizează
o analiză specifică asupra învăţământului superior din România. Datele au la
bază o incursiune la nivelul legislaţiei, precum şi al practicilor educaţionale
specifice fiecărei epoci istorice. Problematica echităţii în învăţământul superior
românesc a fost abordată din perspectiva egalităţii de acces şi de şanse la
intrare, pe parcurs şi la ieşirea din sistemul de învăţământ.
Cuvinte-cheie: adolescenţă, indecizie vocaţională, teoria existenţială.
Abstract
This article presents the equity problematic in higher education from an
historical perspective. The analyze makes general references to the
international context and undertakes a specific approach upon the Romanian
higher education. The data relay on an incursion in the legislation level and
into specific educational practices for every historical period. In the Romanian
higher education the equity was approached from the perspective of the equal
access and equal opportunities at the admission, along the studies and at
the departure from the educational system.
Keywords: equity, higher education, affirmative measures, university
autonomy.

1. Introducere

În mod tradiţional, universitatea a fost o instituţie destinată exclusiv elitelor,
accesibilă celor care aveau resursele necesare pentru a finanţa o şcolarizare
prelungită sau celor capabili să facă faţă unui curriculum foarte exigent. Treptat,
de la o epocă istorică la alta, învăţământul superior a cunoscut o deschidere
către flexibilitate şi acces lărgit. Primul val de extindere a avut loc în contextul
„Belle Epoque”, la începutul anilor 1900, când Revoluţia industrială era la
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apogeu, iar modernitatea solicita formarea unor noi elite. Al doilea val de
extindere a învăţământului universitar a avut loc după cel de-al Doilea Război
Mondial, pe fondul nevoilor de relansare socială şi de forţă de muncă superior
calificată, necesară pentru reconstrucţia postbelică.

Echitatea şi egalitatea şanselor au devenit teme predominante ale discursului
pedagogic în anii 1960-70 şi s-au impus în practica şcolară, în special la
nivelul învăţământului secundar. Universitatea a reacţionat mai lent la aceste
provocări, trecând mai greu de la abordarea elitistă, în care învăţământul superior
era instrument de reproducere socială (Teese & Duru-Bellat, 2007) la
„masificarea” (Tapper & Palfreyman, 2005) şi „universalizarea” (Kwiek, 2004)
din anii 1990, prin politici mult mai flexibile de admitere şi organizare a studiilor
şi prin acces fără restricţii de tip cultural, social, etnic sau de gen.

Treptat, învăţământul superior a devenit prioritate a politicilor educaţionale,
din perspectiva accesului, a selecţiei şi a corelării cu ocupaţiile de pe piaţa
muncii (OECD, 2012). Astfel, sistemul de învăţământ superior a căpătat, în
ultimii ani, caracteristicile unui învăţământ deschis şi echitabil. „Masificarea”
şi „universalizarea” învăţământului superior sunt tendinţe comune la nivel
european, dar discursul de legitimare diferă de la o ţară la alta. Analiza
determinanţilor istorici are o contribuţie semnificativă la înţelegerea modului în
care sistemele educaţionale abordează problematica echităţii, modelele şi
practicile specifice de intervenţie. Demersul de faţă a pornit de la premisa că
istoria învăţământului superior evidenţiază poate cel mai bine priorităţile sociale,
economice şi culturale ale unei ţări.

2. Aspecte metodologice

Problematica echităţii în învăţământul superior românesc a fost analizată, în
acest articol, din multiple perspective: egalitatea de acces la intrare (din punct
de vedere al nivelului socio-economic al studenţilor, al repartizării geografice
a universităţilor etc.); egalitatea de şanse pe parcurs (din punct de vedere al
curriculumului, al acceptării şi valorificării aspectelor lingvistice şi etnice, a
diferenţelor socio-culturale etc.); egalitatea de şanse la ieşire (din perspectiva
oportunităţilor de inserţie socio-profesională a absolvenţilor).

Analiza are la bază textele reglementărilor legislative educaţionale din diferite
epoci istorice, precum şi diferite studii şi rapoarte relevante pentru domeniul
învăţământului superior, fie din perspectiva istorică, fie centrate direct pe
problematica echităţii.
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3. Dezvoltarea învăţământului superior modern în România şi
problematica echităţii

Încă de la primele reglementări legislative, principiul echităţii a fost o preocupare
constantă în constituirea sistemului de învăţământ modern românesc. Cu
toate acestea, în practică, egalitatea de acces şi de şanse în învăţământul
superior românesc a constituit încă de la începuturi un aspect problematic.
Obligativitatea taxelor a determinat un statut privilegiat pentru cei care
proveneau din rândurile boierimii, burgheziei şi celor care practicau meserii
liberale (medici, avocaţi, economişti, arhitecţi etc.), ale căror câştiguri puteau
suporta cheltuielile de şcolarizare. Ca urmare, numărul studenţilor nu acoperea
necesarul statului de funcţionari cu calificare înaltă. Susţinerea financiară din
bani publici era insuficientă, locurile fără plată pentru bursieri la universităţile
din ţară şi la cele europene fiind foarte puţine. De asemenea, posibilităţile de
inserţie socio-profesională erau reduse pentru studenţii săraci (Diac, 2004 a).

Legile educaţiei din perioada lui Spiru Haret (Legea învăţământului secundar
şi superior din 1898) şi a lui C.C Arion (Legea învăţământului superior din
1912) au deschis căi noi pentru asigurarea egalităţii de acces. Au promovat
lărgirea autonomiei universitare, asigurarea corelării dintre structurile
învăţământului secundar şi superior (pentru a oferi acces egal ambelor sexe)
şi introducerea principiului progresiei specializării la nivel de curriculum.Aceste
măsuri afirmative îmbinau criteriul socio-economic (sărăcia) cu cel naţional
(identitatea de român). Asociaţiile şi organizaţiile studenţeşti înfiinţate în epocă
au avut un rol activ în susţinerea ideii de echitate şi acces la educaţie (Cristea,
2001).

Ulterior, perioada interbelică a pus accent pe ideea unui învăţământ unitar pe
întreg teritoriul ţării. În reglementările vremii (ex., Legea pentru organizarea
învăţământului superior din 1932) au apărut elemente de flexibilizare a condiţiilor
de admitere şi s-au păstrat măsurile afirmative de genul burselor şi scutirilor
de taxe. De asemenea, s-a pus accent pe dezvoltarea de ansamblu a
învăţământului superior, prin diversificarea structurilor şi extinderea reţelei
şcolare la nivelul tuturor regiunilor ţării. Ca urmare, numărul studenţilor a crescut
semnificativ. Cu toate acestea, caracterul elitist era declarat ca principiu
fundamental al învăţământului superior de către legislaţia vremii (Decretul-
lege relativ la organizarea învăţământului superior nr. 386 din 1943).

După 1944, reglementările din domeniul educaţiei (Decretul nr. 658 din 1946,
Decretul nr. 175 pentru reforma învăţământului din 1948, Legea privind
învăţământul în Republica Socialistă România din 1968 şi Legea educaţiei şi
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învăţământului nr. 28 din 1978) prevedeau explicit gratuitatea învăţământului
de toate gradele şi făceau referiri la acordarea burselor de stat şi a altor forme
de sprijin material. De la nivelul declarativ la practică, aspectul echităţii înregistra
adesea cu totul alte forme. Schimbarea orientării învăţământului către
politehnizare, desfiinţarea anumitor domenii curriculare, politizarea excesivă
a învăţământului, limitarea numărului de locuri la admitere au fost aspecte
care au deschis calea către noi forme de inechitate „ascunsă” (Diac, 2004 a;
Bunescu, 2004).

Treptat, după 1989, învăţământul superior s-a deschis întregii populaţii; de la
condiţionările exclusiviste din învăţământul superior s-a ajuns astăzi la „un
învăţământ superior... cu o sferă de cuprindere mult amplificată, centrat pe
formarea de competenţe” (Mihăilescu, 2003 b, p. 242), definit ca prioritate
naţională. Legislaţia educaţională promovează principiul echităţii, în baza căruia
accesul la învăţare se realizează fără discriminare (cf. Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, art. 3) şi stabileşte o serie de măsuri afirmative specifice. De
asemenea, politicile educaţionale recente (de exemplu, Strategia Naţională
pentru învăţământ terţiar 2015-2020) au asumat o serie de angajamente privind
promovarea echităţii – din perspectiva accesului, a parcursului şi a finalizării
studiilor – în acord cu recomandările europene faţă de statele membre şi cu
ţintele europene asumate la nivel naţional. Cu toate acestea, diverse studii în
domeniul educaţiei (Mitulescu & Florian, 2014; Ghigiu et al., 2015; Miroiu &
Florian, 2015) evidenţiază faptul că, în practică, se păstrează încă diferite
forme de inechitate, care coexistă şi se manifestă diferit în balansul
învăţământului superior românesc din ultimii douăzeci de ani între atitudinea
reformistă şi cea conservatoare.

3.1. Egalitatea de şanse la intrare: sisteme de admitere în învăţământul
superior
Modalităţile de admitere într-un anume nivel de studiu dau măsura egalităţii
de acces la acel ciclu de şcolarizare. Primele reglementări referitoare la
organizarea sistemului de învăţământ nu conţineau prevederi exacte cu privire
la admiterea la cursurile superioare. După 1848, admiterea a început să se
realizeze diferenţiat, în funcţie de profilul diferitelor facultăţi. Numărul studenţilor
era redus, accesul fiind limitat de condiţiile socio-economice ale familiilor; pe
de altă parte, motivaţia pentru participarea la acest nivel de învăţământ era
redusă, în condiţiile în care absolvenţii de gimnaziu deveneau funcţionari publici
pentru acoperirea aparatului de stat, fără condiţia absolvirii studiilor superioare.
De asemenea, în condiţiile în care fetele aveau alt parcurs de formare decât
liceul, acestea nu aveau acces la învăţământul superior (Manolache & Pârnuţă,
1993).
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Reglementările legislative ulterioare au stabilit o serie de măsuri de flexibilizare
a sistemului de admitere. Ulterior, Decretul-lege relativ la organizarea
învăţământului superior nr. 386 din 1943 promova caracterul elitist al
învăţământului superior şi prevedea înscrierea în universităţi pe baza
bacalaureatului şi a unui examen de admitere; apar, pentru prima dată,
specificaţii privind accesul tinerilor mai mari de 24 ani la învăţământul superior.

În perioada comunistă, admiterea în universităţi era puternic controlată de
stat, universităţile fiind considerate anexe ale industriilor pentru care pregăteau
specialişti cu înaltă calificare. Sub presiunea politizării, în practică apar diferite
inechităţi. Anii 1970-80 s-au remarcat prin limitarea numărului de locuri la
acest nivel de educaţie. „La admitere se combinau criteriile profesionale, sociale
şi politice” (Mihăilescu, 2003 b, p. 32). O schimbare în sensul lărgirii accesului
a constat în creşterea numărului de locuri în învăţământul universitar seral,
determinată de politica vremii de încurajare a participării muncitorilor la
învăţământul superior.

După 1990, creşterea autonomiei universitare a influenţat puternic sistemul
de admitere şi evaluare, dând posibilitatea fiecărei instituţii de învăţământ
superior să-şi adapteze sistemul de admitere la priorităţile şi obiectivele
generale ale instituţiei de învăţământ, precum şi la specificul domeniilor de
studiu. În prezent, sub presiunea unei cereri individuale ridicate pentru
participarea la învăţământul superior, unele universităţi se văd nevoite să renunţe
la condiţiile restrictive de admitere (de exemplu, renunţarea la examenul de
admitere sau la condiţionarea înscrierii de diploma de bacalaureat).

3.2. Echitatea la nivelul curriculumului în sistemul de învăţământ
superior
Am pornit de la premisa că, la nivelul învăţământului universitar, problematica
egalităţii de şanse în curriculum poate fi evidenţiată prin: varietatea structurilor
şi perioadelor de studiu, varietatea domeniilor de studiu, analiza principiilor
de selecţie curriculară (elitism versus deschidere către toţi).

În baza principiului autonomiei universitare, care a funcţionat încă de la primele
forme de învăţământ superior, programele de studiu erau stabilite la nivelul
propriilor instanţe de conducere. Curriculumul primelor cursuri superioare punea
accent pe analiza contextului naţional, precum şi pe compararea cu contextul
european. Treptat, s-a dezvoltat o structură flexibilă şi modulară a
învăţământului superior românesc, cu o varietate de domenii care deschideau
acces la acest nivel de studiu unei categorii mai variate de studenţi.
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După anul 1948 s-a produs o ruptură la nivel de curriculum (Bunescu, 2004;
Stanciu, 1995). Astfel, domeniile ştiinţelor reale şi umaniste au fost restrânse
treptat, iar specializări de tradiţie în învăţământul superior funcţionau cu număr
mic de studenţi. La polul opus, universităţile tehnice au cunoscut o dezvoltare
fără precedent, reprezentând 65% din totalul învăţământului superior la finele
anilor 1980. Uniformizarea la nivel de curriculum devenise condiţie impusă:
„programe analitice minimale, care sunt obligatorii şi unice pentru toate
catedrele de aceeaşi specialitate” (Decretul nr. 175 pentru reforma
învăţământului, art. 20). Restrângerea domeniilor de studiu şi
hiperspecializarea, coroborate cu reglementarea hipercontrolată la nivel central
a programelor de studiu, au fost factorii care au limitat mult atât egalitatea de
acces, cât şi cea de parcurs la nivelul învăţământului superior. Mobilitatea pe
orizontală (între specializări) era extrem de redusă şi puţin posibilă, acceptată
mai degrabă ca excepţie (Miroiu, 1998).

După 1990, reformele care au vizat sistemul de învăţământ superior românesc
au fost orientate spre: relansarea universităţilor şi domeniilor de studiu
tradiţionale, reînfiinţarea domeniilor de studiu suprimate în perioada comunistă
şi înfiinţarea altora noi, solicitate de piaţa muncii, facilitarea mobilităţii inter-
specializări, diversificarea programelor de studii. O altă provocare la care
universităţile româneşti trebuiau să facă faţă a fost armonizarea programelor
de studii cu cele europene. Restructurarea curriculumului învăţământului
superior de după 1989 a constat în: multietajarea studiilor, flexibilitatea carierei
didactice, multidimensionarea rutelor de pregătire, relaţionarea cu dinamica
activităţilor industriale şi sociale, extinderea autonomiei universitare la nivelul
dezvoltării curriculare.

3.3. Participare şi reţea şcolară pentru învăţământul terţiar: aspecte
specifice privind accesul
În primele structuri de studii superioare, numărul studenţilor era foarte redus,
pe de o parte din cauza taxelor, iar pe de altă parte, din cauza bazei restrânse
de selecţie a viitorilor studenţi, numărul absolvenţilor claselor secundare fiind
foarte mic. Cei mai mulţi dintre studenţi erau înscrişi la facultăţile de drept,
care ofereau mai multe posibilităţi de găsire a unui loc de muncă în aparatul
de funcţionari publici ai statului. Ulterior, ca urmare a noilor cadre legislative,
numărul studenţilor din universităţile româneşti a înregistrat creşteri importante.

Cu relevanţă din perspectiva echităţii sunt datele referitoare la participarea
fetelor la învăţământul superior. Din anul 1895, fetele au primit dreptul de a
studia în universităţile româneşti, prin echivalarea rutelor de formare a fetelor
cu cele ale băieţilor de la nivelul învăţământului secundar. În statisticile vremii
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apar menţionate primele femei studente şi licenţiate la diferite universităţi,
ulterior primele femei care au obţinut titlul de doctor la universităţile europene.
Însă, în multe situaţii, absolvirea unei universităţi nu le conferea fetelor în mod
automat şi dreptul de a profesa în domeniul specific.

În perioada interbelică, ca urmare a extinderii reţelei de instituţii de învăţământ
superior, numărul studenţilor a crescut semnificativ. Raportul era de un student
la 500 de locuitori, fapt ce a condus la creşterea ponderii studenţilor în cadrul
populaţiei, fără însă a putea acoperi nici cererea individuală de educaţie, nici
nevoia de forţă de muncă înalt calificată. În plus, se păstra în epocă ponderea
ridicată a studenţilor înscrişi la facultăţile de drept, în detrimentul formării de
specialişti în alte domenii slab acoperite, dar prioritare în condiţiile unei societăţi
şi economii agrare.

Perioada comunistă a extins mult reţeaua universitară, plasând România, din
acest punct de vedere, „printre cele mai avansate ţări în ceea ce priveşte
învăţământul superior” (Diac, 2004 b, p. 204). Evoluţia numărului de studenţi
înscrişi în universităţi a stagnat însă pe la mijlocul anilor 1970, ca o consecinţă
a controlului extrem exercitat de organismele politice şi a accentului pus de
politicile vremii pe dezvoltarea masei muncitoreşti. Cu timpul, numărul de
locuri în universităţi avea să fie limitat, ceea ce a dus la o concurenţă extremă
de zeci de candidaţi pe un loc (Miroiu & Florian, 2015). Toate acestea se
desfăşurau în contextul unei slabe finanţări a învăţământului superior, care nu
acoperea decât cheltuieli de bază.

După 1990, cererea mare de participare la învăţământul superior şi liberalizarea
acestui segment de educaţie prin înfiinţarea universităţilor particulare au
determinat extinderea semnificativă a ratelor de cuprindere în învăţământul
superior. Dacă în 1989 în România erau înscrişi în sistemul universitar 164
507 de studenţi, în anul 2015/ 2016 numărul celor înscrişi la nivelul de licenţă
a ajuns la 410 697. Cu toate acestea, efectivele de studenţi au scăzut în
ultimii ani, concomitent cu creşterea ponderii studenţilor care nu plătesc taxe,
până la 53,1% din efectivele totale (Ghigiu et al., 2015).

Cât priveşte repartizarea geografică a instituţiilor de învăţământ superior din
România, apariţia învăţământului superior modern în România este legată de
înfiinţarea universităţilor din Iaşi şi Bucureşti, apoi Cluj. Preocupările
intelectualilor din diferite zone istorice au determinat înfiinţarea, către finalul
perioadei interbelice, a unor instituţii de învăţământ superior la Timişoara şi
Craiova. Chiar dacă, geografic, aceste universităţi acopereau regiunile istorice
ale ţării, accesul era limitat din cauza distanţelor mari faţă de localităţile de
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reşedinţă şi a costurilor ridicate pe care le implica participarea la cursuri
(Mihăilescu, 2003 a, p. 237).

Perioada comunistă, prin reformele întreprinse la nivelul învăţământului superior
în anii 1970-80, a redus sau chiar a desfiinţat activitatea din unele centre
universitare, concentrând învăţământul superior în Bucureşti, Iaşi şi Cluj.
Inegalitatea de acces la învăţământul superior avea urmări pe termen lung
atât asupra pieţei muncii, prin existenţa unei ponderi reduse a forţei de muncă
înalt calificate, care nu permitea dezvoltarea anumitor sectoare economice,
precum şi asupra vieţii private, influenţând evoluţia şi satisfacţia profesională,
integrarea pe piaţa forţei de muncă, calitatea vieţii.

După 1990, s-a încercat remedierea inechităţii privind accesul în universitate,
pe de o parte, prin recuperarea instituţiilor de învăţământ superior (şi a domeniilor
lor) care au fost desfiinţate prin reformele perioadei comuniste, pe de altă
parte, prin dezvoltarea învăţământului particular. Astfel, reţeaua instituţiilor de
învăţământ superior s-a dezvoltat rapid la nivelul tuturor regiunilor istorice,
ajungând ca astăzi, în majoritatea localităţilor reşedinţe de judeţ, să funcţioneze
filiale ale unor universităţi tradiţionale sau chiar universităţi de-sine-stătătoare.
Odată cu această extindere în teritoriu a universităţilor, s-au dezvoltat şi forme
de învăţământ alternative, care oferă acces unor categorii specifice de
populaţie: angajaţi implicaţi în activităţi lucrative, tinerii proveniţi din zone
îndepărtate.

3.4. Acţiuni afirmative în învăţământul superior românesc
Încă de la primele reglementări din domeniul educaţiei, a existat preocuparea
oamenilor şcolii şi, într-o anume măsură, a decidenţilor vremii, pentru susţinerea
unor acţiuni afirmative, care să permită studenţilor proveniţi din medii
defavorizate socio-economic să acceadă şi să urmeze învăţământul superior.
Aceste măsuri au îmbinat preocuparea pentru susţinerea studenţilor săraci
cu cea a recunoaşterii meritelor şi a rezultatelor şcolare deosebite la învăţătură
(Legea instrucţiunii publice din 1864, Legea învăţământului secundar şi
superior din 1898 a lui Spiru Haret). De asemenea, criteriul socio-economic
era îmbinat cu cel naţional în stabilirea acestor tipuri de acţiuni afirmative la
nivelul universităţilor vremii. Cu toate acestea, numărul studenţilor care
beneficiau de susţinere financiară din partea statului era redus.

Treptat, s-au diversificat tipurile de acţiuni afirmative susţinute de reglementările
legislative la nivelul învăţământului superior. Astfel, Decretul-lege relativ la
organizarea învăţământului superior din 1943 prevedea reglementări privind
acordarea de burse, precum şi plata taxelor în sistem individualizat, în funcţie
de impozitele plătite la stat de către părinţii studentului.
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În vederea asigurării accesului la diferite niveluri de studiu, Legea privind
învăţământul în Republica Socialistă România din 1968 a alocat o atenţie
specială măsurilor de susţinere a accesului la diferite niveluri de studiu, care
se acordau în funcţie de rezultatele la învăţătură şi de respectarea disciplinei
universitare, luându-se în calcul şi criteriul socio-economic. Ulterior, Legea
educaţiei şi învăţământului nr. 28 din 1978 menţiona gratuitatea oricărei forme
de învăţământ ca drept fundamental al elevilor şi studenţilor. În realitate,
aplicarea legislaţiei comuniste a fost limitată de subfinanţarea generală a
învăţământului superior.

După 1990, serviciile sociale pentru studenţi au fost trecute, în parte, în
managementul universităţilor. Intervenţia şi susţinerea din partea statului pentru
studenţi s-a diversificat, prin: acordarea de burse pe diferite criterii, subvenţii
pentru diferite servicii sociale, reduceri de tarife pentru unele cheltuieli curente
şi pentru participarea la evenimente de viaţă culturală, asistenţă medicală şi
psihologică gratuită. De asemenea, au fost diversificate categoriile care
beneficiau de astfel de măsuri: studenţii proveniţi din familiile sărace, cei orfani,
cei din casele de copii, studenţii romi, cei proveniţi din mediul rural, precum şi
studenţii de etnie română din afara graniţelor ţării.

4. În loc de concluzii: echitatea în învăţământul superior românesc
între discurs şi realitate

Abordarea din perspectivă istorică a problematicii echităţii în învăţământul
superior românesc evidenţiază faptul că, încă de la primele reglementări
legislative, principiul echităţii a fost o preocupare constantă. Acest efort a
vizat: accesul şi participarea la educaţia de nivel superior, măsuri afirmative
specifice destinate diferitelor categorii de studenţi ce provin din medii
defavorizate, aspecte referitoare la curriculum, structuri şi autonomie
universitară. De la nivelul declaraţiei – susţinute prin discursurile oamenilor de
seamă ai diferitelor epoci istorice sau, mai târziu, prin documentele de politică
educaţională şi prin legislaţia şcolară – la practicile educaţionale, problematica
egalităţii de şanse în învăţământul superior a înregistrat, de la o epocă la alta,
caracteristici specifice, intensităţi variate.

Problematica echităţii continuă să rămână un aspect de explorat pentru
sistemul de învăţământ superior românesc, atât din perspectiva asigurării
egalităţii de acces la intrare, cât şi al egalităţii de şanse pe parcurs sau la
ieşirea din facultate. Aspecte precum creşterea părăsirii timpurii a şcolii,
participarea restrânsă a grupurilor dezavantajate la nivelurile superioare de
învăţământ, scăderea semnificativă a ratei de promovare a examenului de
bacalaureat, rata de abandon a studiilor universitare încă din primul an al
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ciclului de licenţă sunt doar câteva dintre provocările la care universităţile
româneşti trebuie să răspundă în următorii ani – prin demersuri specifice
care să promoveze echitatea şi incluziunea.
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Rezumat
Trăim într-o societate aflată într-un proces permanent şi rapid de schimbare,
o societate în care educaţia permanentă continuă să fie un motor principal,
chiar dacă educaţia formală, în forma ei tradiţională, tinde să piardă teren în
faţa celorlalte două forme: educaţia nonformală şi cea informală. Omul
contemporan nu se poate limita la a achiziţiona un volum mare de cunoştinţe.
Devine mult mai importantă viziunea pragmatistă asupra educaţiei, aceea de
a şti să faci, să utilizezi produsele cunoaşterii, să-ţi structurezi un set de
cunoştinţe funcţionale pe care să le converteşti apoi în atitudini şi
comportamente constructive.
Ca atare, este obligatoriu pentru cadrele didactice să acorde o deosebită
atenţie formării propriilor competenţe profesionale şi transversale, specifice
pentru zona educaţiei nonformale. Această formă a educaţiei, percepută ca
punte de legătură între educaţia şcolară, de tip formal, şi cea informală, realizată
în special în familie şi în societate, în general, constituie un context educaţional
propice formării şi dezvoltării personalităţii omului modern.
Cuvinte-cheie: educaţie formală, educaţie nonfomală, educaţie informală,
competenţe profesionale, competenţe transversale.
Abstract
We live in a society that is in a constant and rapid change process, a society
in which lifelong learning continues to be a main engine, even if formal
education, in its traditional form, tends to lose ground in front of the other two
forms: non-formal and informal education. Contemporary man can not be
limited only to aquire a large volume of knowledge. It becomes more important
the pragmatic vision on education, which is to know what to do, how to use
knowledge products, to structure a set of functional knowledge and then
convert this knowledge into constructive attitudes and behaviors.
As such, it is an imperative for teachers to pay particular attention to develop
their own professional and transversal competences, specific for non-formal
education area. This form of education, perceived as a bridge between school
education/formal education and informal education, mainly carried out in the
family and in society, in general, represent a favorable educational context to
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the personality development of modern man.
Keywords: formal education, non-formal education, informal education,
professional competences, transversal competences.

Educaţia nonformală – cadru conceptual

Din punct de vedere etimologic, termenul nonformal provine din limba latină
(nonformalis), având sensul de activităţi realizate în afara unor forme organizate
în mod special sau oficial pentru un anume tip de activitate.

J. Kleis şi colaboratorii săi defineau educaţia nonfomală drept „orice activitate
educaţională intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii
tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor
speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării
problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în
catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”. (Kleis et al., 1973, p. 6)

În România, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, „învăţarea
în contexte nonformale este considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul
unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod
explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare depinde
de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite”. (LEN nr. 1, 2011)

Altfel spus, putem defini educaţia nonformală drept totalitatea acţiunilor
educative realizate într-un cadru instituţionalizat, situat: fie în instituţii din
afara sistemului de învăţământ, dar care au scopuri educaţionale explicite şi
implicite – case de cultură, biblioteci, cluburi, teatre, muzee, cinematografe,
şcoli populare de artă etc. –, fie în cadrul sistemului de învăţământ, dar prin
activităţi extracurriculare cum sunt: cercurile pe diferite discipline sau cele
inter-/ transdisciplinare, activităţile opţionale sau facultative de tipul
concursurilor, spectacolelor, competiţiilor, serbărilor, taberelor, excursiilor,
activităţilor de voluntariat etc.

Educaţia nonformală are caracter complementar şi uneori compensatoriu, în
raport cu educaţia formală, contribuind în mare măsură la consolidarea
competenţelor cheie ale elevilor şi la dezvoltarea unor competenţe transversale
care vizează: autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, capacitatea de lucru
în echipă, cultivarea unei atitudini responsabile, capacitatea de planificare,
coordonare şi organizare a timpului liber, competenţele de gestionare a
conflictelor intra- şi interpersonale, capacitatea de a rezolva probleme cotidiene
etc.
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Dintre caracteristicile definitorii ale educaţiei nonformale, la nivelul literaturii
de specialitate sunt menţionate cu precădere următoarele:
 este mai variată şi mai flexibilă, în raport cu educaţia formală;
 este mai bine organizată decât educaţia informală;
 este mai bine adaptată intereselor şi preocupărilor educabililor;
 conţinuturile vehiculate au un caracter aplicativ pronunţat;
 diferenţiază, până la individualizare, elementele curriculumului specific

(finalităţile, conţinuturile, metodologia şi evaluarea);
 evaluarea externă este mult mai puţin rigidă decât în cazul educaţiei

formale, fiind deseori secondată de autoevaluare;
 se adresează tuturor categoriilor de vârstă.

În egală măsură, sunt enumerate şi câteva limite ale educaţiei nonformale.
Astfel, Sorin Cristea identifică „trei riscuri pedagogice majore”:
 „promovarea unui activism de suprafaţă”, centrat pe realizarea unor obiective

concrete, dar care nu sunt conectate cu obiectivele specifice educaţiei
formale;

 „avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile”,
ceea ce poate atrage după sine o serie de dezechilibre în contextul relaţiei
dintre obiectul şi subiectul educaţiei;

 „eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor”, alegând o
cale mai simplă şi mai puţin riguroasă decât aceea a educaţiei formale.
(Cristea, 1998, p. 136)

Interdependenţa formelor educaţiei

Este unanim acceptat faptul că fiecare dintre cele trei forme ale educaţiei are
„raţiunea ei de a fi şi câmpul propriu de acţiune, în ansamblul procesului de

Figura 1. Acţiunea conjugată a formelor educaţiei

PERSONALITATE



educaţie”. (Cerghit, 1988, p. 29) Ele contribuie, pe tot parcursul vieţii, în proporţii
variate şi printr-o acţiune conjugată, la procesul complex de formare şi
dezvoltare a personalităţii individului şi la cel de integrare a acestuia în
societate.

Înainte însă de a analiza modalităţile de interacţiune dintre cele trei forme ale
educaţiei considerăm oportună prezentarea elementelor de specificitate, aşa
cum reies din tabelul sintetic de mai jos:

30 ABORDĂRI TEORETICE

Tabel nr. 1 Analiza comparativă a formelor educaţiei

Criterii de analiză

Formele
educaţiei

Educaţia formală Educaţia nonformală Educaţia informală

Cum se defineşte? Totalitatea acţiunilor
educative exercitate în
mod conştient, sistematic
şi organizat, în cadrul
instituţiilor de
învăţământ din fiecare
ţară.

Totalitatea acţiunilor
educative realizate într-un
cadru instituţionalizat, în
afara sistemului de
învăţământ (case de cultură,
biblioteci, cluburi, teatre,
muzee etc.) sau în cadrul
sistemului de învăţămînt dar
prin activităţi
extracurriculare (cercuri,
activităţi opţionale,
facultative etc.)

Totalitatea influenţelor
educative exercitate în
mod spontan şi neîntrerupt
asupra individului, pe tot
parcursul vieţii acestuia.

Unde se realizează? În instituţiile din
structura sistemului de
învăţământ: grădiniţe,
şcoli primare, şcoli
gimnaziale, licee, şcoli
postliceale, universităţi
etc.

În instituţiile de învăţământ
şi în alte instituţii cu scop
educativ explicit sau
implicit: case de cultură,
biblioteci, cluburi, teatre,
muzee, cinematografe, şcoli
populare de artă etc.

În afara unui cadru
instituţionalizat, din punct
de vedere pedagogic: în
societate, în comunitate, în
familie, în grupul de
prieteni, pe stradă etc.

Ce durată are? Are o durată
predeterminată pentru
fiecare nivel/treaptă de
şcolaritate.

Are o durată
predeterminată, de la câteva
ore până la mai mulţi ani.

Nedeterminată, egală cu
viaţa individului.

Ce urmăreşte? Formarea şi dezvoltarea
personalităţii individului
în acord cu dezideratele
idealului educaţional.

Completarea educaţiei
formale, în acord cu
interesele, aptitudinile şi
preocupările fiecărui
individ.

Finalităţile sunt diverse,
adeseori nesistematizate.

Cine o coordonează? Cadre didactice pregătite
din punct de vedere
ştiinţific şi
psihopedagogic.

Specialişti în diferite
domenii de activitate care
pot avea sau nu statutul de
cadru didactic.

Părinţii, prietenii, colegii,
alţi agenţi sociali şi
individul însuşi.



Ca urmare a multiplelor mutaţii înregistrate la nivelul diferitelor paliere ale
sistemului social, în sfera culturală, economică, demografică, industrială etc.,
cu toate că educaţia formală îşi menţine întâietatea în formarea şi dezvoltarea
personalităţii individului, asistăm totuşi la o diversificare masivă a formelor de
educaţie nonformală şi informală. Mai mult, educaţia nonformală şi cea informală
şi-au lărgit în mod considerabil aria de cuprindere, la nivel de public-ţintă,
şi-au diversificat mesajele şi au înregistrat un impact mult mai puternic decât
acela al educaţiei formale. O serie de cercetări recente realizate pe plan
naţional şi internaţional vin să confirme acest lucru. De exemplu, în contextul
Raportului de analiză şi recomandări pentru dezvoltarea unei politici publice
şi a unei strategii pentru susţinerea educaţiei nonformale în sistemul
educaţional, elaborat de Fundaţia Noi orizonturi Pentru Tineri şi Comunitate
în colaborare cu Fundaţia Româno-Americană, în anul 2013 sunt identificate
o serie de programe implementate la nivel naţional şi european în direcţia
educaţiei nonformale: programul TiA , programului Tineret în Acţiune, programul
de Învăţare pe tot parcursul vieţii – Lifelong Learning Programme (Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) dedicate inclusiv educaţiei nonformale,
programul educaţional Şcoala Altfel etc. (Moşiu, 2013).

În acest context este demnă de amintit şi teoria avansată de Ivan Illich în anii
1970, cu privire la deşcolarizarea societăţii. Filosoful austriac avansa atunci
ideea înlocuirii şcolii, ca instituţie a educaţiei formale, cantonată într-o
paradigmă tradiţionalistă şi neconformă cu cerinţele societăţii contemporane,
cu o serie de noi instituţii educative, de tip nonformal, reprezentate prin „patru
reţele ale cunoaşterii”:
a) o reţea de „servicii utilizate în activitatea zilnică în uzine, aeroporturi, ferme

etc.”, care pun la dispoziţia publicului diferite „obiecte educative”:
instrumente, biblioteci, laboratoare, săli de expoziţii, săli de spectacol,
muzee etc.;

b) o reţea de „schimburi de cunoştinţe” actualizate, bazată pe „o listă de
persoane” dispuse la şi capabile de asemenea activităţi;

c) o reţea de comunicare, susţinută printr-un organism care „facilitează
întrunirile între «semeni» şi înregistrarea dorinţelor în materie de educaţie”;

d) o reţea de adrese ale persoanelor profesioniste sau amatoare, capabile
de „servicii educative” oferite chiar la nivelul unui „anuar”. (Mahler, 1977,
pp. 56-63; 128-134)

Sigur, se pun în mod firesc întrebările: Cum ar arăta o societate fără şcoală?
şi Care ar fi consecinţele unei asemenea schimbări, în plan social şi
individual?
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Cu siguranţă că răspunsurile nu pot fi unele pozitive decât în măsura în care
respondenţii sunt dominaţi de atitudini aversive puternice faţă de instituţia
şcolară sau dau dovadă de lipsă de profunzime în analizarea efectelor pe
termen scurt, mediu şi lung ale unei asemenea schimbări.

Totuşi, este clar că educaţia formală trebuie să suporte un profund proces de
reformare, în care flexibilitatea şi deschiderea în raport cu celelalte două forme
ale educaţiei trebuie să funcţioneze ca principii generatoare de noi practici
educaţionale.

Argumentele care vin să susţină ideea afirmată anterior se raportează în mod
direct la profilul de competenţe pe care trebuie să îl aibă absolventul studiilor
liceale sau al celor universitare în societatea contemporană şi pe care educaţia
formală de multe ori nu reuşeşte să le formeze.

Putem de asemenea să reflectăm la măsura nesatisfăcătoare în care educaţia
formală, prin sistemul naţional de învăţământ din România, asigură fundamentul
necesar formării şi dezvoltării acestor competenţe enunţate, de altfel, în
contextul idealului educaţional: împlinirea şi dezvoltarea personală, dezvoltarea
spiritului antreprenorial, participarea cetăţenească activă în societate,
incluziunea socială şi angajarea pe piaţa muncii. (LEN nr. 1/ 2011)

Abordările moderne din domeniul politicilor educaţionale iau în calcul
„posibilitatea preluării unor priorităţi şi pe terenul educaţiei nonformale, care
oferă un câmp motivaţional mult mai larg şi mai deschis procesului de formare-
dezvoltare, având o capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor
pedagogice informale, aflate, altfel, într-o expansiune cantitativă greu
controlabilă”. (Cristea, 2002, p. 157).

Ca atare, apreciem că este necesară o abordare holistică şi în interacţiune a
tuturor formelor educaţiei. În acest sens, cadrele didactice ar fi de dorit să
faciliteze utilizarea de către elevi a achiziţiilor dobândite în afara şcolii, în
interiorul acesteia, să fie preocupate de cunoaşterea resurselor informale de
educaţie şi a instituţiilor de educaţie nonformală pe care le frecventează elevii
lor. Pe de altă parte, însă, instituţiile de educaţie nonformală şi sursele/ mediile
de educaţie informală ar avea de câştigat considerând educaţia formală ca
punct de plecare şi ca referenţial în toate demersurile educaţionale pe care le
întreprind.

Conchidem că realizarea interdependenţelor funcţionale dintre cele trei forme
ale educaţiei conduce la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, atât în
plan individual, cât şi social.
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Competenţele profesional-didactice

În standardul ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior), referitor la Programul de formare a competenţelor profesionale pentru
cariera didactică, se face distincţie între formarea iniţială şi formarea continuă.
Astfel, „formarea iniţială pentru cariera didactică presupune absolvirea
programului de formare psihopedagogică de nivel I şi II, realizată prin
departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul instituţiilor
de învăţământ superior şi se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire,
corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit”. În
mod complementar, „formarea continuă pentru cariera didactică realizată prin
programe de perfecţionare şi examene pentru obţinerea gradelor didactice se
finalizează cu certificate reglementate prin metodologii specifice.” (ARACIS,
2015).

În prezent, programele de studii psihopedagogice gestionate de
departamentele specializate din universităţi (D.P.P.D. sau alte departamente
de formare pentru cariera didactică) adaptează categoriile şi nivelurile de
competenţă cu care operează Cadrul European al Calificărilor (EQF – European
Qualifications Framework) şi Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul
Superior (CNCIS) la specificul profesiei didactice, în contextul sistemului de
învăţământ românesc. Este vorba aici despre două categorii fundamentale de
competenţe, cele profesionale şi cele transversale pe care trebuie să le posede
absolvenţii programelor de formare psihopedagogică de nivel I şi II (formare
iniţială).

În categoria competenţelor profesionale se înscriu următoarele:
 Proiectarea activităţii didactice;
 Conducerea şi monitorizarea procesului de învăţare;
 Evaluarea activităţilor educaţionale;
 Utilizarea tehnologiilor digitale;
 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;
 Managementul clasei de elevi.

Competenţele  transversale sunt:
 Dezvoltarea instituţională a şcolii şi a parteneriatului şcoală-comunitate;
 Managementul carierei şi dezvoltarea personală;
 Cercetarea educaţională aplicativă.

Curriculumul celor două programe de formare psihopedagogică este structurat
pe trei componenete, după cum urmează:
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1) curriculumul nucleu – discipline şi activităţi didactice obligatorii. Acesta
cuprinde: discipline de pregătire psihopedagogică fundamentale, cotate
cu 18 credite (Psihologia educaţiei, Pedagogie I, Pedagogie II,
Managementul clasei de elevi) şi discipline de pregătire didactică şi practică
de specialitate, cotate cu 12 credite (Didactica specialităţii, Instruire
Asistată de Calculator, Practică pedagogică).

2) curriculumul extins – discipline şi activităţi didactice obligatorii pentru
obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică, cuprinde
discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice, cotate cu 10 credite
(Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi
managementul programelor educaţionale) şi discipline de extensie a
pregătirii didactice şi practice de specialitate, cotate cu 10 credite
(Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii, Practica
pedagogică).

3) curriculumul opţional, alcătuit din două discipline, cotate cu 10 credite.
Studenţii au posibilitatea de a alege câte o disciplină din fiecare pachet.
Pachetul I cuprinde: Comunicare educaţională, Consiliere şi orientare,
Metodologia cercetării educaţionale, Educaţie integrată etc., iar pachetul
II: Sociologia educaţiei, Managementul organizaţiei şcolare, Politici
educaţionale, Educaţie interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
etc.

După cum este lesne de observat, majoritatea disciplinelor de învăţământ
sunt centrate, prin raportare la competenţele şi conţinuturile lor specifice, pe
dimensiunea educaţiei formale. În schimb, referirile la educaţia nonformală
sunt slab reprezentate, în contextul disciplinelor: Pedagogie I (vezi formele
educaţiei, educaţia permanentă şi autoeducaţia), Managementul clasei de
elevi (vezi activităţile manageriale ale cadrului didactic), Proiectarea şi
managementul programelor educaţionale (vezi proiectatea şi gestionarea
proiectelor şi programelor educaţionale) şi doar tangenţial prezentate în
contextul disciplinelor: Instruire asistată de calculator (vezi integrarea utilitarelor
de tip educaţional puse la dispoziţie de diverse platforme, E-educaţie şi e-
learning), Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor (vezi specificul
educaţiei pe etape de vârstă).

De asemenea, nici la nivelul celor două pachete de discipline opţionale, în
lista disciplinelor sugerate de conceptorii de curriculum de la nivelul ministerului
de resort nu sunt menţionate discipline menite să acorde o atenţie prioritară
educaţiei nonformale. Totuşi, se face precizarea că în ambele pachete de
discipline optionale pot fi incluse şi altele decât cele nominalizate, în funcţie
de nevoile beneficiarilor, de resursa umană şi materială disponibilă.
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Conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar această activitate se realizează în principal prin:
a) programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice

şi didactice;
b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării

învăţământului;
c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice

II şi I;
d) programe de conversie profesională;
e) studii corespunzătoare unei specializari din alt domeniu de licenţă.

(Metodologia privind formarea continuă..., 2011).

Toate cadrele didactice sunt obligate să participe periodic la programe de
formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval de 5 ani
consecutivi, de la data promovării examenului de definitivat în învăţământ,
minimum 90 de credite profesionale transferabile (CPT).

Activităţile de formare continuă sunt organizate de furnizorii de formare acreditaţi
şi acoperă o tematică foarte variată, cele mai frecvente categorii tematice
fiind legate de: proiectarea curriculară, strategiile didactice de predare – învăţare
– evaluare, competenţele TIC/ digitale, consilierea şi orientarea şcolară,
managementul clasei de elevi, educaţia copiilor cu CES, educaţia non-formală,
noile educaţii, consilierea în domeniul carierei didactice, managementul,
leadership-ul şi marketing-ul educaţional, evaluarea şi asigurarea calităţii,
politicile educaţionale etc. (Creţu, 2013)

Activităţile de formare iniţială şi cele de formare continuă sunt complementare,
amândouă urmărind pregătirea ştiinţifică de specialitate, în raport cu domeniul
de licenţă al absolventului, pregatirea psihopedagogică şi metodică a acestuia
la înalte standarde de calitate.

Modalităţi de dezvoltare a competenţelor specifice profesiei didactice
prin activităţi de educaţie nonformală

Pornind de la premisa avansată de George Văideanu, potrivit căruia „educaţia
nonformală se constituie ca o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi
informaţiile acumulate informal”, ne propunem în cele ce urmează să realizăm
o sintetică trecere în revistă a contextelor şi activităţilor educaţionale care
facilitează dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice pe
dimensiunea educaţiei nonformale.  (Văideanu, 1988)
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După cum am arătat în capitolul anterior, la nivelul formării iniţiale pentru
profesia didactică nu se poate vorbi de acţiuni explicite, centrate pe dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice, pe dimensiunea educaţiei nonformale. Cadrul
didactic debutant este deseori nepregătit pentru asumarea rolului de profesor-
diriginte şi pentru proiectarea unor activităţi de educaţie nonformală pentru
elevii săi. Uneori harul pedagogic poate suplini într-o măsură satisfăcătoare
aceste neajunsuri cognitive şi praxiologice, dar nu în toate situaţiile se întâmplă
aşa. Ca atare, apreciem că la nivelul politicilor educaţionale din domeniul
profesionalizării pentru cariera didactică ar trebui luate în calcul şi aceste
competenţe ale cadrului didactic pe dimensiunea educaţiei nonformale şi apoi
corelate cu o serie de obiective şi conţinuturi specifice, legate îndeosebi de
fundamentele psihopedagogice ale educaţiei nonformale, pe de o parte, şi de
managementul activităţilor de educaţie nonformală, pe de altă parte.

Din perspectiva formării continue, aceste competenţe sunt în bună măsură
asigurate de o serie de programe de formare continuă derulate pe tema
educaţiei nonformale.

Nevoia formării de competenţe profesionale pe dimensiunea educaţiei
nonformale a devenit şi mai pregnantă odată cu introducerea programului
educaţional Şcoala Altfel. Proiectul educaţional „Şcoala Altfel” a fost iniţiat
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în anul şcolar
2011-2012 şi a continuat în anii şcolari următori, bucurându-se de un real
succes în rândul elevilor.

Un studiu efectuat în anul 2012 de către cadrele didactice de la Departamentul
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Tabel nr. 2. Analiza SWOT asupra programului educaţional Şcoala Altfel

Puncte tari:
Realizarea unor obiective multiple într-o perioadă
relativ scurtă de timp;
Stimularea curiozităţii elevilor şi a interesului lor
pentru cunoaştere;
Caracterul formativ-educativ pronunţat;
Asigurarea unui raport optim între cererea şi oferta
educaţională.

Puncte slabe
Lipsa fondurilor materiale necesare desfăşurării acestor
activităţi;
Slaba implicare a părinţilor;
Absenţa unor recomandări metodologice clare din partea
MECTS şi ISJ;
Cadre didactice insuficient pregătite pentru astfel de
activităţi nonformale.

Oportunităţi:
Achiziţia de cunoştinţe din diverse domenii prin
observare şi explorare directă;
Implicarea activă în viaţa comunităţii; Dezvoltarea
abilităţilor de învăţare prin cooperare;
Realizarea unor activităţi în parteneriat cu alte
instituţii;
Cunoaşterea personalităţii elevilor în alte contexte
decât cel şcolar.

Ameninţări
Instalarea oboselii;
Dificultăţi în sedimentarea informaţiilor;
Riscurile asociate cu deplasarea elevilor în afara mediului
şcolar;
Absenteismul elevilor sau preşcolarilor;
Subraaglomerarea unor obiective turistice sau instituţii
precum muzeele, casele memoriale, teatrele,
cinematografele etc.



pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Valahia din Târgovişte,
asupra unui eşantion reprezentativ de cadre didactice din învăţământul
preprimar, primar şi gimnazial provenite din diferite unităţi de învăţământ de pe
raza judeţului Dâmboviţa, ne-a permis realizarea unei analize SWOT asupra
acestei iniţiative educaţionale. (Drăghicescu, Petrescu, 2013)

După cum putem observa, pe lângă multiplele efecte formative ale acestui
program educaţional au fost menţionate şi o serie de puncte slabe şi ameninţări,
printre care şi cele legate de necesitatea unor programe de formare menite
să instrumenteze cadrele didactice cu competenţe specifice proiectării,
realizării şi managerierii unor activităţi de educaţie nonformală.

În opinia noastră, acestea ar trebui să stea la baza demersurilor întreprinse
de ministerul de resort, împreună cu inspectoratele şcolare judeţene şi furnizorii
de formare, pentru optimizarea unui astfel de program educaţional.

În procesul de dezvoltare a competenţelor cadrelor didactice, pe direcţia
educaţiei nonformale, pot fi incluse pe lângă cursurile de formare continuă şi
activităţile de dezvoltare personală, cele de voluntariat, precum şi cele în
colaborare cu alte instituţii sau asociaţii.

Concluzii

Formarea continuă a cadrelor didactice pe dimensiunea educaţiei nonformale
constituie o problemă de actualitate, care trebuie să stea în atenţia celor care
elaborează şi implementează politicile educaţionale.

Încă din anul 2003, Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei a formulat
o serie de recomandări pentru promovarea educaţiei nonformale la nivelul
tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Dintre acestea enumerăm:
 dezvoltarea unor standarde eficiente de recunoaştere a educaţiei

nonformale, drept componentă a educaţiei generale/ permanente;
 oferirea de informaţii, metode şi exemple de bună practică în educaţia

nonformală;
 promovarea şanselor egale pentru toţi tinerii, cu referire specială la grupurile

sociale dezavantajate, prin crearea de condiţii egale de educaţie
nonformală;

 încurajarea tinerilor să contribuie la promovarea unor valori, precum
cetăţenia activă, drepturile omului, toleranţă, dreptate socială, dialogul între
generaţii, pace şi înţelegere interculturală, prin intermediul educaţiei
nonformale;
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 promovarea dialogului dintre participanţii implicaţi în educaţia formală şi
cea nonformală, încurajarea unei înţelegeri mai bune a diferitelor abordări
în educaţie, în diferite ţări europene.

 asigurarea tuturor resurselor umane şi materiale, necesare pentru ca
educaţia nonformală să devină un element important al politicilor naţionale/
educaţionale pentru tineri. (Recommendation of the Committee of
Ministers..., 2005)

Apreciem că şi în România s-au făcut o serie de paşi importanţi în direcţia
educaţiei nonformale şi a modalităţilor de interacţiune a acesteia cu celelalte
două forme.

Totuşi, considerăm că, în mod special pe direcţia instrumentării cadrelor
didactice cu competenţe necesare proiectării şi realizării unor activităţi de
educaţie nonformală, ar fi utile o serie de schimbări în curriculumul pentru
formarea iniţială şi continuă a acestora.

Astfel, în raport cu formarea iniţială, sugestiile noastre vizează: introducerea
disciplinei sociologia educaţiei cu statut de disciplină obligatorie – necesară
pentru echilibrarea raportului dintre abordările psihologice şi cele sociologice
ale fenomenului educaţional –, şi introducerea de discipline opţionale/ facultative
care să abordeze teme legate de activităţile extraşcolare, petrecerea timpului
liber, cunoaşterea personalităţii, auto- şi intercunoaştere, dezvoltarea
personală, competenţele antreprenoriale etc.

Pe coordonata formării profesionale continue propunem: implicarea cadrelor
didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi
profesionale, în programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri
de formare continuă, focalizate pe tematica strategiilor de interacţiune dintre
cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală.
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PROIECTELE DE PROGRAME ŞCOLARE PENTRU GIMNAZIU ÎN CONSULTAREA
SPECIALIŞTILOR ŞI A PRACTICIENILOR

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei lansează în
consultare proiectele de programe şcolare pentru clasele V-VIII. Conform Metodologiei
privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ
şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593 /
18.06.2014, proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de
specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din
domeniu. Ca urmare, procesul de consultare se adresează cadrelor didactice,
inspectorilor şcolari si altor categorii de specialişti care ar putea oferi un feedback
relevant cu privire la proiectele de programe şcolare pentru clasele V-VIII.

Pentru a colecta opiniile, comentariile şi propunerile dvs., vă rugam să parcurgeţi
paşii următori:

 Pasul 1. Descărcaţi de pe site-ul www.ise.ro programa şcolară pe care doriţi
să o consultaţi şi să oferiţi feedback.
http://www.ise.ro/proiectele-de-programe-scolare-pentru-gimnaziu-in-consultarea-
specialistilor-si-a-practicienilor

 Pasul 2. După parcurgerea programei in integralitatea acesteia, accesaţi
chestionarul de consultare asociat fiecărei programe şcolare analizate.
https://www.surveymonkey.com/r/programe_gimnaziu

 Pasul 3. Completaţi chestionarul alegând variantele de răspuns care se
potrivesc cel mai bine opiniei dvs. şi oferiţi, dacă este cazul, propunerile şi
observaţiile dumneavoastră în spaţiile dedicate întrebărilor deschise.

Chestionarul conţine întrebări punctuale cu privire la elementele constitutive ale
programei: competenţe generale, competenţe specifice, exemple de activităţi de
învăţare, conţinuturi, sugestii metodologice. De aceea, lectura atentă a proiectului
de programă şcolară este esenţială pentru a oferi un feedback relevant care să
conducă în mod direct la îmbunătăţirea proiectelor de programă şcolară.

Consultarea se va derula în perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017



Rezumat
Actualul context al praxisului instructiv-educativ este reglat, la nivelul paradigmei
educaţionale, de o referinţă precisă: curriculumul centrat pe competenţe.
Motivarea unei asemenea (re)orientări generează efecte complementare:
centrarea pe elev, implicit pe învăţare. Oferta informaţională referitoare la
teritoriile de semnificaţie asociate noilor repere-concept este bogată şi
eterogenă, iar prin aceste atribute, devine inclusiv generatoare de confuzii şi
nutritivă pentru aporii. În condiţiile unei stări de necesitate (aceea a unei viziuni
unitare, coerente şi coezive, care se reflectă în demersurile concrete de
management al învăţării), cum poate fi negociată diversitatea de semnificaţii
ale competenţei (ca finalitate a învăţării şcolare)? În acest context dinamizat
de remodelări teoretice, care sunt efectele practice, gestionabile de către
profesor? „Infrastructura” teoretică referitoare la lecţie rămâne validă, în condiţiile
unor itinerarii analitice care operează cu variabile precum „cunoştinţe”, „abilităţi-
deprinderi”, „atitudini”? Caracterul relativ retoric al ultimului enunţ primeşte,
pe parcursul prezentului material o confirmare a utilităţii unui demers mai
complex, care să nu ignore o multiplă redimensionare a lecţiei: temporală,
structurală, tipologică, a proiectării, conceptuală. Articolul se adresează
profesorilor şi celor care se formează pentru această profesie, vizând o
alternativă interpretativă şi metodologică pentru managementul lecţiei.
Infrastructura metodologică a demersurilor este predominant deductivă,
organizându-se prioritar ca manifestare hermeneutică. Lucrarea continuă
manifestările auctoriale personale dedicate problematicii managementului
lecţiei, oferind o imagine comprehensivă şi concluzivă asupra aspectelor
abordate.
Cuvinte-cheie: învăţarea în clasă, învăţarea de acasă, lecţie, competenţe.
Abstract
The actual context of educational praxis is adjusted, in education policy, by a
precise reference: competence-based curriculum. Motivation for such
(re)orientation generates complementary effects: focusing on student, focusing
on learning. The informational offer regarding the territories of significance
which are associated with new milestones-concept is rich and heterogeneous,
and through these attributes, generating confusion and nutritional for apories.
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Under a state of necessity (that of a unified vision, coherent and cohesive
reflected in concrete efforts by learning management), how can be negotiated
the diversity of competence’s meanings (as finality of school learning)? In
this context stimulated by paradigmatic remodelling which are the practical
effects teacher can manage? The theoretical „infrastructure” regarding lesson
remains valid, in the conditions of an analytical modelling which operates with
variables such as „knowledge”, „abilities”, „attitude”? The relative rhetorical
character of the last sentence receives during this material a confirmation of
the utility of a more complex approach that does not ignore a multiple resizing
lesson: structural, temporal, typological, designing, conceptual. The paper
addresses to teachers and those who are forming for this profession. It is
proposed as a management lesson’s interpretative and methodological
alternative.
Keywords: class learning, home learning, competencies, lesson.

1.1. Lecţia. Temporal

Prima provocare asumată este de a identifica dimensiunea (temporală a)
lecţiei. De aceea, având ca suport un mic set de repere definiţionale, se poate
formula o idee utilă.

Într-o lucrare de referinţă, se precizeaază momentele-reper care, începând cu
J.A. Comenius, au asociat lecţia cu „un timp şcolar delimitat până la detaliul
orarului şcolar, al orei-lecţie (ora de curs). În felul acesta a fost instituit sistemul
de organizare a procesului de învăţământ pe clase şi lecţii” (Cerghit, 1983, p.
10). În aceeaşi lucrare sunt actualizate câteva definiţii ale lecţiei: Urbanczyk
(1975), Dancsuly, Ionescu, Radu, Salade (1979), Oprea (1979), Nicola (1980)
ş.a. Concluzia? „Portretul” lecţiei este cel cunoscut astăzi de toţi teoreticienii
şi practicienii, devenind o autentică paradigmă: „O formă de organizare a
procesului de învăţământ (...), unitate didactică (unitate de instruire) funcţională,
axată pe conţinut, dar şi pe acţiune şi pe timp, sau toate aceste elemente
luate împreună” (Cerghit, 1983, p. 13). Dar care este durata acestei „unităţi
didactice”? Cel mai frecvent răspuns este cel de „o oră” (şcolară). Perspectivă
care ignoră atât necesitatea şi valoarea pedagogice ale temei pentru acasă,
cât şi poziţionarea corectă a actului de evaluare a calităţii demersurilor
presupuse de lecţie. Într-un articol anterior (Petre, 2014 a), plecând de la
necesitatea lecţiei, am propus existenţa a două momente de debut ale lecţiei.
Pe de o parte, pentru profesor, lecţia începe atunci când acesta stabileşte
setul de finalităţi specifice învăţării elevilor. Despre importanţa stabilirii
obiectivelor unei lecţiei este inutil de comunicat în contradictoriu. Un ultim
argument: „Stabilirea de obiective are tendinţa generală de a îmbunătăţi
performanţele în învăţare” (Marzano, 2015, p. 26). Acest moment este urmat
de procesul configurării de către profesor a tuturor variabilelor necesare.
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Pe de altă parte, există un început al lecţiei (şi) pentru elevi. Iar acesta nu
poate fi altul decât cel al aflării setului de finalităţi. Altfel spus, pentru elevi
lecţia debutează în momentul în care profesorul le comunică obiectivele lecţiei,
în calitatea acestora de provocări-ţintă specifice învăţării. În acest fel sunt
asigurate rolurile importante ale obiectivelor, în raport cu efortul de învăţare al
elevilor: anticipare a experienţelor, repere de auto-evaluare şi auto-reglare,
sursă motivaţional-energetică. Cele două momente de începere a lecţiei au
ceva în comun, „dincolo” de criteriul genetic: ele nu corespund momentului de
începere a orei de clasă!

Când se încheie lecţia? Atunci când profesorul solicită elevului să dovedească
performarea. Iar acest fapt presupune o intervenţie de tip evaluativ, auto-
evaluativ sau inter-evaluativ. Cu alte cuvinte, interogaţia anterioară devine: „Când
trebuie realizată evaluarea achiziţiilor?”. Raportarea trebuie făcută la acel tip
de evaluare care este capabil să asigure o intervenţie imediată a profesorului.
Este evaluarea formativă, definită în mod esenţial prin rolul de nutrient al unei
învăţări individualizate. De aceea, trebuie încurajată formarea unei culturi
manageriale a evaluării ca sursă a învăţării.

Revenind, o evaluare a achiziţiilor presupuse de lecţie (la nivelul finalităţilor-
obiective) este oportună la încheierea eforturilor de învăţare specifice ale elevilor.
Se naşte o nouă interogaţie, referitoare la eforturile acestora de învăţare. Sunt
două categorii: eforturi de învăţare desfăşurate în clasă şi eforturi de învăţare
desfăşurate acasă. Ambele sunt cunoscute. Cea de a doua corespunde temei
pentru acasă. Dacă asupra primei categorii nu există dubii referitoare la
necesitate, învăţarea de acasă îşi are contestatari. Nu puţini. Nici lipsiţi de
expertiză în domeniul psihoeducaţional. Considerăm că învăţarea de acasă
este identică temei pentru acasă. Căci tema pentru acasă, în sensul ei
pedagogic, reprezintă „oportunitatea oferită fiecărui copil de a-şi actualiza,
exersa, îmbunătăţi, într-un ritm propriu şi într-un context mai intimizat
(comparativ cu cel din clasă) unităţile de competenţe (viitoarele capacităţi)”
(Petre, 2015, p. 207). Tema pentru acasă nu se reduce la sarcinile scrise ale
elevului. Tema pentru acasă semnifică setul experienţelor de învăţare
complementare celor din timpul orei de clasă. Prin temă elevul continuă
experienţele de învăţare începute în clasă.

De aceea, o evaluare a lecţiei, trebuie să surprindă rezultatele întregului
repertoriu de experienţe de învăţare, din timpul orei de clasă şi de acasă. În
consecinţă, lecţia se va încheia după realizarea acestei evaluări. O concluzie:
momentul oportun al evaluării, cel care semnalizează şi finalul lecţiei, ar fi la
începutul noii ore de clasă.



Exerciţiul reflexiv referitor la „întinderea temporală” a lecţiei: lecţia are începuturi
şi final. Suprapuse orei de clasă, acestea generează următoarea imagine:
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Figura 1. Lecţia. „Reperele” întinderii temporale

Există o mică „eroare” intenţionată în reprezentarea anterioară: sunt prezentate
momente ale unor lecţii diferite. Debuturile sunt ale unei lecţii, iar finalul este
al lecţiei anterioare. Am optat pentru această reprezentare din dorinţa de a nu
crea confuzii suplimentare.

1.2. Lecţia. Structural

Ideile prezentate anterior obligă la repoziţionări teoretice şi în ceea ce priveşte
structura lecţiei. Fireşte că nu este vorba de o imagine pasivă, de tip
compoziţional, ci de una activă, de tip procesual. Există două componente
majore: procese care au loc în afara orei de clasă şi procese care au loc în
timpul orei de clasă. În prima categorie sunt incluse demersurile de proiectare
a lecţiei şi cele de realizare a învăţării de acasă (tema), iar din a doua categorie
fac parte activităţile de învăţare în clasă şi cele de evaluare:



1.3. Lecţia. Tipologie

Deja am luat o primă decizie referitoare la tipurile de lecţie. În funcţie de tipul
activităţilor care au loc, o lecţie este mixtă, căci ea obligă atât la demersuri
de proiectare şi implementare a învăţării şcolare, cât şi de evaluare a acesteia.
Pentru o a doua decizie, de a identifica tipurile de lecţie în raport cu natura
achiziţiilor asociate învăţării şcolare, trebuie să introducem în analiză structura
competenţei.

Să revenim la competenţe. Ele sunt „originile” gândirii pedagogice actuale.
Literatura de specialitate, atât română, cât şi străină, a oferit şi oferă atenţie
analitică acestui concept. Demersurile de tip definiţional, tipologizant,
structuralizant oferă numeroase imagini comprehensive. Heinrich Roth pare
a fi primul autor care utilizează în mod deliberat noţiunea competenţă ca
având o semnificaţie de compromis între două „direcţii”: dezvoltarea
personalităţii şi posibilitatea participării individului de a participa la cultură, pe
de o parte, şi calificarea, instrumentarea cu elemente de cunoaştere şi abilităţi
relevante pentru practica vocaţională (Hartig, Klieme şi Leutner, eds., 2008,
p. 6). Deşi nu oferă o definiţie conceptului competenţă, Roth impune un prim
reper de semnificaţie: abilităţi individuale, manifestate ca acte de gândire şi
acţiune. În acelaşi timp, sunt incluse şi componente afectiv-motivaţionale (ib.,
p. 6).
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Figura 2. Structura procesuală a lecţiei



În opinia lui David McClelland, competenţa face referire la atribute necesare
performării cu succes în diverse acţiuni particulare. Din această perspectivă
orice atribut personal care este implicat în obţinerea sau predicţia unui succes:
„Unele dintre aceste competenţe pot fi mai degrabă de natură cognitivă
tradiţională, parte din ele presupunând citire, scriere şi abilităţi de calcul.
Altele pot presupune variabile personalitare” (David McClelland, 1973, p. 10).
Într-o definire concisă, competenţa reprezintă o „abilitate realizată” (Hartig,
Klieme şi Leutner, eds., 2008, p. 7). Fireşte că definiţia propusă nu reuşeşte
să ofere limpezime, invitând la o confuzie referitoare la sensul conceptului
abilitate.

O idee interesantă şi utilă îi aparţine lui F.E. Weinert (2001). Plecând de la
premisa competenţelor înţelese ca structuri de abilităţi dependente de context,
autorul consideră că dezvoltarea lor este rezultatul proceselor de învăţare
într-un context în care individul interacţionează cu elemente ale mediului său.
Altfel spus, competenţele pot fi achiziţionate prin învăţare, în timp ce, în
contrast, abilităţile fundamentale de tip cognitiv pot fi învăţate şi exersate doar
la un nivel inferior (Hartig, Klieme şi Leutner, eds., 2008, pp. 7-8). În acest
teritoriu ideatic, Weinert (1999) sugerează că o competenţă trebuie definită în
funcţie de importanţa contextului şi a sarcinilor care trebuie realizate/
performate, iar evaluarea trebuie făcută prin confruntarea studentului cu o
mostră de situaţie similară (prin simulare, eventual). Un atare tip de evaluare
ar trebui să fie de o mare utilitate practică deoarece depăşeşte cunoaşterea
compartimentată şi pasivă.

Ţesătura sensurilor este eterogenă, teritoriul reflexiv asupra competenţei fiind
saturat de subiectivităţile punctelor de vedere. Dacă adăugăm şi sinonimiile
aproximative practicate între competenţă, capacitate, capabilitate ş.a. reuşim
să confirmăm suplimentar fluiditatea şi relativitatea reperelor teoretice
disponibile. De aceea, devine esenţial să identificăm semnificaţiile
„practicabile”. Iată-ne ajunşi la începutul unui joc seducător de conceptualizare
şi operaţionalizare, atât de necesar în munca profesorului. În opinia noastră,
nu pot fi utilizate alte repere în afara celor formale, învestite cu „putere”,
prescriptive. Cel mai important reper este Legea Educaţiei Naţionale (2011),
document care postulează o întreagă credinţă de politică educaţională. Orice
dialectică referitoare la sensurile competenţei este redusă la tăcere de către
acest document. Printre alte informaţii specifice, regăsim în text definiţiile
necesare. Astfel, articolul 4 precizează că „educaţia şi formarea profesională
a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea
competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de
cunoştinţe, deprinderi/ abilităţi şi aptitudini, necesare pentru…”. De asemenea,
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în Lista definiţiilor termenilor şi a expresiilor utilizate în cuprinsul legii (existentă
în Anexa documentului), se regăsesc şi alte definiţii: „14. Competenţa reprezintă
capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe,
abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu
succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum
şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de eficacitate şi
eficienţă./ 15. Competenţele profesionale sunt un ansamblu unitar şi dinamic
de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele se exprimă prin următorii descriptori: cu-
noaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, explicare şi interpretare.
Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de
probleme, reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare./ 16. Com-
petenţele transversale reprezintă achiziţii valorice şi atitudinale care depăşesc
un anumit domeniu/program de studiu şi se exprimă prin următorii descriptori:
autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare personală şi
profesională” (LEN, 2011, 42).

Se consolidează câteva idei. În primul rând, competenţa „nu este o simplă
cunoaştere noţională (…), ci o cunoaştere dinamică, adică o cunoaştere
potenţială, mobilizabilă într-un număr mare de situaţii diferite de acelaşi tip
(…). Ea mobilizează cunoştinţe, cunoştinţe procedurale (a şti să faci) şi
cunoştinţe conative (a şti să fii)” (De Kelete, 1985, în Minder, 2011, p. 40). În
al doilea rând, competenţa trebuie asumată ca „o achiziţie globală care
integrează capacităţile intelectuale, abilităţile motrice şi gestuale şi atitudinile
culturale şi sociale. O competenţă dobândită în şcoală se recunoaşte în ceea
ce permite (oferă) elevului pentru a rezolva situaţii-problemă, de viaţă sau pre-
profesională, într-o perspectivă a dezvoltării globale. O competenţă rezultă
dintr-o învăţare care are sens pentru cel ce învaţă şi care poate servi, atât lui
însuşi, cât şi ţării sale. În plus, achiziţia noilor competenţe personale amplifică
motivaţia celui care învaţă” (Delorme, 1993, în Ayotte-Beaudet & Jonnaert,
2010, p. 9).

În al treilea rând, o competenţă reprezintă un compozit informativ-formativ
transferabil care posedă trei elemente: cunoştinţe, abilităţi-deprinderi şi
atitudini. Aceasta este structura care obligă profesorul la regândirea demersurilor
sale de proiectare a învăţării şcolare. Dacă aceste trei elemente nu sunt o
surpriză (şi nu sunt!), atunci nu este ciudat că profesorii se mai lasă ghidaţi
de repere informaţionale asincrone atunci când studiază tipologia lecţiilor?
Este nepedagogic să continuăm cu lecţii de transmitere şi receptare a
cunoştinţelor, într-o şcoală contemporană unde formativitatea este prioritară.
Nu se poate ca o lecţie „întreagă” să fie destinată însuşirii de cunoştinţe.
Dacă se depăşeşte sensul restrâns al termenului „cunoştinţe”, optându-se
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pentru unul extins (de exemplu, cunoştinţe factuale, procedurale şi conative),
atunci trebuie acceptat faptul că orice lecţie trebuie să ţintească spre realizarea
tuturor acestor provocări. Cu alte cuvinte, lecţia are un caracter mixt. Afirmaţia
nu ar trebui să surprindă: orice „lecţie” actuală este gândită în raport cu finalităţi
de naturi diferite: cognitive, psiho-motorii, afective, încercându-se astfel
asigurarea caracterului educativ, nu doar a celui instructiv al ei. Totuşi, există
excepţii. În funcţie de viziunea personală sau de condiţii specifice de studiu
(proiecte diferenţiate sau personalizate de studiu, nivelul de potenţial
caracteristic elevilor clasei), profesorul poate să opteze pentru proiectarea şi
realizarea unei lecţii care să fie prioritar sau chiar exclusiv destinată realizării
unui set de finalităţi identice ca natură:
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Tabel 1. Tipuri de lecţii. Criteriul „natura componentei achiziţionate”

Tabloul permite identificarea analitică a următoarelor tipuri de lecţii:
 Lecţie exclusiv centrată pe cunoştinţe
 Lecţie exclusiv centrată pe abilităţi/ deprinderi
 Lecţie exclusiv centrată pe atitudini
 Lecţie mixtă cunoaştere – abilităţi/ deprinderi
 Lecţie mixtă abilităţi/ deprinderi – atitudini
 Lecţie mixtă cunoaştere – atitudini
 Lecţie mixtă cunoaştere – abilităţi/ deprinderi – atitudini

La aceste două încercări clasificatoare, se mai poate adăuga una: în raport
cu nivelul experienţelor de învăţare. Pentru început, vă invit la o scurtă lectură:

Plutirea pe vertical şi călcarea apei: Corpul este într-o poziţie verticală pe apă, uşor
oblic înainte prin tragerea umerilor în faţă. Braţele se ţin cu coatele uşor îndoite pe apă,
vâslind uşor din palme în sensul aducerii apei spre înăuntru şi în afara liniei mediane a
corpului, presând apa. Picioarele se menţin uşor depărtate şi îndoite din genunchi, ele
calcă apa spre în afară, alternativ. În această poziţie înotătorul poate sta puţin nemişcat,
plutind, iar apoi continua exerciţiul de călcare a apei. În toate aceste exerciţii, importantă
este respiraţia, respectiv respiraţia şi expiraţia corectă; ea va ajuta să ne menţinem la
suprafaţa apei plutind şi mişcându-ne cu uşurinţă.

Karl, G. (2012). Înot /Curs în tehnologie IFR, Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine, p. 23
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Prima etapă este de natură asimilatoare şi cognitivă: se reţin, se înţeleg, se
construiesc imagini mintale. Etapa secundă este de natură aplicativă, se vor
exersa, etapă cu etapă, mişcările. Până vor fi performate optim, în
simultaneitatea şi succesiunea corecte. Indicate sunt apoi demersurile de
repetiţie. Dar perfectibilitatea instrumentării se dovedeşte necesară dacă se
vor schimba condiţiile de manifestare, de exemplu în apa mării, nu doar a
bazinului! Performarea considerată suficientă nu mai pare aşa. Este necesară
o exersare în contexte diferite de cel iniţial.

Experienţa practică a oricărui profesor poate avea funcţie de argument pentru
următorul enunţ: experienţele de învăţare ale elevilor se realizează la niveluri
diferite, conform unei procesualităţi transformative fireşti; mai întâi se produce
fenomenul asimilativ al informării-cunoaşterii, apoi cel al utilizării-repetării, iar
la final cel al transferului. Aceste etape ale procesualităţii învăţării nu pot fi
parcurse într-o singură lecţie, cu siguranţă; drept urmare, profesorul este
responsabil de organizarea optimă a derulării acestui ciclu transformativ. Atunci
când va realiza demersurile de programare/ proiectare a învăţării la diverse
niveluri (calendaristic, al unităţilor de învăţare, al lecţiei) profesorul este obligat
să contureze o succesiune potrivită a acestor demersuri de asimilare, exersare
şi transfer.

Tabel 2. Tipuri de lecţie. Criteriul combinat: natura componentei şi nivelul
experienţei de învăţare

Se conturează o nouă tipologie: fiecare nivel de învăţare se asociază cu fiecare
componentă a competenţei. În total: nouă tipuri de lecţii.

1.4. Lecţia. Proiectare

Teritoriul ideilor destinate studiului acestei teme este vast şi îmbelşugat.
Literatura de specialitate abundă de scrieri şi chiar de puncte de vedere. O
listare (aleatorie) a câtorva nume constituie un argument solid: I. Cerghit
(1983), I. Negreţ-Dobridor (1985, 2005), M. Ionescu (1972), O. Oprea (1979),
P. Popescu şi I. Roman (1980), C. Bîrzea (1981), I. Neacşu (1978, 1999), I.



Nicola (1980), E. Noveanu (1974, 1977). Perspectiva din care se nutreşte
lanţul ideatic despre proiectarea lecţiei este una puţin diferită: cea a
consecinţelor generate de paradigma curriculumului centrat pe competenţe.
Temeiul eforturilor profesorului este de a produce învăţarea elevului, înţeleasă
atât ca procesualitate, cât şi ca set de achiziţii. Procesual, învăţarea şcolară
constituie un set de investiţii intenţionate, reglate de finalităţi curriculare
specifice. Investiţiile se exprimă sub forma experienţelor de învăţare. Atributul
de intenţionalitate al acestora confirmă adeziunea motivaţională la necesitatea
asumării provocărilor generate de finalităţile curriculare. Finalităţile curriculare,
în calitatea lor de repere de parcurs, trebuie decodificate pedagogic.
Documentele curriculare numite programe (şcolare) stabilesc (în raport cu
obiectul de studiu şi cu nivelul de clasă seturi specifice) de finalităţi ale învăţării
şcolare. Formal, denumirea acestora este „competenţe”.

Familiarizarea profesorilor cu realitatea „competenţă” nu trebuie să rămână
superficială, limitată doar la preluarea acestora din programe şi poziţionarea
sub coduri cifrice (1.1., 2.1., 3.2,…) în casetele documentelor de programare/
proiectare a învăţării (programarea calendaristică, cea a unităţii de învăţare).
Fiecare competenţă reprezintă o problemă pentru profesor, drept urmare, ea
este datoare să genereze numeroase necunoscute pe care profesorul, pe
baza dinamicii conceptualizare-operaţionalizare, le clarifică. Această privire
în profunzime este fundamentală pentru „domesticirea” unor enunţuri care,
altfel, sunt preluate ca atare. Demersul este complex, dar necesar. El
presupune o derivare: din realităţi/ enunţuri cu un caracter mai mare de
generalitate şi de abstractizare se formulează realităţi/ enunţuri din ce în ce
mai particulare şi concrete. Astfel că, dacă programa specifică un set de
competenţe generale şi specifice, profesorul va transforma prin derivare aceste
finalităţi în altele, caracteristice fiecărei lecţii. Iar acestea sunt obiectivele
operaţionale. Caracterul general al competenţelor, fie ele şi specifice, este
incompatibil cu realizarea lor într-un segment temporal scurt, cum este cel al
lecţiei. Într-o lucrare anterioară (Petre, 2014 b), am prezentat un posibil model
de tip de derivare pentru a construi obiectivele operaţionale specifice lecţiei.
Principial, modelul nu este nou, ci doar încearcă să adapteze demersul derivării
la particularităţile structurale specifice competenţelor. Sunt descrise trei niveluri
de derivare (macro, mezo şi micro). Lecturile ulterioare au condus la
constatarea că anumite idei puteau fi formulate mai clar sau chiar altfel. Prin
urmare, le reluăm corectiv pe unele dintre ele.

La nivel macro, derivarea presupune descompunerea celor două categorii de
competenţe din programă (generale şi specifice) în elementele componente,
de acelaşi nivel. Competenţa generală va fi derivată în componentele ei:
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cunoştinţe generale, abilităţi-deprinderi-generale şi atitudini generale. De
exemplu, competenţa specifică 1.1 va fi precizată în termeni de cunoştinţe
specifice (c1.1.1, c1.1.2, c1.1.3), abilităţi-deprinderi specifice (ab1.1.1,
ab.1.1.2) şi atitudini specifice (at1.1.1. şi at1.1.2). Se va citi: c1.1.1 – cunoştinţa
specifică 1 derivată din competenţa specifică 1.1; c1.1.2 – cunoştinţa specifică
2 derivată din competenţa specifică 1.1; c1.1.3 – cunoştinţa specifică 3 derivată
din competenţa specifică 1.1. Similar, în cazul abilităţi-deprinderi şi atitudini.

Figura 3. Macro-derivare pentru o competenţă specifică

La nivelul mezo, derivarea presupune demersul descompunerii unităţilor de
competenţă de nivel general în unităţi de competenţă de nivel specific. Dintr-o
cunoştinţă generală se vor preciza două sau trei cunoştinţe aflate la un nivel
specific. Dintr-o abilitate-deprindere generală se vor preciza două sau trei
abilităţi-deprinderi de nivel specific. Identic pentru atitudinea generală. Astfel,
se va realiza o „verificare” a echivalenţei dintre componentele specifice obţinute:
pe de o parte, cele obţinute prin cele două trasee de derivare, general şi
mezo.

Figura 4. Mezo-derivare pentru o cunoştinţă generală



Micro-derivarea presupune identificarea componentelor de nivel operaţional
din cele de nivel specific: a unui set de cunoştinţe operaţionale din fiecare
cunoştinţă specifică, a unui set de abilităţi-deprinderi din fiecare abilitate-
deprindere specifică, respectiv a unui set de atitudini din fiecare atitudine
specifică:
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Figura 5. Micro-derivarea componentelor competenţei



Un exerciţiu exemplificativ.

Competenţa specifică 1.2. Respectarea regulilor de igienă personală (din
programa şcolară a disciplinei Dezvoltare personală, clasa a II-a)
1. La nivel macro pot fi derivate următoarele componente:
a. Cunoştinţe (c):
c1.2.1. Cunoaşterea dimensiunilor igienei personale
c1.2.2. Cunoaşterea instrumentelor specifice fiecărei dimensiuni de igienă

personală
c1.2.3. Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor specifice fiecărei

dimensiuni de igienă personală
c1.2.4. Cunoaşterea unui set de reguli specifice fiecărei dimensiuni de igienă

personală
b. Abilităţi (ab):
ab1.2.1.Utilizarea corectă a instrumentelor specifice fiecărei dimensiuni de

igienă personală
c. Atitudini (at):
at1.2.1. Colaborarea cu părinţii pentru respectarea regulilor de igienă personală
at1.2.2. Manifestarea iniţiativei în respectarea regulilor de igienă personală.
2. La nivel micro pot fi derivate următoarele componente
Din c1.2.1. Cunoaşterea dimensiunilor igienei personale (o cunoştinţă
specifică):
c.o.1.2.1.1. Cunoaşterea existenţei a cinci dimensiuni de igienă personală:
igienă corporală/ fizică, igienă alimentară, igiena spaţiului de viaţă şi lucru
(camerei), igiena vestimentară, igiena programului zilnic.
c.o.1.2.1.2. Cunoaşterea conţinutului esenţial pentru fiecare dintre cele cinci
dimensiuni de igienă personală: igienă corporală/ fizică, igienă alimentară,
igiena spaţiului de viaţă şi lucru (camerei), igiena vestimentară, igiena
programului zilnic.

Din acest „punct” poate începe formularea unei performări dezirabile, la nivel
de cunoaştere. De exemplu, „să precizeze cele cinci dimensiuni de igienă
personală”. La un nivel superior de complexitate şi dificultate, poate fi formulată
performarea „să formuleze enunţuri referitoare la conţinutul fiecărei dimensiuni
de igienă personală”. Mai analitic: „să formuleze enunţuri referitoare la conţinutul
igienei corporale/ fizice” sau „să formuleze enunţuri referitoare la conţinutul
igienei alimentare” etc. Dacă aceste obiective de cunoaştere sunt considerate
de către profesor nu suficient de relevante, atunci se verifică setul de cunoştinţe
operaţionale derivate din celelalte cunoştinţe de nivel specific.

Din ab1.2.1. Utilizarea corectă a instrumentelor specifice fiecărei dimensiuni
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de igienă personală (o abilitate specifică) se pot genera următoarele abilităţi
operaţionale:
ab.op.1.2.1.1. Utilizarea corectă a instrumentelor specifice fiecăreia dintre
cele cinci dimensiuni de igienă personală (igienă corporală/ fizică, igienă
alimentară, igiena spaţiului de viaţă şi lucru (camerei), igiena vestimentară,
igiena programului zilnic. Mai analitic: „să utilizeze corect instrumentele de
igienă corporală/ fizică”, „să utilizeze corect instrumentele de igienă alimentară”
etc.

Atitudinea specifică at.1.2.1. Colaborarea cu părinţii pentru respectarea regulilor
de igienă personală poate reprezenta o provocare serioasă pentru demersul
de operaţionalizare. Aceasta a fost una dintre cele mai serioase slăbiciuni
asociate demersului de operaţionalizare: neputinţa în faţa unor aşteptări de
tip atitudine. Considerate achiziţii cronofage, atitudinile nu pot fi asociate cu
experienţele de învăţare limitate la lecţie. Totuşi, provocarea pedagogică pentru
profesor este de a reuşi să contureze indicatori ai atitudinilor pe care le
consideră dezirabile, iar acest demers este unul de operaţionalizare.
Provocarea, în acest exemplu, este de a stabili câţiva indicatori pentru
manifestarea surprinsă în enunţ, iar pe baza acestui demers, de a formula
câteva aşteptări cu funcţie de obiective. Am utilizat conceptul „indicatori”
deoarece, în calitatea lor de „semne observabile şi măsurabile” (Chelcea,
2004, p. 137) au rolul de a surprinde atributele unei unităţi/ realităţi. Se
conturează o situaţie incitantă: profesorul chiar devine un cercetător care
trebuie să rezolve cinetica sensurilor oferite de definiţiile nominală şi cea
operaţională. Astfel, la nivel operaţional, el hotărăşte ce comportamente ale
elevilor sunt relevante; de exemplu, „să comunice zilnic cu părintele/ părinţii
pentru a hotărî meniul” (at.op.1.2.1.1) sau „să decidă împreună cu părintele/
părinţii, la finalul fiecărei săptămâni, programul de activităţi pentru săptămâna
următoare” (at.op.1.2.1.2) etc.

Toate aceste performări de nivel operaţional, indiferent de natura lor
(cunoaştere, abilitate, atitudine) vor fi introduse în corpul obiectivelor de tip
operaţional. Pe baza tehnicii de operaţionalizare vor deveni componente ale
obiectivelor operaţionale.

Sigur că o analiză referitoare la managementul operaţionalizării obiectivelor şi
la proiectarea lecţiei (în unitatea sa) se constituie într-o provocare serioasă.

De asemenea, o imagine comprehensivă despre acest subiect nu se poate
contura fără valorificarea unor resurse informaţionale relevante şi reprezentative.
Un model teoretic util este cel propus de I. Negreţ-Dobridor încă din 1987 şi
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reactualizat în atenţia oamenilor şcolii în 2005. Componentele esenţiale ale
modelului sunt: diagnosticul instruirii (pentru stabilirea „stării iniţiale” a instruirii),
instruirea diferenţiată (pentru dirijarea riguroasă a învăţării în direcţia obiectivelor
instrucţionale) şi evaluarea rezultatelor (pentru controlul continuu al procesului
prin prisma rezultatelor parţiale sau finale) (Negreţ-Dobridor, 2005, p. 157).
Idei care se integrează foarte bine într-un spaţiu ideatic contemporan. J. Hattie
(2014) identifica patru elemente importante ale planificării: nivelurile iniţiale de
performanţă ale elevilor, nivelurile dorite ce ar trebui atinse la finalul unei serii
de lecţii (semestru sau an) şi rata de progres de la începutul până la sfârşitul
seriei de lecţii, colaborarea dintre profesori şi spiritul critic în planificare (Hattie,
2014, p. 83). Evaluând drept „ghid” (Negreţ-Dobridor, 2005, p. 206) setul de
recomandări propuse, autorul meditează la etapele esenţiale pentru o proiectare
a învăţării: definirea corectă a obiectivelor operaţionale, analiza resurselor
necesare realizării obiectivelor, elaborarea strategiilor didactice „focalizate”
asupra obiectivelor urmărite, elaborarea testelor pentru evaluarea progresului
instruirii. Lectura este seducătoare şi utilă pentru clarificări praxice.

1.5. Lecţia. Conceptual

A afirma faptul că definiţiile oferite lecţiei sunt numeroase şi diverse este un
truism aducător de zâmbete înţelegătoare. Nu voi insista. Anterior, am propus
interogaţia „de ce?” ca punct de plecare în decriptarea semnificaţiilor
pedagogice ale lecţiei. Pare că echivalează cu „pentru ce?”, dar opţiunea
pentru varianta secundă ar fi mutat puţin perspectiva. Deşi pare că a fost
preferată o cale genetică unei invitaţii la funcţionalitate, interogaţia „De ce
lecţia?” îndeamnă la o abordare de tip comprehensiv, care include şi nuanţa
funcţională „Pentru ce lecţia?”. Astfel, se conturează o imagine care ne
poziţionează în zona temeiului lecţiei.

De ce lecţia? Deoarece trebuie produsă învăţarea şcolară surprinsă, în
documentele specifice de tip curricular, sub forma unor finalităţi.
Deromanticizat, lecţia reprezintă o întâlnire tehnică a profesorului cu elevii a
cărei finalitate esenţială este producerea învăţării şcolare. Această întâlnire
poate fi reală, directă sau poate fi simbolică, in absentia profesorului. Lecţia
există pentru ca învăţarea elevului să se producă. O învăţare care presupune
instrumentarea cu competenţe. Dar asemenea instrumentări nu se pot realiza
într-o singură lecţie. La nivelul lecţiei, finalităţile propuse (obiectivele operaţionale)
au un caracter diferit de competenţe: nu sunt generale şi nici abstracte. În
consecinţă, lecţia presupune un set de experienţe de învăţare ale elevilor
motivate de performarea comportamentelor precizate în obiectivele operaţionale.
În acest fel, lecţia devine acea unitate funcţională motivată şi destinată
producerii performărilor indicate prin obiectivele operaţionale. Iar conţinutul
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lecţiei constă în demersuri de organizare, implementare şi evaluare a
experienţelor de învăţare şcolară asociate performărilor prestabilite.

1.6. Concluzii

Articolul se prezintă ca o încercare de a propune o alternativă. Poate că
anumite idei au avut „tonul” unei siguranţe care impune ascultare, însă intenţia
nu a fost aceasta, ci de a oferi o perspectivă, care, fireşte, „nu este o reţetă;
ea nu îţi spune pur şi simplu ce să faci. Mai degrabă ea acţionează ca un ghid
referitor la ce trebuie să fii atent, la ce dificultăţi să te aştepţi şi la cum să
abordezi problemele” (Wenger, 2014, p. 390).
Care sunt ideile care vor îmbogăţi practica profesională a fiecărui profesor
rămâne, deseori, o variabilă necontrolabilă de către vreun autor. Totuşi, cele
care au constituit „scheletul” reflecţiei prezente trebuie amintite:
 predarea înseamnă managementul învăţării. Altfel spus, profesorul este

un reglator, un evaluator, un motivator. Totuşi, toate aceste roluri sunt
esenţial legate de rolul de programator al învăţării. Profesorul trebuie să fie
competent în realizarea programelor de învăţare (proiectelor de învăţare);

 punctul de plecare îl constituie demersul de a fixa corect anumite
semnificaţii asociate unei realităţi profesionale: lecţia;

 la nivel definiţional, lecţia poate fi decriptată în raport cu fenomenul pentru
care se produce: învăţarea şcolară surprinsă la nivelul unor finalităţi precise
(obiectivele operaţionale);

 la nivel temporal, lecţia poate fi „poziţionată” în raport de reperele specifice
unei abordări manageriale; astfel, începutul este reprezentat de stabilirea
setului de obiective operaţionale (în cazul profesorului), respectiv aflarea
acestui set de finalităţi (în cazul elevilor), iar finalul lecţiei este reprezentat
de acţiunile de evaluare, auto-evaluare sau/şi inter-evaluare;

 la nivel structural, lecţia poate fi privită în raport cu principalele procese
destinate producerii învăţării, care au loc în clasă şi în afara clasei; căci
tema pentru acasă, care nu trebuie limitată la sarcinile scrise ale elevilor,
are un statut esenţial în actul de management al învăţării: ea constituie, în
primul rând, o sursă de exersare a achiziţiilor obţinute în clasă;

 la nivel tipologic, lecţia capătă noi forme, în funcţie de combinarea a două
criterii „natura componentei (cunoaştere, abilitate-deprindere, atitudine)”
şi „nivelul experienţei de învăţare (asimilare, exersare, transfer)”;

 la nivelul proiectării, lecţia se asociază cu provocări epice: a. necesitatea
de a organiza proiectarea învăţării în funcţie de sensul potrivit şi în funcţie
de structura prescrisă formal asociate competenţei; b. necesitatea de a
regândi modul în care competenţele specifice, în calitatea lor de ţinte
generale, pot fi transformate în obiective operaţionale; c. necesitatea de a
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asigura în proiectarea fiecărei lecţii un set de obiective operaţionale care
să acopere toate cele trei componente ale unei competenţe: cunoştinţe,
abilităţi-deprinderi şi atitudini; nu în ultimul rând, scenariul unei strategii a
cărei mărime medie a efectului este de 0.59 (Hattie, 2014, p. 137), cea a
coproiectării planurilor de lecţii: „Profesorii pot lucra împreună pentru a
concepe planuri de lecţie” (ib.).

Anecdotica necesităţii este amplificată de un detaliu: politica educaţională
este conturată şi reglată pe baza axiomei curriculumului centrat pe competenţe,
axiomă care este dublată de o alta – a învăţării centrate pe elev. Acest aparent
conflict, dintre două repere diferite, este uşor de negociat: învăţarea şcolară
presupune responsabilizarea implicării elevilor într-un demers transformativ
reglat permanent de finalităţi (competenţe) prestabilite. Din acest punct de
vedere, rolul-cheie al profesorului, cel de predare, se redimensionează la nivel
de semnificaţii şi, implicit, la nivel de practici. Predarea va deveni un act de
delegare. A responsabilităţii, în primul rând. Şi a conştientizării acestei
responsabilităţi.

Nu trebuie ignorat rolul profesorului în managementul obiectivelor operaţionale
şi în cel al experienţelor de învăţare: „Profesorii eficienţi planifică o lecţie cu
folos prin alegerea de obiective care să fie suficient de stimulatoare şi prin
organizarea situaţiilor de învăţare care îi vor ajuta pe elevi să atingă aceste
obiective” (Hattie, 2014, pp. 102-103).

Prin această încercare, subliniem intenţia modestă de a contribui la
dinamizarea reflecţiilor despre lecţie, într-un context caracterizat de numeroase
presupuneri şi incertitudini, căci „numai o teorie mai bună poate să ducă la o
practică mai bună, mai eficientă” (Cerghit, 1983, p. 31).
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Rezumat
Prin finalităţile educaţiei, axiologia apare ca o infuzare necesară în procesul
de învăţământ. Conceptele de evaluare, valoare şi valorizare sunt intercorelate
şi îşi află originea în basme şi legende. Grădiniţa joacă un rol covârşitor în
formarea axiologică a copilului. Articolul propune selecţia şi organizarea unui
set de valori specifice curriculumului preşcolar, prin care copiii sunt pregătiţi
pentru o lume dinamică. Multiculturalitatea duce la înglobarea valorilor
individuale şi naţionale într-o valoare universală, a întregii umanităţi.
Cuvinte-cheie: educaţie axiologică, valoare, valorizare, vârsta preşcolară,
exerciţiu axiologic.
Abstract
By means of the purpose of education, axiology proves itself to be necessary
in the educational process. Concepts like evaluation, value and valorization
are inter-related and they originate in fairy tales and legends. Kindergarden
plays an overwhelming role in the child’s axiological values. The article refers
to the selection and organizing of a set of values in a preschool education
curriculum where children are prepared for a dynamic world. Multiculturalism
leads to the incorporation of individual and national values into a universal
value of all mankind.
Keywords: axiological education, value, preschool age, axiological exercises.

Introducere

Învăţământul se impune a fi readus în sfera axiologică, întrucât acum el se
intersectează doar în anumite zone cu această sferă. Toţi factorii care sunt
implicaţi în educaţie ar trebui să aibă acest lucru pe frontispiciul tablei de
valori profesionale.
Educaţia nu este o activitate desfăşurată în sine şi pentru sine, ci una care
urmăreşte atingerea anumitor finalităţi.

PARTICULARITĂŢI ALE EDUCAŢIEI AXIOLOGICE LA VÂRSTA
PREŞCOLARĂ

Conf. univ. dr. Adriana Nicu*
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Acest articol a fost prezentat în cadrul Congresului Internaţional OMAGIU LUI JOHN DEWEY:
EDUCAŢIE ŞI DEMOCRAŢIE, organizat de Asociaţia Academia Pedagogilor, în 28 octombrie 2016,
Bucureşti; varianta în limba engleză a fost publicată în „Journal of Educational Sciences &
Psychology”.
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În fiecare moment al desfăşurării acţiunii educaţionale, activităţile sunt orientate
şi dirijate în funcţie de finalităţile (rezultatele) pe care aceasta le urmăreşte,
conturând astfel un caracter teleologic. Aceste finalităţi exprimă orientările
asumate la nivel de politică educaţională în vederea dezvoltării personalităţii
umane în conformitate cu anumite valori.

Pe tot parcursul şcolarităţii ţelul fundamental este modelarea unui tip de
personalitate a individului care să se integreze în societatea în care va trăi.
Fără îndoială, această finalitate (dar şi paşii de urmat până acolo) stă sub
umbrela axiologiei. Pentru că se tinde către perfecţiunea omului prin intermediul
finalităţilor, atunci este imperios ca acestea să fie dependente de relaţiile cu
sistemul de valori valabil. Valorile sunt transmise prin mecanismele educaţiei
şi ale socializării, fiind asimilate şi interiorizate de indivizi; ele dobândesc
astfel un caracter normativ şi intră în structura mentalităţilor şi a convingerilor
noastre, de unde acţionează ca repere şi criterii de orientare a
comportamentelor şi acţiunilor.

Figura 1. Axa temporală şi finalităţile educaţionale

Pe axa temporală idealul educaţional exprimă o sinteză generală şi se doreşte
a fi atins pe termen foarte lung (etapă istorică). Unităţile mai mari de măsură
pe această axă sunt reprezentate de scopuri care se realizează în intervale
medii de timp, în urma unui lanţ de acţiuni educative. În fine, obiectivele sunt
cele care se propun a fi atinse în scurt timp, după secvenţe clare, delimitate
de instruire.
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Sistemul format din ideal, scop şi obiective veghează la întreaga organizare
şi desfăşurare a acţiunii educaţionale. În funcţie de idealul educaţional, de
scopurile şi obiectivele preconizate şi în vederea realizării acestora, se
organizează întregul sistem de învăţământ, se structurează conţinutul
învăţământului, se alege şi se utilizează tehnologia şi metodologia educaţională
considerată a fi cea mai eficientă. Odată precizate, scopul şi obiectivele
educaţionale aferente constituie un important criteriu de evaluare al eficienţei
activităţilor educaţionale efective.

Idealul, scopurile şi obiectivele educaţionale se constituie într-un sistem dinamic
care trebuie să apese din când în când un buton de „refresh” al timpului său
istoric, expunându-se deopotrivă la evaluări cu rezultate pozitive sau negative.
Reciprocitatea trebuie să închidă cercul pentru evoluţie. Raportarea la finalităţi
pe tot parcursul acţiunii educaţionale trebuie făcută periodic de către cei care
o mijlocesc pentru a păstra o direcţie bună, în sensul celor stabilite.

2. Câteva consideraţii privind conceptul de valoare

Conceptul de valoare face parte din categoria conceptelor socio-umane, alături
de conceptele de cultură, educaţie, motivaţie, civilizaţie etc., care comportă
zeci şi sute de definiţii, fără a exista o acceptare unanimă.

Marii filosofi ai timpurilor au fost preocupaţi în mod constant de studiul valorilor,
deşi acestea sunt o obişnuinţă pentru majoritatea oamenilor. Lumea valorilor
– a Adevărului, a Binelui, a Frumosului – revine în conştiinţa oamenilor în
momentele de cumpănă din istorie. De cele mai multe ori, aceste momente
le-au reprezentat conflagraţiile, în conştiinţa colectivă, însă la fel se întâmplă
şi în clipele de profunde căutări, delimitări, reconfigurări zguduitoare în
conştiinţa individuală.

Evoluţia individului, a unei naţii, a omenirii – în general – constă şi în evoluţia
valorilor. Reconsiderarea valorilor trebuie făcută analizând trecutul şi păstrând
doar pe acelea care definesc caracterul, îl înobilează, dar şi scrutând,
întrezărind viitorul, calea de urmat. Redescoperirea axiologiei are un caracter
ciclic. A alege valorile dintre pseudovalori reprezintă un imperativ general valabil
în orice perioadă.

Societatea în care trăim astăzi nu meditează îndeajuns la lipsa acută de
valori pozitive, iar pe de altă parte cultivă constant pseudovalorile. Făcând o
analogie cu mulţimile de numere, vom evita termenul de „nonvaloare”,
preferându-l pe acela de „pseudovaloare” întrucât, în opinia noastră, el
reprezintă mulţimea vidă a valorii sau orice altceva care nu este inclus în sfera



valorilor. Mulţimea tuturor valorilor poate fi asemănată cu mulţimea numerelor
întregi (Z), deoarece cuprinde atât valori pozitive, cât şi valori negative. Fiecare
valoare pozitivă îşi găseşte un corespondent în partea negativă a axei. A
cataloga, spre exemplu, ceva „rău” presupune o apreciere, o cântărire, o
evaluare (a unei fapte, intenţii sau consecinţe). Când ceva e „bun”, folosim (la
fel ca în operaţiile cu mulţimi) negarea. Aşadar, „nu e rău”, este ceva pozitiv în
absenţa răului. Împingând logica mai departe, se poate afirma chiar şi că
greşeala e o valoare, chiar şi falsul e o valoare. Rolul valorilor negative este să
le reliefeze pe cele pozitive, să le dea sens.

Între valori se stabilesc relaţii funcţionale, care pot explica armonia sau
dizarmonia dintre indivizi. Valorile şi relaţiile dintre ele alcătuiesc un sistem
de valori, aflat într-o stare de relativă stabilitate, întrucât se pot schimba
priorităţile seturilor de valori.

O valoare se manifestă prin mai multe atitudini. Procesul de formare a valorilor
sociale implică interiorizarea de către individ a normelor specifice grupului/
grupurilor din care face parte, dezvoltând valori proprii şi propria concepţia
despre valoare (Vlăsceanu, 2010). Prin contagiune cu alţi membri ai grupului,
acestea se pot transfera în valori împărtăşite de întreaga colectivitate.

3. Valorile educaţionale şi mediul preşcolar

Valorile educaţionale pot fi asemănate cu plantele. Ele îşi au rădăcinile în
solul sistemului de valori sociale. Câteodată acest sol suferă modificări în
compoziţia sa – sistem de valori în contradicţie sau în plin proces de
restructurare. Plantele şi solul se află într-o relaţie de interdependenţă: plantele
îşi trag seva din pământ şi reflectă în frumuseţea florilor compoziţia acestuia,
iar pe de altă parte, un sol din care cresc plante este unul care rezistă eroziunilor
apei. Tot aşa, un sistem de valori sociale în care sunt bine ancorate sisteme
educaţionale sănătoase îşi poate arăta trăinicia împotriva factorilor care spală
şi diluează sedimentele. De aici, valorile educaţionale înfloresc în finalităţi –
conţinuturi instrucţionale, strategii de predare-învăţare, principii, metode.
Asimilarea valorilor şi formarea atitudinilor reprezintă un proces îndelungat
din cauza faptului că se urmăresc achiziţii afective greu observabile şi
măsurabile. Atitudinile sunt greu de operaţionalizat, iar integrarea valorilor are
un caracter potenţial, cu efecte observabile în timp. Formarea atitudinilor nu
ţine exclusiv de instituţia de educaţie formală, ea fiind influenţată şi de factori
nonformali şi informali. Plecând de la modelul lui Robert Hawley (1975) pentru
difuzarea valorilor într-un mediu de învăţare, conţinând 6 paşi procedurali, în
două etape, vom încerca adaptarea întrebărilor prin care să implementăm
exerciţii:
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a) alegerea
1. preferinţe – Ce îmi place cu adevărat?
2. influenţe – Cum am luat această decizie? M-a influenţat colegul sau

profesorul?
3. alternative – Puteam să aleg şi altceva? M-am gândit suficient?
4. consecinţe – Ce se întâmplă după ce am ales? Cum îi influenţez eu pe

ceilalţi? Deranjez pe cineva cu alegerea mea?

b) acţiunea
1. practicarea – Pot să fac acest lucru? Ceea ce fac mă ajută să îndeplinesc

ceea ce am ales?
2. încorporarea – Mă mulţumeşte ce am făcut? Îmi place şi acum, după ce

am făcut? Voi repeta acest lucru şi altă dată?

Dacă într-un exerciţiu de valorizare specific nu putem urmări toţi aceşti paşi,
atunci se va încerca urmărirea a trei momente:
a) aducerea în prim-plan a valorii şi discutarea pe marginea ei din mai multe

perspective (Ce credeţi despre...? De ce este important? Merită discutat
şi despre...? Ce este mai bun, frumos, drept...?);

b) acceptarea ideilor, credinţelor celorlalţi fără a critica, prin exerciţii de empatie,
formând astfel sentimente de respect faţă de valorile acceptate de ceilalţi;

c) stimularea gândirii prin exerciţii de evaluare a unor valori neexperimentate
încă.

În domeniul afectiv, acolo unde se operează cu sentimente, emoţii, acceptare/
refuz, aprecieri etc. este utilă schema lui Krathwohl şi Bloom privind învăţarea
afectivă. Aceasta a fost elaborată în 1970, după câţiva ani de studii:
a) receptarea valorii;
b) răspunsul afectiv;
c) valorizarea;
d) organizarea;
e) caracterizarea printr-o valoare.

Învăţarea atitudinilor şi valorilor este mai bine conturată în nucleul educaţiei
morale. În preşcolaritate se sădesc seminţele moralităţii care vor prinde rădăcini
ulterior. Etapele în formarea unui comportament moral sunt: formarea de
obişnuinţe elementare, trezirea conştiinţei morale, formarea atitudinilor etice,
structurarea unor valori şi a idealului moral. Ca modalităţi practice de
implementare a educaţiei morale amintim:
a) încurajarea atitudinilor pozitive, dublat de efortul de reducere a celor

negative;
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b) îndreptarea comportamentului profesorului către crearea unui climat afectiv
pozitiv, stimulativ;

c) respectarea personalităţii elevilor;
d) stabilirea unor relaţii permisive cu copiii care să aibă la bază sinceritatea

cadrului şi potenţialitatea etică a copiilor;
e) asigurarea conexiunilor cu viaţa reală prin apelul făcut la experienţa copiilor,

în special la imaginaţia şi creativitatea lor;
f) racordarea la istorie, literatură, artă.

În ceea ce priveşte modalităţile de evaluare, ele sunt un bun exerciţiu de
valorizare. Constantin Cucoş (2014) recomandă punerea accentului pe:
a) întrebările de valoare (comparare, estimare);
b) promovarea încrederii în opiniile şi judecăţile de valoare ale copiilor, pentru

a se ajunge la respect reciproc în cadrul grupului;
c) utilizarea frecventă a autoevaluării, interevaluării şi evaluării controlate;

educarea copiilor pentru o autoapreciere corectă.

Curriculumul pentru învăţământul preşcolar este structurat pe obiective cadru
şi de referinţă şi se concretizează în cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Curriculumul
pentru educaţia timpurie formează, pe baza atitudinilor, primele valori.
Finalităţile educaţionale ale grădiniţei devin cerinţe ale şcolii primare.

4. Exerciţii axiologice la vârsta preşcolară

Dincolo de predarea-învăţarea-evaluarea conceptelor specifice din Curriculum
preşcolar perspectiva activităţilor specifice din grădiniţă ar trebui lărgită aşa
încât să vizeze necesitatea atingerii finalităţilor educaţiei, dar şi recomandările
Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene privind
competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, cât şi
Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul
al XXI-lea.

Privind astfel spre aceste deziderate şi întorcându-ne spre obiectivele de
referinţă din Curriculum preşcolar observăm că ele pot fi îmbogăţite. Vom
încerca să identificăm în ceea ce urmează acele obiective care pot fi
considerate drept puncte de pornire pentru găsirea altora mai potrivite în
vederea realizării educaţiei axiologice. Pentru acest lucru propunem câteva
exerciţii axiologice la nivelul grupei mari care să răspundă astfel exigenţelor
noastre.

Procesul de infuzare a valorilor la nivel preşcolar se realizează prin transmiterea
de mesaje ce ţin de educaţia axiologică, în aria diferitelor domenii experienţiale.
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Exerciţiile axiologice anticipează/ pregătesc copilul pentru achiziţionarea unor
concepte abstracte din domeniul Educaţiei pentru societate (Curriculum la
decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a), continuat cu
Filosofie pentru copii (Curriculum la decizia şcolii pentru clasa a III-a şi/ sau
a IV-a) – aprobate prin O.M. 4887/ 26.08.2013.

Exerciţiile axiologice acţionează interdisciplinar, incluzând: Domeniul Om şi
societate, respectiv Educaţie pentru societate (DOS1), Domeniul Limbă şi
comunicare (DLC), Domeniul Ştiinţe (DŞ), Domeniul Estetic şi creativ (DEC),
Domeniul Psihomotric (DPM). Aceste demersuri axiologice urmăresc trei
obiective de referinţă, specifice educaţiei timpurii:
1) Identificarea unor valori din textele suport, manifestând disponibilitate.
2) Examinarea consecinţelor unor acţiuni sau comportamente asupra unei
persoane, unui grup sau a mediului înconjurător.
3) Punerea în practică a unor deprinderi de comportament prin comparaţii cu
alte situaţii similare din poveşti cunoscute sau contexte familiare.

Fiecare conţinut abordat are nevoie de trecerea prin cele trei obiective de
referinţă, întrucât asimilarea valorilor (la nivelul de înţelege specific preşcolarului
mare) este un proces în care se urmăresc achiziţii afectiv-atitudinale. Acest
proces presupune trei etape: receptarea valorii, răspunsul afectiv şi valorizarea.
Desigur integrarea valorilor are un caracter potenţial, cu efecte observabile în
timp, însă exerciţiile propun o introducere/ o propedeutică în sfera axiologiei.
Exerciţiile axiologice dau prilej de reflecţie şi pregătesc terenul pentru achiziţiile
ulterioare din ciclul primar.

Astfel, am delimitat spaţiul de plasare a exerciţiilor axiologice în cadrul
domeniilor existente, dar îmbogăţit şi cu alte aspecte. Se va urmări integrarea
personală a copiilor la nivel cognitiv, afectiv şi comportamental, însă toţi
participanţii la acest proces vor fi puşi într-o lumină umană, în armonie cu
propriile valori şi cu realitatea exterioară, cuprinsă, de exemplu, în normele
sociale, în rolurile de viaţă proprii şi ale altora. Prin acest lucru se va urmări
responsabilizarea participanţilor la proces, faţă de ei înşişi şi faţă de comunitatea
în care trăiesc.

5. Conţinuturi ale exerciţiilor axiologice

Educaţia axiologică, în plan educaţional, abordează problema într-o dublă
perspectivă (Cucoş, 2014, p. 117):
 descriptiv – valorificarea acţională a axei desfăşurării valorilor între polul

pozitiv şi negativ;
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 prescriptiv – valorificarea valorilor  pozitive şi cultivarea trăsăturilor pozitive
de caracter.

Educaţia copilului este centrată pe valorificarea şi promovarea valorilor, începând
cu cele general-umane, naţionale şi, desigur, finalizând cu formarea priorităţilor
valorice personale. Aceste trei poziţii ne orientează spre cunoaşterea
particularităţilor de vârstă şi a celor psihoindividuale.

În contextul activităţilor cu preşcolarii putem gestiona o listă de valori prin
raportare la temele şi domeniile experienţiale propuse prin curriculum, potrivit
tabelului de mai jos:

Tabelul 1. Matricea: teme – valori – domenii experienţiale

Domenii experienţiale
Teme curriculare Valori

DLC DŞ DOS DEC DPM

Adevăr  

Bine  

Cinste   

Compasiune   

Curaj  

Datorie   

Dreptate    

Eroism   

Fericire  

Frumos    

Hărnicie  

Libertate   

Prietenie 

Sănătate 

Toleranţă   

 Când/ cum şi de ce se

întâmplă?

 Cum este/ a fost şi va fi aici

pe pământ?

 Cine şi cum planifică/

organizează o activitate?

 Cu ce şi cum exprimăm ceea

ce simţim?

 Ce şi cum vreau să fiu?

Etc.

În alegerea exerciţiilor am ţinut cont de mai multe surse, alcătuind o listă de
peste 80 de valori, adaptate capacităţii de înţelegere a copiilor. Valorile sunt
dihotomice, de sens pozitiv şi negativ, iar exemplele din literatură susţin
polaritatea, ca o caracteristică fundamentală a valorilor.
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Copiii dispun de un instrumentar conceptual care le permite înţelegerea
povestirilor fantastice, a basmelor, ei pot folosi „în mod constant, flexibil şi
uşor cele mai abstracte concepte precum bine/ rău” (Egan, 2007, p. 19).
Deşi există numeroase idei preconcepute în legătură cu faptul că învăţarea la
vârsta preşcolară nu permite achiziţionarea conceptelor abstracte, copiii de
cinci ani pot folosi în mod adecvat concepte precum loialitate sau curaj. Trebuie
să facem diferenţa dintre a defini în mod adecvat un concept abstract şi
abilitatea de a-l folosi în înţelegerea unei poveşti.

Valorile sunt create „într-un timp incert şi de către conştiinţa şi imaginarul
colectiv, cum sunt miturile, basmele, baladele, legendele, înţelepciunile, în
genere valorile morale şi utilitare”. (Ceauşu, 2014, p. 83). Textele literare şi
nonliterare, poveştile, basmele, fabulele, poeziile pentru copii transmit valori,
standarde şi tipare acceptabile de comportament. Selecţia potrivită a textelor
îi ajută pe copii să facă faţă unor posibile tipuri de situaţii, pentru a-i face să
se gândească la abordarea lor, la găsirea soluţiilor, la alte perspective.

De un real ajutor s-au dovedit în practică poveştile terapeutice care reprezintă
o „trusă de prim ajutor” atunci când se observă repetarea unui comportament
care ascunde acceptarea unei valori cu conotaţie negativă. O sursă de exerciţii
axiologice a reprezentat-o colecţia de poveşti vindecătoare pentru copii (Burns,
2011, pp. 91-92) care se pretează la vârsta preşcolară. Revine cadrului didactic
sarcina să armonizeze textele literare potrivit contextului de învăţare, experienţei
copiilor sau valenţelor pe care doreşte să le sublinieze.

În cazul unor lecturi de mai mare întindere se pot găsi alternative de texte
repovestite sau prelucrate de către cadrul didactic. În funcţie de talentul,
imaginaţia, creativitatea cadrului didactic pot fi create exerciţii axiologice pentru
a veni în sprijinul copiilor.

De asemenea, este cunoscut faptul că exerciţiile-dramatizare şi dramatizările
propriu-zise au rol hotărâtor în dezvoltarea cognitivă şi afectiv-atitudinală a
preşcolarilor. Acestea contribuie la dezvoltarea capacităţii de înţelegere a
textelor literare, la îmbogăţirea vocabularului şi la utilizarea corectă a structurilor
gramaticale, precum şi la îmbunătaţirea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor.

Exerciţiile-joc din sfera pedagogiei teatrale lasă libertatea exprimării, se pot
observa reacţii ale celor care interpretează, care ascund sentimente, emoţii,
judecăţi, atitudini. Jocul de rol, de exemplu, propune subiecte familiare, inspirate
din viaţa reală a participanţilor. Prin această metodă se urmăresc obiective
precum: dezvoltarea empatiei şi a capacităţii de înţelegere a opiniilor, a trăirilor,
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a competenţei de a rezolva situaţii problematice dificile. Pe lângă jocul de rol
se pot implementa cu succes improvizaţiile şi exerciţiile pe o temă dată. De
asemenea, utilă în practică poate fi punerea în scenă a noţiunilor de inter-
relaţionare socială pentru ca ulterior să se ajungă la exerciţii pentru formarea
deprinderilor sociale, necesare în atingerea obiectivelor de la Domeniul Om
şi societate.

Tot în sfera pedagogiei teatrale, adaptată vârstei preşcolare, se recomandată
vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, în sala de teatru, acolo unde
găsim „mostre purtătoare de valori, nu în mod didacticist, ci prin propria sa
structură şi oglindire artistică” (Perţea, 2014, p. 273). Valorile-scop urmărite
în procesul instructiv-educativ prin exerciţiile şi jocurile din sfera pedagogiei
teatrale sunt: „observare, concentrare, stimulare, relaxare, atenţie, emoţie,
corporalitate, respiraţie, intonaţie, vorbire, comunicare, imaginaţie, fantezie,
asociere, acţiune şi reacţiune, redare, interpretare-construcţie” (Perţea, 2014,
pp. 294-295). Aceste valori-scop pot fi atinse prin valori-mijloc, care duc la
formarea unor deprinderi, autonomie cognitivă, capacitate de evaluare şi
autoevaluare, reflecţie, cunoaştere de sine etc.

Unul dintre nucleele pedagogiei teatrale, pedagogia prin joc propune un
instrumentar format din exerciţii de relaxare, mişcare, observare, necesar
creării unor condiţii prielnice pentru individ sau grup: stare de linişte interioară,
de eliminare a blocajelor energetice şi de concentrare asupra unui scop
comun. Astfel, pedagogia teatrală rămâne o opţiune pedagogică de bază
pentru că pot fi „educate valori pentru viaţă: cunoaşterea semenilor,
conştientizarea ţinutei corporale, modalităţi de exprimare verbală, încredere
în sine, comportament social” (Perţea, 2014, p. 299). Prin exerciţiile axiologice
se pot acoperi integral nevoile de viaţă cotidiană ale copilului din grădiniţă.

6. Concluzii

Deschiderea profesorului către raportarea sa axiologică, dar şi către o
permanentă evoluţie a sa, este crucială pentru formarea viitoarelor generaţii
de copii. Ceea ce reprezintă o atitudine necesară în abordarea pregătirii şi
implementării exerciţiilor axiologice cu preşcolarii. Prin aceste activităţi copiii
sunt antrenaţi în dezvoltarea gândirii, creativităţii, cu accent pe rezolvarea de
probleme, pentru formarea unui profil dezirabil al viitorului adult. Acesta va trăi
într-o lume dinamică, iar multiculturalitatea în care va fi format acum va duce
la înglobarea valorilor individuale şi a celor specifice unui popor într-o valoare
universală, a întregii umanităţi. Tocmai din acest motiv, pentru a crea premisele
necesare formării conştiinţei universale în propria conştiinţă am propus exerciţii
axiologice pe baza diferitelor texte-suport din literatura pentru copii.
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Rezumat
Urmărind evoluţia disciplinei în timp se observă faptul că multă vreme aceasta
s-a bazat pe metode negative, precum constrângerea şi pedepsele corporale.
Astăzi ideea disciplinei în educaţie este mai mult decât actuală. Din acest
motiv, abordarea acestei chestiuni trebuie realizată de la baza formării ei, şi
anume, din preşcolaritate. Pornind de la definirea conceptului, articolul prezintă
o nouă abordare a disciplinei preşcolarului. Metoda Montessori introduce
modelul de disciplină activă prin plasarea preşcolarului într-un mediu pregătit
conform nevoilor sale, dispunând de libertatea de a-şi alege materialele sub
îndrumarea aparent pasivă a educatorului. Interesul preşcolarului faţă de
materialele special concepute induce concentrarea activă şi spontană, ceea
ce reprezintă primul pas către corectarea deviaţiilor de comportament.
Cuvinte-cheie: disciplină, preşcolar, libertate, normalizare, Montessori.
Abstract
Regarding the evolution of discipline in history it is noticed the fact that it was
based on coercive methods like constraint and corporal punishment.
Nowadays, the matter of discipline in education is in the foreground. Therefore,
approaching this matter must be made from the beginning, from preschool.
Starting from defining the concept, the article presents a new approach for
the discipline of the child. The Montessori methods presents the model of
active discipline by placing the child into a prepared environment according
to his needs, having the freedom to choose his materials under the apparently
passive guidance of the educator. The child’s interest toward the materials
that are especially conceived induces active and spontaneous concentration,
which represents the first step in corecting the behavioural deviations.
Keywords: discipline, preschool, freedom, normalization, Montessori.

1. Definirea conceptului de disciplină

Potrivit Dicţionarului Enciclopedic de Psihologie (1979, p. 407) termenul
„disciplină” se referă la „prezenţa sau absenţa conduitelor de învăţare
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corespunzătoare pentru un subiect dat”. Generalizând, este vorba despre
existenţa unor conduite cerute de regulamentul şcolar.

Dicţionarul de Pedagogie explică termenul drept „o aşteptare care
subordonează comportamentul uman unor scopuri specifice”. (2001, p. 75)
Vorbindu-se despre disciplina şcolară, o disciplină ireproşabilă este răsplătită,
pe când cea opusă este pedepsită. Elevii trebuie să se supună unor măsuri
educative şi de ordine adoptate la nivelul instituţiei. De asemenea, este definită
şi autodisciplina atunci când „omul decide o anumită ordine de viaţă, îşi asumă
şi îndeplineşte un obiectiv”. (ib.)

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române termenul „disciplină” este definit ca
„totalitatea regulilor de comportare şi de ordine obligatorii pentru membrii
unei colectivităţi” sau ca „ordine, spirit de ordine, deprindere cu o ordine strictă”.
(2009, p. 260) Totodată, regăsim adjectivul „disciplinat” drept „cel care se
supune din proprie iniţiativă disciplinei şi ordinii, care manifestă spirit de
disciplină”, iar verbul „a disciplina” se referă la „a (se) obişnui cu spiritul de
disciplină, ordine”. (ib.)

N.K. Krupskaia, în Dicţionarul Pedagogic, vorbeşte despre caracterul activ şi
conştient al disciplinei: „nu înţelegem disciplina în sensul că copiii trebuie să
stea liniştiţi şi să nu facă nici o mişcare. Trebuie s-o înţelegem în sensul că ei
trebuie să lucreze în colectiv, fără să se stingherească unul pe altul”. (1960,
p. 353) Disciplina elevilor este considerată un efect al educaţiei. Este amintit
faptul că disciplina este slăbită prin încălcarea regulilor şi se accentuează
importanţa autocontrolului. Copilul trebuie să înveţe „să se stăpânească”.

Dicţionarul Montessori defineşte termenul „autodisciplină” ca fiind disciplina
prezentă într-o clasă Montessori bine organizată, cu experienţă. Aceasta nu
reprezintă rezultatul pedepselor, recompenselor sau controlului exercitat de
către educator. Sursa ei provine din fiinţa fiecărui individ ce îşi poate controla
propriile acţiuni şi poate lua decizii pozitive privind propriul comportament.
Autodisciplina este strâns legată de dezvoltarea voinţei.

Disciplina activă
Adevărata disciplină este una activă. Această idee este de fapt opusul a ceea
ce promovează şcoala tradiţională, pentru care un individ disciplinat este tăcut
şi imobil. Cum spune Maria Montessori, „este un individ redus la nefiinţă, nu
un individ disciplinat”. (1977, p. 171) Disciplina activă este singura care oferă
personalităţii şansa de a se dezvolta. Maria Montessori consideră că: „Individul
disciplinat este individul stăpân pe el însuşi, putând să dispună de sine atunci
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când doreşte să urmeze o regulă de viaţă pe care şi-a ales-o. El este capabil
să-şi organizeze viaţa şi să urmeze un proiect, este omul îndreptăţit să aspire
la un destin”. (1998, p. 178)

De asemenea, concluzionează că educatorul care susţine libertatea în
educaţie trebuie să încurajeze cooperarea şi să se elibereze el însuşi de
ideile preconcepute ale colectivităţii din care face parte, de birocraţia sistemului,
de rutină, de propriile prejudecăţi.

Vorbind despre disciplină, John Dewey spune că „marea slăbiciune a şcolii
actuale este că se străduieşte să pregătească pe viitorii membri ai ordinii
sociale într-un mediu în care condiţiile spiritului social lipsesc cu desăvârşire”.
(1977, p. 92) El consideră că modul ideal de organizare a disciplinei şcolare
presupune activitate practică în locul absorbţiei de informaţii şi cooperare. În
şcoala în care se aplică aceste principii „nu este linişte. Persoanele de aici
nu sunt preocupate de a menţine anumite poziţii fizice fixe. Ei fac o mulţime
de lucruri şi iată neastâmpărul şi freamătul care rezultă din activitate. Din
executarea lucrurilor într-un mod social şi cooperativ, se naşte o disciplină de
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un fel deosebit… singura disciplină care rezistă este cea obţinută prin viaţa
însăşi”. (p. 93) Aceste spuse întăresc ideea că omul învaţă prin experienţă.

Vorbind despre ceea ce îl pregăteşte pe copil ca viitor membru al societăţii,
Jean Piaget face diferenţa între disciplina exterioară dobândită în urma
constrângerii adultului şi disciplina interioară, a respectului comun şi a
autoguvernării. De asemenea, încurajează ca efortul depus spre constrângere
să fie transferat către cooperare. Piaget consideră că doar o „Şcoală a
Activităţii”, în care copilul lucrează din proprie iniţiativă, va realiza cooperarea
şi democraţia în clasă. (1932, pp. 366-367)

2. Disciplina liberă

„Trebuie unei idei drepte o sută de ani ca să fie descoperită, o sută de ani ca
să fie înţeleasă şi încă o sută de ani ca să fie îndeplinită”.

Otto Ludwig

Urmărind evoluţia disciplinei în timp se poate observa că multă vreme aceasta
s-a bazat pe metode negative. În Antichitate, de exemplu, disciplina se baza
pe constrângere şi pedepse corporale. În cultura grecilor şi romanilor disciplina
se baza, de asemenea, pe aplicarea pedepselor corporale. Totuşi, existau şi
modele de disciplinare bazate pe blândeţe. În Evul Mediu, disciplina în educaţie
era obţinută prin folosirea postului, carcerei, nuielei şi arestului.

 Această atitudine nu avea să dureze o veşnicie deoarece, ulterior, glasurile
celor ce militau pentru restaurarea demnităţii omeneşti aveau să aducă în
prim plan renunţarea la modelele mentale şi educative din trecut. Unul dintre
promotori este Ellen Key, adepta libertăţii absolute. Considerând că „tot secretul
educaţiei este de a nu educa”, pedagoga suedeză continuă concepţiile lui
Rousseau despre natura bună a omului, mergând chiar până la a susţine un
respect aproape religios pentru copil (Manolache, A., 1947). Ellen Key critică
şcoala şi încercarea de a uniformiza copilul prin utilizarea aceloraşi reguli şi
tratamente, în loc să trateze copilul diferenţiat, lăsându-l să se dezvolte
liber.

Problematica educaţiei prin libertate a cunoscut mulţi adepţi, printre care Maria
Montessori în Italia, Jean Ligthard în Olanda, Paul Robin şi Edmond Demolins
în Franţa, Ovide Decroly, în Belgia şi alţii. Această abordare avea să aducă un
nou curent entuziast în care dragostea faţă de copil să primeze, dar reformarea
sistemului nu este o luptă facilă. În ciuda exaltării iniţiale, educatorul revine în
cele din urmă la rutină, înclinând să aleagă în final sistemul de învăţământ cel
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mai comod pentru el. Un dezavantaj îl reprezintă şi faptul că, pornind de la o
înţelegere greşită a libertăţii, educatorul tinde să ofere prea multă libertate
copilului atunci când copilul nu ştie ce să facă cu ea. Din acest motiv, apare
curentul rigorist, care presupune o limitare a libertăţii. Adept al acestui curent
şi opozant al educaţiei libere este Fr. Paulsen, care nu era de acord cu libertatea
copilului, cu indulgenţa oferită lui de către educator, propunând revenirea la
sistemul strict bazat pe trei principii: Învaţă să te supui; Învaţă-te să faci
sforţări; Învaţă-te să te stăpâneşti.

După Emile Durkheim, „disciplina şcolară nu mai este un simplu artificiu
menit să instaureze o pace exterioară, care să permită lecţiei să se desfăşoare
în linişte. Ea trebuie să fie punte de legătură între morala afectuoasă a familiei
şi morala mai severă a vieţii sociale. Disciplina şcolară este viaţa serioasă
care începe” (p.126). În concepţia sa, această disciplină trebuie să se bazeze
pe cunoaşterea şi înţelegerea sufletului copilului şi nu să supună prin
constrângere. Copilul trebuie să simtă autoritatea şi să o respecte nu să se
teamă de ea.

Continuând gândirea lui Emile Durkheim şi urmărind formarea unui individ
împlinit şi desăvârşit, atât intelectual cât şi moral, pedagogul G.G. Antonescu
iniţiază mişcarea disciplinei libere în pedagogia românească. Văzând efectele
nesatisfăcătoare ale şcolii româneşti şi modelul de disciplinare practicat,
definit prin constrângere şi reprimare, profesorul îl critică. În opinia sa, acest
tip de disciplină „subjugă spiritul copilului, fără să-l transforme, şi îl supune
fără să-l convingă”. (Antonescu, p. 513) Constrângerea şi reprimarea pot duce
către o supunere artificială, la ascultare aparentă, fiind metode care nu
consolidează voinţa şi conştiinţa, ci, din contră, generatoare de sentimente
negative. Libertatea însăşi presupune disciplină.

3. Libertatea în educaţie

Vorbind despre libertate ca necesitate nici un individ nu poate deţine libertatea
absolută deoarece trebuie ţinut cont, în acelaşi timp, de libertatea celorlalţi.
Prin urmare, libertatea deţine autoritate în ea însăşi. Ideea de libertate este
dependentă de ideea de autoritate. În privinţa copilului ne referim la „acel tip
de libertate care îi dă posibilitatea să se dezvolte, să evolueze” (Snyders, G.,
1978 , p. 68).

În opinia lui C. Narly, nu există libertate absolută ci doar o libertate relativă,
presupunând o detaşare faţă de autorităţile exterioare. Prin urmare, cu cât
detaşarea este mai mare, cu atât şi libertatea este mai mare. (Narly, 1927)
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De asemenea, consideră că în manifestarea educaţiei este foarte important
ca libertatea să presupună respectarea libertăţii celorlalţi. În acest fel se
produce armonizarea educaţiei. Pentru realizarea unui atare echilibru, educaţia
trebuie „să intervină activ, sprijinind sau înăbuşind anumite porniri sau
manifestări omeneşti”. (ib., p. 168)

Vorbind despre „educaţia nouă” sau „curentul optimist”, Gabriel Albu consideră
că şcoala inhibă individualitatea copiilor printr-o educaţie formală, mecanică,
numind-o „distrugătoare de personalităţi”. Citând-o pe Ellen Key putem spune:
„a trata pe copii – încă de la vârsta de 2-3 ani în grădiniţele de copii – ca pe o
turmă, care face aceeaşi muncă după acelaşi plan, nu înseamnă a educa
oameni, ci numere”. Rezultatul unei asemenea abordări este „omul lipsit de
încredere în sine, sclav al mediului în care trăieşte, ascultând mai mult de
opinia publică decât de propria lui conştiinţă, pe scurt, un om lipsit de
personalitate”. (Albu, 1998, p. 51) Doar o educaţie condusă de însuşirile
individuale ale copilului este soluţia educării omului. G.G. Antonescu, conchide
că „disciplina prin libertate se obţine mai greu decât disciplina prin
constrângere”.

O puternică asemănare cu viziunea Mariei Montessori privind concentrarea
copilului se regăseşte în aceeaşi lucrare vorbind despre „metoda activă”: „Când
educatorul întâlneşte la copil o anumită activitate în care se mobilizează cu
tot sufletul, să se bucure de ea ca de o comoară şi să se ferească de a o
ucide prin intervenţia sa sau prin tendinţa de uniformizare. Activitatea spontană
aleasă de copil, nu cea impusă din afară să fie preţuită în chip deosebit”
(Antonescu, p. 57).

Este prezentată o definiţie a ceea ce presupune respectarea copilului,
„încurajarea şi stimularea creşterii şi dezvoltării lui… încurajarea şi susţinerea
unicităţii sale. Pe scurt, educarea lui în libertate” (ib., p. 66). În susţinerea
punctului său de vedere, autorul aminteşte de „embrionul spiritual” prezent în
gândirea Mariei Montessori, făcând referire la mintea copilului, care, în funcţie
de condiţiile în care se dezvoltă, poate deveni „un sfânt sau un demon, o stea
sau un biet fir de nisip”.

Idealul şcolii tradiţionale este axat mai mult pe promovarea examenelor,
concursurilor decât pe pregătirea copilului pentru viaţă: „Copilul aleargă solitar
pentru a-şi putea asigura succesul”. (Albu, 1998, p. 152) Învăţământul actual
nu încurajează libertatea în educaţie, atât prin susţinerea spiritului competitiv
şcolar, cât şi prin prezenţa birocraţiei şi rutinei. Copilul este considerat un vas
care trebuie umplut cu informaţii deţinute de puterea absolută, de educator, şi
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este oprit din a se dezvolta pe sine însuşi. „Încurajând, de cele mai multe ori,
supunerea, docilitatea, reproducerea mecanică, pasivitatea, şcoala actuală
nu asigură condiţiile afirmării autonomiei”. (ib.) O şcoală veritabilă nu poate
refuza libertatea copilului.

4. Metoda Montessori

 Secolul XX, numit sugestiv „Secolul copilului” de către scriitoarea de origine
suedeză Ellen Key, se deschide cu reacţii puternice contra şcolii şi educaţiei
tradiţionale. Cartea sa a cunoscut un larg răsunet deoarece a coincis cu
împrejurarea în care un nou sistem de educaţie era necesar. Pedagoga
suedeză combate uniformitatea sistemului vechi şi înclinaţia de stopare a
naturii şi potenţialului copilului. Ellen Key şi L.N. Tolstoi sunt reprezentanţii
de seamă ai educaţiei libere, educaţie ce nu permite intervenţia directă a
educatorului. Prin concepţiile lor pedagogice, aceştia au deschis calea
„educaţiei noi” (Montessori, 2006, p. 21). Noua concepţie, centrată pe copil, a
fost reprezentată în primul deceniu al secolului XX prin aportul unor pedagogi
precum John Dewey, Maria Montessori, Édouard Claparéde şi Ovide Decroly.
Alături de ultimii doi pedagogi prezentaţi, Maria Montessori a fost medic.
Completându-şi studiile medicale, a fost preocupată de lucrul cu copiii cu
deficienţe mintale. De aceea, în munca sa a aplicat, pe lângă metodele
medicale, şi metodele pedagogice. Acest lucru a făcut ca, în cadrul examinărilor
naţionale, rezultatele copiilor cu care a lucrat să fie mai mari decât ale copiilor
normali. Acest fenomen a stimulat-o în aflarea adevăratului potenţial al copilului.
Pornind de aici, în 1907 a urmat un alt experiment, în Italia, cartierul San
Lorenzo. Lucrând cu aproximativ 60 de copii cu vârste cuprinse între 2,5 şi 6
ani, a obţinut rezultate remarcabile ce i-au adus prestigiul în întreaga lume.

Una dintre criticile aduse şcolii tradiţionale era caracterul exterior al cercetărilor
experimentale, referindu-se la faptul că măsurătorile surprindeau doar
aspectele exterioare ale copilului. Maria Montessori propunea în locul acestora
observarea copilului în libertate, considerând că poate fi cunoscut doar în
libertate. Libertatea ajunge în acest mod metodă de educaţie. Pedagoga din
Italia aduce un element nou şi anume pregătirea unui mediu propice dezvoltării
copilului şi manifestării acestuia în libertate. (O’Donnel, 2007)

Specificul metodei Montessori
Introducând ideea de „perioadă sensibilă”, folosită pentru prima dată la fiinţe
umane, Maria Montessori o defineşte ca fiind una de sensibilitate extraordinară
în care copilul îşi satisface anumite nevoi. Obstacolul din calea acestor
perioade conduce către înăbuşirea dezvoltării şi „atrofierea spiritului”. În gândirea
montessoriană, sarcina educatorului este de a pregăti ambianţa necesară
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dezvoltării copilului, de conectare a copilului cu mediul, de observare a
comportamentului său, de neintervenţie directă ci doar de îndrumare. În acest
sens a folosit foarte mult metoda experimentului pentru cunoaşterea copilului.
Ocupându-se de perioada de vârstă cuprinsă între 0 şi 6 ani, a dezvoltat un
material didactic senzorial, corespunzător fiecărui simţ, materiale de „viaţă
practică” ce ajută copilul să poarte de grijă mediului şi propriei persoane,
materiale de matematică şi materiale de limbaj.

Materialele folosite de Maria Montessori sunt prezentate fiecărui copil,
individual, prin demonstrare, evitându-se folosirea cuvintelor. Scopul materialelor
de viaţă practică, folosindu-se obiecte create pe dimensiunea copiilor, este
să ajute la coordonarea mişcărilor copiilor atunci când ei mătură sau spală
podeaua, când îngrijeasc animalele şi plantele, când pregătesc mâncarea
sau când aşază masa. Astfel, învaţă să devină conştienţi de prezenţa celorlalţi
şi să îi trateze cu politeţe. (O’Donnel, 2007) Materialele senzoriale pun accentul
pe importanţa educării simţurilor în procesul de învăţare, lucru ce fusese total
neglijat până atunci.

Până la Maria Montessori, relaţiile sociale dintre educator şi copil erau diferite.
Educatorul era considerat superior copilului şi prin acest statut avea dreptul
să îl domine. În clasele Montessori copiii învaţă singuri şi, prin urmare, nu au
nevoie de educator decât ca sprijin în dobândirea independenţei lor. Educatoarea
nu este cea care predă ci doar cea care ajută copilul să cunoască mediul în
care se află. Copilul este cel care îşi alege singur activitatea, lucrând singur
cu materialele care îi trezesc interesul.

O altă idee fundamentală în pedagogia Mariei Montessori este referirea la
activitatea copilului ca „lucru/ muncă”. În experienţele sale, a oferit copiilor
jucăriile vremii şi a avut surpriza că, în cele din urmă, aceştia renunţau la ele
în favoarea materialelor. Spunând că „mâna este instrumentul inteligenţei”,
Montessori oferea copiilor materiale ce angajau mâna ajutând astfel
dezvoltarea inteligenţei.

Câţiva psihologi ai vremii au criticat ideea lucrului individual în clasele
Montessori invocând apariţia egocentrismului infantil. Teoria ei se bazează
pe faptul că fiecare copil are nevoie să se dezvolte întâi pe sine însuşi, să
lucreze singur cu materialul liber ales pentru a ajunge la mult dorita concentrare
ce îl ajută să fie împăcat, fericit. Există şi materiale ce încurajează cooperarea,
tocmai de aceea grupele sunt formate din vârste mixte (0-3 ani; 3-6 ani).
Adevărata colaborare apare după vârsta de 6 ani, când copiii sunt încurajaţi
să realizeze împreună diferite proiecte.
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Observarea privind dezvoltarea copilului nu a fost utilizată de Maria Montessori
pentru prima dată în lume. Dar prin modul său de a observa, Montessori a
descoperit modalităţi de a ajuta dezvoltarea copilului. Ea a fost, într-adevăr,
primul pedagog care a efectuat observări pe copii activi, liberi în mediu, fiecare
lucrând cu un material ales, fără o anumită limită de timp. În opinia Mariei
Montessori, observarea copiilor în şcolile publice reprezintă un fenomen trist
deoarece aceştia erau „precum nişte fluturi imobili prinşi cu acul în insectar”.
(O’Donnel, 2007, p. 15)

5. Disciplină şi libertate

5.1. Normalizarea
În filozofia Montessori scopul final al educaţiei copilului poartă denumirea de
„normalizare”. Aceasta reprezintă o dezvoltare normală, are următoarele
caracteristici: interes pentru lucru, ataşament pentru realitatea înconjurătoare,
preferinţă pentru linişte şi activităţi individuale. Un copil normalizat este mai
fericit, mai entuziast, generos şi dornic să ajute. (Montessori, 2015, p. 105)
Dicţionarul Montessori spune că atunci când copiii sunt capabili în mod repetat
să experimenteze perioade de concentrare spontană asupra unui material
ales în mod liber vor manifesta caracteristicile unei dezvoltări normale. Aceştia
aleg să lucreze în mod constructiv iar rezultatele lor demonstrează nivelul de
dezvoltare.

Normalizarea apare în momentul în care copilul se poate concentra asupra
lucrului întreprins. Rolul adultului în acest caz nu este decât de ghid deoarece
copilul este singurul care ajunge la acest stadiu de normalizare, urmându-şi
liniştit traseul. Trecerea de la un stadiu la altul presupune mult exerciţiu cu
obiecte reale, concrete, exerciţiu însoţit de concentrare. (Montessori, 1977)

Normalizarea se realizează atunci când copilul are un mediu pregătit, plin de
interes şi bogat în alternative de activitate, de unde să poată alege şi lucra. În
alegerea sa, copilul este liber de orice control al adultului.

Libertatea este adeseori greşit înţeleasă, ca o eliminare a consecinţelor. Însă,
a lăsa copilul să facă doar ceea ce vrea reprezintă trădarea ideii de libertate.
Rezultatul în acest caz este dat de copii dezordonaţi deoarece ordinea le-a
fost impusă, copii leneşi deoarece au fost forţaţi să lucreze, copii neascultători
deoarece au fost forţaţi să asculte. Adevărata libertate este câştigarea
dezvoltării active, a construirii personalităţii prin efort şi experienţe personale.
Acesta este un traseu lung pe care copilul trebuie să îl parcurgă în drumul
său către maturitate.
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Normalizarea apare prin concentrarea pe un lucru. De aceea, este foarte
important ca pentru activitate educatorul să ofere motive care să capteze
atenţia copilului. (ib., p. 287)

5.2. Caracteristicile normalizării
Printre caracteristicile unui copil normalizat se numără dragostea de ordine,
dorinţa de lucru şi concentrarea profundă şi spontană. Ordinea este foarte
importantă pentru intelect, oferind în acelaşi timp orientare şi siguranţă; dorinţă
de lucru – Maria Montessori numeşte „lucru” orice activitate care îl ajută pe
copil să îşi creeze propria persoană şi din respect faţă de activitatea în care
este angrenat; concentrare profundă şi spontană – după activitatea aleasă
din proprie iniţiativă urmează concentrarea, care uneori este atât de profundă
încât nimic din mediu nu l-ar influenţa. Concentrarea aceasta nu poate fi
forţată ci vine de la sine. O altă caracteristică a copilului normalizat este
ataşamentul faţă de realitate. În primii ani de viaţă este foarte important ca
micuţul să cunoască întâi mediul în care trăieşte pentru ca mai târziu să
intervină imaginaţia. Din dorinţa de a se cufunda instinctiv în activitate copilul
se retrage şi simte nevoia să lucreze în linişte şi singur. Instinctul de posesiune
se diminuează lăsând loc dorinţei de a împărtăşi şi de a ajuta. După toate
acestea urmează ascultarea mult căutată şi greu dobândită, autodisciplina,
independenţa, iniţiativa şi veselia. În concluzie, concentrarea este cheia către
sufletul copilului. (Standing, 1998)

De la apariţia metodei până la dispariţia Mariei Montessori, modul de lucru al
copiilor în clasele Montessori a fost verificat în cele mai diferite părţi ale lumii,
iar rezultatele au fost aceleaşi. Copiii cărora li s-a oferit ocazia să lucreze în
medii special pregătite, care să le permită să desfăşoare activităţi în ordine şi
libertate, au manifestat apetenţă pentru „normalizare”. Acest aspect apare în
mod spontan după o perioadă de profundă concentrare asupra unei activităţi.
Educatoarea are rolul de a pune copilul în contact cu diferite modalităţi de
acţiune cu scop şi, de îndată ce copilul îşi găseşte activitatea preferată, un
anumit „ceva” iese la iveală din interiorul lor, atras de activitatea exterioară.
Astfel, copilul devine absorbit şi, prin urmare, repetă activitatea în mod activ,
de câte ori are nevoie. (Montessori, 2006)

În viziunea Mariei Montessori fiinţa umană reprezintă un tot unitar care se
dezvoltă iniţial separat, pentru ca, ulterior, toate părţile personalităţii să devină
integrate. Dar în cazul în care integrarea cunoaşte condiţii externe ce o
împiedică, atunci dezvoltarea este inegală. Rezultă o „mână care se mişcă
fără ţintă; mintea rătăceşte departe de realitate; limbajul se concentrează
asupra propriei rezonanţe; corpul se mişcă cu stângăcie. Iar aceste energii
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separate, negăsind nimic care să le satisfacă, dau naştere unor combinaţii
nenumărate de moduri de creştere deviate şi deficitare, care devin surse de
conflicte şi disperare”. (ib., p. 191)

Doar un mediu ce „vrăjeşte” copilul îl poate ajuta să îşi corecteze deviaţiile
personalităţii. Normalizarea reprezintă „unicul şi cel mai important rezultat al
întregii noastre munci”. Numeroase şcoli au încercat să adopte o nouă abordare
în dezvoltarea copilului prin plasarea lui, dintr-o dată, într-un mediu liber. Din
păcate, noţiunea de libertate, fiind înţeleasă într-un mod mult prea general, a
condus la un rezultat nefavorabil. Renunţarea bruscă la aplicarea corecţiilor şi
la supunerea faţă de autoritate presupune doar eliminarea constrângerilor. „A
lăsa copilul să facă ce îi place, când el nu şi-a dezvoltat încă nici o putere de
control, înseamnă a trăda ideea de libertate”. (ib., p. 193)

Calea către normalizare este trasată de concentrarea pe activitate. De aceea,
rolul educatorului este să creeze „motive pentru activitate” foarte adaptate
intereselor copilului astfel încât să îi inducă o atenţie sporită. Rezultatul depinde
foarte mult de folosirea obiectelor pentru scopurile pentru care au fost create.
Acest lucru facilitează dezvoltarea „ordinii mentale” a copilului. În funcţie de
modul de utilizare a obiectelor, adică într-un mod precis şi atent, copilul e
condus către o mai bună coordonare a mişcărilor. Montessori realizează
distincţia între „concentrare” şi „ocupaţie”. Cea din urmă se referă la modul în
care copilul trece indiferent de la un material la altul. Chiar modul corect de a
folosi materialul nu conduce către corectarea defectelor. În clasele Montessori,
momentul apariţiei concentrării reprezintă un punct de plecare după care
„libertatea de acţiune consolidează şi dezvoltă personalitatea”. (ib., p. 194)
Prin urmare, activitatea liber aleasă devine un mod de a trăi. Pentru a
preîntâmpina această dezvoltare este necesară organizarea „unei lumi a
interesului progresiv”. Fiecare material ales în mod liber de către copil trebuie
să deschidă poarta către o nouă activitate care să satisfacă nevoile sale
interioare.

„Este important să dai munca potrivită. Mintea are nevoie să lucreze în continuu.
Dezvoltarea spirituală înseamnă s-o ţii mereu ocupată cu sarcini sănătoase.
Răul intră în mintea leneşă”. (ib., p. 195)

5.3. Adultul – obstacol sau sprijin în dezvoltare?
În clasa Montessori cu experienţă domneşte o disciplină activă. Copiii
lucrează. După spusele unora, par nişte „senatori în adunare”. „Copii de la
trei la şapte ani, fiecare atent la lucrul lui: unii fac exerciţii pentru simţuri, alţii
exerciţii de aritmetică; unii pipăie litere, alţii desenează, alţii încheie nasturi,
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alţii şterg praful, unii stau la o masă, alţii la un covoraş…”. (Montessori, 1977,
p. 279). Acest tip de disciplină nu se poate obţine niciodată prin intermediul
poruncilor sau altor metode disciplinare cunoscute în general. Reproşurile,
discursurile menite să convingă, ameninţările pot fi eficiente pe termen scurt
dar pe termen lung devin inutile. Veşnicul îndemn „Stai locului, fii cuminte!” nu
lămureşte copilul. El nu reprezintă un adult ce îşi poate controla mişcările
după voia celorlalţi. Copilul are nevoie să înveţe să îşi coordoneze mişcările.
Într-o activitate, copilul îşi antrenează nu doar muşchii, ci şi mintea. Indisciplina
musculară specifică vârstei se corectează prin exerciţii. În momentul în care
mişcările copilului sunt exercitate cu scop, acestea nu mai sunt necoordonate.
Mijlocul prin care se atinge această dezvoltare interioară este „munca/ lucrul”
(ib., pp. 282-283).

Mişcarea în dezordine aduce oboseală şi atrofiere dar mişcarea în ordine
aduce repaus şi dezvoltare. Mişcarea inteligentă, mişcarea cu scop înmulţeşte
puterile copilului. De foarte multe ori, copilul nu este înţeles de către adulţi.
Mintea adultului funcţionează diferit faţă de cea a copilului. Adultul urmăreşte
împlinirea scopului propus, copilul savurează procesul ce îl conduce către
scop. Copilul cunoaşte bucurie atunci când se spală mai mult decât atunci
când este curat, este interesat mai degrabă de acţiunea de a se îmbrăca
decât de a fi îmbrăcat. Procesul reprezintă formarea sa. (ib., p. 284) Şi pentru
a completa procesul de învăţare, copilului îi place să repete la nesfârşit ceea
ce îl interesează. „Repetiţia este exerciţiul ce dezvoltă viaţa”. În mod specific,
copilul (în special, de până la 3 ani) întreprinde activităţile cu încetineală şi cu
multă răbdare. Din acest motiv, adultul, care poate întreprinde respectiva
mişcare cu uşurinţă, se „substituie” copilului, făcându-i în acest mod, un
mare rău. Copilul simte acest rău şi se revoltă, acţionând sub forma crizelor
de nervi sau tantrumuri. Respingerea şi mult folositul „Nu pune mâna!” îl conduc
pe copil către o risipă de energie nervoasă. (ib., p. 288)

Într-unul din cursurile sale susţinute în Londra, în 1946, Maria Montessori
spunea că deviaţiile copiilor au două surse: înfometare mentală (engl. mental
starvation) şi lipsa activităţii. Mintea copilului nu este un vas gol ce trebuie
umplut, aşa cum s-a crezut multă vreme. Copiii pot suferi de mental starvation
dacă nu li se oferă informaţiile de care au nevoie. Copiii învaţă prin experienţa
în mediu. Un mediu pasiv, ce nu oferă activităţi interesante, conduce către
apariţia unor comportamente neadecvate. Dacă adultul interzice copilului să
se mişte în voie sau să atingă obiectele din mediu atunci devine el însuşi
obstacol în calea dezvoltării naturale a copilului. (Montessori, M., 2012, p.
214)
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Comportamentele neadecvate nu pot fi corectate prin intervenţia directă a
adultului, prin pedepse şi nici chiar prin recompense. Singura modalitate de
corectare a acestor comportamente este plasarea copilului într-un mediu ce
nu-i împiedică activitatea creativă. Copilul are nevoie de libertate şi relaxare
faţă de intervenţia continuă din partea adultului. El trebuie să se dezvolte prin
propria sa activitate. Activitatea exterioară conduce către activitate interioară.
Caracterul copilului începe să se dezvolte după apariţia concentrării. Prin
intermediul concentrării, caracterele capricioase, distructive, incapabile de
atenţie se angajează în activitate cu interes, cu atenţie, cu bucurie, cu pace.
(ib., pp. 218-219) Lipsa activităţii conduce către o serie de activităţi pasive
care nu sunt considerate deviaţii din punct de vedere social, precum
ataşamentul excesiv, fantazare. Acestea sunt corectate la rândul lor prin
intermediul concentrării.

Şcoala tradiţională are nevoie de o nouă abordare a copilului, de o nouă viziune
privind disciplinarea copilului. Este necesară plasarea lui într-un mediu ce
depăşeşte noţiunile de bine şi de rău. Copilul trebuie văzut în esenţa sa, cu
nevoile şi interesele sale, acceptat pentru ceea ce este şi sprijinit în drumul
către crearea propriei persoane.
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Abstract
This article aims to present an overview of the theoretical framework of the
career orientation programmes in the higher education in The Netherlands in
general, and exemplify it, by presenting the structure and implementation of
one of these programmes that is implemented in an Applied Sciences
University, in particular.
Keywords: SCP (Student Career Planning), PDP (Personal Development
Planning).
Rezumat
Articolul prezintă o sinteză a cadrului teoretic al programelor de orientare a
carierei în învăţământul superior din Olanda, în general, şi îl exemplifică, prin
prezentarea unei structuri şi prin implementarea unuia dintre aceste programe
la nivelul Universităţii de Ştiinţe Aplicate, în particular.
Cuvinte-cheie: SCP (Planificarea carierei studenţilor), PDP (Planificarea
dezvoltării personale).

1. Introduction

The Netherlands is one of the countries that introduced a career orientation
programme in the higher education, with a personal coach that assists the
student towards perusing his/her desired career (Goga, 2015). Higher
education in the Netherlands plays an important role in the society, because
universities lay the foundation for the socalled ‘educated citizenship’ and fulfills
a threefold role: qualification for a certain job; selection for certain job positions;
and a social function reflected in norms and values needed for a proper
functioning in the society (Onderwijsraad, 2008). According to the definition
given by the Dutch Higher education and Research Act, article 3.1 line 4,
these institutions of higher education are the place where students are initiated
and trained to gain the necessary competences and knowledge in order to
later perform the advanced and specialised professions in the society. In their
report of 2005, the Dutch Ministry of Economy announced their intention to
reach a 50% rate of highly educated individuals amidst the young population.
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In order to achieve this plan, the Ministry Advisory Board for Education (2004a,
2005d, 2006b, 2005c, 2007c, 2007a) advises to focus more on ‘optimising
and improving the first period in the higher education’. A key element in this
process is the Student Career Planning or the Personal Development
Programme, which are to be introduced from the very beginning in the first
year, in order to help students adapt and bind with their new learning
environment, and help them adjust to the requirements of the programme.
Offering support and coaching to the first year student is essential, since it
has been shown in many studies (Kausar, 2010, Rabbani et al, 2014) that the
first year could be the most difficult and stressful for many students.

Counselling and coaching students in the Netherlands has a tradition of almost
50 years, and it has gone through a transformation from a source of „offering
information”, to an effective „communication with the student” approach.
Research (Kuijpers, 2003; Kuijpers en Meijers, 2008b, 2009; Mittendorff, Van
der Donk & Gellevrij, 2012) has shown that the programme needs improvement
and Mittendorff (2014) claims that the student’s study success is correlated
with an effective Student Career Coaching, where the main actors are the
student and the coach who, on his turn, is assisted by the rest of the team
and the supportive organs, like the student counsellor.

In her study, Mittendorff (2014) identified the three main elements of the student
career coaching programme. The first one is „coaching for study progress
and success”, where the student is proactively coached and assisted to
become successful at school, with a focus on: how to learn effectively, how to
cope with the study load and requirements of the programme, how to look for
solutions when solving problems, how to plan properly, so that he/ she achieves
the educational goals proposed. An important aspect here is the motivational
one, where the coach may play an important role, but ultimately, it is the
student’s responsibility to remain motivated and committed in a responsible
way. The second element, is the „coaching for career development”, which
implies coaching and guiding the student towards his/her future job. At this
stage, the coach plays an important role, for he/ she helps the student discover
and develop the necessary skills for his/her future profession. The coach at
this stage might choose to make the student think and reflect on his skills
and fitness for a certain position, and also think if his skills and talents are
suitable for that particular field. The coach remains a motivational tool, that
steers the student in exploring, researching, discovering, learning and
developing the necessary skills for his/ her future career. And ultimately, the
third element is „coaching for the professional development”, where the
students are encouraged to reflect and practice specific competences of the
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future profession with a special focus on norms, values and ethics.

How Mittendorff (2014) structured the student career coaching programme is,
of course, an ideal model but in reality it has limitations. Because of their own
nature, the SCP and the PDP have to deal with the personal aspects of the
student, who is a person with qualities, flaws and limitations, and so is the
coach, too. In some cases, the personal issues of the student are beyond
the coach’s expertise, and then, a student counsellor has to be involved, and
in some cases a psychologist. Sometimes, the coach him(her)self is not
suitable to fulfill the coaching role, and ultimately there are a multitude of
SCP programmes that differ from university to university, and even coaches
within the same course adopt a different approach (Mittendorff, Den Brok &
Beijaard, 2011). In reality, each course develops its own SCP/PDP programme,
according to their learning goals, competences and their end product profile
they want to instill in the students.

2. A Case study – School of Business, Stenden University of Applied
Sciences

International Applied Business Administration (IABA) and International
Business and Management Studies (IBMS) are two fulltime study programmes
that belong to the School of Business, which is one of the seven schools that
represent Stenden University of Applied Sciences. Stenden’s main branches
are located in the north and east of The Netherlands (Leeuwarden, Emmen,
Groningen, Assen and Meppel) and has campus sites in Thailand, South
Africa, Qatar and Bali. IABA and IBMS are completely taught in English, and
the duration of the programme is of 4 years. The student population is very
diverse, since students from all around the world participate in these
programmes, and the students who graduate from the IABA or IBMS
programmes receive a bachelor degree in Business Administration (Stenden
Hogeschool, 2016). Besides the intensive focus on knowledge and practice,
an important focus is laid on the personal development of the students, which
is comprised in a separate programme called Student Career Planning and/
or Personal Development Programme.

2. 1. Why a student career coaching programme?
The student career coaching programme is an important part of the IABA and
IBMS curriculum, and runs parallel to all other modules (each academic year
consists of four modules/ periods, and one module lasts for 9 weeks). In
contrast to many other subjects, the personal development programmes focus
on the student himself, and not so much on theoretical knowledge specific to
the bachelor programme. This means that students are assisted and coached
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in order to „develop knowledge, attitudes and skills aiming at self-steered
working and learning (reflection on own performance, continuous professional
development) skills, development of (study) career management skills for
own development of competences, and also for their specialisation profile
and future career” (de Leeuw, 2013). Via the student career coaching
programme, students get the opportunity to learn more about themselves,
their group members, their studies and the labour market, which eventually
can help them identify their developmental needs and talents, which will
eventually help them make more educated study and career choices. In addition
to the above mentioned reasons, career coaching contributes to the early
detection of study issues that have a negative impact on the student’s study
progress (Ciff, 2016; Terpstra, 2016).

2.2. How is it organised?
The student career coaching programme is designed to focus on three aspects:
personal development, study career coaching and orientation towards the
future profession. The topics that contribute to these aims are organised and
offered to the students under the form of workshops and lectures in a logical
order, depending on the different stages that students are in during their studies
(Ciff, 2016, Terpstra, 2016).

In the first year, the focus lies on getting to know the university, its facilities
and the way of learning and teaching, getting to know the group members
and the personal coach, planning and organising, working in groups, and
more specifically, creating awareness and understanding of the cultural
diversity in the group, programme and in the world in general. Besides these,
students are encouraged to discover their talents and developmental needs,
by reflecting on their own performance and by using feedback from their group
members and the coach. For the introduction and accommodation of the first
year students, a key role is played by the second year students, who are
actively involved in the Study Start Week activities, when they organise activities
for the new students, give introductions, share tips and experiences with
them. In many cases, senior students are also invited to coach first year
students, too. From our experience, based on the observations we have made,
and from the regular individual coaching interviews with the students, we have
noticed that, ensuring a good start in the beginning, and offering timely and
consistent support during the first year of study, help students perform better,
and reduces the stress they experience. Usually, the accommodation process,
till the student feels familiar with the environment and the course requirements,
takes one semester.
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In their second year, more attention is given to the choices that students can
make during their studies, such as a minor or specialisation, study abroad
and internship. Since the last year of studies and the preparation for the
internship and thesis play an important role, the student career coaching
programme helps students to prepare for this. Special informative workshops
and lectures are organised, during which students are thoroughly informed
about the options they have, and the steps they have to follow; they are given
the opportunity to interview other senior and already graduated students, who
share their experiences with them and give them pieces of advice; guest
lectures with experts in the field are organised; the site is updated and actively
used; Facebook platforms, established especially for the course members,
students and staff, facilitate an easier way to help students connect to each
other and share experiences and help.

When students arrive at the final stage of their studies (third/ fourth year) they
are doing their internship and writing their thesis. This means, that a different
form of coaching is offered, in the sense, that the guidance of the student is
done more individually, by an internship/ thesis coach, and related to the
content of the internship and/ or thesis.

For each semester a so called module book is written, by the coordinator of
the student career coaching programme. This module book contains necessary
information for students (and coaches), such as the weekly programme, the
form of assessment and deadlines, the workload, learning goals, etc. The
module books are available and distributed to the students via an electronic
learning environment. In the paragraphs below, a detailed description of the
approach we use is offered, with a special focus on groups, workshops,
interviews and assessment.

2.3. The Groups
Beginning with their first year of study, students are clustered into student
career coaching groups of 12-16 members. When forming the groups,
nationality and gender of the students are taken into account, for diversity
purposes. Each group has its own coach, who is, in most of the cases, also
one of the teachers of the study programme. The composition of the groups,
as well as the coach of the group, remain the same for the complete academic
year, and, if possible, also for the years after. As a result, the students and the
coach have the best opportunity to get to know each other, and consequently,
coaches are better able to guide students in their personal development
because, most of the times, a personal and confidential student – coach
relationship is established.
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2.4. The Workshops
First of all, a series of three workshops are organised per period (8 weeks). A
characteristic of the workshops is the interaction and exchange of information
amongst the students, guided by the coach, based on before – chosen topics,
that are to be found in the module book, and also on additional literature, that
is made available to all participants via the electronic blackboard in the
beginning of the period. In certain cases, depending on the topic, the students
are given the task to organise the workshop themselves, which results in
hands-on activities organised by students for students.

2.5. The Interviews
The student-coach interviews take place at least once a period. The aim of
the individual coaching interviews is to reflect on, discuss and stimulate
personal and professional development, also to provide study career coaching,
and in certain cases personal assistance. This does not only involve keeping
track of academic achievements and results, but also charting personal
qualities and skills, and seeing how these may be improved further. During
these meetings of personal character, possible obstacles that a student is
facing may be detected, and in case of more complex problems, such as
financial, health issues or other circumstances, that have a negative effect on
the student’s studies, the coach refers the student to a student counselor.

The student counsellor is a specialist whose role and position is well defined
in the organisation. He/ she is specialised in helping students deal with study
difficulties and also personal problems that might influence their academic
achievements, and they are highly cultural sensitive. He/ she can advise the
student on academic problems, study choice problems, personal, health and
financial matters and they are very knowledgeable on educational laws and
regulations (Stenden Hogeschool, 2016). Besides that, the student counsellor
can refer students to other professionals, if necessary.

2.6. The Assessment
The way we observe the personal development and needs of the student is via
the group and individual meetings with the student, and also, from the reflective
Portfolio the student has to produce, based on the topics tackled during the
workshops, meetings, experiences he/ she had in the programme, and
sometimes of experiences of a very personal character. At the end of each
semester, according to the deadline, the student submits his/ her portfolio,
and after that, it is checked by the study coach. It is marked, according to
the assessment criteria, with a sufficient and/or insufficient, and when found
sufficient, the student obtains European Credits (3 per semester in year 1,
and 2 per semester in year 2 and further).
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Coaching for study success and for a good start in the career has been seen
as very important in the higher educational system, and recent research
(Lumley & Wilkinson, 2014) has shown that the skills most managers search
for in freshly graduates are primarily the communication skills, planning and
organising and interpersonal skills. The SCP/ PDP programme enhances the
acquisition of such skills like confidence, persistence, organization,
cooperation and emotional resilience, offering the student the needed
ingredients to achieve in school and prepare for his future career properly
(Ciff, 2016).
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Rezumat
Lucrarea îşi propune să prezinte un opţional care vizează dezvoltarea de
competenţe de comunicare interculturală, dar şi competenţele de comunicare
în limba engleză într-o manieră integrată şi rezultatele acestuia după şase
luni de la implementare. Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă o clasă a XI-a,
specializarea filologie – engleză intensiv, cu un nivel al limbii engleze B1,
conform Cadrului European Comun de Referinţă al Limbilor, dar cu motivaţie
scăzută pentru studiul limbii engleze. Pe lângă dezvoltarea competenţelor de
comunicare interculturală şi a celor de comunicare în limba engleză, cursul
doreşte să faciliteze tranziţia elevilor către nivelul B2, care presupune un grad
mai mare de abstractizare a temelor. Cursul a fost conceput în septembrie
2015 şi este implementat în anul şcolar 2015-2016. Încă de la început, cursul
a avut succes, fiind privit de elevi ca un element de noutate şi o alternativă la
curriculumul clasic, iar după şase luni, rezultatele sunt notabile: elevii sunt
mai implicaţi, iar motivaţia lor a crescut considerabil. Notabil este şi cazul a
trei elevi cu nivelul A2 care au reuşit să îşi amelioreze competenţele de
comunicare în limba engleză, ajungând la nivelul B1, dupa cum arată rezultatele
unui test aplicat dupa trei luni de la implementarea proiectului.
Cuvinte-cheie: CLIL, motivaţie, implicare, competenţe de comunicare.
Abstract
The paper tries to present an optional course designed to develop the students’
intercultural communication competences, but also their competences in
English in an integrated way, and its results after six months. The target
group is represented by a class of philology – intensive English, 11th grade,
and a B1 level, according to the European Framework of Reference for
Languages, but with a low motivation for studying English. Beside developing
competences in English and in intercultural communication, this course also
tries to facilitate the students’ transition to the B2 level, supposing a higher
degree of abstraction. This course was designed in September 2015 and
have been implemented throughout the school year 2015-2016. Since its
beginning  the course was successful, being seen as a novelty and an
alternative to the classical curriculum, and after six months the results are
notable: the students are more involved and their motivation considerably
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increased.  The case of three students is also notable, while they managed
to improve their communication competences, reaching the B1 level, as shown
in the results of a test applied after three months.
Keywords: CLIL, motivation, involvement, communication competences.

1. Context

În anii 1990, când se năşteau primii Homo Zappiens, apare o nouă abordare
în predarea limbilor străine, CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Această abordare presupune o dublă focalizare – pe de o parte pe conţinut,
iar pe de altă parte pe limba care este folosită pentru a învăţa conţinutul.
Coincidenţă sau nu, CLIL şi Homo Zappiens s-au născut în aceeaşi perioadă
şi par să funcţioneze foarte bine împreună. Dar de ce? Să luăm exemplul
mediului virtual: acesta oferă acces la informaţie în toate limbile, dar se poate
observa cu uşurinţă că engleza este limba cea mai des folosită pe internet.
Datorită acestui lucru, competenţele de comunicare în limba engleză se
ameliorează şi se dezvoltă, deoarece elevii intră în contact cu limba într-o
manieră orientată spre informare, concentrându-se pe informaţie (pe ceea ce
au de aflat) şi nu pe limbă propriu-zis. Mai mult, internetul devine un context
real de comunicare, iar informaţia este structurată din perspectiva conţinutului
şi nu a structurilor lingvisice ce pot fi valorificate (Llinares, Morton & Whittaker,
2012).

Aşadar, luând exemplul acesta, am încercat să proiectăm un curs opţional
de comunicare interculturală din perspectivă CLIL, care să dezvolte elevilor
atât competenţe de comunicare interculturală, cât şi competenţele de
comunicare în limba engleză, printr-o abordare integrată a acestora. Totodată,
am încercat să aducem şi un element de noutate în curriculumul actual,
oferind elevilor o alternativă la ora de limba engleză, care să îi motiveze (Ball,
Kelly & Clegg, 2015), dar şi să îi distreze.

2. Date generale despre proiect

Cursul opţional propus doreşte să aducă un element de noutate în clasă –
comunicarea interculturală, abordată într-o manieră CLIL. Elevii vor intra în
contact cu discriminarea, stereotipii – construirea şi deconstruirea lor, vor
aborda diferenţele de vârstă din punct de vedere al interculturalităţii – tinerii şi
bătrânii, văzuţi ca două culturi distincte şi vor vedea cum globalizarea aduce
elemente noi unei culturi, dar distruge o parte din elementele deja existente.
Totodată, acest curs opţional a pornit, pe de o parte, de la nevoia de a dezvolta
elevilor competenţe de comunicare interculturală, atât de necesare într-o
societate expusă globalizării şi migraţiei – atât a persoanelor, cât şi a forţei
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de muncă, iar pe de altă parte a vizat dezvoltarea competenţelor de comunicare
în limba engleză într-o manieră nouă şi eficientă (Zarobe & Catalan, 2009).
Grupul ţintă a fost reprezentat de o clasă – a XI-a – de la Colegiul Naţional „Ion
Luca Caragiale”, din Moreni, jud. Dâmboviţa, specializarea filologie cu predare
intensivă a limbii engleze, 17 fete şi 15 băieţi, majoritatea având nivelul B1,
conform Cadrului European de Referinţă al Limbilor, dar nu foarte motivaţi
pentru a studia această limbă. Proiectul vizează trecerea mai uşoară spre
nivelul B2, introducând teme mai puţin familiare elevilor, crescând şi gradul de
abstractizare al subiectelor abordate.

Proiectul a început în septembrie 2015 şi a presupus câteva etape esenţiale:
 Alegerea tematicii şi bibliografiei (care să ofere atât oportunităţi de

dezvoltare a competenţelor de comunicare interculturală, cât şi ale
competenţelor de comunicare în limba engleză, într-o manieră integrată);

 Obţinerea aprobărilor necesare pentru implementarea opţionalului;
 Derularea proiectului – care pe lângă orele efective a presupus şi evaluarea

proiectului şi obţinerea de feed-back de la elevi;
 Monitorizarea proiectului – s-a realizat prin utilizarea instrumentelor de

evaluare formativă;
 Evaluarea finală ce se va realiza la sfârşitul anului şcolar.

2.1. Instrumente de cercetare
Pentru a observa progresul şi reacţiile elevilor au fost utilizate următoarele
instrumente de cercetare:
 test iniţial, care şi-a propus să măsoare nivelul de achiziţie la limba străină

la începutul anului. Testul a fost calibrat pentru a avea itemi de nivel A2 şi
B1, astfel încât să poată fi stabilite cât mai precis nivelul elevilor pe diversele
componente ale Cadrului Comun şi nevoile de învăţare pe zona proximei
dezvoltări;

 focus grup, care a vizat opiniile elevilor în privinţa motivaţiei pentru învăţarea
englezei, precum şi atitudini faţă de diferenţele culturale;

 grile de observare pentru a nota gradul de implicare al elevilor în sarcini şi
nivelul de comunicare orală;

 teste de progres, calibrate pe nivelurile B1-B2.

2.2. Exemple de activităţi
Acţivităţile propuse au vizat dezvoltarea integrată a competenţelor de
comunicare în limba engleză, dintre care amintim:

Vizionare de film (Invictus)
Scopul acestei activităţi a fost să introducă elevii în tema discriminării, prin
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prezentarea unei abordări neobişnuite asupra temei – albi discriminaţi de
negri, care să creeze o imagine unică şi memorabilă asupra temei discriminării.
Competenţa de limbă dominantă integrată este cea de receptare a mesajelor
orale şi s-a realizat prin vizionarea filmului fără subtitrare, imaginea devenind
astfel un suport pentru înţelegerea mesajului oral.

Articol de ziar – Little Rock Nine
Activitatea a vizat subiectul discriminării şi s-a realizat pe baza unui articol
de ziar despre un caz foarte mediatizat din istoria SUA – Little Rock Nine.
Competenţa de limbă dominantă integrată este cea de înţelegere a mesajelor
scrise şi s-a realizat pe baza unor exerciţii care au verificat această
competenţă într-un mod „mascat”.

Textspeech (interviu cu lingvistul David Crystal)
Activitatea a vizat diferenţele culturale dintre copii şi părinţi, văzute prin prisma
modului în care transmit mesaje scrise. Totodată, a vizat şi limba, ca fenomen
cultural şi evoluţia ei în perspectiva evoluţiei culturale.
Competenţa de limbă dominantă este cea de înţelegere a mesajelor orale,
realizată prin verificarea înţelegerii interviului, dar şi cea de producere a
mesajelor scrise, verificată prin transmiterea de mesaje scrise în limbaj
prescurtat, pe care elevii le-au trimis profesorului folosind aplicaţia Whatsapp.

3. Rezultate

Testul iniţial a indicat în mare parte un nivel A2+ cu anumiţi itemi rezolvaţi pe
nivelul B1. A mai indicat, de asemenea, trei elevi cu un nivel A2. Totodată, la
începutul anului şcolar am aflat prin intermediul focus grupului că motivaţia
elevilor pentru studiul limbii engleze este scăzută, mulţi dintre aceştia asociind
limba engleză cu studiul gramaticii. Nici atitudinea elevilor faţă de diferenţele
culturale nu a fost una îmbucurătoare, fiind construită în jurul unor stereotipii
specifice anumitor culturi.

Proiectul fiind în derulare, vom prezenta rezultatele acestuia după şase luni
de la implementare.

Motivaţia scăzută de la început de an şcolar, după cum am indicat mai sus,
a crescut pe parcursul derulării activităţilor, iar prin intermediul comunicării
interculturale, care a servit drept scop pentru utilizarea limbii în diverse
contexte, elevii sunt mai încrezători să folosească această limbă. În urma
unui focus grup am aflat că elevilor le place această abordare a studiului
limbilor străinte, fiind un element de noutate în ora de limba engleză.
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Implicare. În urma analizării fişelor de observaţie am ajuns la concluzia că
acest curs opţional a ajutat la creşterea gradului de implicare al elevilor. În
acelaşi timp, focalizarea de pe text – ca mijloc de ilustrare a unei structuri,
pe text – ca mijloc de prezentare a conţinutului, a dat sens învăţării şi a creat
un context prielnic pentru învăţare. Un caz particular a fost atunci când am
vizionat filmul Invictus, elevii fiind atât de implicaţi în această activitate, încât
la finalul filmului au început să aclame echipa albilor – echipă discriminată la
început.

Schimbarea atitudinii elevilor cu privire la ora de limba engleză. Dacă la
începutul anului şcolar am găsit o clasă demotivată, care percepea ora de
limba engleză ca pe o oră plictisitoare, dedicată în mare măsură studiului
gramaticii, ulterior atitudinea elevilor s-a schimbat radical. În urma unui interviu,
am aflat că aceştia au descoperit şi o latură interesantă a orei, una axată pe
informaţie şi nu pe structuri gramaticale, o oră în care fiecare îşi poate exprima
punctul de vedere şi în care toată lumea are dreptate. Mai mult, rugaţi să
descrie ora într-un singur cuvânt, majoritatea elevilor au răspuns funny, ceea
ce este contrar atitudinii pe care o aveau cu privire la oră la începutul anului
şcolar.

Ameliorarea competenţelor de comunicare în limba engleză. Aplicând teste
de progres calibrate pe nivelele A2 şi B1 ale CECRL am văzut cum
competenţele de comunicare s-au îmbunătăţit. Trei elevi şi-au ameliorat
competenţele de comunicare în limba engleză, ajungând de la nivelul A2 la
B1, după cum arată un test aplicat la ora de limba engleză după trei luni de la
implementarea proiectului. În ceea ce priveşte comunicarea orală a elevilor,
aceasta s-a îmbunătăţit, elevii folosind limba engleză fără a se concentra
asupra structurilor lingvistice folosite şi într-un mod natural, ceea ce a dus la
creşterea încrederii în sine.

4. Concluzii

După şase luni de la implementare putem concluziona că acest curs opţional
şi-a atins scopul pentru care a fost creat – să dezvolte competenţe de
comunicare interculturală, dar şi competenţe de comunicare în limba engleză
printr-un curs opţional altfel şi într-o manieră motivantă.

Totodată, cursul a adus un element de noutate în ora de limba engleză – o
abordare familiară pentru ei, generaţia Homo Zappiens, prin care accentul
s-a pus pe informare, înt-o manieră orientată spre dezvoltarea competenţelor
de comunicare în limba engleză, limba devenind un instrument care facilitează
accesul la informaţie şi nu informaţia însăşi, exact ca în mediul virtual.
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În acelaşi timp, cursul a reuşit să crească interesul elevilor pentru limba
engleză, prin creşterea gradului de motivaţie, iar activităţile propuse au reuşit
să menţină ridicat gradul de implicare al acestora.

Facilitarea trecerii elevilor spre nivelul B2 a reprezentat un alt obiectiv al
cursului, obţinându-se totodată şi ameliorarea competenţelor de comunicare
în limba engleză. În cele din urmă, cursul a reuşit să aducă în prim-plan
cuvântul fun, fiind un deziderat al oricărei ore şi al oricărui profesor.
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Rezumat
Autoritatea cadrului didactic nu trebuie confundată cu autoritarismul şi nu
trebuie să fie utilizată ca sursă de putere. Autoritatea profesorului trebuie
utilizată ca mijloc de pregătire a autonomiei, a obiectivităţii în interacţiunea
socială, a libertăţii conştiente a tinerilor. În managementul educaţiei se
manifestă o autoritate formală, de poziţie, legitimă, statuată, şi alta funcţională,
de competenţă. Autoritatea formală are efecte negative asupra dezvoltării
elevilor, este generatoare de conflicte psihosociale şi randament scăzut.
Autoritatea formală este acea autoritate care decurge din manifestarea unui
statut socio-profesional, iar cea de competenţă este cea care se manifestă
prin prisma abilităţilor, a priceperilor şi a competenţelor cadrului didactic
dovedite în actul educaţional. În managementul educaţional eficient
funcţionează mai degrabă autoritatea decât puterea, mai degrabă autoritatea
de competenţă decât cea formală. Competenţele didactice, metodologice, de
organizare, de evaluare sunt surse ale autorităţii de competenţă.
Cuvinte-cheie: autoritatea profesorului, autonomia şi responsabilitatea
elevului, autoritate formală, autoritatea de competenţă.
Abstract
The teacher’s authority should not be confused with authoritarianism and
should not be used as a power source. Teacher’s authority should be used as
a means of preparing for autonomy, objectivity in social interaction, freedom
of conscious youth. In education management there is a formal authority and
position, legitimate stated, and a functional competence. Formal authority
has negative effects on the development of pupils and it is generating
psychosocial conflicts and low yield. Formal authority is the authority that
derives from the manifestation of a socio-professional standing, and the
competence-based one is manifested through the skills and competences
of the teacher proven in the educational context. In the efficient educational
management authority based on competence works better than the formal
authority. Sources of the competence-based authority are teaching skills,
methodological, organizational and assessment skills.
Keywords: authority of the teacher, students’ autonomy and accountability,
formal authority, competence-based authority.
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1. Puterea şi autoritatea profesorului

Cadrul didactic îndeplineşte mai multe roluri atât în timpul derulării activităţii
didactice (profesor, consilier, evaluator, planificator), cât şi în relaţiile de la
nivelul instituţiei şcolare (coleg, subaltern/ director, metodist). Pe lângă
activitatea didactică – presupunând diverse activităţi precum planificare,
organizare, conducere, montorizare, control, evaluare –, activitatea cadrului
didactic presupune şi îndrumare, consiliere, supraveghere, rezolvarea
conflictelor, negociere, comunicare cu părinţii. El este manager al clasei de
elevi, fiind responsabil de grupul de elevi pe parcursul activităţii didactice
desfăşurate, iar competenţele lui de a gestiona controlul şi puterea conturează
profilul autorităţii. Controlul în managementul educaţional, atât al instituţiei,
cât şi al procesului educaţional, se realizează prin responsabilitate, autoritate
şi uneori prin manifestarea puterii. Responsabilitatea este dată de datoria,
obligaţia faţă de ceva exterior sau interior personalităţii umane, care determină
autoimpunerea îndeplinirii sarcinilor asumate sau primite. Conducerea este
puternic corelată cu responsabilitatea. Răspunderea implică ceea ce datorezi
cuiva, dar presupune şi recunoaşterea dreptului superiorului ierarhic de a
controla. Autoritatea se corelează cu răspunderea. Autoritatea presupune un
comportament de impunere/ supunere în realizarea scopurilor. În plan
pedagogic, autoritatea şi libertatea sunt interpretate prin prisma responsabilităţii
fiecăruia dintre partenerii educaţionali. Există o autoritate formală, de poziţie,
legitimă, statuată, şi alta funcţională, de competenţă. În managementul
educaţional eficient funcţionează mai degrabă autoritatea decât puterea, mai
degrabă autoritatea de competenţă decât cea formală. Autoritatea profesorului
trebuie utilizată ca mijloc de pregătire a autonomiei, a obiectivităţii în
interacţiunea socială, a libertăţii conştiente a tinerilor. Autoritatea prin
competenţă se caracterizează, la nivelul strategiilor şi al comportamentelor
prin:
 alegerea procedurilor de sprijinire a elevilor în funcţie de particularităţile

acestora;
 utilizarea autoanalizei, autocorectării prin raportare la obiective, expectanţe,

capacităţi şi competenţe;
 antrenare, activizare, responsabilizarea elevilor etc.

Autoritatea nu se va confunda cu limitarea libertăţii, coerciţia, ameninţarea,
constrângerea (fizică/ psihică, directă/ indirectă), nu se reduce la comandă,
ordin, se bazează pe forţa argumentelor raţionale.

Cu toate că pledăm pentru o autoritate prin competenţă, sunt numeroase
cazurile când cadrele didactice apelează mai degrabă la autoritatea formală,
de poziţie, cu toate că se cunosc efectele nedorite ale acesteia. Puterea
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profesorului rezultă din echilibrul autoritate-libertate. Aceasta nu ar trebui să
se manifeste prin constrângere, sancţionare. Puterea profesorului se manifestă
prin sintetizarea celor patru componente (după Wadd K.):
 charisma (capacitatea de a atrage şi de a influenţa oamenii prin propria

personalitate);
 ascendenţa (capacitatea de a obţine controlul asupra unei situaţii prin

simpla prezenţă a persoanei respective);
 puterea intelectuală (puterea expertului, a celui ce ştie);
 resursele de putere (capacitatea unui individ de a organiza elementele

unei activităţi în clasă).

Caracteristicile autorităţii de competenţă reies din afirmaţiile:
 Autoritatea şi libertatea trebuie interpretate prin prisma responsabilităţii

fiecăruia dintre parteneri.
 Autoritatea şi ascultarea constituie mijloace pozitive de pregătire a

autonomiei, a obiectivităţii în interacţiunea socială.
 Autoritatea didactică nu constituie un scop în sine.
 Autoritatea profesorului pregăteşte progresiv autonomia, libertatea

conştientă a elevilor.

Profesorul care manifestă o autoritate prin competenţă funcţională:
 alege cele mai adecvate strategii, proceduri de influenţare şi sprijinire a

elevilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale;
 utilizează evaluarea continuă, autoanaliza, autocorectarea;
 recurge la antrenarea părinţilor, comunităţii;
 apelează la predarea în echipă, la participarea elevilor;
 utilizează autoritatea liderilor informali.

Autoritatea formală este cea care se manifestă implicit datorită diferenţei
de statut dintre elevi şi profesor. Ea are efecte negative asupra dezvoltării
elevilor, este generatoare de conflicte psihosociale şi randament scăzut. Este
acea autoritate care decurge din manifestarea unui statut socio profesional,
care se manifestă prin următoarele comportamente ale cadrului didactic:
profesorul le solicită elevilor atenţie pentru că el este cel ce i domină, le
atrage atenţia că el are puterea prin acordarea de recompense şi pedepse
(ca modalitate de dominare), el este cel ce i va evalua, cel ce are dreptul la
etichetare determinând chiar izolarea unor elevi şi, nu în ultimul rând, el este
singura sursă de cunoaştere, cea mai abilitată şi autorizată în domeniu.

Autoritatea didactică este manifestată direct la nivelul instituţiei şcolare, dar
nu se identifică cu coerciţia, ameninţarea, constrângerea, limitarea libertăţii,
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autoritarismul, abuzul de autoritate, intimidare, teamă, comandă, ordin, forţă,
supunere. Aceste comportamente dau autoritarismul, atât de puţin dorit în
mediul educaţional, ca de altfel în orice domeniu. Toate aceste comportamente
ţin de dorinţa cadrelor didactice de a şi impune punctele de vedere, experienţa,
cunoaşterea, de a domina, a avea dreptate şi putere.

Aceste valori nu trebuie judecate ca fiind greşite, dacă modalităţile de
manifestare nu sunt agresive. Totuşi cadrele didactice ar trebui să ia în
considerare că pot învăţa multe de la elevi, uneori chiar ei pot indica modalitatea
cea mai eficientă de abordare, de comunicare, de conduită. Tipurile de putere
la care poate face apel profesorul în clasa de elevi sunt:
 puterea recompensei (administrarea recompensei pe baza unor standarde

de performanţă);
 puterea coercitivă (de administrare a unor sancţiuni) tinde să promoveze

complianţa la dorinţele liderilor atâta timp cât aceştia sunt prezenţi, dar şi
nesupunere când ei lipsesc; pe de altă parte, puterea coercitivă încurajează
oamenii să respingă liderul;

 puterea legitimă;
 puterea cuvântului;
  puterea socială;
 puterea credinţei;
 puterea compusă;
 puterea de referinţă produce o mai apropiată relaţie între lider şi subalterni,

dar uneori dăunează priceperii conducătorului; ea poate fi însoţită şi de o
mai mare distanţă socială;

 puterea expertă (bazată pe utilizarea competenţei de influenţare), întâlnită
în literatura de specialitate şi sub denumirile puterea expertului, puterea
de competenţă etc. poate promova o mai mare influenţă a conducătorului,
dar ea poate fi şi însoţită de o mai mare distanţă socială;

 puterea carismatică (de influenţare prin forţa caracterului);
 puterea informaţională (datorită posedării de informaţii manageriale

importante în momente de criză, critice, de conflict) se poate dovedi eficientă
în cazul în care liderul prezintă informaţiile într-o formă accesibilă şi
persuasivă, dar aceasta poate cere mult timp şi poate fi nepracticabilă
atunci când este necesară o acţiune promptă. Ar trebui să ne aşteptăm
ca sursele puterii şi eficacitatea lor să varieze în funcţie de rolul funcţional
al liderului şi contextul situaţional în care se află grupul.

Cele mai recomandate, cu efecte educative eficiente sunt cea a recompensei,
fără a exista neapărat un standard de performanţă, fără a i obişnui pe elevi cu
acestea, pentru a încuraja mai degrabă creativitatea decât comportamentele
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aşteptate, cea carismatică, urmate de cea informaţională, de cea expertă şi,
în ultimul rând, cea coercitivă.

Mijloacele specifice de influenţare a elevilor, utilizate în activitatea didactică,
pot fi: explicaţia, convorbirea, dialogul, dezbaterea, problematizarea,
demonstraţia, studiul de caz, exemplul, exerciţiul, jocul, aprobarea,
dezaprobarea, îndemnul, sugestia, sfatul, apelul, dispoziţia, entuziasmarea,
cerinţa, rugămintea, aluzia, ameninţarea, încrederea, ordinul, povaţa, lămurirea,
încurajarea, stimularea, recompensa, perspectiva, modelul, recunoaşterea,
lauda, atribuirea de roluri, premierea, mustrarea, reproşul, observaţia,
indiferenţa, ironia, blamarea, avertismentul, amânarea, etichetarea, pedeapsa,
supravegherea, interdicţia, atenţionarea asupra consecinţelor, evaluarea
criterială, evaluarea reciprocă, autoevaluarea, reflecţia personală, punerea în
diverse situaţii, simularea, organizarea de întreceri, elaborarea de proiecte,
cunoaşterea şi îndepărtarea situaţiilor de blocaj (interese înguste, critică rigidă,
conformism, sentimente de inferioritate, limbaj descurajant, discontinuitate,
nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale, inconsecvenţă, utilizarea
inadecvată a exigenţei) etc. Fiecare modalitate are şi avantaje şi dezavantaje,
unele sunt indicate în situaţiile de recompensare, altele în cele de acordare a
pedepselor.

În interacţiunile educaţionale indicat este ca profesorul să manifeste
comportament empatic. Acesta presupune:
 apropierea de partenerul de comunicare;
 presupune o latură afectiv emoţională;
 presupune înţelegerea stării şi comportamentului celuilalt;
 are o componentă motivaţional-acţională;
 se dobândeşte prin cultură psihologică şi experienţă specifică;
 se poate transforma în competenţă prin antrenament, prin autoformare.

2. Libertatea elevului

Libertatea nu se confundă cu neparticipare, ascultare, dependenţă, ea
reprezintă o condiţie de care se bucură orice individ, în sens pedagogic.
Libertatea elevului se manifestă, în plan educaţional, prin autonomie,
creativitate, cooperare, comunicare, antrenare, participare, manifestare.

Este importantă atitudinea cadrelor didactice în manifestarea libertăţii elevilor.
În funcţie de comportamentele acestora se va manifesta într-un grad mai mic
sau mai mare libertatea elevilor. Stilul de comunicare, atitudinea, stilul de
predare, de ascultare, de evaluare, de îndrumare, de interacţiune, de control,
de consiliere adoptat de educator în relaţiile cu elevii îi vor plasa pe aceştia
într-un spaţiu în care să-şi poată manifesta libertatea.
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Ce este de fapt educaţia? Dacă unii ar spune: „educaţia este un drept necesar,
fără educaţie oamenii nu ar şti să muncească şi nu ar mai putea să îşi câştige
existenţa în societate”, ar fi îndreptăţiţi să facă această afirmaţie. Dar atunci
nu ar avea în vedere scopul final al educaţiei, ci modul cum se desfăşoară
relaţia dintre adulţi şi copii până se ajunge la scopul final. În plus, cum a ajuns
un drept să fie obligaţie? Însăşi această obligaţie poate pune sub semnul
întrebării calitatea întregului proces de educaţie, dacă nu chiar scopul acestuia.

3. Percepţia şi consecinţele autorităţii în relaţiile educaţionale
Elevii au moduri diferite de a percepe şi de a reacţiona la tipurile de autoritate
manifestată de cadrul didactic. Astfel, elevii care interacţionează într-un mediu
autoritar (stil de comunicare, predare/ învăţare/ evaluare, comportamente) au
performanţe ridicate, în special cei care sunt motivaţi şi au rezultate înalte în
mod constant, iar elevii care sunt obişnuiţi cu atitudini, comportamente şi
valori specifice unui mediu democratic dau rezultate înalte când cadrul didactic
manifestă autoritate de competenţă, stil de comunicare relaxat, negociază
cu elevii. Dacă se schimbă stilul de comunicare, comportamentele, valorile şi
tipul autorităţii, rezultatele elevilor se modifică, iar performanţele scad în ambele
cazuri. Autoritatea de competenţă are consecinţe pozitive cu elevii ce au
performanţe înalte şi este apreciată, solicitată şi antrenată în relaţiile
educaţionale cu elevii motivaţi. Autoritatea formală este mai degrabă acceptată
de toţi elevii şi funcţionează în relaţiile cu elevii care nu sunt motivaţi, dar au
nevoie de un impuls, de elevii cu performanţe medii şi scăzute.

Cu cât vârsta elevilor este mai înaintată, cu atât devin şi ei mai conştienţi de
natura autorităţii şi reacţionează pozitiv la cea de competenţă, recunoscând-o
şi apreciind-o, nemaidorind să intervină autoritatea formală.

4. Metodologia cercetării
Anul – 2015-2016
Locul – Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Ploieşti, jud. Prahova
Persoane implicate în cercetare – 87 elevi, din care 35 fete şi 52 băieţi,

de 17-18 ani (două clase a XI-a)
Obiectiv – să se demonstreze consecinţele manifestării autorităţii de

competenţă şi a celei formale în relaţiile educaţionale, în dezvoltarea şi
performanţele elevilor.

Ipoteze
1. Dacă profesorii manifestă autoritatea formală în relaţiile educaţionale, elevii
nu sunt motivaţi, nu obţin performanţe, nu sunt creativi. 2. Dacă profesorii
manifestă autoritatea de competenţă în relaţiile educaţionale, atunci stima de
sine, încrederea, motivaţia şi creativitatea elevilor este înaltă.
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Metoda – pentru a contura profilul profesorului ideal, a fost aplicată ancheta
pe bază de chestionar, iar pentru a surprinde consecinţele autorităţii de
competenţă şi a celei formale a fost realizat un experiment pe două clase; de
asemenea, tot prin ancheta pe bază de chestionar s-a identificat nivelul
motivaţional al elevilor.

Instrumente – chestionare, grila de analiză a diferenţelor rezultate din
testele de evaluare la română, matematică, informatică la cele două clase.

Aplicând un chestionar prin care sunt solicitate elevilor caracteristicile
(calităţile, competenţele, valorile, comportamentele) profesorului ideal am
realizat profilul acestuia: să accesibilizeze informaţiile, să exemplifice, să
adapteze conţinuturile, să actualizeze informaţiile, să evalueze obiectiv, corect,
pe baza criteriilor ştiinţifice, să experimenteze lucruri noi, să fie pregătit în
domeniul lui, să fie sincer, să inspire încredere, să încurajeze cooperarea etc.

Ajungem la concluzia că autoritatea de competenţă este mai mult dorită de
elevi pentru a se manifesta în relaţiile educaţionale.

Plecând de la ipoteza că elevilor le sunt stimulate creativitatea, motivaţia şi
performanţele intelectuale dacă profesorii manifestă autoritate de competenţă
şi autoritate formală, atunci creativitatea, motivaţia şi performanţele elevilor
rămân la acelaşi nivel sau chiar sunt în scădere. Am efectuat următorul
experiment: am instruit cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Toma N.
Socolescu” din Ploieşti şi timp de o săptămână, în două clase a XI-a, în
paralel, toţi profesorii care au avut ore au manifestat la una din clase autoritate
de competenţă (cu precădere, prin comportamente şi sarcini de lucru care să
încurajeze comunicare, lucrul în echipă, profesorii canalizându-şi activitatea
pe competenţele lor ştiinţifice, în domeniu, metodologice, de evaluator, de
negociator etc., pe responsabilităţile profesorilor). La cealaltă clasă toţi profesorii
au avut comportamente specifice autorităţii formale (au manifestat cu precădere
comportamente, atitudini, valori etc. canalizate pe ordine, disciplină, puterea
şi controlul profesorilor asupra clasei de elevi, discursuri clasice, strategii de
lucru tradiţionale, sarcini de lucru care să încurajeze numai memoria, urmărirea
indicaţiilor profesorilor în rezolvarea sarcinilor de către elevi etc.). Am efectuat
înaintea experimentului, pe toţi elevii ambelor clase, un test de calculare a
nivelului creativităţii (media coeficientului creativităţii pentru clasa la care s-a
aplicat autoritatea formală a fost mai mic decât media coeficientului creativităţii
celeilalte clase, dar diferenţa este nesemnificativă). Nivelul creativităţii s-a
calculat prin identificarea fluidităţii, flexibilităţii şi originalităţii. S-a aplicat un
chestionar de stabilire a nivelului motivaţional (am sesizat un nivel motivaţional
uşor mai crescut la clasa cu autoritatea formală) şi s-au aplicat 3 teste de
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evaluare la română, matematică, informatică, iar media notelor pentru cele
două clase a fost mai ridicată la clasa cu autoritatea de competenţă. După o
săptămână, am aplicat aceleaşi teste ambelor clase şi am constatat că nivelul
creativităţii a rămas acelaşi şi chiar a scăzut la clasa cu autoritatea de
competenţă, şi la cealaltă clasă consecinţele au fost identice în ceea ce
priveşte creativitatea, ceea ce indică fie că timpul a fost prea scurt pentru a
avea o contribuţie semnificativă asupra nivelului creativităţii, fie că alţi factori
au perturbat comportamentele elevilor sau profesorilor.

Rezultatele cercetării
În ceea ce priveşte motivaţia, am înregistrat o foarte uşoară creştere a acesteia
la clasa cu autoritatea de competenţă, dar nici o schimbare la cealaltă clasă.
În acest caz, putem acuza lipsa concentrării, pregătirii şi a interesului cadrelor
didactice către identificarea adevăratelor motivaţii ale elevilor pentru învăţare
şi lipsa orientării comportamentelor, atitudinilor şi valorilor profesorilor către
cele ce-i motivează cu adevărat pe elevi. Acest obiectiv necesită timp, răbdare,
perseverenţă şi mai ales dorinţă din partea profesorilor de a fi pe aceleaşi
coordonate cu elevii în scopul dezvoltării acestora conform cu ceea ce-i
motivează cu adevărat. În ceea ce priveşte performanţele, de asemenea, nu
s-au înregistrat diferenţe semnificative, cu toate acestea amintim că
performanţele clasei cu autoritatea formală au fost mai scăzute decât ale
elevilor de la cealaltă clasă.

Limitele cercetării
Nu putem afirma că tipul autorităţii a influenţat într-un procent semnificativ
creativitatea, motivaţia sau performanţele elevilor, timpul alocat experimentului
fiind prea scurt, observatorul a sesizat că profesorii au interpretat în moduri
diferite rolurile de autoritate formală şi de competenţă pentru că unora le-a
fost mai la îndemână (au fost autentici pentru că aşa sunt ei în realitate, nu
au interpretat rolul, ci şi l-au asumat) un rol sau altul. Unii elevi şi-au dat
seama că sunt actori într-un scenariu şi au avut comportamente artificiale.
Creativitatea şi motivaţia sunt dificil de testat şi calculat.

Concluzii ale cercetării
Oricum, putem afirma că reacţionăm pozitiv la autoritatea de competenţă şi
nu o agreăm prea mult pe cea formală. Depinde de obişnuinţele noastre, de
nivelul de toleranţă faţă de disciplină, obedienţă, nou, schimbare, cât de facil
de suportat este autoritatea de competenţă sau cea formală.

5. Propuneri de îmbunătăţire a relaţiilor educaţionale

Sugestiile vizează introducerea în programele de formare a cadrelor didactice
module/ discipline în care să se formeze/ dezvolte competenţe de utilizare
alternativă a celor două tipuri de autoritate – cu precădere a celei de competenţă,
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competenţe de identificare a celor două tipuri de autoritate, de conştientizare
a tipului autorităţii personale.

O altă propunere este de introducere în grila de observare în inspecţiile şcolare
(grade didactice) a comportamentelor, atitudinilor şi valorilor promovate de
profesor spre a realiza profilul tipului de autoritate manifestată de cadrul didactic,
cu punctaj maxim pentru cele ce se apropie de caracteristicile autorităţii de
competenţă.

Realizarea dezbaterilor în care profesorii să conştientizeze rolul, impactul şi
consecinţele manifestării unui anumit tip de autoritate în relaţiile cu elevii, în
obţinerea unor performanţe înalte.

6. Concluzii

Raportul celor cinci concepte-cheie ale lucrării de faţă – putere, control,
responsabilitate, libertate şi autoritate stă de fapt în perspectiva din care
privim: profesor sau elev (contextul fiind unul educaţional). Dacă abordăm
cadrul didactic, avem nevoie de o analiză a puterii, controlului şi autorităţii (şi
mai ales a strategiilor de manifestare a acestora în relaţiile educaţionale),
dacă avem în vedere elevul, vorbim de multă responsabilitate şi de puţină
libertate.

Pentru a aduce în prim-plan o educaţie autentică ar trebui să acordăm foarte
multă încredere şi libertate elevului, care este singurul capabil să orienteze
relaţiile educaţionale şi scopul educaţiei către nevoile şi aşteptările lui, către
motivaţiile şi responsabilităţile în care se implică singur. Teama şi lipsa
încrederii în copii şi elevi deteriorează de fapt relaţiile cu ei. Ar trebui să fim
mai atenţi la ei, să le lăsăm libertatea de manifestare a emoţiilor, a gândurilor,
a comportamentelor ce sunt fireşti pentru ei, fără a le raporta la standarde
create de adulţi, la judecăţi de valoare (în care doar valorile noastre sunt bune
şi contează) etc., pentru că noi, adulţii, suntem atotştiutori, stăpâni pe un
adevăr şi o ştiinţă relative, pentru că noi avem dreptate, noi avem controlul şi
puterea, pentru că aşa ne convine nouă, dar dacă raporturile s-ar schimba...
nu ne vom mai simţi confortabil. Cât de mult ne interesează să se simtă
confortabil şi copiii noştri în această lume?

Relaţiile cu ei sunt sănătoase dacă au şi ei un cuvânt de spus şi noi îi ascultăm,
dacă împărţim cu ei controlul şi puterea, dacă în comunicarea cu ei măcar
timpul îl împărţim la jumătate, dacă am da valoare ideilor, argumentelor,
percepţiilor lor poate am progresa mult mai repede.
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În formarea iniţială şi cea continuă a cadrelor didactice ar trebui să se insiste
pe formarea şi dezvoltarea, dar mai ales pe manifestarea în relaţiile
educaţionale a comportamentelor autentice bazate pe competenţe
metodologice, organizatorice, de comunicare, de planificare, de management
al clasei de elevi, a situaţiilor de criză, de evaluare, de gestionare a conflictelor,
de gestionare a priorităţilor, timpului şi stresului etc. Pentru a inspira elevilor
încredere, stimă de sine, motivaţie, performanţă, obiectivul în dezvoltarea
relaţiilor educaţionale ar trebui să fie: manifestarea autorităţii de competenţă
cu prioritate.
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Abstract
The current study presents the way an educational institution from Romania
uses certain motivational strategies for primary school students, parents’
perceptions as to the efficiency of these strategies and also teachers’
perspective on the use of motivational strategies in the classroom. The study
took place in a private educational institution from Cluj-Napoca and it presents
data collected from an online questionnaire and from teacher observation
sheets. Therefore, the data collected from two sources indicate the way the
existing motivational strategies are perceived by parents and by the teachers
using them. The main purpose of the study was the investigation of the way
primary school students feel about the following motivational strategies: Golden
Time, Star of the Week and Spectrum Points as well as the perceived
effectiveness of these strategies by parents and primary school teachers
Keywords: motivational strategies, extrinsic and intrinsic motivation,
classroom research, social context, rewards.
Rezumat
Studiul de faţă prezintă modul în care o instituţie de învăţământ din România
foloseşte anumite strategii de motivare a elevilor din clasele primare, percepţia
părinţilor asupra eficienţei utilizării acestor strategii precum şi perspectiva
cadrelor didactice asupra folosirii acestor strategii la clasă. Studiul a avut loc
în cadrul unei instituţii de învăţământ privat din Cluj-Napoca şi prezintă date
culese dintr-un chestionar online, precum şi din fişele de observaţie completate
de cadrele didactice. Astfel, datele culese din cele două surse prezintă modul
în care strategiile de motivare existente la nivelul instituţiei de învăţământ din
studiul de faţă sunt percepute de către părinţii elevilor şi de către cadrele
didactice care le folosesc. Principalul scop al studiului a fost investigarea
modului în care elevii se raportează la strategiile motivaţionale, Ora de Aur,
Star of the Week şi Punctele Spectrum, precum şi identificarea modului în
care aceste strategii sunt percepute de către părinţi şi cadrele didactice.
Cuvinte-cheie: strategii motivaţionale, motivaţia extrinsecă, motivaţia
intrinsecă, contextul social, recompense.
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1. Introduction
This paper focuses on how an educational institution from Romania has
implemented motivational strategies in order to increase student engagement
in school performance and promote good behavior among students.

In our opinion, school plays an important role in student motivation and has
the ability to actively engage students in their academic performance. Therefore,
different aspects of school organization can affect student motivation, such
as school climate, teachers, schedule, students themselves.  Moreover, it is
very likely that what happens in a school affects to a certain extent student
motivation. Loss of motivation can begin at a very young age and therefore
schools should create programs that increase student motivation. Accordingly,
the current study is intended to give a picture of the motivational strategies
implemented in a school based context in order to offer students a better
school experience and to motivate them in their academic performance. The
study focuses on the school environment as a social context in which children
grow and learn but most importantly where students are motivated to internalize
specific behavior based on extrinsic rewards. From this perspective, the study
is likely to bring new insights into how extrinsic rewards have positive outcomes
on students’ behavior and involvement in task performance.
2. Theoretical framework
The distinction between intrinsic and extrinsic types of motivation is not a
recent one and it has been thoroughly discussed in the literature on motivation
(Ryan & Deci, 2000) bringing thus new perspectives in educational research
theories. Therefore, the current study is situated within the theoretical
framework of these two concepts, intrinsic and extrinsic motivation, arguing
considerably that both types of motivation play a different role in children’s
development unfolding according to the social context in which they are used.
Deci&Ryan (1985) distinguished clearly between two different kinds of
motivation, namely intrinsic and extrinsic motivation. According to them,
intrinsic motivation implies doing something which is inherently interesting
and enjoyable whereas extrinsic motivation implies doing something because
it leads to a desired outcome.

It is acknowledged that intrinsic motivation can have very good outcomes for
learning and creativity (Ryan & Stiller, 1991).  On the contrary, extrinsic
motivation was often seen as pale and impoverished (De Charms, 1968)
contrasting powerfully with intrinsic motivation. However, Ryan & Deci (2001)
in the Self-Determination theory, proposed that there are several types of
extrinsic motivation, some of which are truly poor forms of motivation whereas
others represent active forms of extrinsic motivation.
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Ryan & Deci (2001) have presented the Self-Determination theory in order to
make the critical distinction between behaviors that are volitional and
accompanied by the experience of freedom and autonomy - those that emanate
from one’s sense of self - and those that are accompanied by the experience
of pressure and control and are not representative of one’s self. Intrinsically
motivated behaviors, which are performed out of interest and satisfy the innate
psychological needs for competence and autonomy are the prototype of self-
determined behavior. Extrinsically motivated behaviors are those that are
executed because they are instrumental to some separable consequence
and can vary in the extent to which they represent self-determination.
Internalization and integration are the processes through which extrinsically
motivated behaviors become more self-determined.

Ryan & Deci (2001) specified in their review of the studies on motivation that
there are social contextual conditions that support intrinsic motivation and
facilitate internalization and integration of extrinsically motivated tasks. Ryan
& Deci (2001) saw that social contextual conditions that support one’s feelings
of competence, autonomy, and relatedness are the basis for maintaining
intrinsic motivation and for becoming more self-determined with respect to
extrinsic motivation. Cameron, Banko and Pierce (2001) also looked at the
effects of extrinsic rewards offered to children for reading. Their analysis shows
that rewards can be used effectively to enhance interest without disrupting
performance of an activity in a free-choice setting. These findings are given
more importance in light of the fact that the group-design experiments on
rewards and intrinsic motivation were primarily designed to detect detrimental
effects.

The reward contingencies can be viewed as a subset of the many possible
arrangements of the use of reward in everyday life. Rewards can be arranged
to shape performance progressively and to establish interest in activities that
lack initial interest (Bandura, 1986) or to enhance effort and persistence in a
task (Eisenberger, 1992).

According to Ledford, Gerhart and Fang (2013), research does not demonstrate
that incentive plans cannot work due to negative effects on intrinsic motivation.
Motivation is the sum of extrinsic and intrinsic motivation and therefore the
popular claim that rewards undermine intrinsic rewards to such an extent that
rewards fail, is not consistent with research.

Likewise, Lepper (1999) pointed out that over 80% of published studies are
explicitly designed to demonstrate interaction effects, conditions under which
a negative effect of extrinsic rewards on intrinsic motivation is likely to occur
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compared to conditions under which no effect or a positive effect is likely to
occur. Social cues, supervisor behavior, feedback about performance and
organizational climate can help people see rewards as being associated with
increased competence and self-control, thereby increasing intrinsic motivation.
This means that sweeping statements about the negative effect of extrinsic
rewards on intrinsic motivation that are found in popular polemics go far beyond
the evidence.

Consequently, based on the literature review above, extrinsic motivation is
likely to increase performance and this is because rewards tend to increase
total motivation (extrinsic and intrinsic). Negative effects on motivation can be
averted systematically by clearly understanding and avoiding the conditions
that could create a negative effect. We believe that the conditions that could
create a negative effect on intrinsic motivation depend on the social context
in which the rewards are provided. If the reward is appropriately implemented,
it should enhance, rather than undermine, intrinsic motivation, making the
incentive effect much more powerful than if it relies on extrinsic motivation
alone. This shows that contextual factors are at least as important to success
or failure of reward programs as the technical merits of the programs.

Consequently, the current study analyzes its results within the above described
theoretical framework bringing new insights into how the school environment
is the social context of the child and how the values of extrinsic rewards are
likely to be perceived differently within a school social context.

3. Context of the study

The study took place in a private educational institution in Cluj-Napoca focusing
especially on  primary classes (grades 0-4) following the Romanian National
Curriculum. Within the school, primary school teachers have been using three
motivational strategies set up by the school management in 2010. These
motivational strategies are the following:
 The Golden Time strategy is a strategy used for behavior change. At the

end of every week, students who behaved during the week have an extra
hour to spend in school playing different games with their school mates.
On the other hand, students who misbehaved do not have the golden hour
and they have to spend that time reflecting on their behavior during the
week. This strategy is meant to have an effect on students’ behavior from
one week to another. It is by far a strategy that students really enjoy as it
gives them the opportunity to socialize with their school mates and do
different activities they like within the school.
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 The Star of the Week strategy is a cognitive motivational strategy and it
focuses on students collecting reward stars for involvement in task
performance in the classroom. At the end of the week students count the
stars they have received throughout the week and the student with most
stars is awarded the Star of the Week honor.

 The Spectrum Points policy is also considered to be a cognitive
motivational strategy and it implies students collecting points for any extra
work they do outside the classroom but related to any school subjects
they like. This is a biannual motivational strategy as students’ points are
counted only at the end of each semester. There is usually one Spectrum
Points winner per class and that student is given a prize.

These motivational strategies have been used in order to motivate students to
improve their behavior, to enhance competition among students and also to
motivate them to do extra work. Although these motivational strategies
represent forms of extrinsic motivation, it is expected that they promote good
behavior among students and also the intent to further perform well in school
tasks and extra school work.

4. Research methodology

In order to collect data for the current study, we used the following data
collection methods:
 A six-question online survey (five close-ended questions and one open

question) sent to 48 parents which measured the parents’ perception of
the use and effectiveness of school based motivational policies;

 Teachers’ observation sheets on the effectiveness of motivational policies
completed by 6 primary school teachers which measured the effectiveness
of each of the three motivational policies for each individual student and
per class.

Therefore, we combined the online survey, which provided both quantitative
and qualitative data with data from teachers’ observation sheets. These
methods complement one another and give a full picture of the phenomenon
under discussion. We integrated and discussed the results from both sources
in the Results discussion section.

5. Data analysis procedure

The online questionnaire items were written by us based on our experience
with the motivational policies used in this particular institution. The research
sample was formed by 48 parents who completed the online questionnaire.
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Only 17 of them also answered the open-ended question. We used basic
descriptive statistics to analyze the questionnaire data whereas content
analysis was used to analyze the answers to the open ended question.
Following the data processing, common patterns were observed which
represented the basis for the main results of the study. The anonymity of the
participants was ensured and the open answers were coded with numbers.
The Results section shows the main patterns which emerged out of the data
analysis procedure supported by relevant quotes from the participants.

We also used another method of data collection, namely, teachers’
observation sheets which were meant to give an account of teachers’
perceptions as to the effectiveness of motivational policies for the students in
their class. The research sample was formed by 6 primary school teachers.
Therefore, we combined the data from these sources in order to have the
perspectives of both parents and teachers, both of these categories equally
important in the way motivational policies work out for the students in the
institution under study.

This study is based on a mixed methodology, blending traditional data
collection methods, such as the questionnaire method with classroom
research. As Nunan and Bailey (2009) point out, there are several definitions
for classroom research, but basically, it involves doing research in the classroom
about the teaching and learning. In the context of the current study, the
research was about the effectiveness of motivational policies at classroom
level and the extent to which these may or may not inform the teaching and
learning that takes place in the classroom.

The process of data collection took place in June 2016 involving both parents
and teachers at the same time. The questionnaire was sent to all parents in
the research setting and it was available for two weeks to be completed
whereas the teachers completed observation sheets based on the 2015-2016
academic year experience with the students in their classes. Descriptive
statistics was also used to analyze the observation sheets.

6. Results and Discussion

6.1 Parents’ perceived efficiency of motivational strategies
In the research setting, 95.8% of the respondents are familiar with the
motivational policies used within the school and figure 1 below shows parents’
views as to the efficiency of these motivational policies.  Accordingly, 45.8%
consider them very efficient, 25% consider them efficient whereas 20.8% and
8.4% think they are moderately efficient or less efficient.



                                                                       Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2) 115

Figure 1. Parents’ perceived efficiency of motivational strategies

However, the data show that the majority of the respondent parents believe
that these strategies are efficient for behavior management and cognitive
motivation.

Also, 77.1% of the respondents believe that their child views the motivational
strategies in a positive way, whereas 23% consider that their child does not
respond in a rather positive way to these motivational policies. Likewise,
these strategies have an overall rather positive effect on students whereas
the 23% percentage suggests the fact that indeed not all students respond in
the same way to motivational strategies given existent individual differences
between students.

As to the preferred motivational strategy, according to the respondent parents,
75% of the students prefer the Golden Time motivational strategy, whereas
54.2% prefer the Star of the Week policy and 35.4% the Spectrum Points
policy. These results are not surprising given the fact that Golden Time is the
time students appreciate most as they have the opportunity to socialize with
students from different classes through play at their own will. Also, the Star of
the Week strategy is an immediate one, happening at the end of the week,
therefore students feel more motivated by it than by the biannual Spectrum
points strategy.

Finally, 61.7% of the respondents would not bring any changes to the current
motivational strategies, whereas 38.3% would favor some changes. The
respondent parents who favor changes to the motivational policies, further
explained in their comments different reasons for which they do not consider
these motivational strategies effective and motivating for their children.

According to participant 4, the lack of golden time does not really improve a
child’s behavior as the child is not reflective enough during that time and
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therefore a positive change in behavior is not very likely to occur. Participant
4 states that „even if you put an adult to reflect on a mistake for 45 minutes,
there is no guarantee that the adult would even consider or think about it
during that time”. This comment suggest that indeed the so called „punishment”
may not necessarily change a student’s behavior from one week to another
but it can still have an effect on the child’s desire to be socially involved with
the other students. If playing with other students means changing something
in his/her behavior, then the child can strive to achieve that goal. The following
comment by participant 5 supports the idea of the student changing his
behavior because of the desire to play with the other students. Participant 5
suggested that a form of collaborative motivation within the group of students
would probably motivate each individual student more. According to participant
5, „well-behaved students should motivate the less well-behaved ones in order
to benefit from Golden Time as well”. This idea could lead to collaboration
among students towards a better group classroom behavior.

Another participant also highlighted the fact that lack of Golden Time is a
form of punishment. Thus, according to participant 9, „motivation means to
animate and stimulate a student, not to punish him/her as any form of
punishment is not motivating for students”.

Participant 11 considers that „these motivational strategies are in fact short
term rewards given to students for activities that are normally standard student
activities/ tasks. Such ordinary student tasks should not be rewarded as
students should be expected to simply do them. Students should be given
motivating rewards for something really outstanding, original, beyond the
standard in order to motivate them to innovate. Thus, the Star of the week
award should only apply for something outstanding”. Participant 11 also points
out that „we are now in an era when we praise and reward students for absolutely
every common activity they do. The long term effects could reduce students’
intrinsic motivation, which, unfortunately transfers to the future adult”.

Therefore, the above comments by the respondents point out the following
aspects. First of all, that these motivational strategies may not accommodate
the needs and particularities of absolutely every individual student, which
means that the same strategies cannot motivate students in exactly the
same way. Secondly, some motivational policies (e.g. the Golden time) may
lead to demotivation as they are seen as forms of follow-up punishment by
the student. Therefore, more than one respondent noticed that the Golden
Time strategy does not have any effect on the students’ behavior as the
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young student is not reflective enough to consider his/ her behavior within a
certain amount of time. However, based on teacher observations’, this strategy
has an effect on the students who simply want to play with the other students
during the Golden Hour.

Thirdly, an interesting point was made by participant 11 who clearly stated
that rewarding students for normal activities would not have a positive effect
on his/her intrinsic motivation as an adult. Therefore, these motivational policies
tend to have an undesired long term effect on the students. However, as
Ledford, Gerhart and Fang (2013) illustrated, research does not show that
rewards cannot work given negative effects on intrinsic motivation.

To summarize the points made by the 17 respondents, the Star of the Week
policy is considered as repetitive in terms of who gets to be the star every
week and it also ranks primary school children. On the other hand, it also
favors competition among students. The Golden Time policy is considered
as a form of punishment for those who do not have it, therefore it is not
motivating. As to the Spectrum points policy for extra work, the majority of
the respondents consider that they have a negative effect on students’ intrinsic
motivation.

Likewise, the idea of students motivating each other instead of competing
against each other means that motivational strategies could also be applied
within a group of students who work collaboratively towards a common goal,
namely playing together. This idea is also reinforced by the results which
show that 75% of the students prefer the Golden Time strategy as it mostly
enables them to socialize with their school mates. The idea of having an
extra hour to socialize is more motivating than the idea of collecting a certain
numbers of stars within a week, which shows that younger learners may feel
motivated by something which may seem more valuable for them at that age.

6.2 Teachers’ perceived effectiveness of motivational strategies
The data indicate that 70.14% of the students are often and always motivated
to get involved in tasks when using the Star for the Week strategy. Therefore,
teachers observed that most of the time the Star of the Week policy better
motivates students in task performance and involvement which means that
students feel more motivated to do the task if there is some reward at the
end. One of the problems associated with this, is that students could get
points for very normal tasks which may have an effect on their future intrinsic
motivation.
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As to the Golden Time policy, the data showed that 86.56% of students are
motivated most of the time to adjust their behavior. This outcome is not
surprising as the Golden Time policy responds to children’s natural need to
socialize through play, which seems to be the most motivating factor for
enhancing good behavior.

As to the Spectrum points for extra work, the data show that 71.64% of
students are motivated most of the time to do extra work.

Therefore, the data collected from both sources show that students in general
have a positive attitude to extrinsic motivational strategies and that teachers
observed better involvement in task performance and behavior adjustment as
well as better classroom management. The results indicate that these
strategies work in the „here and now” and that little could be said at this point
about any future implications for students’ intrinsic motivation. However, based
on Ryan R.M. & Deci E.L. (2001), certain social conditions support intrinsic
motivation and also facilitate internalization of the desired behavior.
Internalization of the desired behavior and involvement for tasks are outcomes
to be expected from students in primary school. These results emphasize
the use and the perceived effectiveness of school based extrinsic motivational
policies, mainly for classroom management, but also for engaging students
in school tasks, behavior adjustment or motivation for extra work.

7. Conclusions

The current study analyzed data from an online survey completed by 48 parents
in a school based setting, followed by the analysis of teachers’ observation
forms. Data from both sources indicated that primary school children feel
motivated to a certain extent by extrinsic motivational strategies which all
proved to have a certain effect on the students.  Although the study indicated
some positive outcomes for students, it also brings under discussion some
critical aspects related to extrinsic motivation. One of the most interesting
one, is the long term effect of extrinsic motivation on students’ intrinsic
motivation. Giving students incentives for standard, normal tasks they would
have to do as students, may have undesired effects on their future adult
intrinsic motivation. Likewise, though the majority of students have a positive
attitude towards these motivational strategies, they do not accommodate the
needs or expectations of all students and parents. Therefore, these strategies
are more about what happens in the classroom at a specific point in time,
having potential effects on how students behave and perform while being
involved in tasks.
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Rezumat
Programul educaţional „PREDAU DIVERSITATE LA ORELE MELE ŞI
ELEVILOR LE PLACE!”, coordonat de Centrul de Jurnalism Independent
Bucureşti, şi-a propus facilitarea accesului tinerilor la informaţii cu referire la
drepturile şi obligaţiile civice, la statul de drept şi democraţie, la valorile
constituţionale, într-o manieră inovativă adaptată provocărilor şi preocupărilor
specifice vârstei elevilor (cum ar fi interacţiunea în mediul virtual), prin integrarea
activităţilor educaţionale specifice în cadrul orei de Limba şi literatura română,
contribuind la creşterea atractivităţii procesului instructiv-educativ. Proiectul a
permis organizarea mai multor activităţi educaţionale în acord cu imperativele
educaţiei pentru diversitate, pe teme de interes pentru elevi, precum: aspecte
ale diversităţii, violenţa domestică, discriminarea/ discursul incitator la ură/
marginalizarea, provocările internetului, improvizaţii teatrale, dezbateri sau
vizionări de filme educative urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri.
Cuvinte-cheie: diversitate, incluziune socială, discriminare.
Abstract
The educational programme „I TEACH DIVERSITY AT MY CLASSES AND
THE STUDENTS LIKE IT!” coordinated by the Center for Independent
Journalism Bucharest aimed to facilitate youth‘ access to information regarding
the civic rights and obligations, the European laws of democracy, the
constitutional values. It is using an innovative methodology adapted to the
students‘ age-specific challenges and concerns (such as communication in
the virtual environment). By integrating the educational activities in the
framework of the Romanian language and literature classes it is enhancing
the motivation for learning, in general. The project empowered the school
organization with several educational activities according to the actual
imperatives of education for diversity, dealing with topics of interest for students
such as: aspects of diversity, domestic violence, discrimination/ no hate
speech/ safety/ challenges of the Internet, theater improvisations, thematic
debates and educational films followed by sessions of questions and answers.
Keywords: diversity, social inclusion, discrimination.

PREDAU DIVERSITATE LA ORELE MELE ŞI
ELEVILOR LE PLACE!

 PREZENTARE PROGRAM CJI
Prof. Alina Bălan*
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Programul „PREDAU DIVERSITATE LA ORELE MELE ŞI ELEVILOR LE
PLACE!” coordonat de Centrul de Jurnalism Independent Bucureşti este un
proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România, care s-a derulat în perioada mai 2015 – aprilie 2016.
În datele iniţiale ale programului, profesorii selectaţi au participat la Şcoala de
Vară de la Bran, jud. Braşov, susţinută de Heidi Biseth, reputată specialistă
norvegiană în ştiinţele pedagogiei. Alături de experţii CJI, cursanţii au deprins
metode atractive de predare şi de antrenare a comunităţii în proiectele şcolii,
urmând să elaboreze un toolkit multimedia pe teme de diversitate şi
multiculturalism, care conţine descrieri ale cadrului legal, exemple de lecţii,
materiale video sau articole de presă utilizabile în predarea la clasă sau în
activităţi extraşcolare.

Toţi profesorii implicaţi în program au colaborat la elaborarea lui, organizând
cu elevii de la clasă/ profesorii/ părinţii elevilor diferite activităţi educaţionale
pe tema diversităţii şi multiculturalismului.

În urma participării la Şcoala de Vară, „profesorii inimoşi” au reuşit să îşi
lămurească o serie de aspecte teoretice şi pedagogice ale diversităţii
(combaterea stereotipurilor, a discursului incitator la ură, a rasismului,
xenofobiei, precum şi a violenţei domestice), pe care ulterior le-au încorporat
în activitatea didactică. Dascălii implicaţi au dobândit competenţe media şi
digitale, integrând instrumentele media (inclusiv new media) în activităţile de
predare. Astfel, elevii au fost sensibilizaţi cu privire la aspectele diversităţii şi
au demonstrat receptivitate în demersul de combatere a intoleranţei în spaţiul
public (inclusiv cel virtual).

În contextul predării rutiniere a disciplinei Limba şi literatura română, programul
menţionat a facilitat profesorilor implicaţi îmbogăţirea paletei metodologice cu
abordări pedagogice inovative, în spiritul depăşirii graniţelor strict curriculare
şi a atractivizării ofertei şcolare.

Pe parcursul desfăşurării programului derulat în colaborare cu organizaţia
menţionată, profesorii au înţeles cât de importantă este conjugarea tuturor
tipurilor de educaţie: FORMALĂ-NONFORMALĂ-INFORMALĂ, în spiritul
concepţiei holistice (Coombs, Lengrand, La Belle), ce subliniază caracterul
pur teoretic al celor trei tipuri ale educaţiei, descoperind posibilităţi de
întrepătrundere şi interdependenţă în mediul şcolar, cu rolul de a contribui la
progresul şcolar şi la creşterea atractivităţii procesului educativ, în genere: „în
practică, educaţia informală, nonformală şi formală trebuie să fie văzute mai
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degrabă ca moduri predominante de învăţare, decât ca entităţi. Ca modalităţi
de accentuare, educaţia formală, nonformală şi informală pot exista simultan,
uneori în acord, alteori în contradicţie”. (La Belle, 1982, p. 162, apud Cozma,
p. 276)

Graţie dimensiunii holistice, dinamice, pozitive şi participative, non-ierarhică,
respectând teorii ale învăţării, bazându-se pe învăţarea în grup, educaţia
nonformală, ca dimensiune integrativă a învăţământului formal, s-a dovedit
aptă să îi capaciteze pe elevi cu o perspectivă pozitivă, activă şi participativă
asupra propriei condiţii, permiţând o abordare comprehensivă a textelor literare/
nonliterare din perspectiva competenţelor-cheie ce se cer dezvoltate în secolul
al XXI-lea, competenţe-cheie definite ca abilităţi pe care un elev ar trebui să le
stăpânească până la sfârşitul învăţământului obligatoriu pentru a realiza
împlinirea personală, cetăţenia activă, pentru a fi capabili să înţeleagă nevoia
de a învăţa permanent de-a lungul vieţii, prin dezvoltarea diferitelor aptitudini şi
abilităţi câştigate.

Metodele nonformale recomandate au fost integrate în curriculum, având darul
de a le demonstra elevilor calitatea lor de „persoane-resursă”, după ce în
prealabil au reuşit să facă primii paşi fermi pe drumul cunoaşterii de sine şi al
fructificării propriilor aptitudini.

În pofida confuziei din datele iniţiale ale programului (datorate, în principal,
caracterului novator al activităţilor proiectate), elevii au înţeles că fenomenul
complex al cunoaşterii de sine nu se deprinde exclusiv prin educaţia formală,
standardizată şi rigidă, fiind nevoie de o deschidere spre acele componente
educaţionale care le pot dezvălui calităţi, însuşiri nebănuite şi nemăsurabile
prin testele standardizate, ca de exemplu spiritul de leader, de bun
comunicator, negociator etc.

Astfel, elevii implicaţi în proiect au exersat ţi dezvoltat comportamente pozitive
de comunicare, în spiritul acceptării diferenţelor socio-ecomomice şi etnice.
Activităţile educaţionale desfăţurate în cadrul programului au pornit de la
necesitatea mărturisită a elevilor de a-şi modela sentimente pozitive faţă de
propria identitate, de la nevoia de a defini în termeni clari propria identitate şi
cultură, implicit de a-şi analiza/ examina atitudinile faţă de alte grupuri
etnoculturale, ca modalitate de combatere a discriminării ţi de prevenire a
violenţei.
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Colaborând cu alte asociaţii/ instituţii (Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”,
Casa de Cultură „I.L.Caragiale” Ploieşti, Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”,
A.L.E.G. Sibiu, de exemplu), în paralel cu activităţile adiacente derulate în
proiectele ERASMUS+ în desfăşurare (cursul „Motivated to learn”, organizat
de ASK Yourself şi proiectul eTwinning „F.I.T.!”), s-au organizat diferite activităţi



                                                                        Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2) 125

educaţionale menite să stimuleze obiectivele programului „Predau diversitate”.
De pildă, ca modalitate de stimulare a lecturii şi creativităţii, s-a urmărit
implicarea elevilor în activităţi literare, pornind de la texte care abordează
tema diversităţii (dincolo de cadrul limitativ al programei şcolare şi al sălii de
clasă) şi creşterea implicării părinţilor în organizarea, desfăşurarea şi susţinerea
activităţilor şcolare, stimulându-le elevilor creativitatea şi abilităţile de înţelegere
a textelor literare, a stereotipurilor culturale/ de gen care favorizează
discriminarea în absenţa unei înţelegeri corecte a acestui fenomen:
stereotipurile sunt produsele unui anumit context istoric şi social şi, astfel,
ele pot suferi modificări, întrucât rolurile sunt interschimbabile.

Stereotipurile sunt distructive, pentru că limitează potenţialul uman: făcând
tot posibilul să ne încadrăm într-o anumită „închisoare de gen”, ne facem rău
nouă înşine şi altora. Înţelegerea cu adevărat a stereotipurilor reprezintă cheia
schimbărilor sociale şi a prevenirii discriminării/ excluziunii/ violenţei.

Totodată, în contextul secolului al XXI-lea, când globalizarea îşi face simţite
efectele în toate domeniile de activitate, inclusiv în spaţiul culturii, la nivelul
Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” din Ploieşti, în cadrul programului
„PREDAU DIVERSITATE LA ORE ŞI ELEVILOR MEI LE PLACE”, s-a
promovat fondul naţional românesc, reducând impactul negativ al crizei
economice exercitat asupra societăţii româneşti, ce a condus la o alterare a
stilului de viaţă al elevilor noştri, reflectat asupra crizei de valori la nivel
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microsocial (care se răsfrânge asupra identităţii elevilor socolescieni), în
acelaşi timp, identificând soluţii pentru conservarea identităţii româneşti în
context cultural european, prin organizarea unor activităţi ce au ilustrat
sincretismul limbajelor artistice: literatură-muzică-teatru.

În etapa de follow-up a programului (15-17 aprilie), profesorii implicaţi în program
au intrat în contact cu jurnalişti şi profesionişti în comunicare, sprijinindu-i în
acţiunile subordonate obiectivelor proiectului: jurnalistul Andrei Aştefănesei
(Euractiv) le-a povestit profesorilor implicaţi cum lucrează în practică
standardele jurnalistice în combaterea sterotipurilor; Anemarie Necşulescu
(Habitat for Humanity) a reuşit să ne sensibilizeze pe toţi venind cu mărturii
pe tema „Copilul diferit/ cu cerinţe educaţionale speciale şi şcoala
românească”. Trainerul şi actorul Vlad Ajder a susţinut un master class în
comunicare eficientă, în timp ce în cadrul expoziţiei „Urban ROMA”, desfăşurate
la Librăra Cărtureşti Verona, am reflectat la modalităţi de combatere a
rasismului şi la soluţii de incluziune socială, pornind de la mărturiile
reprezentanţilor Agenţiei „Împreună” şi ale elevilor implicaţi în proiectul acestora,
„Despre puterea de a visa”, al cărui obiectiv principal este promovarea educaţiei
ca modalitate de reuşită în rândul copiilor şi al părinţilor romi din România.
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CULTURĂ PRIN MUZICĂ/ CULTURE THROUGH
MUSIC: KODALY, DALCROZE ŞI ORFF – TREI METODE DE
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Rezumat
Într-un context în care metoda tradiţională de predare a artei sonore
demonstrează din ce în ce mai mult că nu constituie singura soluţie valabilă
pentru educaţia muzicală generală, proiectul „Cultură prin muzică/ Culture
through music” vine cu o perspectivă revigorantă, oferind experienţa directă a
trei metode ce şi-au dovedit deja succesul pe plan internaţional şi despre
care pedagogii români cunosc doar informaţii abstracte, prezente în dicţionarele
şi volumele de specialitate. Principiile şi strategiile educaţionale ale metodelor
Dalcroze, Orff şi Kodály coincid de multe ori, într-un consens ce demonstrează,
de altfel, natura lor holistică şi care devine mai important decât elementele
care le diferenţiază. De la Dalcroze, pentru care mişcarea corporală este
intim legată de muzică, răspunsul natural al trupului potenţând sunetul, la
Orff, care pune accent pe importanţa improvizaţiei instrumentale, dar şi pe
verb, pe cuvânt, cu profilurile lor ritmice care stau la baza artei sonore, şi
până la Kodály, promotorul cântului vocal, prin care conceptele sonore sunt
mult mai firesc înţelese şi asimilate, toate cele trei metode pledează pentru
regăsirea copilului interior, gata oricând să se joace şi să se bucure împreună
cu sunetele.
Cuvinte-cheie: Dalcroze, Orff, Kodály, educaţie, pedagogie.
Abstract
In a context where it becomes more and more evident that the traditional
method of teaching sound art is not the only valid solution for general music
education, the project „Culture through Music” brings about an invigorating
perspective, providing hands-on experience with three methods which have
already proven to be a success internationally, methods on which Romanian
pedagogists have had only abstract information, available in specialist
dictionaries and publications. The educational principles and strategies
employed by the Dalcroze, Orff and Kodály methods often coincide, in a
consensus proving their otherwise holistic nature, which becomes more
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important than their differentiating elements. From Dalcroze, where body
movement is intimately linked to music, and the natural response of the body
complements the sound, to Orff, focusing on the importance of instrumental
improvisation, and on words, with their rhythmic profiles which lay the foundation
of sound art, to Kodály, promoter of singing, which makes the concepts of
sound much more naturally understood and assimilated, all three methods plead
for reclaiming the inner child, always ready to play and rejoice with sounds.
Keywords: music, Dalcroze, Orff, Kodály, education, pedagogy.
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Atelierele Dalcroze, Bucureşti, martie 2016

Nu ne trebuie o scenă pentru a face muzică, nu avem nevoie de public pentru
a cânta şi nici de a le demonstra celorlalţi că suntem viitoare staruri pe terenul
artei sonore. Pentru că muzica trăieşte prin sine, are o viaţă proprie şi rămâne
vie atâta timp cât este însoţită de bucurie şi de emoţie. Exact ca într-o relaţie,
orice relaţie dintre oameni şi oameni sau oameni şi necuvântătoare. Pentru
această bucurie şi emoţie au pledat pe rând, începând din anii ‘20 ai secolului
trecut, Emile Jaques-Dalcroze, Carl Orff şi Zoltan Kodály, propunând trei metode
de educaţie muzicală care pun un accent semnificativ pe spontaneitate,
creativitate şi libertate în raport cu sunetele. Principiile şi strategiile lor
educaţionale coincid de multe ori, într-un consens ce demonstrează, de altfel,
natura lor holistică şi care devine mai important decât elementele care le
diferenţiază. De la Dalcroze, pentru care mişcarea corporală este intim legată
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de muzică, răspunsul natural al trupului potenţând sunetul, la Orff, ce pune
accent pe importanţa improvizaţiei instrumentale, dar şi pe verb, pe cuvânt,
cu profilurile lor ritmice care stau la baza artei sonore, şi până la Kodály,
promotorul cântului vocal, prin care conceptele sonore sunt mult mai firesc
înţelese şi asimilate, toate cele trei metode pledează pentru regăsirea copilului
interior, gata oricând să se joace şi să se bucure împreună cu sunetele.

„Capacitatea de a cânta este nativă şi prezentă, în diferite grade, în fiecare
caz în parte, astfel că poate fi folosită în educaţia muzicală extrem de eficient.
Kodály şi-a dat seama că prin intermediul cântului putem ajunge la o înţelegere
mai profundă a muzicii, putem învăţa să citim şi să scriem muzică. A promovat,
de asemenea, utilizarea muzicii tradiţionale, a folclorului, mai ales pentru că
era un ambasador înfocat al acestui tip de repertoriu. Aşa sună principiile de
bază ale metodei sale şi cred cu putere că suntem responsabili de felul în
care implementăm aceste idei în cadrul şcolii. Este important ca noi, profesorii
care practicăm metoda Kodály, să acţionăm în acest spirit”, spune dr. László
Norbert Nemes, Directorul Institutului Kodály din cadrul Academiei de Muzică
„Franz Liszt” din Budapesta (în cadrul unui interviu acordat pentru ziarul „Acord”,
editat de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti).

Atelierele Kodály, Bucureşti, noiembrie 2015
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Într-un context în care metoda tradiţională de predare a muzicii demonstrează
din ce în ce mai mult că nu constituie singura soluţie valabilă pentru educaţia
muzicală generală, proiectul „Cultură prin muzică/ Culture through music”
vine cu o perspectivă revigorantă, oferind experienţa directă cu aceste trei
metode ce şi-au dovedit deja succesul pe plan internaţional şi despre care
pedagogii români cunosc doar informaţii abstracte, prezente în dicţionarele şi
volumele de specialitate.

Realizat în parteneriat cu instituţii de prestigiu din Islanda (Universitatea Islandei
– Centrul islandez pentru cercetare muzicală), Elveţia (Institutul Jaques-
Dalcroze din Geneva), Ungaria (Academia de Muzică „Franz Liszt” – Institutul
Kodály din Budapesta) şi România (Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, Asociaţia Dalcroze România şi ARCUB), „Culture through music”
reprezintă un demers complex care îşi propune să reamintească tuturor celor
care predau arta sonoră că relaţia dintre noi şi muzică are nevoie de afectivitate.

Printre obiectivele sale principale, proiectul îşi propune în primul rând crearea
unei comunităţi active de educatori, formatori şi cercetători în domeniul educaţiei
muzicale, specialişti care să genereze, în viitor, alte acţiuni ce se concentrează
pe educaţia sonoră timpurie şi pe aplicabilitatea muzicii în diverse domenii.
Proiectul „Culture through music” îşi asumă curajos rolul de pionier pe acest
teren pe care se păşeşte încă în România cu timiditate şi, probabil, dată fiind
anvergura sa, va stimula implicit apariţia unor iniţiative similare. Îmbogăţirea şi
diversificarea principiilor şi a metodelor de educaţie muzicală în mediul şcolar
şi preşcolar din România reprezintă, de asemenea, o preocupare a acestei
iniţiative. Prin prezentarea celor patru ateliere (Kodály, Dalcroze şi Orff)
programate între noiembrie 2015 şi mai 2016, organizatorii proiectului urmăresc
un alt efect ambiţios, instituirea unor noi cursuri de muzică inspirate de aceste
metode de educaţie muzicală. Este încurajată, de altfel, colaborarea
internaţională şi instituţională între toţi partenerii implicaţi, pentru stimularea
pregătirii şi formării unor profesionişti competenţi în domeniul educaţiei
muzicale timpurii. Este important de menţionat că proiectul „Culture through
music” nu vizează doar specialiştii, ci şi publicul larg, urmărind prin acţiunile
şi atelierele dedicate celor mici să sensibilizeze, să atragă oamenii obişnuiţi
către muzica de calitate, către ascultarea activă a artei sonore culte, care,
se ştie deja, are o importanţă esenţială în formarea unei conştiinţe individuale
echilibrate. Nu în ultimul rând, proiectul vizează şi crearea unui segment
media interesat de această abordare neconvenţională a educaţiei muzicale
şi, mai ales, de beneficiile ei.
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Dincolo de componenta afectivă, ce are un rol central în toate cele trei metode
de educaţie muzicală propuse de proiectul „Culture through music”, un rol
esenţial îl deţine şi ludicul, pentru că, aşa cum remarca însuşi Carl Orff: „de la
bun început, copiilor nu le place ideea de studiu. Mai degrabă s-ar juca şi
dacă îţi pasă de ceea ce-şi doresc, le vei permite să înveţe în timp ce se
joacă”. (Marsh, 2008, p. 7) Aşadar, o schimbare de perspectivă care ne duce
înapoi în timp, către privilegiata fericire uitată a copilăriei, în care orice cântec
era însoţit de freamăt interior, de mişcare, de dans şi de cuvânt. O schimbare
cu atât mai delicată, cu cât se adresează unui sistem educaţional care a pus
cu îndârjire accentul, decenii la rând, pe performanţa olimpică şi
competitivitatea agresivă în toate domeniile, mai ales în cele artistice şi
sportive. „Concursurile sunt pentru cai, nu pentru artişti” (Szigeti, 1979, p.
14), remarca însă ironic marele autor maghiar Bela Bartok, o observaţie care
a rămas celebră şi care trăgea încă de pe atunci, în prima jumătate a secolului
trecut, un semnal de alarmă asupra pericolului ca spiritul dur al raliurilor
muzicale să nu devină mai important decât plăcerea de a face muzică. Iar
scopul final este tocmai acesta, să nu uităm niciodată să ne bucurăm că
putem crea la rândul nostru oricând, oriunde, prin orice mijloace muzica, fie
că suntem profesionişti, pe scenă, în faţa publicului, fie că ne aflăm în propriul

Atelierele Dalcroze, dedicate lucrului cu persoane cu dizabilităţi de tip
intelectual, Bucureşti, ianuarie 2016
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Atelierele Dalcroze, Bucureşti, martie 2016

living sau alături de familie şi prieteni. Tocmai această bucurie de a face
muzică este promovată de toate cele trei metode incluse în proiectul „Cultură
prin muzică / Culture through music”, ce se desfăşoară din octombrie 2015
până în iunie 2016, înglobând o serie de conferinţe şi ateliere practice dedicate
studenţilor de la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, profesorilor de
muzică, muzicienilor, educatorilor, învăţătorilor, dar şi publicului larg care
doreşte să descopere aceste tipuri de pedagogie sonoră. 

„Prin introducerea acestor metode în România, dorim să fie reevaluat rolul
muzicii în procesul de educaţie. Chiar dacă ea figurează în programa preşcolară
şi şcolară, Muzica este în prezent subestimată în comparaţie cu alte materii
aşa-zise de bază. Astfel, se ignoră faptul că muzica poate fi un mediu excelent
de dezvoltare a aptitudinilor necesare tuturor acestor materii, în particular,
dar şi pentru viaţă, în general”, este de părere Oana Cosmovici, iniţiatoarea
proiectului (opinie preluată din comunicatul oficial de lansare a proiectului
„Cultură prin muzică/ Culture through music”, 29 septembrie 2014).

Pentru a-şi duce la îndeplinire acest deziderat, organizatorii au colaborat cu
specialişti recunoscuţi, direct implicaţi în domeniu, cu o practică îndelungată.
Astfel, fiecare artă îşi va putea prezenta metodele şi cercetările pedagogice
privind educaţia muzicală timpurie, din mediul preşcolar şi şcolar în cadrul



atelierelor şi conferinţelor adresate specialiştilor dar accesibile, totodată, şi
publicului larg. Prezentările interactive au facilitat experienţa directă cu cele
trei metode de educaţie muzicală, propunând o alternativă convingătoare şi
eficientă pentru metodele pedagogice deja existente. Importanţa pe care arta
sonoră o are în formarea copiilor din ciclul preşcolar, şcolar şi gimnazial a
fost deja demonstrată de numeroase studii de profil, beneficiile pe care muzica
le poate oferi nemaiavând nevoie de avocaţi. „Educaţia muzicală timpurie îi
ajută pe copii să devină mai empatici şi să dobândească o conştiinţă socială
puternică. Antrenaţi în activităţi muzicale, ei îşi dezvoltă gândirea abstractă,
controlul corpului şi perceperea auditivă – competenţe care le vor creşte stima
de sine pe viitor. Muzicalitatea este o abilitate înnăscută în toţi copiii, iar ea
poate fi cultivată şi îmbunătăţită. Când sunt ghidaţi în mod corespunzător, ei
dobândesc competenţe care le vor fi de folos pentru tot restul vieţii”, spune dr.
Helga Rut Gudmundsdottir, Director Icelandic Centre for Music Research din
cadrul Universităţii din Islanda (opinie preluată din comunicatul oficial de lansare
a proiectului „Cultură prin muzică/ Culture through music”, 29 septembrie
2014).

Desigur că aspectul sociologic nu a fost neglijat, pentru explorarea şi
descrierea concretă a atitudinilor, reacţiilor şi percepţiilor participanţilor la cele
patru ateliere, proiectul „Culture through Music” dezvoltând o cercetare
cantitativă şi calitativă, prin aplicarea unui chestionar care a fost completat la
finalul fiecărui atelier. Scopul acestuia a fost de a măsura formele de informare
ale participanţilor, formele de cunoaştere a participanţilor, a metodelor, Dalcroze,
Orff şi Kodály, necesitatea introducerii acestor metode în programa
educaţională pentru dezvoltarea educaţiei muzicale timpurii şi evaluarea
atelierului la care au participat.

Metoda de cercetare folosită a fost ancheta pe bază de chestionar (Chelcea,
2001). Fiecare atelier a fost compus din participanţi la atelier şi observatori,
distribuţia acestora fiind de 315 participanţi la ateliere şi 69 observatori.
Chestionarele au fost distribuite atât participanţilor, cât şi observatorilor. În
total au fost completate 384 de chestionare: 84 pentru atelierul Kodály, 90
pentru atelierul Dalcroze dedicat lucrului cu persoane cu dizabilităţi de tip
intelectual (spectrul autist, sindrom Down etc.), 108 pentru atelierul Dalcroze
şi 99 chestionare pentru atelierul Orff. Instrumentul de cercetare este compus
din aproximativ 70 de variabile şi a fost autoaplicat la finalul fiecărui atelier.

Majoritatea întrebărilor au fost închise, participanţii fiind rugaţi să aleagă una
sau mai multe variante, în funcţie de situaţia proprie. Au existat şi întrebări
deschise. Durata aproximativă de completare a chestionarului a fost de
15-20 minute. Analiza statistică a fost realizată folosind SPSS for Windows.
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Scopul proiectului „Culture through Music” este de a prezenta metodele de
educaţie muzicală Dalcroze, Orff şi Kodaly în rândul publicului specializat,
studenţi de la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, profesori de muzică,
muzicieni, educatori, învăţători, dar şi publicului larg care doreşte să descopere
aceste pedagogii muzicale de tip activ. Pornind de la acest obiectiv, conform
datelor din Tabelul 1, cei mai mulţi dintre participanţi au fost profesori sau/ şi
muzicieni la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, următoarea categorie
fiind reprezentată de învăţători şi educatori, dar şi de studenţi de la Universitatea
Naţională de Muzică Bucureşti. Putem observa componenţa unui public
specializat, cu interese în domeniul muzical, specialişti care, la rândul lor,
sunt formatori la diferite niveluri educaţionale. De menţionat şi o categorie
restrânsă, dar prezentă, a personalului specializat în psihologie, terapie, terapia
ABA şi APA (autism), psihoterapie, kinetoterapie, logopedie, psihopedagogie,
instrucţie yoga şi coregrafie. O parte dintre aceştia (31) au dublă specializare,
fiind şi profesori, învăţători, dar şi coregrafi sau logopezi.

Tabel 1. Distribuţia ocupaţională a participanţilor şi observatorilor la
atelierele Dalcroze, Orff, Kodaly

Principala ocupaţie a participanţilor şi observatorilor

Student UNMB 63
Profesor/muzician UNMB 101
Muzician – liber profesionist 47
Învăţător 85
Educator 75
Altă categorie (psiholog, terapeut, profesor logoped, psihopedagog etc.) 13

Profilul demografic al participanţilor şi observatorilor ne indică prezenţa unor
participanţi tineri şi maturi atât din punct de vedere al vârstei, cât şi din
perspectiva vechimii în muncă, cu media de vârstă de 37 ani, cu precădere
femei, peste 80% dintre participanţi, şi cu experienţă în activităţile declarate
în medie de 10 ani. Toate aceste date demonstrează dorinţa şi capacitatea
participanţilor de a se specializa şi de a învăţa noi metode pedagogice pentru
a dezvolta creativitatea şi interacţiunea în activităţile pe care le desfăşoară cu
preşcolarii, elevii, studenţii, copii cu dizabilităţi, copii cu diverse deficienţe,
sau pur şi simplu vor să inoveze în profesia lor prin metode neconvenţionale
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Participanţii şi observatorii au fost întrebaţi dacă „ştiau” despre metodele
utilizate în ateliere, 44% dintre aceştia notând că nu cunoşteau niciuna dintre
ele, în timp ce procentul de 56% ştia una, două sau toate cele trei metode.
Din rândul celei de a doua categorii, 10% cunoşteau metoda Dalcroze, 12%
ştiau metoda Kodály, iar 8% le ştiau pe ambele. În urma cercetării a rezultat
că metoda Orff este foarte puţin cunoscută în rândul participanţilor şi
observatorilor care, să ne amintim, sunt persoane specializate în educaţia
muzicală sau lucrează în domeniul educaţional.

Concluzionând, aproape jumătate dintre participanţi nu ştiau niciuna dintre
metodele menţionate, două categorii aveau informaţii despre metoda Dalcroze
sau metoda Kodály iar o categorie foarte mică deţinea informaţii despre toate
aceste metode (16%). La nivelul României, dintre cele trei metode, a rezultat
că metoda Orff este cea mai puţin cunoscută în rândul publicului specializat
în cultura muzicală.

Participanţii şi observatorii au apreciat în proporţie de 61% că metodele utilizate
în ateliere „oferă o metodă de abordare a învăţării bazată pe realizarea
echilibrului dintre stimularea intelectuală şi cea emoţională”, iar 30% că „ajută
la implicarea activă, fiind pe rând atât ascultător, cât şi beneficiar”. Majoritatea
participanţilor şi observatorilor (95%) consideră că metodele Dalcroze, Orff şi
Kodály ar trebui introduse în programa învăţământului obligatoriu la toate nivelele
educaţionale. Cei mai mulţi ar introduce metodele muzicale la nivelul preşcolar
(24%) şi nivelul primar (24%), dar nici celelalte nivele educaţionale

Tabel 2. Distribuţia pe vârstă a participanţilor şi observatorilor

 pentru spaţiul românesc.
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Grafic 1. Gradul de cunoaştere a metodelor Dalcroze, Orff, Kodal

nu sunt omise de participanţi, nivel gimnazial (18%), nivel liceal (11%), nivel
de specialitate pedagogic (13%) şi nivel superior de specialitate UNMB (10%).
În urma acestor observaţii, putem conchide că drumul către marea muzică,
atât de anevoios şi de condiţionat, care are ca finalitate performanţa solistică
îşi găseşte, iată, de acum, rute alternative, care nu au neapărat ca scop
formarea profesionistă (deşi această finalitate nu este exclusă, dacă ne gândim
la celebrul flautist Emmanuel Pahud) şi care oferă în plus experienţe de care
traseul binecunoscut este lipsit: plăcerea directă de a experimenta relaţia cu
sunetul, savurosul joc muzical, bogăţia nelimitată a improvizaţiei şi beneficiile
nebănuite ale relaţiei dintre mişcare şi muzică.
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CONFERINŢA EUROGUIDANCE CONSILIEREA ŞI
ORIENTAREA ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR

6-7 OCTOMBRIE 2016, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

CS dr. Angela Andrei*
Euroguidance România este un centru de resurse care se adresează în primul
rând consilierilor şcolari şi consilierilor carierei din domeniul educaţiei şi
ocupării, dar şi profesorilor, elevilor, părinţilor sau studenţilor. În România a
fost înfiinţat în anul 1999, în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
Bucureşti.
Centrul naţional Euroguidance are misiunea de a promova dimensiunea
europeană în domeniul consilierii şi orientării, de a oferi informaţii despre
sistemele de educaţie şi oportunităţile de formare în ţările Uniunii Europene,
precum şi de a facilita schimbul de experienţă între practicienii din domeniul
consilierii în vederea sprijinirii mobilităţii transnaţionale pentru educaţie şi
formare. Dintre activităţile realizate de către Euroguidance România,
menţionăm: organizarea conferinţei naţionale Euroguidance, a unor cursuri
de formare pe diferite teme – consilierea carierei, storytelling, abilităţi socio-
emoţionale – a unor seminarii şi workhopuri regionale pentru împărtăşirea
bunelor practici, realizarea unor publicaţii de specialitate, precum şi
participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale, cum ar fi Seminarul regional
Cross-Border sau conferinţa internaţională anuală a International Association
of Educational and Vocational Guidance (IAEVG).
Euroguidance România a organizat la Bucureşti, în perioada 6-7 octombrie
2016, a XVIII-a Conferinţă naţională cu participare internaţională, pe
tema Consilierea şi orientarea în curriculumul şcolar. Obiectivul principal
al conferinţei a fost facilitarea schimbului de idei şi bune practici asupra
modului în care ar trebui să se desfăşoare ora de consiliere şi orientare în
învăţământul gimnazial din România. Evenimentul a constituit o bună ocazie
pentru:
 discutarea unor idei, metode şi exemple de bună practică din domeniul

consilierii şi orientării;
 exprimarea punctelor de vedere ale practicienilor asupra modului în care

ar trebui să se desfăşoare ora de Consiliere şi orientare în învăţământul
gimnazial din România;
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 împărtăşirea unor idei inovative referitoare la competenţele şi activităţile de
învăţare care ar trebui incluse în programele şcolare pentru disciplina
Consiliere şi dezvoltare personală la gimnaziu;

 dezbaterea provocărilor întâmpinate în calitate de profesori şi consilieri în
perioada contemporană în instituţiile de educaţie şi propunerea unor soluţii
prin intermediul activităţilor de consiliere şi dezvoltare personală.

 reflecţia asupra unor idei şi rezultate ale cercetării din domeniul consilierii
şi orientării, care ar putea fi utilizate în fundamentarea deciziilor de politică
educaţională şi în practica cotidiană din şcoli în cadrul ariei curriculare
Consiliere şi orientare sau la centrele de consiliere.

La conferinţa Euroguidance au participat 73 de consilieri şcolari şi profesori
din învăţământul preuniversitar, directori ai unor centre de consiliere, experţi,
cercetători, profesori din învăţământul superior, studenţi, decidenţi din domeniul
consilierii şi orientării din România, Finlanda şi Olanda. Au fost prezenţi
reprezentanţi ai Centrelor de Resurse şi Asistenţă Educaţională din 34 de
judeţe şi municipiul Bucureşti, cu experienţă relevantă în realizarea orelor de
Consiliere şi orientare în învăţământul gimnazial sau în formarea profesorilor
care desfăşoară aceste ore. În ambele zile ale conferinţei, au avut loc sesiuni
plenare şi ateliere interactive.

În prima zi, în sesiunea plenară a conferinţei a fost abordat rolul consilierii şi
orientării în curriculumul şcolar din România, Finlanda şi din alte ţări europene.
Dr. Ciprian Fartuşnic a prezentat misiunea ISE în coordonarea ştiinţifică a
elaborării noului curriculum naţional pentru învăţământul gimnazial din România,
precum şi provocările întâmpinate şi rezultatele vizate. Dr. Raimo Vuorinen
de la Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä,
Finlanda, a realizat o trecere în revistă asupra conceptului de competenţe de
management al carierei şi asupra experienţelor unor ţări europene în dezvoltarea
şi includerea acestor competenţe în curriculumul naţional. A fost subliniat
rolul disciplinei obligatorii educaţia carierei/ orientarea carierei în noul curriculum
naţional pentru şcoala comprehensivă, implementat în Finlanda din august
2016. Contextul legislativ curricular al consilierii şi orientării în România a fost
abordat de către dr. Daniela Călugăru de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice. Specificul disciplinei Consiliere şi dezvoltare personală
şi modul de fundamentare a acesteia pe date ale cercetării au fost explorate
de către dr. Speranţa Ţibu de la Institutul de Ştinţe ale Educaţiei.

Participanţii au avut ocazia de a contribui la sesiunea de ateliere interactive
Consiliere şi diversitate. Rezultate ale proiectelor şi bune practici, unde au
fost prezentate douăsprezece proiecte şi metode de lucru din domeniul
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consilierii şi orientării. Dintre proiectele discutate, menţionăm: proiecte de
prevenire şi reducere a abandonului şcolar, a violenţei în şcoală, a consumului
de droguri; proiecte de dezvoltare personală a adolescenţilor sau de consiliere
a carierei în învăţământul general sau profesional; proiecte de dezvoltare a
abilităţilor pentru mobilitate lingvistică sau proiecte de antrenare a elevilor în
activităţi fizice în aer liber pentru învăţarea unui stil de viaţă sănătos. Metodele
şi instrumentele discutate au fost: cardurile cu competenţe, metafora bărcii
cu pânze, fişele de lucru. Consilierii şcolari care au prezentat aceste metode
au valorificat astfel experienţele de învăţare, dobândite ca urmare a participării
cu finanţare Euroguidance la Seminarul Cross-Border 2016 din Potsdam,
Germania. Mai multe informaţii despre acest seminar sunt disponibile la:
http://euroguidance-cross-border-seminar-2016.de/

În cadrul sesiunii Paşaportul pentru viaţă al elevilor de gimnaziu, participanţii
au reflectat asupra contribuţiei disciplinei Consiliere şi dezvoltare personală
la dezvoltarea competenţelor unui elev de gimnaziu. Pe parcursul a cinci
ateliere paralele, realizate prin intermediul metodologiei World Cafe, participanţii
au propus competenţe şi activităţi de învăţare pentru următoarele domenii de
dezvoltare: autocunoaştere, dezvoltare socială şi emoţională, managementul
învăţării, managementul carierei, stil de viaţă.

A doua zi, în sesiunea plenară a conferinţei, profesorul univ. dr. Ioan Neacşu
de la Universitatea din Bucureşti a explorat rolul învăţării din perspectiva
consilierii şcolare. Profesorul univ. dr. Adrian Opre de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca a prezentat strategii şi instrumente care contribuie la
eficientizarea consilierii şcolare, precum programul de dezvoltare socio-
emoţională a copiilor, intitulat Self Kit (Social Emotional Learning Facilitator).

Atelierul Personal Development Planning/ Student Career Planning Programme
at Stenden University of Applied Sciences a scos în evidenţă caracteristicile
unui program de consiliere şi orientare a carierei, văzut atât din perspectiva
profesorilor, cât şi a studenţilor. Acest program constituie o componentă
obligatorie a curriculumului din cadrul unei universităţi de ştiinţe aplicate din
Olanda.

În cadrul atelierului de lucru Competenţe soft pentru succes în viaţă au fost
discutate rezultate ale cercetărilor recente asupra competenţelor soft.
Participanţii au proiectat şi exersat prin activităţi de grup situaţii de învăţare
relevante în contextul orelor de Consiliere şi dezvoltare personală la gimnaziu.

Atelierul Jocul – resursă metodologică pentru activităţile de consiliere şi



orientare a facilitat implicarea participanţilor în diferite jocuri, pe care aceştia
le-au analizat din punct de vedere al impactului educaţional asupra elevilor,
precum şi din perspectiva avantajelor şi dezavantajelor utilizării jocului în cadrul
orelor de consiliere şi orientare.

Pe parcursul celor două zile, conferinţa Euroguidance a creat un spaţiu de
emulaţie pentru participanţi, facilitând interacţiunea, reflecţia, creativitatea,
schimbul de idei interesante şi practici inovative în domeniul consilierii şi
orientării. Ne exprimăm speranţa că aceste idei şi practici au fost incluse în
cutia cu comori a fiecărui participant, care la întoarcere le-a împărtăşit cu
colegii din centrele de consiliere şi din şcoli pentru a fi utilizate în practica
educaţională cotidiană.
Mai multe informaţii despre conferinţa Euroguidance 2016 sunt disponibile la:
http://www.euroguidance.ise.ro/conferinta-nationala.html
http://www.euroguidance.ise.ro/conferinta-nationala-2016.html
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PREZENTARE PROIECT

CĂTRE POLITICI EDUCAŢIONALE BAZATE PE CERCETARE.
MECANISME DE MOBILIZARE A CUNOAŞTERII ŞI

„BROKERING” AL CERCETĂRII ÎN EDUCAŢIE
(ACRONIM: IMPACT2)

Elena Marin, Georgeta Ion, Romiţă Iucu, Mihaela Stîngu,
Simona Iftimescu, Carmen Proteasa*

Abstract
The article presents a current research project, implemented by the University
of Bucharest, Center for Development and Training in Higher Education. The
project focuses on analysing the mechanisms for knowledge mobilisation
and research brokering in education.

Introducere

Cercetarea de faţă pleacă de la premisa că elaborarea de politici educaţionale
reprezintă un proces complex care poate implica actori diverşi şi proceduri
specifice. Una dintre acestea o reprezintă centrarea şi fundamentarea politicilor
educaţionale pe date provenite din cercetarea ştiinţifică. Acest proces trebuie
să ţină cont de trei contexte principale: cel al furnizorului de rezultate valide şi
cel al factorilor de decizie politică sau a beneficiarilor finali şi cel al
intermediarilor care facilitează procesul de transmitere a cunoaşterii. Pentru
a da răspuns acestui deziderat, un nou câmp de interes ce prinde contur în
domeniul educaţional este cel care se referă la „mobilizarea cunoaşterii”.
Acest proces include eforturile de a promova folosirea rezultatelor derivate
din cercetarea ştiinţifică în luarea deciziilor, respectiv în practica educaţională
şi implică interacţiunea dintre două sau mai multe grupuri diferite sau contexte
(cercetători, decidenţi, practicieni, agenţii, membrii ai comunităţii) cu scopul
de a produce schimbări de durată în sistemul educaţional.

În acest context este necesară regândirea relaţiei dintre cercetare şi politicile
educaţionale în scopul unei mai bune înţelegeri despre cum şi în ce condiţii
cercetarea educaţională să fundamenteze procesele de elaborare a politicilor
la diferite niveluri.



Fundamentare teoretică

Proiectul este fundamentat pe literatura ştiinţifică recentă şi pe priorităţile
politicilor educaţionale naţionale şi internaţionale. În ultimii ani, fundamentarea
politicilor pe evidenţe este una dintre priorităţile imediate ale Comisiei Europene
(COM, 2009). Cu toate acestea, există o percepţie clară că în domeniul
educaţiei baza ştiinţifică este mult mai puţin substanţială decât în alte domenii
prezentate în Strategia de la Lisabona (COM, 2007). „Turbulenţele” din
învăţământul superior încurajează un tip de cercetare deficitară, definită ca
fiind „reducţionistă, sau chiar mioapă” (Scott, 2000). Cercetarea în educaţie
este astfel considerată ca fiind „slab instituţionalizată” (Scott, 2000) şi lipsită
de „stabilitate şi calitate” (Teichler, 2000) şi având niveluri scăzute de finanţare,
comparativ cu alte domenii de politică (OCDE, 2000, 2007). Dificultăţile în
procesul de transfer al rezultatelor cercetării în domeniul politicilor sunt, de
asemenea, identificate de către Comisia Europeană în documentele de lucru
„Towards more knowledge-based policy and practice in education and training”
(COM,2007) şi într-un raport mai recent din proiectul MASIS (COM, 2008),
care sugerează că un număr de elemente structurale, contextuale şi culturale
deţin un rol-cheie. În aceeaşi linie, documentul intitulat „Research-Based Policy
Making: Bridging the Gap Between Researchers and Policy Makers” (2006)
arată că guvernele nu dispun de proceduri sistematice cu privire la
reglementarea instituţiilor de cercetare sau cu privire la mecanismele de
colaborare cu cercetătorii (Bultitude et al., 2012; Cherney et al., 2012).

În literatura de specialitate dedicată impactului cercetării, se acordă o atenţie
specială contextului producerii cercetării. Cu toate acestea, chiar şi cea mai
eficientă promovare a rezultatelor cercetării se poate dovedi a fi inutilă dacă
practicienii nu sunt dispuşi şi nu sunt capabili să beneficieze de ele. Nivelul
de adoptare a acestor rezultate ale cercetărilor în rândul practicienilor este,
prin urmare, o problemă vitală, dar este în mare măsură neinvestigată (Levin,
2004). Dificultăţile de adoptare şi axare pe cercetare se concretizează în
definiţia sintetizată oferită de Zgaga (2012, p. 34). În primul rând, autorul
consideră că încă „există nevoia de analiză a politicilor educaţionale”. În al
doilea rând, adaugă faptul că această parte a Europei, şi în special România,
are caracteristici specifice şi este deseori dificil să fie aplicate teoriile
„împrumutate” din alte contexte educaţionale. În România, mecanismele de
implementare şi de reglementare nu au condus la rezultate planificate,
sistematice şi previzibile pe termen lung. De exemplu, problemele cercetării
ştiinţifice româneşti au fost abordate în numeroase articole, multe dintre ele
publicate în „Revista de Politică a Ştiinţei” promovată de UEFISCDI. Kappel &
Ignat (2012), de pildă, susţin că în România cercetarea se confruntă cu dificultăţi
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deosebite: nu există un nivel de colaborare şi conexiune între cercetarea
teoretică şi cea empirică.

Aceste studii demonstrează nevoia de creare a unei legături între rezultatele
cercetării educaţionale şi elaborarea politicilor în domeniu şi indică necesitatea
de re-examinare a rolului reţelelor de transfer şi mobilizare a cunoaşterii între
cele două contexte (Levin, 2004; Sebba, 2007).

Obiectivele proiectului de cercetare
Obiectivele cercetării se bazează pe o serie de prezumţii bazice care se
centrează pe:

Figura 1: Obiectivele cercetării
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Impactul proiectului

Principalele aspectele legate de impactul preconizat al proiectului vizează în
primul rând consolidarea procesului de elaborare a programelor de cercetare
şi a politicilor în domeniul educaţiei, prin îmbunătăţirea abilităţilor personale,
precum şi a condiţiilor de muncă pentru atingerea potenţialului indivizilor şi al
organizaţiilor în vederea producerii de cercetare şi pentru a oferi noi perspective
la nivel de politică. De asemenea, este luată în considerare contribuţia cu
privire la structurarea şi transferul producţiei de cercetare de la nivelul românesc
la cel european şi consolidarea capacităţii de inovare prin crearea
Observatorului interuniversitar de „research based policy”.

Structura echipei de cercetare

Echipa de proiect este formată din: CS I Georgeta Ion (director de proiect),
CS I  Romiţă Iucu, CS Elena Marin (manager de proiect), CS Mihaela Stîngu,
AC Simona Iftimescu, AC Carmen Proteasa şi se desfăşoară în cadrul Centrului
de Dezvoltare şi Formare în domeniul Învăţământului Superior – CDFIS, din
cadrul Universităţii din Bucureşti.
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O VIZITĂ DE STUDIU ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII
– EXPERIENŢE ŞI LECŢII ÎNVĂŢATE –
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În perioada 5-16 iunie 2016, într-un grup format din 11 participanţi – profesori
din învăţământul preuniversitar şi universitar – am participat la un program
profesional International Visitors on Demand în Statele Unite ale Americii.
Administrat de Biroul pentru Relaţii Culturale şi Educaţionale al Departamentului
de Stat al Statelor Unite, tema programului a fost: Science, Technology,
Engineering and Mathematics (STEM) and Teacher Professional Associations.

Dintre obiectivele programului, menţionăm: analizarea experienţelor Statelor
Unite în reforma curriculumului STEM; evaluarea procesului prin care districtele
şcolare şi şcolile decid asupra implementării curriculumului; examinarea rolului
asociaţiilor profesionale şi a serviciilor pe care le asigură membrilor lor.

Programul a inclus întâlniri şi vizite în Washington DC, Akron – Ohio, Albany
– New York, la instituţii guvernamentale, instituţii de învăţământ (universităţi,
licee, gimnazii), la asociaţii profesionale şi la alte tipuri de organizaţii.

I. Experienţe semnificative de învăţare în vizita de studiu

1. Sistemul de organizare şi funcţionare a guvernului Statelor Unite,
bazat pe necentralizare şi pe descentralizare, influenţează în mod
fundamental modul de funcţionare a educaţiei. Contextul pentru
înţelegerea modului de funcţionare a educaţiei şi a experienţelor din program
este reprezentat de federalism. Există trei niveluri de funcţionare a
Guvernului Statelor Unite – federal, de stat şi local. Nivelul federal constituie
o entitate creată de state, învestită cu atribuţii limitate. Cele trei ramuri
care caracterizează structura guvernului Statelor Unite (legislativă,
executivă şi judecătorească) caracterizează, de asemenea, fiecare dintre
cele trei niveluri de funcţionare a Guvernului.



Modul de funcţionare a Guvernului Statelor Unite are implicaţii pentru
funcţionarea diferitelor domenii, inclusiv a educaţiei. Educaţia (publică şi
privată) este reglementată la nivelul statelor. Modul de luare a deciziilor de
politică publică este participativ. Există o expertiză dezvoltată în timp la
diferite niveluri. Cultura participării şi colaborării se îmbină cu spiritul
întreprinzător (nu se aşteaptă nimic de sus) şi cu preocuparea pentru
inovaţie şi pentru adaptarea la nevoi.

Departamentul de Educaţie din Washington are, de exemplu, atribuţii
în domeniul finanţării şi monitorizării educaţiei, precum şi al dezvoltării
unor programe de sprijin, prin parteneriate federale STEM, destinate
timpului petrecut de elevi în afara şcolii. Finanţarea şcolilor este realizată
în proporţie de 10,5% de la nivel federal, de 39% de la nivel de stat, iar
restul de la nivel local. Parteneriatele vizează monitorizarea mediului
sau promovează perspective noi asupra ştiinţei şi cetăţeniei; Citizen
Science este o astfel de iniţiativă care unifică la nivelul elevului, al
cetăţeanului de rând, o dimensiune practică de abordare a ştiinţei
(oamenii de ştiinţă învaţă elevii, cetăţenii, să facă observaţii în parcuri)
cu dimensiunea participativă a cetăţeniei (participarea civică a oricărui
cetăţean la culegerea de date).

2 Chiar şi în contexte socio-economice profund şi istoric descentrali-
zate există o presiune socială pentru standarde minimale privind
calitatea educaţiei şi rezultatele elevilor. Nevoia de standarde comune
se fundamentează pe politici globale privind provocările societăţii americane,
atât la nivel socio-economic, cât şi din perspectiva avansului STEM în
toate domeniile de activitate. Disparităţile foarte mari între state, dar şi în
interiorul unor state în ceea ce priveşte educaţia, reprezintă de asemenea
un argument puternic pentru standarde comune minimale. Politicile
educaţionale descentralizate simt o presiune de la nivel federal pentru
alinierea standardelor în vederea asigurării accesului şi calităţii educaţiei.
Statele sunt mai degrabă precaute în a transfera politicile de la nivel federal,
preferând adaptări şi filtrări specifice care să nu încalce principiul
descentralizării. Cu toate acestea, există state care au adoptat un set de
standarde minimale, aşa cum au fost acestea elaborate la nivel federal.
Multe state au preferat însă să nu adopte încă aceste standarde. Interviurile
la care am participat au demonstrat că există o tensiune între nivelul
statal şi cel federal, iar procesul nu este întotdeauna sprijinit de resurse
financiare şi umane adecvate.
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3. Reformele educaţionale sunt abordate ca fiind procese fireşti de
schimbare care necesită timp. Termenele pe care actorii educaţionali
le asumă pentru implementarea unei schimbări sunt adesea generoase –
înţelegând că nicio schimbare profundă nu se poate produce peste noapte.
Atunci când impactul unei reforme nu este cel aşteptat, situaţia este
considerată una de învăţare şi nu se ezită în a propune noi termene şi
obiective mai realiste care să conducă la schimbarea dorită.

Preocuparea pentru realizarea de standarde de matematică este mai
veche. Realizarea standardelor de matematică a cunoscut mai multe
etape (de exemplu, 1989, 1995, 2000, 2006), unele documente stârnind
controverse. Documentul realizat în 2006 a fost utilizat pentru crearea
în 2010 a unor noi standarde de matematică.

4. Specializarea rolurilor instituţionale în educaţie – rolul asociaţiilor
profesionale şi al altor organizaţii specializate este decisiv în
pregătirea şi implementarea reformelor. Administraţia publică în
educaţie are mai degrabă un rol limitat în procesele de adoptare a unor
reforme. Asociaţiile de profesori STEM, cu tradiţie şi competenţă, oferă un
cadru real de producere a unor schimbări prin crearea de spaţii de schimb
de bune practici între profesori, resurse, conferinţe, cercetări relevante.
Există un spectru larg de instituţii specializate care se ocupă în mod
specific şi profesionist de diferitele aspecte ale reformelor educaţionale.
De exemplu,Achieve Inc., organizaţie independentă nonprofit, a coordonat
realizarea noilor standarde STEM; în acest scop, a lucrat cu actori multipli
pentru elaborarea standardelor (National Science Teachers Association,
National Council of Teachers of Mathematics); la realizarea standardelor
au lucrat cercetători specializaţi; pentru implementarea noilor standarde
STEM, asociaţiile profesionale oferă formare şi resurse educaţionale, alte
organizaţii specializate elaborează resurse de învăţare care să sprijine
implementarea la clasă.

National Science Teachers Association (NSTA) este o asociaţie
profesională care funcţionează din 1944 şi care are peste 55 000 de
membri. Asociaţia a fost implicată în dezvoltarea noilor standarde în
ştiinţe (Next Generation Science Standards – NGSS), împreună cu
alte asociaţii profesionale şi organizaţii. Coordonată de organizaţia
Achieve, dezvoltarea propriu-zisă a standardelor (finalizată în 2013) a
implicat 41 de reprezentanţi din 26 de state. În prezent, noile standarde
sunt adoptate de 17 state şi de Districtul Columbia.
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National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) este o
asociaţie profesională cu peste 80 000 de membri care funcţionează
din 1944, autentică voce publică pentru educaţia în domeniul
matematicii. A participat la finalizarea, în 2010, a unor noi standarde
de matematică (Common Core State Standards), adoptate de 42 de
state ca bază a curriculumului de matematică.

5. Cercetarea reprezintă în mod real un reper pentru orice schimbare
în educaţie. În toate interviurile la care am participat, argumentele pentru
orice schimbare în educaţie erau fundamentate pe date de cercetare. Nevoia
de evidence-based interventions este conştientizată la nivelul tuturor
actorilor educaţionali, inclusiv la nivelul şcolii.

Procesul de elaborare a noilor standarde în ştiinţe (NGSS) a implicat
ca prim pas realizarea unui document-cadru pentru educaţia în
domeniul ştiinţelor (finalizat în 2011), care a fost întemeiat deopotrivă
pe cercetarea în domeniul ştiinţelor, dar şi pe cercetarea în domeniul
învăţării ştiinţelor. Este de menţionat faptul că realizarea standardelor
a implicat şi o etapă de analizare a concordanţei/ coerenţei draftului
final NGSS cu documentul-cadru care a întemeiat elaborarea
standardelor.

6. Există şi este implementată, la toate nivelurile, o cultură a iniţiativei,
experimentării şi inovării. Comunitatea oferă sprijin pentru dezvoltarea
unor şcoli noi care îşi asumă viziuni inovative asupra educaţiei. Instituţiile
de învăţământ îşi organizează spaţii de iniţiativă, experimentare şi inovare.
Spaţiul multifuncţional existent, de exemplu, la Kent State University din
Ohio – Spark Innovation Studio – oferă studenţilor acces la echipamente
inovatoare, dar şi oportunităţi pentru învăţare, proiectare, creaţie şi colaborare.

Experienţele individualizate oferite elevilor în domeniul STEM promovează
o abordare pedagogică inovativă. Sunt utilizate în mod real şi sistematic
metode inovative de predare, de exemplu, învăţare bazată pe rezolvarea
de probleme/ învăţare bazată pe proiecte interdisciplinare.

De asemenea, inovaţia vine în bună măsură din zona activităţilor non-formale
şi informale de educaţie – proiecte, competiţii şcolare, vizite, educaţie prin
muzee etc.

În Akron Public Schools accentul este pus pe învăţare bazată pe
rezolvare de probleme, sub deviza Spune-mi, voi uita. Arată-mi,
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îmi voi aminti. Implică-mă, voi înţelege. Profesorul îşi asumă rolul
de facilitator, învăţând elevii ce şi cum să facă, dar având sentimentul
de never arrive, sentiment generat de numeroasele schimbări din
domeniul STEM.
În Metropolitan Cleveland Consortium High School este promovată
învăţarea bazată pe proiecte interdisciplinare prin intermediul cărora
elevii explorează domeniul STEM în conexiune cu artele.
La Tech Valley High School, în activitatea cu elevii, proiectul este
context al învăţării şi nu doar un cadru al aplicării achiziţiilor dobândite.

7. Învăţarea elevilor şi studenţilor este centrată pe dobândirea
competenţelor specifice secolului XXI. Şcolile şi universităţile incluse
în vizita de studiu sunt instituţii reprezentative pentru educaţia în domeniul
STEM. Cu toate acestea, din discuţiile purtate a rezultat explicit că rezultatul
vizat prin studii este dobândirea de către absolvenţi a competenţelor
secolului XXI; viziunea şi misiunea instituţiilor vizitate sunt reprezentate
de pregătirea fiecărui elev pentru succes, de pregătirea pentru viaţă,
absolvenţii fiind independenţi şi responsabili şi având abilitatea de a învăţa
pe parcursul întregii vieţi.

Discuţiile prilejuite de vizita la Tech Valley High School au evidenţiat
că în profilul persoanei care învaţă în secolul XXI, locul central îl are
angajarea civică (formarea unui cetăţean angajat civic şi integrat social).

II. Lecţii învăţate

În mod firesc, raportarea la experienţele vizitei de studiu presupune şi
explorarea unor posibilităţi de valorificare şi/ sau de transfer în sistemul de
educaţie din România. Această perspectivă poate fi analizată şi la nivel macro,
al sistemului de educaţie, dar şi la nivel micro, al participantului la vizita de
studiu.

Din perspectiva raportării la sistemul de educaţie din România, principalele
lecţii învăţate sunt următoarele:
1. România poate identifica avantajele centralizării curriculare şi le

poate maximiza prin implicarea unui număr mare de actori
parteneri în procesele de revizuire curriculară şi de evaluare a
competenţelor. Efectele negative ale centralizării excesive (cum ar fi
spaţii limitate de inovare) pot fi restrânse, de exemplu, prin crearea unor
mecanisme explicite de construire a consensului cu privire la decizii top-
down, a diferiţilor factori interesaţi, dar şi de încurajare şi susţinere a
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abordărilor inovative de jos în sus, inclusiv prin valorificarea şi susţinerea
abordărilor non-formale în educaţie.

2. România are nevoie de o viziune strategică a schimbărilor, cu
termene realiste şi deschidere pentru a învăţa din greşelile
trecutului. Recunoaşterea complexităţii schimbărilor în educaţie presupune
luarea în considerare a unui sistem de factori: viziune, scop, curriculum,
resurse, evaluare, dezvoltare profesională. De exemplu, resursele de timp
nu trebuie ignorate atunci când sunt realizate schimbări importante în
sistem. Timpul pentru formare, pentru implementare şi evaluare a măsurilor
este de asemenea important, având în vedere nu doar rezistenţa la
schimbare a actorilor din sistemul educaţional, dar mai ales pregătirea
celor care realizează schimbarea.

3. Este nevoie de o specializare a instituţiilor implicate în reformele
curriculare, cu roluri clare în mecanismele de revizuire, consultare,
implementare, evaluare. Este nevoie de dezvoltarea capacităţii
instituţionale şi pregătirea specialiştilor care sunt implicaţi în procesele de
inovare.

4. Este necesară consolidarea capacităţilor de cercetare şi evaluare
la toate nivelurile – administrativ, la nivelul liderilor în educaţie, la nivelul
şcolilor şi al elevilor. Introducerea în curriculum a unor elemente de
metodologie a cercetării prin proiecte adecvate vârstei elevilor poate fi un
prim pas.

5. Este nevoie de o creştere a vizibilităţii inovării în educaţie, de
valorizare şi de sprijin prin mecanisme administrative, financiare
şi de cercetare. Nevoia de flexibilizare a parcursurilor şcolare şi
profesionale reprezintă o provocare pentru procesele de inovare în sistemul
educaţional românesc.

6. Este imperativ să fie valorificate avantajele pe care le pot oferi
resursele financiare suplimentare din proiectele structurale de care
a beneficiat şi va beneficia în continuare sistemul de educaţie din
România. Este o aşteptare firească (nu întotdeauna şi concretizată) ca
proiectele structurale cu alocări financiare semnificative să aibă ca rezultat
realizarea a ceea ce îşi propun.

7. Este necesar ca activităţile desfăşurate în şcoală să fie, în mod
real, centrate pe elev. Retorica unor sintagme trebuie depăşită, prin
depăşirea unor susţineri doar afirmate de către unele puse în practică.
Realizarea unei altfel de activităţi acoperă aspecte diferite: de la organizarea
procesului de educaţie şi de la modul de a răspunde unor nevoi (ale elevilor,
profesorilor, comunităţii), până la colaborare (instituţională şi între profesori,
ca premisă a îmbunătăţirii activităţii fiecărui profesor) şi implementarea
curriculumului.
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Din perspectiva participantului la programul din S.U.A., este necesar ca
experienţele facilitate de vizita de studiu să fie valorificate cu
deschidere şi obiectivitate. Este evident că raportarea la experienţele
programului este realizată prin lentila conceptuală a propriei activităţi. Privind,
de exemplu, experienţele de învăţare ale vizitei de studiu din perspectiva
activităţii de dezvoltare curriculară, îndeosebi a dezvoltării noului curriculum
pentru gimnaziu, se pot sintetiza ca relevante pentru acest proces:
 legarea în mai mare măsură a conţinutului curricular al învăţării de viaţa

reală;
 accentul pe metode inovative de predare, pe proiecte;
 renunţarea în programele şcolare la acele conţinuturi curriculare care pun

accent pe învăţarea despre ..., în favoarea învăţării autentice, învăţarea
prin ... şi pentru ... .

 valorificarea avantajelor curriculumului naţional pentru promovarea unor
abordări pedagogice inovative;

 asumarea unor termene realiste în planificarea schimbărilor şi deschidere
pentru a învăţa din greşelile trecutului.
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(urmare de la pagina 156)

socializare şi relaţia cu mediul politic determină în mare măsură nivelul
prejudecăţilor tinerilor, iar pentru reducerea acestor prejudecăţi guvernele ar
trebui să se focalizeze pe îmbunătăţirea socializării democratice şi pe cultivarea
unei relaţii pozitive a tinerilor cu mediul politic.

În Identitatea naţională a tinerilor din Ungaria în diferite medii de socializare,
un alt articol din cadrul volumului, István Murányi analizează rolul factorilor
socio-culturali şi socio-psihologici în influenţarea atitudinilor naţionale ale
tinerilor din două medii rezidenţiale diferite (Ozd şi Sopron), caracterizate prin
condiţii de socializare diferite semnificativ. Volumul cuprinde, de asemenea,
şi două studii de caz etnografice. Primul studiu – Radicalismul în societatea
civilă ungurească: radicalismul extrem al „Rongyos-ilor” (Ilona Lahdelma) –
descrie o parte specifică a societăţii civile bazată pe o asociaţie de conservare
a tradiţiilor în estul Ungariei, caracterizată prin radicalism apolitic. Concluziile
studiului conduc însă la ideea că grupurile respective reprezintă expresia
eşecului statului în mobilizarea tuturor cetăţenilor pentru a participa la viaţa
publică. Aceasta conduce la apariţia unor grupuri care promovează valorile
naţionale şi ataşamentul faţă de ele, în detrimentul globalizării şi
internaţionalizării. În Studiul de caz etnografic cu privire la activismul tinerilor:
activităţile extracurriculare într-o şcoală budistă din Ózd (Flórián Sipos), autorul
a încercat să afle ce fel de participare socială caracterizează socializarea
politică a tinerilor de etnie romă care studiază într-o şcoală budistă, într-un
mediu dezavantajat şi cu prejudecăţi împotriva populaţiei de etnie romă. Cele
două ipoteze de lucru, respectiv socializarea politică – sprijinită de o
metodologie şi pedagogie adecvate, socializare ce poate să conducă la o
participare civică activă, chiar şi în cele mai dezavantajate circumstanţe –, şi
experienţa excluziunii – care poate stimula participarea politică –, au fost
confirmate numai parţial.

Prin abordarea metodologică riguroasă şi multitudinea aspectelor investigate,
volumul reprezintă o bogată sursă de informare cu privire la variatele forme pe
care radicalismul le poate îmbrăca.

Textele adunate în volumul de faţă sunt relevante pentru spaţiul şi problematicile
asupra cărora se focalizează autorii, având, totodată, un caracter de regionalitate
specifică fostelor ţări comuniste din Europa, unde se manifestă o serie de
mentalităţi consubstanţiale autoritarismului şi totalitarismului.

CS dr. Ana-Maria Dalu
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RECENZII
ISTVÁN MURÁNYI (ed.). ETERNAL RETURN? THE SPECTER OF

RADICALISM AMONG YOUNG PEOPLE IN EUROPE AND HUNGARY.
Budapest, L’Harmattan, 2015, 224 p., ISBN 978-2-343-08456-5

Eterna revenire? Spectrul radicalismului în rândul tinerilor din Europa
şi Ungaria

Actualitatea problematicii pe care o reprezintă radicalismul la nivel global
plasează acest fenomen în prim-planul vieţii sociale, numeroasele lui
manifestări necesitând explorări aprofundate din perspectivă sociologică.

În acest sens, volumul Eternal return? The Specter of RADICALISM among
Young People in Europe and Hungary, avându-l ca editor pe István Murányi,
reuneşte mai multe articole realizate pe baza datelor empirice culese în cadrul
proiectului MyPlace (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement),
care promovează o abordare pan-europeană în înţelegerea modului în care
participarea socială a tinerilor este influenţată de umbrele totalitarismului şi
populismului în Europa.

Primul articol din cadrul volumului: Patternuri/ Modele ale culturii politice în
Europa – alienare, indiferenţă, activism emancipator şi populist (Domonkos
Sik) descrie ţări şi regiuni, diferite ca bunăstare economică, pe baza unor
tipuri ideale, culturale şi politice, construite empiric, anticipând radicalizarea
în diferite ţări şi în Europa, pe baza rezultatelor de cercetare. Rezultatele
studiului conduc la ideea că, în Europa, consensul democratic este în pericol.
Ţările cu o cultură politică democratică sunt cele care au bunăstare economică
şi securitate materială. Cauzele radicalismului pot fi identificate astfel:
instabilitatea generată de perspectiva crizei economice, procesul de globalizare
şi conflictul de clasă reprimat. Acestea trebuie luate în considerare în procesul
de elaborare a politicilor de contracarare a radicalismului.

Autoritarismul vechi şi nou (Gyorgy Csepeli şi Gergo Prazsak), al doilea
articol din cadrul volumului, prezintă structura autoritarismului tipic pentru
societatea adultă din Ungaria şi încearcă să verifice care dintre contextele
social şi regional prevalează în explicarea atitudinilor dominante în formarea
autoritarismului. Rezultatele cercetării arată că autoritarismul este prezent
atât în Ungaria, cât şi în Europa Centrală şi de Est, iar alături de rasism,
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sentimentele anti-minoritare, xenofobie etc. au la bază incertitudinile,
intensificate de globalizare şi modernizare, la care răspund în special tinerii,
persoanele cu nivel redus de educaţie, bărbaţii şi cei care nu cunosc
oportunităţile Internetului. Prin libertatea de circulaţie Uniunea Europeană a
realizat un prim pas în lupta împotriva acestor manifestări, tinerei generaţii
revenindu-i sarcina să o continue.

Cel de-al treilea articol, intitulat Cum să previi o democraţie funcţională: epoca
„democraţiei de tip Luddendorf” în Ungaria (Zoltán Berényi), caută posibile
explicaţii pentru eşecul democraţiei în Ungaria şi disfuncţionalităţile acesteia.
Deşi după 1989 Ungaria avea printre cele mai mari şanse de a avea o tranziţie
reuşită către democraţie, în opinia autorului, aceasta a eşuat datorită
neimplicării civice, cu toate că structura instituţională şi cadrul legislativ ar fi
putut să se constituie în premise favorabile. Rezultatele de cercetare au arătat
că, în ultimii 25 de ani, în Ungaria, intoleranţa împotriva ţiganilor şi refugiaţilor
a crescut, iar voinţa de cooperare, acceptarea tratamentului echitabil,
încrederea interpersonală, dar şi în instituţii, şi respectul pentru lege au scăzut.
Astfel, ataşamentul faţă de valorile democratice a rămas la un nivel scăzut, în
ultimii ani crescând îngrijorător proporţia cetăţenilor care acordă preferinţă
valorilor nedemocratice. Consecinţa imediată a ataşamentului scăzut faţă de
valorile democratice este aceea că cetăţenii vor abuza de instituţiile
democratice în loc să le folosească în interesul lor. Astfel, pentru o democraţie
funcţională, ingredientul principal îl constituie cultura politică democratică,
înrădăcinată în minţile cetăţenilor. Însă modul în care pot fi învăţate valorile şi
normele democratice pentru a fi efective rămâne o provocare. Elementele
culturii politice democratice pot fi însuşite numai prin procesul socializării
politice, întrucât acestea nu ţin de moştenirea genetică. Lipsa unei componente
esenţiale a democraţiei, şi anume a controlului exercitat de cetăţeni asupra
elitelor politice, poate conduce la concluzia falsă că sistemul politic democratic
nu funcţionează şi, ca urmare, spre o deviere către metode autoritariste de
guvernare.

Zoltán Berényi şi István Murányi pleacă de la întrebarea Ce anume îi determină
pe oameni să se simtă atraşi de extremismul politic? şi analizează relaţiile
între indicatorii sociali şi susţinerea extremismului politic, în cadrul articolului
Corelaţia între socializarea politică fragmentată şi atracţia către extremismul
politic. Astfel, au constatat că un mediu de socializare nefavorabil şi o relaţie
negativă cu mediul politic întăresc bazele ideologiilor politice extremiste şi
prejudecăţile împotriva unor grupuri sociale externe/ minoritare. Condiţiile de

(continuare în pagina 154)
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sediul revistei din strada Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti, tel.: 

021-3142783, e-mail: revped@ise.ro, http://revped.ise.ro. 

Vă mulţumim, 

REDACŢIA 
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