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Résumé
À l’aube du nouveau millénaire, l’éducation tout au long de la vie s’avère être
un concept académique riche et un slogan politique assez répandu. Pourtant,
peut-on renfermer une notion tellement vaste dans une simple définition?
Dans cet article, nous avons émis l’hypothèse que l’éducation tout au long
de la vie est produite de nos jours par une panoplie d’acteurs éducatifs et
politiques nationaux, européens et internationaux. L’analyse qualitative des
entretiens a relevé que l’éducation tout au long de la vie ressemble à une
chaîne dont les principaux chaînons regroupent cinq pôles: économique, social,
personnel, pédagogique et politique. Cette approche sera complétée par
d’autres éléments révélateurs abordés dans l’article.
Mots-clés: éducation tout au long de la vie, formation, apprentissage, Union
Européenne, organisations internationales, analyse du discours.
Rezumat
La începutul noului mileniu, educaţia pe tot parcursul vieţii se adevereşte a fi
un concept academic bogat şi un slogan politic destul de răspândit. Totuşi,
este posibil să limităm o noţiune atât de vastă într-o simplă definiţie? Căutând
un răspuns, în cadrul acestui articol, am emis ipoteza că educaţia pe tot
parcursul vieţii este astăzi construită de o panoplie de actori educativi şi politici
naţionali, europeni şi internaţionali. Analiza calitativă a unor interviuri a relevat
faptul că educaţia adulţilor se aseamănă unui lanţ ce regrupează cinci verigi:
economică, socială, personală, pedagogică şi politică. Această abordare va
fi completată cu alte elemente revelatoare abordate în prezentul articol.
Cuvinte-cheie: educaţie pe tot parcursul  vieţii, formare, învăţare, Uniunea
Europeană, organizaţii internaţionale, analiza de discurs.

1. Contexte, objet et hypothèse de recherche

De tout temps, la notion d’ «éducation» a suscité d’amples débats parmi les
pédagogues, chercheurs et décideurs politiques. Une révolution conceptuelle
semble avoir eu lieu depuis quelques décennies avec le remplacement du
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terme «éducation» par la notion d’ «éducation tout au long de la vie», cette
dernière faisant l’objet du présent article. Selon les chercheurs et hommes
politiques, l’ «éducation tout au long de la vie» aurait la vocation de s’adresser
aux apprenants de tout âge, dans tous les contextes et à tout moment de la
vie. Par sa finalité, l’éducation doit pouvoir apporter à la communauté humaine
les moyens de progrès personnel et sociétal. Elle devient une véritable trame
politique, maniée avec une éloquence raffinée par nos élus nationaux ou
européens. Tout doucement, elle dépasse la sphère d’acte pédagogique, en
se transformant en une réelle allocution politique, captivant manifestement
l’intérêt de tout un chacun.

L’éducation tout au long de la vie est devenue donc une notion à multiples et
inattendues facettes sur l’analyse desquelles plusieurs chercheurs se sont
penchés (Tissot, 2004; Dale, 2007 et 2009). Distinguée dans la langue
française de la «formation» et l’ «apprentissage», l’éducation tout au long de
la vie comporte plusieurs aspects: développement social, compétences de
base, ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être, valeurs morales,
principes de vie, citoyenneté active, respect de l’autre, etc. Les organisations
internationales et de l’Union Européenne abordent l’éducation tout au long de
la vie dans une perspective propre, occasionnant ainsi des changements
primordiaux. Pour cette raison, nous nous proposons dans le cadre de cet
article, de fournir une analyse approfondie et originale des significations et
appréhensions de la notion d’éducation tout au long de la vie, telle qu’elle est
conçue par des fonctionnaires et décideurs politiques nationaux, européens
et internationaux, en parallèle avec les paradigmes scientifiques en la matière.

Étant donné cette panoplie d’acceptions rattachées à la notion d’ «éducation
tout au long de la vie», nous sommes amenés à nous interroger sur la
signification de ce concept dans le monde d’aujourd’hui. S’agit-il d’une portée
unique, ou bien d’un conglomérat de sens? Qu’entend-on par «éducation tout
au long de la vie» à l’échelle nationale, européenne et internationale? Peut-on
parler d’un consensus sémantique dans ce sens? Sur la base de ces
interrogations, notre problématique de recherche est formulée comme suit:

Quelles sont les spécificités de la notion d’ «éducation tout au long de
la vie» dans le contexte d’une interpénétration permanente et croissante
des acteurs nationaux et supranationaux, des leaders politiques
étatiques et ceux relevant de l’Union Européenne ou des organisations
internationales?
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Cette problématique opère un retour de contexte sur le discours tissé autour
de la notion d’ «éducation tout au long de la vie». Notre hypothèse de
recherche dépasse le cadre strict d’une recherche nationale, se focalisant
davantage dans une approche d’européanisation et de globalisation. Ainsi,
l’hypothèse de travail soutenue est la suivante:

La notion d’éducation tout au long de la vie émerge aujourd’hui d’une
variété d’acceptions scientifiques et politiques situées au croisement
des actions des acteurs nationaux, européens et internationaux et
englobe différentes approches, telles que sociale, économique,
personnelle, pédagogique et politique. Grâce à la méthodologie
mobilisée, cette hypothèse de travail sera confirmée ou infirmée à
l’appui de ces pistes de recherche qui se sont avérées extrêmement
fertiles.

2. Postulat théorique et cadre conceptuel sur la notion d’ «éducation
tout au long de la vie»

L’éducation tout au long de la vie connaît de nos jours une multitude de sens
et significations. Qu’il s’agisse d’une approche nationale, ou bien de l’influence
de l’Union Européenne et des organisations internationales comme l’UNESCO,
l’OCDE, l’OIT (Organisation International du Travail)  ou le CoE (Conseil de
l’Europe), ses définitions «fourmillent» partout. Le champ de recherche sur
l’éducation tout au long de la vie est aujourd’hui en plein essor.

Du point de vue sémantique, le terme d «éducation», provenant du latin
«educere» signifie «tirer, conduire hors de». Adressée initialement aux enfants,
l’éducation a été analysée par les philosophes grecs préoccupés par la
«paideia» et la «kalokagathia», l’amour du beau et du bien. La mission de
l’éducation est également définie dans différents livres de chevet à caractère
moral et religieux. Plus tard, le «mandat social» de l’éducation est prôné par
certains pédagogues comme Comenius, Rousseau, Locke, Montessori,
Bosco, etc. De date plus récente, avec l’industrialisation et les défis
économiques, la littérature grise s’est enrichie de notions comme «éducation
permanente», «éducation récurrente», «formation des adultes», «andragogie»
ou «gérontagogie» pour certifier que le processus éducatif s’étend dorénavant
«du berceau à la tombe». Le passage de l’ «éducation» à l’ «éducation tout
au long de la vie» s’est progressivement réalisé dans le monde académique
et politique.  De plus, les concepts d’«apprentissage» et de «formation» se
rattachent à la notion d’ «éducation», enjolivant l’environnement éducationnel.
À titre d’exemple, l’apprentissage tout au long de la vie est conçu par
l’UNESCO de la façon suivante:
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L’apprentissage tout au long de la vie est bien plus que l’éducation des
adultes. Il est bien plus que l’enseignement et la formation techniques
et professionnels. Il dépasse les salles de classe pour englober
l’apprentissage non formel et informel. Il relève du type de société dont
nous avons besoin pour un avenir meilleur (UNESCO, 2013, p.9).

Après cette brève incursion historique, il s’impose de mentionner que l’analyse
présentée dans cet article se focalisera sur la seule notion d’«éducation tout
au long de la vie». Mentionnons que l’éducation est définie comme assimilée
à ceci:

Développement harmonieux et dynamique chez l’être humain de
l’ensemble de ses potentialités (affectives, morales, intellectuelles,
physiques, spirituelles, etc.) ; développement du sens de l’autonomie,
de la responsabilité, de la décision, des valeurs humaines et du bonheur
chez la personne ; transformation dynamique, positive et continue de
la personne (Legendre, 1993, p. 435).

S’adressant dorénavant aux apprenants de tout âge, l’éducation demeure un
processus qui contribue à l’épanouissement de l’être humain et au
développement de la société. Tout doucement, un nouveau paradigme
conceptuel s’installe dans les milieux académiques. Cette mutation
terminologique oblige à revisiter et à remanier le processus éducatif. À l’aube
du nouveau millénaire, sous l’impulsion explicite des organisations
internationales et de l’Union européenne, la notion d’éducation tout au long
de la vie fait parfois la une des programmes politiques et des recherches
académiques.

La définition de l’éducation tout au long de la vie fait ainsi référence à la
capacité d’apprendre en tout lieu et en tout temps, mais aussi de transférer
les connaissances d’un domaine à l’autre. De ce fait, l’éducation tout au long
de la vie vise «toute activité d’apprentissage - formelle, non formelle ou
informelle - couvrant l’un ou l’autre aspect de la vie (personnel, social et/ou
professionnel) et entreprise à tout moment de la vie» (Tissot, 2004, p. 103).
Liée à la société de la connaissance, l’éducation tout au long de la vie s’inscrit
dans la réglementation européenne et internationale. À l’échelle européenne,
elle est au cœur des politiques publiques. L’Union Européenne a fourni une
définition officielle de l’éducation tout au long de la vie en 2008, la concevant
comme englobant: «toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment
de la vie, dans le but d’améliorer les savoirs, savoir-faire, aptitudes,
compétences et/ou qualifications, dans une perspective personnelle, sociale
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et/ou professionnelle» (Cedefop, 2008, p. 123). La législation européenne
impacte davantage au niveau national, ce qui fait que la définition de l’éducation
tout au long de la vie présente des similitudes dans presque tous les États
membres de l’Union européenne.

Pour ce qui est des organisations internationales, l’éducation tout au long de
la vie a constitué une préoccupation permanente à partir des années 1970.
Par exemple, le Conseil de l’Europe est actuellement focalisé sur la citoyenneté
démocratique et l’éducation interculturelle. Après de nombreuses actions sur
l’éducation des adultes dans le passé, l’organisation définit l’éducation tout
au long de la vie:

Comme un processus d’apprentissage continu, permettant à chacun,
de la petite enfance jusqu’au troisième âge, d’acquérir et d’actualiser
des connaissances, des capacités et des compétences à différents
stades de sa vie et dans divers cadres éducatifs, formels et informels,
afin d’optimiser son épanouissement personnel et ses possibilités
d’emploi et d’être encouragé à participer activement à l’exercice de la
démocratie (Conseil de l’Europe, 2002, art. 6).

De son côté, la recherche de l’UNESCO sur l’éducation tout au long de la vie
a produit deux rapports sur ce sujet : le Rapport Faure (1972) Apprendre à
être et le Rapport Delors (1996) intitulé L’éducation – un trésor est caché
dedans. Fondée sur le Rapport Delors et les recherches ultérieures, l’éducation
tout au long de la vie repose jusqu’à l’heure actuelle sur 6 piliers fondamentaux,
à savoir :

 Apprendre à connaître;
 Apprendre à faire;
 Apprendre vivre ensemble;
 Apprendre à être;
 Apprendre à changer;
 Apprendre à devenir.

D’autres organisations internationales telles que l’Organisation Internationale
du Travail et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
sont moins focalisées sur l’éducation. Rattachée au bien-être au travail ou au
développement économique, l’éducation tout au long de la vie s’inscrit
fragilement parmi les préoccupations adjacentes de ces organisations. L’OIT
a rendu publiques différentes recommandations promouvant la place de
l’éducation dans une société globalisée. Ainsi, l’éducation et la formation
tout au long de la vie sont définies comme regroupant «toutes les activités
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d’acquisition des connaissances entreprises pendant toute la durée de
l’existence en vue du développement des compétences et qualifications»
(OIT, 2004, p. 2). L’OCDE développe une activité plus pointue en vue de
contribuer à la croissance économique des pays membres. Après des
recherches innovantes en 1996 sur l’apprentissage à tout âge, l’organisation
définit l’apprentissage tout au long de la vie comme étant:

Une vision systémique : la logique de l’apprentissage tout au long de
la vie consiste à examiner la demande et l’offre de possibilités de
formation dans le cadre d’un système qui embrasse le cycle de vie
tout entier et tous les types d’apprentissages formels et non formels
(OCDE, 2001, p. 12).

Nous voyons qu’au niveau théorique, les définitions des chercheurs, mais
aussi les positions officielles de l’Union européenne et des organisations
internationales, sont nombreuses,  complémentaires et parfois réductrices à
la seule approche économique. L’éducation tout au long de la vie présente
deux axes: horizontal (recoupant l’éducation formelle, non formelle et
informelle) et vertical (s’adressant aux enfants, jeunes, adultes et seniors).
Nous nous proposons de parfaire ces propos avec l’analyse des définitions
fournies par les concepteurs et les meneurs des politiques d’éducation tout
au long de la vie à l’échelle nationale, européenne et internationale. Le fil
conducteur de notre étude réside dans le postulat que l’éducation tout au
long de la vie est appelée à offrir à chaque apprenant la possibilité de devenir
artisan de son propre futur éducatif.

3. Méthodologie de recherche scientifique et analyse des données

Pour passer au crible d’une recherche scientifique notre hypothèse de travail,
nous avons essayé utiliser les méthodes les plus adéquates. L’enrichissement
des recherches académiques et des positions officielles sur l’éducation tout
au long de la vie a été rendu possible grâce aux entretiens semi-directifs
(Lessard-Hébert et al., 1997, Quivy et Van Campenhoudt, 2006). Sur la base
de cette méthodologie qualitative, se sont greffées deux méthodes qui ont
contribué à l’accroissement de la visibilité des résultats. Il s’agit des stages
d’observation entrepris dans différentes organisations internationales et
institutions de l’Union européenne, mais aussi d’une analyse qualitative des
données par le biais du logiciel Antconc.

Pour etablir la population de l’etude, nous avons fait usage du «principe de la
maquette» et de «l’échantillonnage raisonné» définis par Van der Maren (1995).
Nous avons ainsi recherché des personnes ayant deux particularités
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majeures: 1) être concepteurs ou meneurs des politiques d’éducation tout
au long de la vie et 2) être d’accord pour participer à notre étude. Les entretiens
ont été conduits auprès des fonctionnaires menant leur activité dans les
institutions décrites ci-dessous et exerçant différentes professions: juges,
juristes, administrateurs, chefs de service, directeurs de département, etc.
Les entretiens ont été réalisés sur la base d’un guide d’entretien segmenté
en plusieurs unités thématiques préalablement établies. L’unité thématique
portant sur la définition de l’éducation tout au long de la vie fait l’objet de notre
analyse dans le cadre de cet article. Afin de tester la qualité des thèmes
choisis, nous avons procédé à des entretiens exploratoires.

Dans le but de mener les entretiens, principalement au courant de l’année
2012, des déplacements dans différents villes d’Europe – Bruxelles, Bucarest,
Cluj-Napoca, Craiova, Genève, Iaşi, Ispra, Paris, Strasbourg, Thessalonique,
Turin -  ont été effectués. Nous avons ainsi eu l’occasion de rencontrer des
fonctionnaires travaillant au CoE, à la CEDH (Cour européenne des droits de
l’homme), à l’UNESCO, à l’OCDE, à l’OIT, au CEDEFOP (Centre européen
pour le développement de la formation professionnelle), au CRELL (Centre de
Recherche pour l’Éducation et la Formation tout au long de la vie), à l’ETF
(Fondation européenne pour la formation), à la CJUE (Cour de justice de
l’Union Européenne), mais aussi des acteurs éducatifs et décideurs politiques
de Roumanie. Le choix de cette diversité de l’échantillonnage a été fondé sur
la volonté de bénéficier de l’échantillon le plus varié et compétent possible.
Au total, nous avons mené plus de quatre-vingts entretiens, mais, une fois
atteinte la saturation des données, seulement soixante-trois ont fait l’objet
d’une analyse approfondie.

Nous avons ainsi analysé vingt et un entretiens conduits avec des
fonctionnaires des organisations internationales, vingt et un entretiens menés
auprès des fonctionnaires de l’Union Européenne et vingt et un entretiens
réalisés avec des fonctionnaires et décideurs roumains. Après en avoir
enregistré le contenu à l’aide d’un dictaphone, nous avons procédé à la
traduction et à la retranscription intégrale des entretiens (Albarello, 2003).
Une fois le «nettoyage» et l’anonymisation des entretiens réalisés, nous avons
utilisé l’analyse thématique du contenu (Robert et Bouillaguet, 1997). Chaque
unité thématique a été divisée en plusieurs sous-unités qui ont été par la
suite codées et décodées. À partir de ce travail interprétatif, des «modèles»
ont été construits et ensuite comparés (de Ketele et Roegiers, 1996; Schemeil,
2010). Par la suite, le montage du corpus scientifique a été achevé. Les
résultats sont présentés ci-après, les témoignages de nos interlocuteurs
figurant en lettres italiques.
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4. Discussions et perspectives

Le discours des fonctionnaires nationaux, européens et internationaux sur
l’éducation tout au long de la vie s’est avéré extrêmement riche. Faute de
place, nous limiterons l’analyse de cet article à la présentation des éléments
les plus innovants. Si l’on imaginait l’éducation tout au long de la vie comme
une chaîne, il ressort d’après notre analyse que plusieurs maillons la
composent. Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agit des principaux fondements
ou «maillons» en éducation, à savoir économique, politique, social,
pédagogique et formatif. Cette liste sera davantage analysée par la suite.
L’analyse de discours sur les politiques éducatives s’appuie sur les
témoignages donnés par les fonctionnaires et reproduits en caractère italique
dans notre texte.

4.1. Les fondements-chaînons économique et politique de l’éducation
tout au long de la vie: marché du travail et consensus terminologique
Tout d’abord, il faut mentionner qu’une grande partie de notre échantillon a
privilégié le terme anglais de «lifelong learning» afin de décrire la réalité
caractérisant l’éducation tout au long de la vie. Mais, pour les lecteurs
francophones de cet article, nous utiliserons la terminologie française.
L’éducation tout au long de la vie est avant tout liée au marché du travail: «En
réalité, il y a toujours eu un intérêt politique pour l’éducation mais plutôt sous
l’angle du marché du travail» (Entretien 1). Dans une société de plus en plus
globalisée, la croissance économique, la rentabilité ou le bénéfice sont des
mots forts de toute stratégie politique. Ce lien à l’économie ne fait pas
l’unanimité parmi les différentes organisations internationales. Par exemple,
selon les aveux d’un interlocuteur, «l’UNESCO met l’accent sur le droit à
l’éducation, sur l’éducation comme droit important pour chaque individu, tandis
que pour l’Union Européenne le concept est lié à la notion du développement
économique» (Entretien 2). L’investissement dans l’éducation et le niveau de
croissance économique du pays semblent être interdépendants.  Seuls les
pays développés mettent en place des programmes pertinents d’éducation
tout au long de la vie: «On s’aperçoit qu’il faut repartir du terrain pour construire.
L’éducation et la formation tout au long de la vie sont rares, sauf en Finlande
et au Danemark. Ce n’est pas une réalité» (Entretien 3).

Restant sur le territoire européen, une autre critique majeure est adressée
aux décideurs de l’Union Européenne. En matière d’éducation, une vision
systémique est absente. Un fonctionnaire européen détaille cet aspect de la
façon suivante: «Le problème est que dans la réalité on ne devrait pas
compartimenter le débat sur l’éducation: la partie liée à la recherche est
discutée à la DG Recherche, la partie liée au développement économique
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est discutée à la DG Emploi. (…). L’éducation est une notion plus holistique
et plus générale que les divisions administratives de la Commission» (Entretien
4). Pour les décideurs politiques, tant européens que nationaux, l’approche
holistique de l’éducation tout au long de la vie est parfois difficile à cerner.
Dans le prolongement de notre analyse, un fonctionnaire européen n’hésite
pas à donner son avis un peu radical sur la définition de l’éducation tout au
long de la vie. Selon lui, il ne faudrait pas attacher une signification particulière
à la définition du terme: «Chacun prend son petit morceau de ce qu’on appelle
éducation, formation, apprentissage, learning, etc… De toutes les façons,
au niveau politique, le plus important c’est d’avoir des résultats et non comment
on l’appelle. On peut l’appeler n’importe comment, ce sont les résultats qui
comptent. Au niveau de la définition, chacun l’interprète d’une façon ou d’une
autre» (Entretien 5). Si pour certains fonctionnaires interrogés, l’accroche à
une terminologie quelconque n’est pas une démarche louable, a contrario,
pour d’autres interlocuteurs, un consensus terminologique s’est installé, au
moins à l’échelle de l’Union européenne. Dans ce sens, « au niveau européen,
on a un consensus. Je pense que tous les États membres parlent de la
même chose, mais pas les citoyens. Là… c’est notre programme d’éducation»
(Entretien 6). Cette «entente conceptuelle», dont la compréhension est
éloignée du citoyen, trouverait ses sources dans les outils pratiques développés
pour l’éducation, mais aussi dans la réglementation produite.

Sans bénéficier d’un pouvoir coercitif en matière d’éducation, cette influence
européenne de plus en plus aigüe repose sur la méthode ouverte de
coordination et sur des recommandations: «Au niveau européen, sur le terme
d’éducation tout au long de la vie, il y a un consensus politique formel dans le
sens qu’il y a des instruments, y compris juridiques au niveau de l’éducation
européenne. C’est de la «loi douce», des instruments qui ne sont pas
contraignants en général» (Entretien 7). Qu’il s’agisse de l’éducation tout au
long de la vie au niveau national ou supranational, il est certain que des
mutations profondes ont été engendrées ces dernières décennies. Citoyens,
chercheurs et hommes politiques semblent avoir intégré la nécessité de
l’éducation à tout âge. À la question portant sur l’existence d’un réel consensus
en la matière, un fonctionnaire répond: «Un consensus, oui et non, parce que
si on parle de l’éducation tout au long de la vie, c’est la formation du berceau
à la tombe. Pour d’autres, c’est la formation continue des adultes. Il est vrai
que le terme est polysémique, sans aucun doute. Néanmoins, il est
unanimement reconnu qu’il est crucial de se former tout au long de la vie. Le
problème réside dans l’application de ce principe» (Entretien 8). Il en résulte
que l’éducation tout au long de la vie reste assujettie aux aléas économiques
et politiques. De ce fait, l’insertion sur le marché du travail constitue un des
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points clés sur lesquels doivent œuvrer les politiques éducatives.

4.2. Le fondement-chaînon social de l’éducation tout au long de la
vie: développement personnel et approche nationale
Nous venons de constater que le maillon économique, talonné par le maillon
politique, occupent une des places les plus importantes dans la définition de
l’éducation tout au long de la vie. Cependant, notre recherche a révélé que
l’éducation ne se restreint pas à ces seuls aspects, mais qu’elle englobe, à
la fois à l’échelle internationale, européenne et nationale, le chaînon social et
le développement personnel. Ainsi, il apparaît que: «D’abord l’éducation est
un droit fondamental, en principe tout le monde doit avoir accès à une éducation
de qualité. Deuxième point, l’éducation est l’instrument pour combattre
l’exclusion sociale. Ce sont les deux côtés sociaux importants car l’éducation
est importante pour tout le monde. Elle va développer la personnalité, mais
aussi la profession, la carrière professionnelle. Ce sont les deux côtés, privé
et personnel, qui sont en jeu» (Entretien 9).

À l’échelle européenne, l’idée est renforcée par d’autres interlocuteurs faisant
partie de notre échantillon. Un signal d’alarme est tiré afin de ne pas oublier
le côté personnel de l’apprenant: «Naturellement, lorsqu’on parle de l’éducation
tout au long de la vie, il faut prendre en considération aussi le développement
personnel tout au long de la vie» (Entretien 10). Si on descend d’un cran, à
l’échelle nationale le discours sur l’éducation tout au long de la vie est parsemé
de références à une «trilogie» de développement: économique, social et
personnel. L’essentiel de l’éducation tout au long de la vie résiderait dans «un
développement professionnel lié au développement personnel. On ne peut
séparer l’âme humaine de cette vie trépidante qui nous oblige à être toujours
au courant, en accord avec la réalité» (Entretien 11). L’histoire nationale, la
tradition et la culture d’un pays représentent des éléments dont l’éducation
doit tenir compte pour que le futur et l’innovation puissent aisément s’y fonder.
Dans ce sens, un de nos interlocuteurs explique l’importance du développement
personnel: «L’être humain personnifie à la fois un «est», un «a été» et un
«sera». Chaque communauté a besoin de racines car sans elles, les
perspectives personnelles ou celles du groupe et de la nation ne peuvent
plus s’accroître» (Entretien 12). Ainsi, le développement personnel s’avère un
noyau dur tant pour l’accomplissement personnel que pour la prospérité
économique des nations.

Nous nous attellerons maintenant à la présentation de l’approche nationale
sur l’éducation tout au long de la vie, en prenant comme exemple la Roumanie,
pays entré dans l’Union Européenne en 2007. Si l’approche des institutions
européennes et organisations internationales sur l’éducation paraît visiblement
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claire, dans le paysage roumain la réalité est contradictoire, cette situation
de confusion étant décrite par la plupart de nos interlocuteurs nationaux. Au
niveau terminologique, «on confond éducation tout au long de la vie, formation
professionnelle et encore qualification. Il s’agit de domaines différents et, en
plus, en Roumanie il y a confusion entre «requalification» et «éducation tout
au long de la vie»» (Entretien 13). Nous observons que cette confusion est
dangereuse étant donné qu’elle peut engendrer de la réticence institutionnelle
vis-à-vis de l’éducation tout au long de la vie. De plus, il est difficile de se
prononcer sur le fait que cette confusion est née de l’absence terminologique
à l’époque communiste, car en réalité, même à ce moment-là, il y avait des
programmes adressés aux adultes ou aux apprenants désireux d’apprendre
davantage. Ce malentendu terminologique s’étend notamment au niveau des
apprenants: «D’une certaine façon, la perception en Roumanie est que
l’éducation permanente s’adresse à ceux qui n’ont aucune qualification
professionnelle, ou qui ont quitté très tôt le système scolaire. En réalité elle
concerne aussi les personnes ayant achevé des études. Le problème est là»
(Entretien 14). Le budget alloué à l’éducation semble insuffisant, la baisse de
la qualité de l’enseignement est signalée, l’investissement dans l’éducation
n’est pas conçu comme profitable à moyen et long terme. Un interlocuteur
manifeste son désarroi quant au fait que les personnes provenant de certaines
catégories socioprofessionnelles sont exclues de l’éducation et de la formation:
«Si l’on porte l’attention vers les groupes défavorisés, l’éducation tout au long
de la vie, l’éducation des adultes, la formation continue s’adressent à un
certain niveau et statut social ou économique. Les milieux défavorisés ne
bénéficient pas de l’égalité des chances devant l’éducation - même élémentaire
- alors parler d’éducation tout au long de la vie est illusoire. (…). Le concept
d’éducation tout au long de la vie n’est pas nouveau, il est généreux mais très
utopique» (Entretien 15). Les témoignages sont ainsi mitigés: si certains
interlocuteurs pensent que l’éducation tout au long de la vie s’adresse à un
public en demande de qualification professionnelle, a contrario, d’autres sont
enclins à considérer que l’éducation reste élitiste et destinée aux personnes
aisées.

Une discordance entre niveau théorique et pratique s’installe. Bien que les
rapports nationaux présentés auprès des instances supranationales voilent
la réalité, «l’éducation tout au long de la vie dans le paysage roumain est
toujours un concept exotique. Même si elle figure dans de nombreux
documents, on ne lui accorde de l’importance que d’une manière sporadique.
Pour des raisons économiques elle continue à rester une idée étrange.
L’éducation tout au long de la vie signifie assumer personnellement, alors
que cela devrait être la dimension sociale et institutionnelle» (Entretien 16).
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Les changements fréquents de gouvernement et le manque de ressources
financières et humaines sont souvent invoqués comme causes potentielles
de ce déficit éducatif. Pour y remédier, à l’échelle nationale, «notre
préoccupation est de trouver à chaque moment, dans une définition d’éducation
tout au long de la vie, les éléments spécifiquement roumains pour chaque
étape historique. Ainsi, dans la période de l’entre-deux-guerres, on trouve
plutôt une dimension morale nationale» (Entretien 17). Les interlocuteurs
nationaux sont ainsi attachés à l’idée que l’éducation recoupe le
développement social et le développement personnel, pensée rencontrée
d’ailleurs parmi les interlocuteurs supranationaux.

4.3. Le fondement-chaînon pédagogique de l’éducation tout au long
de la vie : au-delà de l’éducation des adultes
Le dernier aspect sur lequel nous concentrerons notre analyse est représenté
par l’interdépendance entre la formation des adultes et l’éducation tout au
long de la vie. Si à l’échelle nationale nous avons noté la confusion primordiale
entre l’éducation tout au long de la vie et la requalification professionnelle, à
l’échelle européenne et internationale, une juxtaposition avec la formation
des adultes est percutante: «Quant à savoir si le concept d’éducation tout au
long de la vie est compris de la même façon, il s’agit d’un autre problème.
Dans beaucoup de pays, il est conçu tel un enseignement destiné aux adultes»
(Entretien 18). Si l’on prend en considération l’Union européenne, il semblerait
que ce rapprochement terminologique concerne seulement les pays membres
car les décideurs politiques européens auraient une vision holistique et réaliste
de ce concept: « Il y a toujours la confusion avec la formation des adultes au
niveau national. (…). Les gens ne perçoivent pas toujours la même chose.
Au niveau européen, on a une idée claire» (Entretien 19). Durant les années
1970, suite aux changements technologiques, la formation des adultes était
devenue une priorité politique. Au fil des années, l’éducation tout au long de
la vie a été supplantée sur la base de l’éducation pour les adultes. Ce transfert
pourrait expliquer en partie l’immixtion des termes. Mais, dans tout ce tourbillon
conceptuel, l’éducation tout au long de la vie a repris une des préoccupations
fondamentales pour les recherches portant sur la formation des adultes, à
savoir la valorisation de la formation professionnelle. Dans ce sens, il est
extrêmement important: «d’attirer l’attention sur le besoin de rendre la formation
professionnelle plus attractive. En général, il y a un problème d’image de la
formation professionnelle perçue comme une formation de deuxième chance,
pour des gens moins doués. Mais ce n’est pas vrai car il est important que
les gens soient des gens capables et compétents. Du point de vue
professionnel, cela donne un taux d’emploi élevé, lié au monde du travail»
(Entretien 20).
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Jusqu’à l’heure actuelle, l’idée que l’éducation tout au long de la vie s’adresse
aux apprenants de tout âge n’est pas encore entérinée. De plus, elle regroupe
les aspects liés à la reconversion professionnelle et à la mise à niveau des
compétences de base et technologiques. Un interlocuteur conçoit l’éducation
tout au long de la vie dans une approche holistique: «Il ne faut pas perdre de
vue que l’éducation tout au long de la vie n’est pas seulement l’éducation des
adultes, mais qu’elle englobe aussi l’éducation primaire. Il y a plusieurs volets
: la formation des chômeurs en vue de l’entrée sur le marché du travail ou en
vue de retrouver un emploi, la formation pour les personnes handicapées ou
les personnes n’ayant pas une maîtrise professionnelle suffisante - comme
des compétences informatiques - et bien sûr la formation des adultes, y
compris le développement personnel» (Entretien 21). Mise à part l’approche
holistique de l’éducation tout au long de la vie, la démarche systémique est
mise en exergue. Il s’agit d’un développement en spirale, l’apprenant avançant
étape par étape: «Le concept d’éducation comprend les acquis de
l’apprentissage non formel et ceux de l’éducation formelle, alors que les
expressions éducation et formation tout au long de la vie mettent en avant le
système» (Entretien 22).

Laissant de côté la formation des adultes, l’éducation tout au long de la vie
est vue comme une innovation politique et éducative. Dans une société en
permanente mouvance, il faut s’interroger davantage sur les modèles éducatifs
proposés et sur les types des apprenants à former. L’éducation tout au long
de la vie semble apporter la réponse: «Tout d’abord, cette idée d’éducation
tout au long de la vie est très bonne car d’une certaine façon, elle redéfinit le
sens classique de l’éducation. Nous sommes toujours sous le paradigme de
Humboldt qui voit l’éducation comme une institution qui forme, informe et
moins comme un effort permanent, personnel et institutionnel qui n’a pas de
barrières» (Entretien 23). L’éducation tout au long de la vie est ainsi conçue
non seulement comme information et formation, mais également comme
démarche individuelle et sociétale.

4.4. Approche globale de l’éducation tout au long de la vie
À travers cette étude, les fonctionnaires nationaux, européens et
internationaux ont témoigné que l’éducation tout au long de la vie est un
concept à multiples facettes. Facteur de progrès pour l’épanouissement
personnel et pour le développement économique de la société, l’éducation
tout au long de la vie contribue, entre autres, à renforcer la cohésion sociale,
à éliminer la pauvreté et à promouvoir l’égalité des chances. Les aspects
fondamentaux de cette définition sont schématisés dans la figure ci-après:
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Figure 2: Les principaux fondements de l’éducation tout au long de la vie

Reposant sur une panoplie d’acceptions, l’éducation tout au long de la vie
demeure une notion assez vaste. Si l’on revient aux différents «fondements-
chaînons» identifiés à la suite de notre étude, il en résulte que l’éducation
tout au long de la vie se trouve à la confluence des pôles social et économique,
politique, personnel et pédagogique, comme le montre la figure ci-dessous:

Figure 1: Définition de l’éducation tout au long de la vie
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Naturellement, cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres fondements de
l’éducation peuvent être identifiés à travers des recherches similaires. Notre
analyse prend seulement en considération les données que nous avons
recueillies auprès des fonctionnaires nationaux et supranationaux. Au vu de
ce qui précède, nous pouvons conclure que notre hypothèse de travail est
ainsi largement confirmée.

5. Conclusions

Après avoir balayé certains éléments de la littérature grise et analysé des
témoignages des fonctionnaires sur la définition de l’éducation tout au long
de la vie, il est grand temps de conclure par une définition propre. Sans
prétendre à une définition exhaustive, en l’an 2017, nous envisageons
l’éducation tout au long de la vie comme représentant «un processus éducatif
à travers lequel l’acquisition et la mise à jour des savoirs, des savoir-faire et
des savoir-être se font à tout âge et dans toutes les dimensions de la vie.
Permettant le développement personnel et professionnel de chaque être humain,
l’éducation tout au long de la vie contribue au développement intégral d’une
personnalité harmonieuse, multi potentielle, capable de construire son chemin
pour s’adapter aux besoins sociétaux actuels et futurs et pour acquérir les
valeurs humaines fondamentales: intellectuelles, morales, professionnelles,
sociales et spirituelles.

En guise de conclusions, premièrement, nous pouvons souligner qu’un grand
débat s’est tissé autour de la notion d’éducation tout au long de la vie. Cette
notion reste toujours tributaire au concept de «formation des adultes». Pour
les chercheurs et professionnels éducatifs roumains, la confusion plane
toujours entre les deux notions. Une solution à envisager pourrait être la
constitution des chaires en «politiques d’éducation tout au long de la vie» au
sein des universités afin de développer des recherches approfondies en la
matière et de les divulguer à la société entière par la suite. Deuxièmement,
comme nous avons pu le voir, l’éducation tout au long de la vie est structurée
sur quelques chaînons fondamentaux. Pourtant, le chaînon «personnel» est
ressorti avec plus de véhémence dans le discours des interlocuteurs roumains.
L’enracinement dans la culture et les valeurs traditionnelles du pays pourrait
expliquer cette approche de développement intégral de la personne, tel qu’il
est conçu par Jacques Delors dans son Rapport à l’UNESCO. Il ne reste qu’à
mettre à profit ce chaînon particulier et riche de substance afin que l’éducation
roumaine y fasse sa carte de visite par rapport aux autres systèmes éducatifs
du monde entier.
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Rezumat
Având în vedere multiplele faţete ale conceptului de competenţă, precum şi
evoluţia educaţiei pe bază de competenţe, acest articol îşi propune să ofere
un posibil punct de plecare pentru realizarea, în România, a unui cadru al
competenţelor profesorului. După evidenţierea obstacolelor care fac dificilă
definirea acestor competenţe, încercăm să oferim o privire succintă asupra
tendinţelor care există la nivel internaţional în acest domeniu, cu referire specială
la spaţiul Uniunii Europene. Opiniile specialiştilor români sunt, de asemenea,
trecute în revistă, pentru a putea contura perspectivele definirii acestui cadru,
în context naţional.
Cuvinte-cheie: competenţă, competenţele profesorului, cadrul competentelor
profesorului.
Abstract
Taking into consideration the multiple facets of the competence concept, as
well as the evolution of competence-based education, this paper aims at
providing a potential starting point for drawing up a competence framework
for Romanian teachers. After pointing out to the difficulties related to defining
these competences, we attempt to give a concise outline of the trends existing
in this field at international level, with a special focus on European Union
recommendations. The Romanian specialists’ opinions are also briefly
introduced, so that we could list the perspectives of defining this framework,
given our national context.
Keywords: competence, teacher competences, competence framework for
teachers.

1. Introducere
A fi competent, a obţine competenţe reprezintă posibile sloganuri pentru cea
mai mare parte a sistemelor educaţionale din prezent. Este de dorit ca, în
urma activităţilor didactice, educabilul să poată deveni competent. Fără îndoială,
îndeplinirea cu succes a acestui obiectiv depinde de calitatea actului
educaţional, care, la rândul său, stă sub semnul profesorului. Aşadar,
profesorului îi revine dificila misiune de a forma/dezvolta competenţele elevilor.
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De-a lungul secolului al XX-lea, profesia didactică a devenit din ce în ce mai
complexă, presupunând nu numai obligativitatea parcurgerii unui program de
formare iniţială şi participarea constantă la cursuri de formare continuă, pentru a
asimila cele mai recente informaţii din punct de vedere metodic şi ştiinţific, specifice
fiecărui domeniu vizat, dar şi asumarea unor roluri multiple. În lumina noilor
orientări din domeniul educaţiei, un profesor bine pregătit înseamnă un profesor
cu competenţe complexe, capabil să dezvolte competenţele elevilor săi.

În numeroase sisteme educaţionale (de exemplu ţările europene, SUA,
Canada), documentele curriculare oficiale oferă detalii despre competenţele
pe care trebuie să le atingă elevii la sfărşitul fiecărui ciclu şcolar. În ceea ce
priveşte descrierea competenţelor profesorilor, acest lucru este mai dificil de
realizat, deşi există numeroase preocupări la nivel internaţional, european,
naţional.

Pornind de la multivalenţa conceptului de competenţă, această lucrare îşi
propune să identifice obstacolele care fac dificilă realizarea unui cadru al
competenţelor profesorilor: specificul profesiei didactice; profesorul ca principală
resursă pentru învăţare; complexitatea rolurilor profesorului. Mai mult, încercăm
să trecem în revistă opiniile specialiştilor cu privire la competenţele profesorilor,
mai ales în plan european şi naţional, pentru a surprinde perspectivele acestui
curent şi a oferi răspunsuri la întrebarea: De ce nu există, încă, în România,
un cadru al competenţelor profesorilor?

2. Educaţia pe bază de competenţe
Educaţia pe bază de competenţe nu este o noutate, având rădăcini îndepărtate
în timp, dar primul moment vizibil se situează în anii 1960-1970, în SUA, în
cadrul formării cadrelor didactice pe bază de performanţă. Ulterior, a fost
introdusă şi în alte zone ale lumii (Europa, Asia, SUA şi Noua Zeelandă),
gradul de utilizare, ca şi modelele folosite, fiind diferite de la o ţară la alta
(McCowan, 1998; Jäenecke, 2007, p. 9).

Abordarea educaţiei prin şi pentru competenţe este una în care se poate vorbi
despre „cunoştinţe în acţiune, organizate pentru a acţiona în situaţii
problematice, în rezolvarea de sarcini complexe” (Rey, 2008, p. 4). Mai mult
decât atât, reprezintă o abordare comprehensivă, interdisciplinară, în care
cunoştinţele prefaţează competenţa, fără a fi excluse, ci doar privite ca „un
prim pas care, singur, nu poate răspunde pe deplin nevoilor educabililor într-o
societate modernă” (European Commission, 2008, p. 9). Chiar dacă noua
abordare este uneori controversată, discutată, chiar criticată, este o certitudine
faptul că timpul în care trăim este caracterizat prin noi nevoi educaţionale, iar
orientările reformelor educaţionale către linia abordării educaţiei prin şi pentru
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competenţe par a fi capabile să ghideze indivizii în gestionarea schimbărilor
continue şi adeseori radicale cu care se confruntă, printr-un proces al educaţiei
care sprijină întregul parcurs al vieţii individului şi al evoluţiei societăţii.

Aflat în dezbatere de câteva decenii, conceptul de competenţă nu a ajuns să
întrunească în prezent un consens al specialiştilor, terminologia nefiind suficient
de stabilizată: statutul conceptului de competenţă menţine o ambiguitate
(Crahay, 2006, pp. 99-100) şi o vulnerabilitate (Potolea, 2013, p. 937), conceptul
nefiind suficient cristalizat pentru a constitui baza construirii unui curriculum
pe o nouă logică, o logică a competenţelor (Jonnaert, Barrette, Masciotra &
Yaya, 2006, p. 13). Se vorbeşte astfel despre abordarea prin competenţe,
evaluarea prin competenţe, competenţe de bază, competenţe transversale,
competenţe-soclu, competenţe terminale (Hirtt, 2009, p. 1), nu întotdeauna
suficient de clarificate; unele definiţii sunt formulate prin raportare la alte
concepte sau ca sinonime ale altor concepte: abilitate, deprinderi operaţionale,
comportament eficient, adaptare la situaţii noi, abilitatea de a lua decizii
(Westera, 2001, pp. 78-79); alte definiţii sunt derivate prin raportare la cei doi
termeni diferiţi utilizaţi în limba engleză pentru conceptul de competenţă
(competency şi competence), consideraţi fie în relaţie de sinonimie, fie ca
desemnând situaţii diferite, separate (Kennedy, Hyland & Ryan, 2009, p. 10),
în cazul din urmă competence vizând munca, activitatea profesională şi
rezultatele sale, pe când competency se referă mai degrabă la persoanele
care desfăşoară o anumită activitate (Van der Klink & Boon, 2002).

Totuşi, definiţiile oferite celor doi termeni de organizaţiile consacrate,
preocupate cu stabilirea standardelor educaţionale la nivel internaţional (OECD
şi Uniunea Europeană) converg către un consens: „competency înseamnă
mai mult decât cunoştinţe şi deprinderi, implicând şi abilitatea de a face faţă
unor cerinţe complexe, prin stabilirea şi mobilizarea unor resurse psihosociale
(inclusiv deprinderi şi atitudini) într-un anumit context” (OECD, 2005, p. 4);
„competence este o combinaţie de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini adecvate
unui anumit context” (Recommendation 2006/962/EC, 2006). Se desprind
prin urmare următorii invarianţi: cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi contextul în
care acestea sunt mobilizate, regăsiţi în modelul propus de specialiştii români:
un model integrator al competenţei, construit pe două dimensiuni: o dimensiune
obiectiv-socială şi o dimensiune subiectiv-psihologică (Potolea, Toma &
Borzea, 2012, pp. 56-58). Modelul este definit prin raportarea la roluri sau
sarcini de învăţare/profesionale, la standardele de performanţă pentru
respectiva competenţă, la cunoştinţele care îi asigură baza teoretică, la
abilităţile şi caracteristicile de personalitate care o orientează valoric, toate
într-un context în care respectiva competenţă se probează.
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În prezent, educaţia pe bază de competenţe vizează competenţele cheie
(dezvoltate pe tot parcursul vieţii) necesare oricărui cetăţean, competenţele
pe care ar trebui să le deţină elevii/studenţii la finalul unui program de studiu/
nivel de învăţământ şi, nu în ultimul rând, competenţele (dezvoltate pe tot
parcursul carierei) pe care ar trebui să le deţină profesorii. Aşadar, pe terenul
marcat de instabilităţile generate de dificultăţile menţionate, efortul decidenţilor
politicilor educaţionale şi al specialiştilor în educaţie pentru identificarea acelor
categorii de competenţe de care profesorii au nevoie pentru a-şi îndeplini
misiunea de „mediator între elevi şi lumea în rapidă evoluţie” (Caena & Margiotta,
2010, p. 320) este unul justificat. Preocuparea pentru a defini un cadru de
competenţe care să indice ce ar trebui să ştie şi să facă un profesor depăşeşte
graniţele Europei şi este foarte prezentă şi în România.

3. Un cadru al competenţelor profesorilor. Dificultăţi de definire

Definirea unui cadru al competenţelor profesorilor, care să corespundă statutului
acestuia şi, în acelaşi timp, să fie suficient de flexibil pentru a putea fi adaptat
dinamicii sociale, presupune dificultăţi, care, în opinia noastră, rezultă din
specificul profesiei didactice, din statutul profesorului ca resursă principală
pentru învăţare, din complexitatea în continuă creştere a rolurilor pe care
profesorul trebuie să le exercite pentru a-şi duce la capăt misiunea şi din
neclarităţile încă existente în definirea conceptului de competenţă.

3.1. Specificul profesiei didactice
Profesia didactică, o profesie cu exigenţe înalte, are specificităţi aparte. Acestea
decurg în primul rând din faptul că a educa pe alţii este mai mult decât o
sarcină (profesională). Astfel, competenţele necesare profesorilor sunt legate
de aspecte mai complexe decât cele ale unei sarcini oarecare, precum:
scopurile educaţiei, ipotezele privind învăţarea, aşteptările societăţii şi cerinţele
către profesori, resursele disponibile, priorităţile şi voinţa politică, statutul
profesiei, presiunile externe sau internaţionale, tradiţia şi cultura, contextul
social în care se produce predarea şi formarea profesorilor (EC, 2011; 2013).

În al doilea rând, profesia didactică este marcată puternic de incertitudine,
abilităţile de adaptare ale profesorilor fiind permanent solicitate. În fiecare
moment profesorul trebuie să fie capabil: să lucreze împreună cu alţii, pe
baza valorilor incluziunii sociale şi a valorificării potenţialului fiecărui educabil,
colaborând cu colegii şi alţi parteneri şcolari şi non-şcolari; să opereze cu
diferite tipuri de cunoaştere, tehnologii şi informaţii; să poată accesa, analiza,
valida, supune reflecţiei personale şi transmite cunoştinţe, utilizând adecvat
tehnologiile; să construiască şi să managerieze situaţii de învăţare; să înveţe
din experienţă şi să aleagă acele strategii de predare-învăţare care corespund
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nevoilor celor care învaţă; să lucreze în societate şi împreună cu aceasta, la
nivel local, regional, european şi la nivele mai largi, global şi mondial, pregătind
viitorii cetăţeni responsabili (EC, 2005, p. 3).

3.2. Profesorul – principala resursă pentru învăţare
Este o certitudine faptul că nivelul competenţelor unui profesor se reflectă în
calitatea educaţiei: „calitatea unui sistem şcolar nu poate depăşi calitatea
profesorilor săi”, afirmă OECD (2013, p. 96). Studiile demonstrează că există
conexiuni puternice între eficienţa şi eficacitatea profesorului, ca rezultat al
competenţelor sale, şi calitatea instrucţiei oferită de acesta educabililor. Cea
din urmă se materializează în achiziţiile elevilor, profesorul fiind astfel plasat
în poziţia de resursă principală pentru învăţare.

Cu toate că literatura de specialitate nu oferă repere clare pentru o modalitate
prin care să se măsoare şi să se analizeze conexiunea existentă între calitatea
prestaţiei profesorilor şi nivelul achiziţiilor elevilor (Passos, 2009, p. 59), este
acceptată şi susţinută ideea că echiparea profesorilor cu competenţe esenţiale,
specifice, necesare pentru a-şi putea demonstra eficacitatea în sala de clasă
conduce spre ridicarea nivelului de achiziţii ale elevilor (EC, 2013, p. 5).Aşadar,
calitatea curriculumului pentru formarea iniţială şi continuă a profesorilor ar
trebui să constituie o permanentă preocupare pentru sistemele educaţionale.

3.3. Noile roluri ale profesorului
Complexitatea, în continuă creştere, a profesiei didactice, presupune o
regândire a rolurilor pe care un profesor ar trebui să le exercite. Din ce în ce
mai mult, profesorul contemporan este pus în situaţia de a planifica, dezvolta,
organiza şi realiza învăţarea, de a educa, consilia, diagnostica şi de a face
terapie, de a anticipa, coordona, cerceta şi, confirma (Mitkovska & Hristovska,
2011, pp. 574-575), toate aceste acţiuni conducând la necesitatea exercitării
unei mari diversităţi de roluri. Astfel, profesorul contemporan este, succesiv şi
simultan:
- pedagog: construieşte dispozitive de învăţare adaptate, practicând o

pedagogie nondirectivă, diferenţiată, individualizată;
- proiectant, tutore, manager, moderator, creator, organizator şi gestionar

al conţinuturilor, activităţilor, situaţiilor, experienţelor de învăţare şi formare;
- mediator al învăţării, care intermediază cunoaşterea, asigurându-i un cadru

activizant şi euristic şi care facilitează legătura dintre elev şi reflecţia,
acţiunea şi cunoaşterea sa;

- facilitator al învăţării elevilor, al autoformării acestora;
- sprijin al elevilor în învăţare;
- partener al elevilor într-o relaţie educaţională interactivă;
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- coordonator, consilier curricular al elevilor în activitatea lor personală;
- ghid, animator, activator şi catalizator al activităţilor de informare şi formare

a elevilor;
- valorizator al schimburilor intelectuale, verbale, sociale şi afective realizate

în cadrul actului educativ;
- persoană cu rol socratic şi regizor, arătând drumul de acces la cunoştinţe,

valorificând şi susţinând dorinţa şi capacitatea elevilor de a se forma ca
urmare a propriilor eforturi;

- interlocutor, care deschide spaţii de dialoguri, face operante cunoştinţele,
imprimă ritm învăţării, obţine feedback;

- transmiţător al cunoaşterii;
- releu între variabilele situaţiei educaţionale şi cele individuale, valorificând

aspecte cognitive şi metacognitive;
- evaluator şi încurajator al elevilor şi al procesului de construcţie a

cunoştinţelor;
- persoană-resursă;
- agent, actor şi autor al proiectării, organizării şi desfăşurării demersurilor

educative şi ale managementului educaţional şi curricular;
- model, strateg şi gânditor;
- co-elaborator al modalităţilor de lucru şi de evaluare;
- co-gestionar, alături de elev, al dispozitivelor de învăţare, al responsabilităţilor

corespunzătoare;
- co-responsabil, alături de elev, de derularea procesului curricular, de

învăţarea şi formarea elevului (Bocoş, 2013, pp. 100-101).

Având în vedere complexitatea aspectelor menţionate – specificul profesiei
didactice, profesorul ca principală resursă de învăţare, multiplele roluri ale
profesorului, elaborarea unui cadru al competenţelor profesorului care să ţină
seama de toate aceste variabile devine o sarcină extrem de dificilă, dar în
acelaşi timp şi o necesitate. Aşa se explică şi preocuparea specialiştilor
pentru identificarea celor mai relevante competenţe ale profesorilor/profesiei
didactice, după cum se va vedea în cele ce urmează.

4. Competenţele profesorilor

4.1. Dezbateri la nivel mondial şi european
La nivel mondial (de exemplu SUA, Australia sau Hong Kong), competenţele
profesorului sunt discutate fie în relaţie cu eficacitatea profesorului, fie cu
zonele în care profesorul acţionează şi îşi demonstrează competenţele. În
plan european s-a ajuns la un anumit consens, care oferă o utilă privire de
ansamblu asupra unor aspecte considerate esenţiale pentru competenţele
profesorilor (EC, 2011). În opinia noastră, această perspectivă europeană poate
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servi drept punct de plecare pentru dezbaterile naţionale în planul politicilor
educaţionale.

4.1.1. Competenţa şi eficacitatea profesorului
Este necesară o primă distincţie între competenţa profesorului (teacher
competences) şi competenţa activităţii profesorului (teaching competences),
a profesorului în acţiune. Prima are o sferă mai largă, sistemică, cuprinzând
profesionalismul profesorului la nivel individual, al şcolii, al comunităţii locale
şi al organizaţiilor profesionale, iar a doua vizează aspecte mai concrete, ale
rolurilor efective ale profesorului în clasă, cu mobilizarea cunoştinţelor şi
abilităţilor sale (EC, 2013, p. 10). Complementaritatea celor două aspecte
determină performanţele şi eficienţa profesorului.

„A performa competent presupune competenţă”, afirmă Westera (2001, p.
81), adăugând că performarea cu succes într-o situaţie este observabilă, pe
când termenul competent este utilizat ca o etichetă asociată persoanei care
o demonstrează. Prin raportare la activitatea profesorului şi calitatea acesteia,
se conturează astfel competenţa profesorului şi eficacitatea profesorului,
aceasta din urmă înţeleasă drept rezultatele obţinute de profesor, concretizate
în progresul realizat de elevi prin raportare la scopuri educaţionale specifice,
în ceea ce elevii pot face (Medley, 1982, apud Passos, 2009, p. 46). Cu alte
cuvinte, formarea competenţelor elevilor, ca ţintă a educaţiei, devine un examen
de competenţă pentru profesori. Se vorbeşte chiar de eficacitate totală a
profesorului (Total Teacher Effectiveness), concept complex, rezultat din
implicarea a două categorii de actori (profesorul şi elevul), la trei niveluri diferite
(individual, al grupului, al şcolii), procesele şi efectele predării şi învăţării având
loc în plan comportamental, afectiv şi cognitiv pentru actorii implicaţi, la diferite
niveluri (Cheng, Tam & Tsui, 2002).

Şi Medley (1982, apud Passos, 2009, pp. 47-49) conturează un cadru care
integrează variabilele eficacităţii profesorului, în care elementul central,
competenţa profesorului, rezultă din interrelaţionările dintre nouă elemente
componente:
- caracteristici preexistente şi stabile ale personalităţii profesorului;
- competenţele profesorului: cunoştinţe, abilităţi, credinţe pe care acesta le

aduce într-o situaţie de învăţare;
- performanţa profesorului, concretizată în ceea ce face efectiv într-o sală

de clasă, cu o clasă de elevi;
- rezultatele învăţării elevilor (rezultat al acţiunii elevilor prin facilitarea

profesorului, cel care oferă oportunităţi de învăţare care conduc elevii către
rezultatele dorite, intenţionate);
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- pregătirea profesorului, iniţială şi continuă, reflectate în creşterea nivelului
de competenţă;

- contextul extern, reflectat în caracteristicile şcolii în care profesorul îşi
desfăşoară activitatea, context care interacţionează cu competenţele pe
care profesorul le posedă, determinând nivelul performării lui în situaţii
specifice;

- contextul intern, un set de caracteristici al clasei/claselor la care predă
un profesor, care interacţionează cu performanţa profesorului în alegerea,
determinarea situaţiilor de învăţare experimentate de elevi în clasă;

- caracteristicile individuale ale elevilor (care determină tipurile de rezultate
ale învăţării, ca urmare a experienţelor fiecăruia) cu care profesorul operează,
în sensul valorificării lor.

4.1.2. Competenţa profesorului – zone de acţiune
Eltis (1997) propune o descriere a competenţelor profesorilor, grupate după
zonele în care acestea acţionează, scopul declarat fiind nu de a izola şi a
defini diversele componente ale activităţii profesorilor, ci mai degrabă de a
oferi un punct de sprijin pentru dezvoltarea unor programe eficiente de formare
a profesorilor, pentru creşterea calităţii educaţiei. Tabloul competenţelor, a
căror relevanţă trebuie permenent revizuită, include activitatea concretă din
clasă (domeniul clasei), responsabilitatea profesorului la nivelul şcolii şi al
comunităţii (domeniul şcolii şi domeniul comunităţii), iar includerea domeniului
profesional implică înţelegerea semnificaţiei sociale a activităţii profesorului.
Astfel construit, cadrul competenţelor este orientat spre viitor, corelat cu scopul
şi misiunea profesiei, respectă individualitatea şi libertatea de acţiune a
profesorului şi ia în considerare factorii contextuali care dau formă activităţii
profesorului (Eltis, 1997, pp. 134-135). O parte din competenţele enumerate
(cele marcate cu *) sunt cele care, în opinia autorului, pot fi dezvoltate atât
prin formarea iniţială, cât şi prin cea continuă (Eltis, 1997, p. 139).

Domeniul clasei:
- *demonstrarea şi îmbunătăţirea expertizei în ceea ce priveşte curriculumul;
- *planificarea pentru predare-învăţare;
- *dezvoltarea şi integrarea înţelegerii teoretice;
- *iniţierea şi ghidarea învăţării;
- *facilitarea învăţării independente;
- *promovarea relaţiilor interpersonale şi a siguranţei elevilor;
- *capacitatea de a răspunde la nevoile speciale ale elevilor;
- *managerierea mediilor de învăţare;
- *evaluarea învăţării elevilor şi a programului de învăţare.
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Domeniul şcolii:
- *identificarea şi mobilizarea resurselor;
- *cooperarea în domeniul dezvoltării curriculumului;
- *organizarea şi monitorizarea activităţilor asociate curriculumului;
- cunoaşterea, administrarea şi îmbunătăţirea politicii şi procedurilor şcolii
;- participarea la dezvoltarea programelor la nivel de şcoală.

Domeniul comunităţii:
- *promovarea schimbului de informaţii;
- înţelegerea interculturalităţii;
- deschiderea clasei şi a şcolii către comunitate.

Domeniul profesional:
- sporirea cunoaşterii despre contextul profesional;
- *urmărirea propriei dezvoltări profesionale;
- *înţelegerea aspectelor etice;
- *respectarea obligaţiilor legale;
- *creşterea statutului profesiei.

4.1.3. Competenţele profesorului european rezultă din documentele de
politici educaţionale şi din cercetările realizate pe plan european. Cu scop
numai analitic, competenţele sunt descompuse în elemente componente şi
pot reprezenta un punct de pornire spre un consens al specialiştilor şi al
beneficiarilor, care să conducă spre o perspectivă sistemică asupra
competenţelor profesorilor (European Commission, 2013).

Cunoaştere şi înţelegere:
- cunoaşterea ştiinţifică a conţinutului disciplinei;
- cunoaşterea pedagogică a conţinutului  disciplinei, implicând o înţelegere

profundă a conţinutului şi structurii disciplinei (sarcini, contexte de învăţare,
obiective; cunoştinţe anterioare ale elevilor, precum şi dificultăţi specifice
ale învăţării disciplinei; strategii ale utilizării metodelor de instruire şi a
materialelor curriculare specifice disciplinei);

- cunoaştere pedagogică generală;
- cunoaşterea curriculară a disciplinei (cunoaşterea conţinutului

curriculumului, de exemplu planificarea şi coordonarea învăţării specifice
disciplinei);

- fundamentele ştiinţelor educaţiei (perspective interculturale, istorice,
filosofice, psihologice, sociologice);

- aspecte contextuale, instituţionale şi organizaţionale ale politicilor
educaţionale;
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- problema incluziunii şi a diversităţii;
- utilizarea eficientă a tehnologiilor în predare;
- psihologia dezvoltării;
- procese de dinamică a grupurilor, teorii ale învăţării, motivaţie;
- procese şi metode de evaluare/apreciere.

Abilităţi:
- proiectarea, conducerea şi coordonarea predării;
- utilizarea resurselor instrucţionale şi a tehnologiilor;
- managementul clasei, al grupurilor;
- monitorizarea, adaptarea şi evaluarea obiectivelor şi proceselor de predare-

învăţare;
- colectarea, analiza şi interpretarea probelor şi datelor (rezultatele învăţării,

ale evaluărilor externe) pentru decizii profesionale care să îmbunătăţească
predarea-învăţarea;

- utilizarea, dezvoltarea şi crearea de cunoştinţe rezultate prin cercetare
care să stimuleze practica;

- colaborarea cu colegii, părinţii şi serviciile sociale;
- abilităţi de negociere (interacţiuni sociale şi politice cu diverşi agenţi, actori,

în diferite contexte);
- abilităţi interpersonale, reflective şi metacognitive pentru a învăţa individual

şi în comunităţi profesionale;
- adaptarea la la dinamica intersectării influenţelor contextelor educaţionale

multinivelare (de la nivelul macro al politicilor educaţionale, la nivelul mezo
al contextului şcolii, la nivelul micro al dinamicii clasei şi elevilor).

Disponibilităţi personale (credinţe, atitudini, valori, gradul de
angajament):
- conştientizare epistemologică (aspecte legate de caracteristicile şi

dezvoltarea istorică a disciplinei şi a statutului său, în relaţionare cu alte
domenii/discipline);

- abilităţi de predare prin conţinut;
- abilităţi transferabile;
- disponibilitate pentru schimbare, flexibilitate, învăţare şi perfecţionare

profesională permanentă, pentru studiu individual şi cercetare;
- angajamentul faţă de promovarea învăţării tuturor elevilor;
- disponibilitate pentru a promova atitudinile şi practicile democratice ale

elevilor, în calitate de cetăţeni europeni (inclusiv valorizarea diversităţii şi a
multiculturalităţii);

- atitudine critică faţă de propria activitate de predare (examinarea, punerea
în discuţie, punerea sub semnul întrebării);
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- disponibilitate pentru colaborare, pentru munca în echipă şi în reţele
profesionale;

- sentimentul autoeficienţei.

Încercările de a descompune competenţa în descriptori care pot ajuta la
măsurarea cât mai exactă a competenţei profesorului şi a activităţii desfăşurate
de acesta sunt lăudabile. În acest mod, luând în considerare diversele
perspective existente în literatura de specialitate, putem obţine o bază teoretică
valoroasă, utilă în conceperea unui cadru al competenţelor profesorului.
Cel din urmă exemplu este asemănător modului în care sunt enunţate
competenţele cuprinse în programele şcolare în vigoare în învăţământul
preuniversitar din România. Aceste documente curriculare au fost treptat
modificate pentru a se conforma recomandărilor Comisiei Europene, şi, dacă
se urmează acest trend, este posibil ca acest cadru european al competenţelor
profesorului să fie modelul pe care îl aşteptăm să fie propus în România, în
viitorul apropiat.

4.2. Dezbateri la nivel naţional
4.2.1. Tipuri si categorii de competenţe ale profesorilor
În România, diverse taxonomii ale competenţelor încearcă să surprindă un
teren comun al competenţelor necesare şi dezirabile, care să se cristalizeze
într-un instrument util pentru formarea iniţială a profesorilor (pentru care poate
servi drept set de finalităţi), cât şi pentru formarea continuă (care se poate
axa pe completarea profilului de competenţă, în sens cantitativ şi calitativ)
(Niculescu, 2005, pp. 73-74). Propunem în continuare o scurtă trecere în
revistă a opiniilor recente ale unor specialişti români în ştiinţele educaţiei cu
privire la competenţele profesorilor:

 Potolea & Toma (2013): competenţele sunt stabilite din perspectiva unui
standard, iar sursele de derivare a competenţelor pentru cariera didactică
sunt: (1) analiza ocupaţională, orientată spre studierea (a) rolurilor
profesionale ale cadrelor didactice din învăţământ; (b) tipurilor fundamentale
de activitate şcolară; (c) experienţei pozitive în domeniul practicii
educaţionale; (2) fundamente teoretico-metodologice: (a) cercetări şi
sinteze teoretice relevante în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei; (b) stadiul de
elaborare a standardelor pentru profesia didactică; (3) politicile educaţionale
promovate de documente de politică educaţională ale Uniunii Europene şi
naţionale.
Competenţe de specialitate:
- definite conform metodologiei Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice

din Învăţământul Superior.
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Competenţe profesionale:
- 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.
Competenţe transversale:
- dezvoltarea instituţională a şcolii şi a parteneriatului şcoală-comunitate;
- managementul carierei şi dezvoltare personală;
- cercetare educaţională aplicativă.

 Bocoş (2013): competenţele rezultă din rolurile care revin profesorilor în
instruirea interactivă şi sunt încadrabile în patru categorii:
Competenţe ştiinţifice (disciplinare) = contribuie la atingerea obiectivelor
şi la dezvoltarea structurilor operatorii, afective, motivaţionale, volitive,
atitudinale ale elevilor şi se referă la:
- planul disciplinei predate şi câmpul ştiinţific din care este derivată;
- corectitudinea ştiinţifică;
- pertinenţa, calitatea, structurarea, logica internă, transpoziţia didactică

a conţinuturilor curriculare;
Competenţe psihopedagogice şi metodice = funcţionează ca liant în
interacţiunile elev-disciplina de învăţământ, prin asigurarea logicii didactice
în organizarea secvenţelor de învăţare, prin asigurarea eficienţei
psihopedagogice a demersurilor didactice, şi vizează:
- domeniul pedagogiei;
- domeniul psihologiei educaţiei;
- domeniul didacticii specialităţii.
Competenţe manageriale şi psihosociale = vizează (fiind facilitate de
conţinuturile curriculare şi de antrenarea, implicarea, activizarea elevilor în
procesul didactic) aspecte precum:
- managementul educaţional şi curricular;
- gestionarea relaţiilor sociale din clasa de elevi;
- gestionarea comunicării didactice.
Competenţe transversale = valorizează scheme de acţiune largi şi
cuprinzătoare, fiind exersate în proiectarea, organizarea, conducerea,
reglarea instruirii şi a învăţării, şi cuprind:
- realizarea unui proiect de acţiune;
- luarea deciziilor;
- planificarea demersurilor, analiza, sinteza, emiterea judecăţilor de valoare;-

comunicare complexă, negociere curriculară;
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- realizarea de evaluări globale şi analitice;
- reflectarea asupra practicii educaţionale, pentru studierea, analiza,

cercetarea, înţelegerea, transformarea, optimizarea şi inovarea acesteia.

 Cucoş (2013): competenţele se formează/dezvoltă în prezenţa unor
caracteristici preexistente, care ar trebui să aibă caracter eliminatoriu în
raport cu accederea la profesia didactică (sociabilitate, capacitate
empatică, dragoste faţă de copil, cultură generală multidirecţională,
cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii române) şi se grupează în
şapte categorii:
- competenţă valorică a profesorului, prin ceea ce comunică făţiş şi cum

se comportă;
- competenţă disciplinară, academică;
- competenţă didactică, psihopedagogică;
- competenţă psihorelaţională;
- capacitatea de a lucra în echipă şi a lega parteneriate;
- cunoaşterea şi integrarea noilor tehnologii în practica didactică;
- competenţă autoreflexivă, critică în raport cu propria activitate educativă.

Aceste trei perspective asupra competenţelor profesorilor, descrise succint
anterior, se suprapun în mare măsură. Astfel, avem trei mari categorii:
competenţele de specialitate, competenţele psihopedagogice şi competenţele
transversale. Dacă primele două pot fi dobândite în mod direct, ca urmare a
parcurgerii etapei de formare iniţială, cea de a treia este în mare parte rezultatul
experienţei profesionale şi al formării continue.

4.2.2. Perspective
În planul dezbaterilor teoretice există aceste trei posibile modele, în realitate,
însă, învăţământul românesc nu dispune de un cadru al competenţelor
profesorului. Utilitatea acestui cadru se justifică dacă avem în vedere caracterul
preponderent sumativ al evaluărilor ce vizează profesorii. Mai mult, prin raportare
la situaţia existentă în alte ţări, România înregistrează lipsa unor standarde
didactice profesionale (OECD, 2017, p. 144), aspect care, din păcate,
contribuie în mod negativ la scorul obţinut de calitatea educaţiei din ţara noastră
în rapoartele internaţionale şi europene. Prin conturarea unui cadru al
competenţelor profesorului, având în vedere contextul românesc şi specificităţile
acestuia, s-ar putea crea un cadru concret, dinamic, flexibil şi motivant, care
să ancoreze activitatea profesorilor în realitatea educaţiei româneşti. De
asemenea evaluarea ar putea căpăta şi caracter formativ, devenind un
instrument de dezvoltare pentru profesorii români.
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La modul general, competenţele profesorului ar putea fi împărţite în două mari
categorii: (1) competenţe ale profesiei didactice (psihopedagogice, relaţionale,
manageriale, de specialitate) şi (2) metacompetenţe (etice, sociale, de
gestionare a schimbărilor, de inovare). Poate ar fi util ca fiecare competenţă
să fie „descompusă” în trepte de atins, în funcţie de evoluţia profesorilor în
cariera didactică (profesor debutant, profesor definitiv, profesor gradul 1,
profesor gradul 2), deoarece maturitatea profesională – dobândirea cu succes
a competenţelor – presupune acumularea treptată de cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini, specifice profesiei didactice.

Într-o anumită măsură, suntem de acord cu punctul de vedere exprimat de
profesorul Cucoş (2013): este de dorit ca cei care aspiră la o carieră didactică
să demonstreze o anumită disponibilitate pentru această profesie, tradusă în
anumite aptitudini, valori compatibile cu profesia sau un anumit profil psihologic.
În acelaşi timp însă nu putem să nu ne întrebăm cum ar putea fi identificate şi
măsurate aceste „caracteristici preexistente” şi dacă ar fi corect să facem
acest lucru.

Aşadar, având în vedere modelele existente atât în literatura de specialitate
cât şi în diverse sisteme de învăţământ se poate realiza un cadru detaliat,
care să descrie competenţele de care ar trebui să dea dovadă profesorii români,
ca urmare a experienţei lor profesionale, precum şi a pregătirii lor iniţiale şi
continue.

5. În loc de concluzii

În lumea contemporană, aflată într-o dinamică fără precedent, o lume în care
e din ce în ce mai dificilă echiparea educabililor cu acele competenţe care să
le asigure performarea cu succes în societate şi pe piaţa muncii, competenţele
profesorilor capătă importanţă majoră. Conturarea unui cadru potrivit în orice
context este dificil de realizat. Din analiza întreprinsă pe parcursul acestei
lucrări, pare utilă întocmirea unui cadru care să conţină, pe de o parte, un
trunchi comun al competenţelor profesorilor, cu caracter general, şi, pe de
altă parte, posibilitatea de a particulariza aceste competenţe în funcţie de
nevoile şi rolurile asumate de profesori. Astfel, contextul naţional capătă o
importanţă deosebită, deoarece resursele, cultura, tradiţia şi istoria sunt diferite
de la un sistem educaţional la altul.

Profesia didactică este foarte complexă şi este greu de crezut ca un profesor
să aibă toate competenţele enumerate în oricare dintre taxonomiile descrise
în secţiunile anterioare. Un profesor ar putea să exercite toate rolurile, doar
dacă ar acţiona simultan pe mai multe planuri, la mai multe niveluri, dacă s-ar
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implica în mai multe interacţiuni. Competenţele sunt determinate de context
(EC, 2013, p. 6), iar în România, ţară europeană, dar cu condiţii şi resurse
sub media europeană, cu atât mai mult, este nevoie de un cadru al
competenţelor corelat cu contextul social şi cultural. De asemenea, acest
cadru ar trebui să permită ca acele competenţe vizate să poate fi uşor evaluate,
pentru a determina liniile de acţiune viitoare, în vederea dobândirii unui grad
înalt de maturitate profesională de către profesori.

Oricât de bun ar fi un program de formare iniţială sau continuă nu poate
pregăti un profesor care să întruneasca toate competenţele. Singura soluţie
este revizuirea şi actualizarea cadrului de definire a competenţelor profesorului
(atunci când acesta îşi va face apariţia în sistemul educaţional din România),
cadru care, în mod ideal, ar trebui să pună accentul pe asumarea
responsabilităţii, pe gradul înalt de adaptabilitate, pe formarea competenţelor
transversale, mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea unor atitudini. Dacă, pe
viitor, România va alege să investească în profesori şi, mai ales, în formarea
lor, această profesie îşi va găsi locul bine meritat pe scara socială, conform
cu importanţa ei, iar acest lucru se va reflecta, bineînţeles în competenţele
elevilor. Nu în ultimul rând, este necesar ca aceste politici coerente din
domeniul formării profesorilor să fie corelate cu cele în domeniul curriculumului
şi al evaluării.

Articolul nostru a încercat ofere posibile argumente în favoarea necesităţii
elaborării unui cadru naţional al competenţelor profesorului într-un viitor cât
mai apropiat. Luând în considerare contextul naţional, determinat de factori
istorici şi culturali, un posibil cadru al competenţelor profesorului român ar
trebui să fie însoţit de descriptori de performanţă, care să promoveze
capacitatea de implicare/acţiune a profesorului şi cultura încrederii reciproce,
să motiveze profesorul să se dezvolte din punct de vedere profesional, să
aibă un caracter dinamic şi să fie formulaţi în aşa fel încât să fie lipsiţi de
ambiguitate, ancoraţi în realitatea profesorului şi orientaţi către acţiune. De
asemenea, este necesar ca acest cadru să fie permanent actualizat, pentru
a ţine pasul cu tendinţele învăţării pe tot parcursul vieţii, care exprimă, de fapt,
nevoile societăţii actuale.
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Rezumat
Conceptul de competenţă de comunicare a constituit nucleul a numeroase
studii de specialitate şi interdisciplinare în ultimele 5 decenii. Cu toate acestea,
încă mai prezintă interes aparte pentru specialiştii din diverse domenii atât
datorită valorii sale, cât şi din cauza a numeroase confuzii pe care le produce
atunci când este interpretat. Articolul  abordează noţiuni teoretice ce ţin de
competenţa de comunicare, identifică componentele sale evocând câteva
modele componenţiale. Se subliniază rolul şi responsabilitatea profesorului
în dezvoltarea competenţei de comunicare, în special prin selectarea adaptarea
si prezentarea de conţinuturi didactice astfel încât să vizeze dezvoltarea
holistică a acesteia.
Cuvinte-cheie: competenţă de comunicare, model componenţial, CECRL,
abordare holistică, materiale didactice relevante.
Abstract
The concept of communicative competence has been the essence of numerous
studies for over 50 years. Despite this, it still represents an attractive topic of
research for many professionals both due to its importance and because of
multiple confusions created by various interpretations of its meanings.  The
aim of this article is to throw light on some theoretical aspects that apply to
the communicative competence, its components as approached in several
models as well  as teachers’ role and responsibility in its holistic development
through selecting adapting and offering relevant educational materials.
Keywords: communicative competence, component model, CEFR, holistic
approach, relevant teaching materials.

Deşi introdus de către Chomsky în 1965, pentru a desemna acel sistem
interiorizat de reguli şi norme lingvistice care permite vorbitorului să perceapă
şi construiască un număr nelimitat fraze într-o limbă dată, termenul competenţă
de comunicare a cunoscut un succes fulminant cu precădere începând cu
aprobarea Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) în 2001,
care practic a revoluţionat modul în care acesta este perceput şi utilizat şi a
avut un impact considerabil asupra didacticii limbilor străine. Conştientizarea
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faptului că simpla acumulare de cunoştinţe lingvistice şi meta-lingvistice  nu
este suficientă pentru a putea comunica într-o limbă străină a condus spre o
schimbare de atitudine si strategii didactice, accentul fiind pus pe dezvoltarea
capacităţii de a folosi ansamblul de cunoştinţe lingvistice, paralingvistice, etc.
pentru a se face înţeles într-o situaţie de comunicare dată. Chomsky
deosebeşte competenţa de comunicare de performanţă şi o denumeşte
competenţă gramaticală care în mod implicit presupune că este împărtăşită
de către toţi membrii unei comunităţi şi are un caracter intra-personal, înnăscut.
El opune acest concept performanţei, care în accepţiunea dată de el, denotă
utilizarea limbii într-o situaţie concretă (Chomsky,1965,  p.4). Deşi această
competenţă astfel definită de Chomsky permite emiterea unui număr infinit de
fraze gramaticale corecte şi coerente, ea nu abordează un alt aspect –
posibilitatea de a utiliza şi a produce într-un mod comprehensibil un număr
nelimitat de fraze într-un număr nelimitat de situaţii. Widdowson (1984)
remarcă ignorarea de către Chomsky a unor aspecte ce se reflectă asupra
competenţei de comunicare, acestea fiind lacune de memorie, diverse erori,
lipsa de coerenţă sau chiar neglijenţa vorbitorului, printre altele.

Aceste aspecte au fost sesizate şi de  Dell Hymes cu câteva decenii mai
devreme, care consideră teoria lui Chomsky prea idealistă, un fel de Gradina
Raiului în lingvistică deoarece nu ţine cont de factorii socioculturali, înaintând
astfel teoria competenţei de comunicare care este definită de el drept ansamblul
de aptitudini ce permit unui individ să comunice eficient în orice situaţie
(Hymes, 1973, p.277-278). Aceste aptitudini nu se limitează la cunoştinţele
lingvistice, ci se referă îndeosebi la cunoştinţe despre aplicarea adecvată a
acestora în orice gen de situaţie. Deci, competenţa comunicativă implică
stăpânirea întregului ansamblu de mijloace implicate pentru a asigura eficienţa
comunicării. Ea încorporează atât mijloacele verbale, cele non-verbale cât şi
toate regulile de conduită comunicativă care corespund anumitor situaţii şi
caracterizează mesajul. Hymes menţionează că viaţa socială este un factor
determinant în dezvoltarea competenţei comunicative pentru că factorii sociali
interferează sau restricţionează aplicarea regulilor gramaticale: uzul are
prioritate asupra tuturor regulilor şi normelor (Hymes, p.277). Argumentul dat
este valorificat în cadrul noilor abordări în didactica limbilor şi anume a ceea
ce a căpătat numele de metodă comunicativă, orientarea fiind spre dezvoltarea
competenţei de comunicare prin intermediul interacţiunilor verbale autentice.

Aspecte lingvistice

Diversitatea definiţiilor date competenţei de comunicare şi în mod special
caracterul lor incomplet sau adesea unilateral a condus inevitabil la interpretări
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care produc suficientă confuzie, preponderent în didactica limbilor. Astfel,
s-au elaborat numeroase modele ale competenţei de comunicare, în vederea
clarificării aspectelor cărora să se acorde importanţă în predarea-învăţarea
limbilor.

Modelele componenţiale ale competenţei de comunicare, în mod special cele
orientate didactic precum cele elaborate  de Canale şi Swain (1980), Celce-
Murcia M. (1995), Lyle Bachman (1996) sau CECRL  identifică un număr
variabil de elemente constituente care trebuie să beneficieze de atenţie în
procesul de predare-învăţare a unei limbi.

O serie de confuzii iau naştere din cauză că unele elemente constitutive ale
acestei entităţi sunt tratate ca nişte competenţe aparte, iar această abordare
atomistică în mod cert conduce la favorizarea unor componente ale
competenţei în detrimentul altora, creându-se un dezechilibru, care aşa cum
sublinia Canale şi Swain, nu dezvoltă competenţa de comunicare, ci
incompetenţa de comunicare. (Canale & Swain, 1980, p.34)

Autorii, preocupaţi în principal de evaluarea competenţelor comunicative ale
persoanelor ce învaţă o limbă străină, aplică teoria lui Hymes şi indică că
competenţa lingvistică este inseparabilă de cea comunicativă, de fapt, este
inerentă acesteia menţionînd că “există reguli de utilizare a limbii care nu au
sens în afara regulilor gramaticale” (Canale & Swain, 1980, p.22). Ei dezvoltă
propriul model al competenţei de comunicare care include patru aspecte şi
care se bucură de cea mai mare aprobare şi apreciere în rândurile cercetătorilor
din domeniu:
 Competenţa gramaticală, care cuprinde cunoştinţe de fonetică, ortografie,

vocabular,  norme ortoepice, etc.
 Competenţa sociolingvistică, care presupune cunoştinţe ale regulilor

socioculturale de utilizare a limbii în anumite contexte.
 Competenţa discursivă, ce tine de abilitatea indivizilor de a înţelege şi a

produce texte orale sau scrise conferindu-le coerenţă.
 Competenţa strategică se referă la strategiile compensatorii în cazul

dificultăţilor de ordin lingvistic sau sociolingvistic precum necesitatea de a
repeta ceva, a oferi explicaţii pentru a se face înţeles, sau probleme legate
de  codul lingvistic adoptat în comunicarea cu străinii sau probleme ce ţin
de factori extralingvali precum zgomotul  etc. (Canale & Swain, 1980, p.
24-25)

Autorii CECRL sintetizează esenţa modelelor precedente identificând trei
componente de bază, şi anume: competenţa lingvistică, sociolingvistică şi



cea pragmatică, definind competenţa de comunicare într-o limbă drept
competenţa care îi permite unei persoane să acţioneze, utilizând cu precădere
mijloacele lingvistice (CECRL, 2003, p.15) şi furnizează o serie de recomandări
practice menite a facilita procesul predare-învăţare-evaluare a unei limbi,
precum şi o bază comună pentru elaborarea programelor de limbi moderne,
documentelor de referinţă, conţinutului examenelor şi criteriilor de examinare,
a manualelor, etc. (CECRL, p.10)

Identificarea componentelor care formează competenţa de comunicare, deşi
nu sunt general acceptate în mediul ştiinţific, contribuie la o mai înaltă
operaţionalizare a acestui concept, îndeosebi în vederea ameliorării
competenţelor comunicative într-o limbă străină, studiată de cele mai multe
ori într-un context artificial. Elementele competenţei de comunicare astfel
delimitate vin în sprijinul celor care predau o limbă în vederea elaborării, adaptării
de strategii şi conţinuturi didactice menite să o dezvolte într-un mod cît mai
eficient. Cu toate acestea remarcăm, că deşi se conştientizează caracterul
holistic al competenţei de comunicare, marea majoritate a programelor de
limbă străină se centrează pe dezvoltarea competenei lingvistice, abordând
lacunar celelalte componente, în special dimensiunea sociolingvistică. O
justificare ar putea servi argumentul autorilor CECRL care subliniază că
componenta dată este una mult prea vagă şi insuficient definită, iar identificarea
nivelurilor de competenţă la acest capitol s-a dovedit a fi una problematic
(p.95), ceea ce permite cadrelor didactice să o marginalizeze mai mult sau
mai puţin. O altă justificare se regăseşte în faptul că marea majoritate a
testelor şi examenelor de limbă străină evaluează anume această dimensiune
a competenţei, şi mult prea puţin sau deloc, pe celelalte.

Constatarea că aplicarea perfectă a normelor lingvistice într-o limbă străină
nu e nici pe departe un indiciu cheie a competenţei de comunicare verbală a
generat noi teorii mai integrante ale conceptului. O argumentare a acestei
idei aparţine lui Ingram [6, p.226], care afirma următoarele: „Noţiunea de
competenţă de comunicare a evoluat într-atât încât să confirme ceea ce deja
s-a constatat de atâtea ori: competenţa lingvistică nu corespunde întru totul
felului şi formelor în care aceasta apare în situaţii reale de comunicare.”

 Christine Savignon (1972)  redimensionează conceptul de competenţă de
comunicare în didactica limbilor străine prin sublinierea importanţei
comportamentului para-verbal în comunicare. În accepţiunea savantului,
competenţa de comunicare poate fi definită drept „capacitatea de a funcţiona
într-un context pe deplin comunicaţional, adică, într-un schimb dinamic, în
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care competenţa lingvistică trebuie să se adapteze fluxului integral de
informaţie, atât cea lingvistică, cât şi cea paralingvistică, a unui sau mai
multor interlocutori.”(p.8)

Competenţa de comunicare nu este un act de memorie, căci utilizatorii unei
limbi recurg la bagajul lor de cunoştinţe lingvistice într-un număr enorm de
situaţii de comunicare şi formulează structuri lingvistice noi, inedite,
nemaifolosite în alte contexte,pentru a-şi satisface necesităţile de comunicare
în viaţa de zi cu zi. Orice individ, vorbitor al unei limbi face apel la competenţele
sale de comunicare în mod divers,  ţinând cont de contextul în care are loc
comunicarea. De aceea metodele tradiţionale de predare-învăţare a unei limbi
s-au dovedit ineficiente, accentul fiind pus pe acumularea de cunoştinţe
lingvistice, „în afara unui context”, pe care individul nu le putea aplica practic
în momentul în care era pus într-o situaţie de comunicare ordinară.

Aspecte didactice

Deşi didactica limbilor străine a înregistrat progrese semnificative făcându-se
trecerea de la formă spre funcţie, este important de a se sensibiliza şi instrui
calitativ cadrele didactice în primul rând, pentru ca acestea să acorde atenţie
în egală măsură tuturor componentelor competenţei de comunicare, indiferent
de modelul pe care îl consideră relevant.  Manualele de limbă străină, chiar şi
cele elaborate de vorbitori nativi ai unei limbi, prezintă deficienţe din această
perspectivă, oferind conţinuturi didactice adesea rupte de realitatea cotidiană
şi situaţii de comunicare ritualizate care nu reflectă diversitatea de registre
lingvistice utilizate în raport cu natura relaţiilor dintre interlocutori. Astfel,
profesorului îi revine responsabilitatea de a diversifica conţinuturile didactice,
pentru a oferi celor ce studiază o limbă străină o varietate de situaţii autentice,
în care să se ilustreze utilizarea limbii aşa cum este, nu aşa cum ar trebui să
fie. Progresul tehnologic permite ca asemenea acţiuni să fie întreprinse pentru
a accesa cele mai  calitative, relevante şi  elocvente materiale pentru a fi
exploatate în vederea dezvoltării armonioase a competenţei de comunicare,
pe toate dimensiunile sale. Podcast-uri (metode de distribuţie a fişierelor
multimedia), secvenţe video şi audio uşor accesibile online pot fi exploatate
într-o gamă variată de contexte pentru a asimila nu doar material pur lingvistic,
ci şi pentru a ilustra celelalte aspecte ale competenţei de comunicare.

Din punct de vedere didactic,  în ultima vreme se remarcă schimbări
semnificative în metodologia adoptată pentru predarea limbilor străine.  Dacă
acum câteva decenii obiectivul central al demersului educaţional era
capacitatea de a citi şi traduce un text în limba dată, în prezent toată activitatea
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didactică gravitează în jurul conceptului de comunicare. Nu mai contează
atât de mult ce cunoaşte un subiect despre o limbă străină în termeni de
gramatică sau vocabular, ci are importanţă ce ştie acesta să facă efectiv cu
aceste cunoştinţe. Acest aspect constituie esenţa predării/învăţării limbilor
străine din perspectiva competenţei de comunicare. Dihotomia dintre
performanţă şi competenţă, anterior propusă de Chomsky nu poate fi ignorată
din acest punct de vedere. Este imposibil să dăm o apreciere competenţei de
comunicare a cuiva fără să îi analizăm performanţele. Acestea sunt inerente
competenţei de comunicare, se conţin în ea. La fel, nu putem judeca
competenţa de comunicare a cuiva doar evaluându-i corectitudinea gramaticală
a mesajului sau abilitatea de a manipula cu un vocabular bogat într-o limbă
dată. În dezvoltarea competenţelor de comunicare a celor care învaţă o limbă
străină norma lingvistică îşi pierde oarecum din valoare, uzanţa lingvistică
este cea care dictează ce şi cum se va folosi. Astfel,  gramatica prescriptivă
atât de înalt apreciată  odinioară în cadrul orelor de limbă străină se vede
oarecum  trecută pe un loc secund. Însă aceasta nu implică nici pe departe
părerea eronată a multora conform căreia nu ar fi nevoie de cunoştinţe
gramaticale pentru a putea comunica. Dimpotrivă, normele gramaticale îşi au
rostul, altfel ce ar semnifica de exemplu un measj întortocheat şi prost construit
anume din cauză că vorbitorul nu ştie care este locul subiectului sau al
predicatului? Aceste cunoştinţe nu trebuie considerate irelevante de către cei
ce învaţă o limbă străină, ci trebuie să se  înţeleagă doar că modul de abordare
este diferit, cu o schimbare de accent de pe un aspect pe altul, fără a se
exclude pe niciunul.

Metodele  şi strategiile moderne  de predare-învăţare vizează însuşirea faptelor
lingvistice contextualizat, urmărind integrarea tuturor componentelor
competenţei de comunicare. Când este vorba despre însuşirea subtilităţilor
limbii materne, lucrurile stau oarecum mai simplu, individul fiind expus în
continuu la toate fenomenele lingvistice care îi sunt specifice şi care se
asimilează practic în mod natural.  Cele mai multe probleme însă se iscă
atunci când avem de a face cu o limbă străină, deoarece o limbă străină
înseamnă implicit o nouă cultură cu toată multitudinea de elemente
constituente.  Iar o nouă cultură, exprimată într-o limbă necunoscută presupune
un efort mental considerabil, care implică factori atât de ordin intern cât şi
extern şi toate componentele competenţei de comunicare sunt pe deplin
exploatate. Iar profesorii de limbi străine sunt cei mai afectaţi deoarece sunt
puşi în situaţia de a gândi în perspectivă atunci când selectează sau
elaborează materiale şi strategii de lucru: acestea trebuie să satisfacă nevoile
comunicative ale individului în afara celor patru pereţi ai clasei, să fie aplicabile
în orice gen de situaţie de comunicare.
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 Avându-se în vedere complexitatea şi caracterul multi-faţetat al conceptului
de competenţă de comunicare care nu poate fi exhaustiv definit, este justificată
abordarea acestuia din perspectiva mai multor componente. Această delimitare
a clarificat oarecum caracterul complex al acesteia ce trebuie  analizat,
aprofundat şi evaluat cu un anumit grad de vigilenţă atunci când ne referim la
învăţarea unei limbi străine.  În aceiaşi ordine de idei, se poate afirma, deci,
că predarea/învăţarea unei limbi străine presupune, indubitabil, exploatarea
unui teren multidisciplinar ce include cel puţin elemente de lingvistică, filosofie,
sociologie, şi nu în ultimul rând cercetare pedagogică.  Manevrarea şi
implementarea judicioasă a acestora, împreună cu efortul şi motivaţia de a
obţine rezultate bune vor conduce gradual la ameliorarea competenţelor de
comunicare atât în limba maternă cât şi în limba străină. Şi, deoarece trăim
în epoca globalizării, unde culturile şi elementele sociolingvistice se amestecă
constant, profesorului de limbă străină îi revine misiunea cea mai dificilă: de
a alege şi utiliza acele strategii şi metode de predare/învăţare care  să fie nu
doar eficiente în dezvoltarea competenţei de comunicare într-o limbă dată, ci
şi lipsite de orice ambiguitate de ordin politic, religios sau cultural.
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REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

Rezumat
Acest articol este dedicat problemelor specifice tinerilor de etnie romă care
se confruntă în şcolile de stat cu o falsă egalitate a şanselor privind educaţia
şi un tip de discriminare pozitivă care nu îi ajută în parcursul şcolar. Alături de
argumente de natură istorică, socială, economică  sunt exprimate şi
argumentele personale ale autorului, formate pe baza unei experienţe
îndelungate la catedră în clase mixte de elevi români şi romi. Lucrarea conţine
propuneri prin care sunt promovate activităţi adecvate acestei etnii. La finalul
articolului sunt formulate recomandări privind îmbunătăţirea performanţelor
tinerilor romi şi a relaţiilor care se stabilesc cu aceşti tineri, pentru asigurarea
unui climat şcolar plăcut, echilibrat, relaxat, impregnat de valori culturale
înţelese şi acceptate de etnia romă
Cuvinte-cheie: educaţie incluzivă, educaţie interculturală, discriminare,
curriculum integrat, stil de învăţare, parteneriate şcolare, etnia romă.
Abstract
This article is dedicated to the specific problems of young Roma who are
confronted in schools with a false equality of opportunities in education and a
type of positive discrimination which does not help. Starting from the historical,
social and economic background of this group, a few personal arguments of
the author are expressed, formed on the basis of his long experience in
mixed classes of Romanian and Roma pupils. The paper contains a proposal,
a few activities applicable to this ethnic group. At the end of the article, the
author brings some recommendations for improving the performance of young
Roma and the relationship with these youngsters for a pleasant, balanced,
relaxed school climate, based on those cultural values understood and
accepted by the Roma.
Keywords: inclusive education, intercultural education, discrimination,
integrated curriculum, learning style, school partnerships, Roma.

Introducere
Într-un Eurobarometru dedicat discriminării (numărul 296 din 2008), se atrăgea
atenţia asupra problematicii discriminării în UE a etniei romă, reprezentanţii
acesteia fiind consideraţi „cei mai nedoriţi vecini” din Europa.
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În România, situaţia este, la prima vedere, chiar mai gravă, fapt dovedit de
aprecierea medie de 3 puncte din 10 posibile (faţă de 6 puncte media
europeană). Am intrat, probabil, într-un cerc vicios?

Deseori nici nu conştientizăm atitudinea faţă de aceşti etnici şi, atunci când
o facem, nu ne place să recunoaştem că prezenţa lor este inconfortabilă, că
de obicei nu le oferim încrederea noastră şi recurgem la discriminări „mute”.
Aceştia, la rândul lor, devin nemulţumiţi de modul în care relaţionează şi, ca
efect imediat al acestor relaţii, sunt nemotivaţi pentru învăţare. Pornind de la
toate aceste informaţii, este cu siguranţă necesar ca fiecare dintre dascălii
implicaţi în clase mixte să îşi regândescă modul în care relaţionează cu aceşti
etnici şi să îşi analizeze amănunţit prejudecăţile legate de aceştia, gradul în
care cunoaşte valorile, istoria şi obiceiurile acestora.

De-a lungul experienţei ca profesor, am fost deseori martor al efectelor acestor
discriminări: demotivare, performanţe la învăţătură mai scăzute, revoltă, izolare.
Rezultatele mai slabe ale elevilor romi pot fi puse pe seama unor mentalităţi
specifice, pe seama comportamentelor discriminatorii în relaţia profesor-elev,
dar şi în relaţiile care se stabilesc între elevi. Discriminarea acţionează ulterior
împotriva intereselor comune din şcoală, limitând crearea unui spaţiu
educaţional deschis. Considerăm absolut necesară o abordare adecvată în
demersurile educaţionale, care să contribuie la creşterea procentului de
promovare a romilor. În primul rând, trebuie intervenit în sensul creşterii
interesului elevilor romi pentru studiu, deoarece aceşti etnici sunt deseori
demotivaţi, ca urmare a unor experienţe de învăţare mai puţin plăcute.

Articolul propune modalităţi de intervenţie care se bazează pe cunoaşterea şi
respectarea unor caracteristici ale populaţiei rome şi în mod special pe elevii
romi (de exemplu, pe înţelegerea unor comportamente care decurg din
mentalitatea acestor comunităţi, pe cunoaşterea unor tradiţii şi obiceiuri).
Acestea sunt premise pentru asigurarea unei adevărate egalităţi de şansă în
educaţie pentru elevii romi, pornind de la o implicare autentică şi eficientă a
profesorului în parteneriate profesor-elev-părinte.

Bune practici pentru integrarea reală a elevilor de etnie romă

Calitatea în educaţie, din perspectiva politicilor educaţionale promovate de
MECTS în ultima perioadă include, ca prioritate, promovarea diversităţii
culturale, dar şi un acces real la educaţie, în mod special pentru populaţia
romă. O strategie pentru îmbunătăţirea situaţiei acestei etnii a fost dezvoltată
în documentul numit „Plan general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de
îmbunătăţirea situaţiei romilor, 2006 – 2008", iar pe baza acestui document
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de politici au fost desfăşurate o succesiune de programe PHARE pentru
educaţie inclusivă  (primul s-a numit Acces la educaţie pentru grupuri
dezavantajate, apoi PHARE 2003 005-551.01.02; PHARE - Twinning Light
RO 2002/IB/OT-02TL; urmat de programe Phare 2004, 2005 şi 2006, iar lista
continuă).

Mai mult decât atât, în Legea Educaţiei Naţionale (LEN nr. 1 din 2011) sunt
conţinute o serie de prevederi care au ca scop combaterea discriminării,
precum organizarea unor clase cu predare în limbile minorităţilor, asigurarea
manualelor şi a suporturilor didactice în limba respectivă, dar şi introducerea
unor opţionale cum este Istoria tradiţiilor minorităţilor sau predarea orelor de
religie în limba minorităţilor. LEN susţine principiile din documentele de politici
europene referitoare la discriminare (Convenţia UNESCO privind discriminarea
în educaţie – ratificată în 1964, Convenţia internaţională asupra eliminării tuturor
formelor de discriminare rasială, ratificată în anul 1970 sau Convenţia cu privire
la drepturile copilului, ratificată în 1990).

Proiecte destinate acestei problematici au urmat şi s-au diversificat astfel că
unele dintre acestea au fost destinate îmbunătăţirii relaţiilor cu populaţia de
etnie romă, un exemplu în acest sens fiind proiectul de educaţie incluzivă
„Formarea mediatorilor şi asistenţilor romi”, propus de Consiliul Europei,
adresat profesorilor care predau în clase mixte cu elevi romi, proiect care a
fost aplicat simultan elevilor minoritari şi majoritari.

Şi acest program se subscrie scopului Uniunii Europene de eradicare a
discriminării în Europa, declarat în studiul din 2010 al Comisiei Europene
„Combaterea sărăciei şi a excluderii sociale”.

Acesta a fost un program „complex, multi-stratificat şi multi-dimensional”,
adecvat unor situaţii interculturale, care a propuns o serie de materiale, seturi
de subiecte de cercetare, activităţi şi procedee adecvate.

De aceea, prin prisma experienţei profesionale acumulate ca profesor de istorie
şi de educaţie civică la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, unde
sunt înscrişi mulţi elevi de etnie romă cu abilităţi native pentru studiul muzical,
consider necesară şi utilă reiterarea unor astfel de proiecte. Consider că un
program educaţional integrat pentru romi (cum este cel promovat de Consiliul
Europei, „Formarea mediatorilor şi asistenţilor romi şi ţigani”) va ameliora,
prin puterea implicării dascălilor, practicile deja existente printre profesori,
mediatorii şi asistenţii romi din şcoli.



Educaţia incluzivă – un joc de interes naţional

Fără discuţie, şcoala va fi întotdeauna unul din locurile unde interesul public
este prioritar, pentru că de calitatea învăţământului depinde evoluţia generaţiilor
viitoare şi eficienţa economică a ţării.

Calitatea demersului didactic este importantă şi ar trebui ghidată de standarde
şi practici profesionale, precum şi de o conduită etică impecabilă. Pentru că
servesc unui interes public, ca profesor, mă pregătesc permanent să fiu la
curent cu descoperirile în domeniul pe care îl predau şi cu metodica predării:
învăţarea prin modelare, prin proiect, axată pe experienţa directă a celui care
învaţă, metodele active, educaţia incluzivă, a învăţa să înveţi etc. Însă îmi pun
diverse alte întrebări: „în ce măsură includ membrii grupurilor protejate/
defavorizate în procesele de luare a deciziilor care îi afectează direct?” sau
„în ce măsură oferta educaţională răspunde nevoilor reale ale unor minorităţi?”.

Cu alte cuvinte a fi profesor modern înseamnă a aplica principiile unei educaţii
incluzive, iar aceasta este deja o necesitate a învăţământului românesc. Însă
din practică se vede clar că a face educaţie incluzivă este un joc greu şi că
profesorii nu au abilităţile necesare să evite discriminările între elevii care
intră în sistemul de învăţământ. Deseori aceştia acţionează mecanic, din
inerţie sau datorită unor prejudecăţi culturale, fapt ce poate duce la încălcarea
unui principiu esenţial pentru educaţia incluzivă, acela că diferenţele dintre
elevi sunt studiate şi acceptate ca bază de pornire în demersul instructiv-
educativ.

Se cunoaşte faptul că elevii din categorii cu grad mare de risc educativ au
nevoi educaţionale mai mari şi în această categorie regăsim şi elevii de etnie
romă. Aceştia sunt încă stigmatizaţi de prejudecăţile privind ineficienţa educaţiei
asupra lor, încât în timp ajung să se manifeste în şcoală ca atare şi o parte
abandonează şcoala la vârsta adolescenţei (Karen Grote,1995). Consider că,
deşi au fost mai multe proiecte derulate pentru integrarea elevilor romi, în
momentul de faţă nu există o educaţie pentru romi, adecvată profilului cultural
şi psihologic al acestora şi preocupărilor lor reale.

Cum rămâne aşadar cu „respectarea interesului public” la o educaţie de calitate,
incluzivă, pentru toţi, cu „garantarea dreptului la egalitate” în privinţa învăţării,
cu „respectarea libertăţii personale şi a intereselor culturale legitime ale
comunităţilor” şcolarizate, ale tuturor comunităţilor identitare? (Managementul
Riscului de Corupţie în Educaţie, 2014).
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Argumente privind necesitatea implicării şcolilor în proiecte
interculturale

Argumente istorice
Este de discutat în ce măsură reticenţa faţă de romi este cauzată de aversiunea
istorică şi culturală acumulată social de aceştia împotriva regulilor majorităţii,
din cauza supunerii istorice forţate a lor ca robi pe domeniile proprietarilor
(până în secolul XIX, până la completa emancipare a romilor din 1856, cu 22
de ani înainte de naturalizarea parţială a evreilor). Datorită unei discriminări
bine înrădăcinate în cutuma şcolară, încă există cazuri de conflict surd între
elevii romi şi profesorii lor care nu aparţin acestei etnii.

Sociologul Cosmina Rughiniş, care a luat parte la un studiu despre educaţia
incluzivă în 2008, constata că, deşi rezultatele se îndreaptă în direcţia dorită,
totuşi sunt absolut necesare o instruire instituţionalizată pentru aceşti etnici
şi suportul comunităţilor, al familiilor şi al şcolii.

Argumente de natură socială
Adaug la acestea datele recensământului din 2002 privitoare la vârsta foarte
fragedă la care se căsătoresc fetele rome: 35% dintre femeile rome s-au
căsătorit înainte de 16 ani şi alte 31% s-au căsătorit între 16-18 ani. Căsătoria,
alături de situaţia materială precară a familiilor din care provin, determină
părăsirea timpurie a şcolii, mai ales în cazul fetelor rome.

O statistică realizată de Fundaţia pentru o Societate Deschisă din anul 2006,
pe un eşantion de 1387 de subiecţi de etnie romă, arată că doar 17,1% dintre
aceştia au absolvit liceul sau o facultate, în comparaţie cu elevii de alte
minorităţi, pentru care procentul este de aproximativ 60%. Se cunoaşte faptul
că o mare parte din populaţia romă are o educaţie precară: aproximativ o
treime (34,3%) a absolvit doar 8 clase şi mai puţin de un sfert (respectiv
22,1% din comunitate) nu a beneficiat de niciun fel de educaţie de tip formal.
Deşi între anii 1998-2012 numărul romilor înscrişi în sistemul de învăţământ
s-a triplat, acest lucru s-a făcut probabil sub presiunea sistemului, pentru că
aceştia nu obţin performanţele aşteptate la învăţătură, iar rata abandonului
şcolar în rândul romilor, comparativ cu cea a românilor şi a altor minorităţi,
este foarte ridicată.

Argumente personale
Predau într-o şcoală vocaţională de muzică şi ştiu că muzica este una dintre
ocupaţiile tradiţionale ale romilor, pentru care aceştia au un talent nativ. De-a
lungul anilor, am avut constant clase cu elevi de etnie romă. Ei reprezintă, în
mod real, dar nedeclarat, circa 15% dintre elevii din şcoala noastră.
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Din constatările personale, bazate pe discuţii avute cu elevii romi, pot spune
că ei rareori recunosc că sunt membrii ai unei comunităţi minoritare. Faptul
că doar 5,6% dintre romii care se înscriu în şcoala noastră îşi declară în
documentaţia oficială etnia, iar unii o fac numai atunci când trebuie să aplice
pentru ajutor financiar de la stat, reflectă în mod clar discriminarea existentă
în şcolile de stat. În mod sigur, dacă n-ar exista acest ajutor social, probabil
că procentul de identificare publică al romilor ar fi şi mai scăzut. Consider că
este o problemă istorică de tip „cauză şi efect”, deoarece discriminarea la
care au fost supuşi în timpul robiei a plasat un stigmat pe generaţiile de romi
care trăiesc liberi.

Începând cu ediţia din 2011 a Dicţionarului Academic Român a fost eliminată
definiţia peiorativă a cuvântului ţigan: „ ţigan – o persoană cu comportament
rău”, şi s-a păstrat numai explicaţia etnică a termenului. Numeroase proverbe
româneşti sugerează de multe ori un mesaj negativ sau neutru, numai prin
referirea la termenul „ţigan”. Aşadar sunt de acuzat pentru ascunderea
identităţii? Uneori în şcoli elevii romii sunt numiţi „ţigani” sau „săraci” sau sunt
folosiţi alţi termeni cu sens peiorativ. Cunoscând aceste circumstanţe
nefavorabile, poate un părinte să-şi numească copilul „rom” sau „ţigan”? Sunt
de blamat fiindcă în mod deliberat nu o fac?

Exemple de procedee utile pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre
profesori şi elevii de etnie romă

Există o nevoie reală de a crea o abordare adecvată pentru educaţia elevilor
romi din şcolile publice. Problema principală este că aceşti elevi, fără suportul
necesar din partea profesorilor, al familiei şi al comunităţii, vor părăsi sistemul
de învăţământ.Astfel se neglijează adevăratul potenţial al elevilor romi, motivul
fiind că aceştia sunt purtătorii stigmatului de minoritate discriminată, fapt ce
afectează până la urmă întreaga societate.

Datorită lipsei de înţelegere a caracteristicilor culturii rome, educaţia publică
nu răspunde nevoilor acestora şi uneori, datorită unor intervenţii neinspirate
din şcoli, iniţiate chiar de unii profesori, se ajunge până la deteriorarea relaţiilor
cu aceştia sau cu familiile acestora.

Consider că sunt necesare cursuri pentru eficientizarea educaţiei minorităţilor,
în special a elevilor romi, care ar putea conţine trei tipuri de formări: formarea
mediatorilor şcolari, formarea profesorilor care predau la clase mixte şi calificarea
profesorilor romi pentru învăţământul primar, pentru clasele cu predare în limba
minorităţii, toate acestea fiind focalizate pe cunoaşterea şi valorificarea
specificului comunităţilor de romi, un curriculum opţional, desfăşurat uneori
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cu sprijinul comunităţii respective. Pentru profesori este necesar să se pun
accent pe o instruire adecvată pentru elevii romi şi în mod special pe utilizarea
unor metode atractive, activ- participative.

Un program de formare destinat profesorilor va conţine în mod obligatoriu:
legislaţie privitoare la educaţia acestei minorităţi; trăsături specifice elevilor
romi: valori, atitudini, comportamente specifice şi managementul unei clase
mixte; moduri de comunicare eficientă şi de colaborare cu familiile de romi;
motivaţia acestora pentru studiu (percepţia asupra importanţei şcolii, asupra
competenţelor lor, asupra dificultăţilor unor sarcini şi perseverenţei etc.) şi
percepţia despre profesor şi şcoală. La acestea se vor adăuga cursuri despre
istoria, cultura şi tradiţiile romilor, despre dificultăţile lor de învăţare (care sunt
mai frecvente pentru elevii romi) şi cursuri despre prevenirea şi rezolvarea
conflictelor.

Toate aceste cursuri sunt necesare pentru înţelegere şi schimbarea atitudinii
profesorilor faţă de această etnie. În filmul documentar „Şcoala noastră” realizat
în 2011 de Miruna Coca-Cozma şi Mona Nicoară, sunt explicate comportamentele
unor elevi romi ca efecte ale unor diferenţe de atitudini, mod de comunicare şi
metode didactice folosite de doi profesori dintr-o şcoală (este urmărită
performanţa şcolară a trei elevi romi pe parcursul a 4 ani, după ce au fost
integraţi în şcoala publică; unul dintre profesori înţelegea perfect situaţia elevilor
romi şi utiliza metode atractive, în timp ce alt profesor era lipsit de toleranţă
faţă de aceştia şi manifesta anumite prejudecăţi).

Pentru profesori se vor organiza ateliere, mese rotunde, seminarii sau conferinţe
în care să se lanseze dezbateri şi conversaţii despre diverse teme specifice
populaţiei de etnie romă sau despre problemele apărute la aceşti elevi. Se
pot propune soluţii şi modalităţi coerente de implementate a lor în demersul
educativ. Un asemenea procedeu a fost folosit la Colegiul Naţional de Muzică
„George Enescu” în 2015, la care au participat reprezentanţi ai comunităţii şi
ai societăţii civile; tema supusă dezbaterilor a fost evidenţierea legăturii dintre
tradiţiile comunităţii rome şi istoria familiilor rome din şcoală, apoi au urmat
discuţii despre performanţele acestor elevi şi despre modalităţile de îmbunătăţire
a rezultatelor şcolare.

Prin intermediul unor activităţi comune, de tip Să ştii mai multe, să fii mai
bun, desfăşurate de elevii români şi romi sau prin participarea acestora la
diverse expoziţii (meserii tradiţionale ale populaţiei de romi, îmbrăcăminte
tradiţională, expoziţie fotografică despre viaţa acestora) va fi favorizată
înţelegerea culturii romani şi astfel elevii romi vor fi mai uşor înţeleşi şi acceptaţi.

                                                                        Revista de Pedagogie • 2017 (1) • LXV 55



Câteva concluzii

Şcolile care au elevi de etnie romă se confruntă cu multe probleme, printre
care o fluctuaţie mare a profesorilor şi existenţa profesorilor suplinitori, cu
toate că a preda la clase mixte necesită o formare suplimentară. Un alt aspect
este acela al dotării precare a acestor şcoli care astfel devin neatractive pentru
familii şi pentru elevi.

Şcoala poate deveni din noua atractivă pentru aceşti tineri prin investiţii în
formarea profesorilor şi în dotarea sălilor de clasă.

Elevii romi se confruntă cu reale dificultăţi la învăţătură care sunt asociate
frecvent cu probleme emoţionale, nesiguranţă, încredere scăzută şi toate
acestea care duc la o participare superficială la viaţa şcolară, la rezultate
scăzute şi demotivare. Consider că proiectele referitoare la integrarea romilor
în educaţie cu scopul obţinerii unor performanţe superioare la învăţătură sunt
necesare şi ar trebui să se disemineze în toate şcolile interesate. Profesorii,
dar şi familia, prin înţelegere şi prin modul în care vor gestiona situaţiile de
învăţare ale elevilor pot reconstrui încrederea acestora în adulţii de lângă ei, în
societate. Nu putem atinge scopul ultim al educaţiei fără să luăm în considerare
toate influenţele posibile ale procesului educativ.Aici mediatorii şcolari au un
rol deosebit pentru crearea unei punţi de comunicare între şcoală, familie şi
elev.

Este necesar să se găsească echilibrul dintre valorile culturale rome şi şcoală.
Un elev explica astfel: „Ne revoltăm împotriva românilor fiindcă ne obligau să
muncim pentru ei în trecut... Noi suntem obişnuiţi să ascultăm de familiile
noastre mai mult decât de oricine”. Acest lucru te face să te gândeşti ce
criterii acţionează mai mult în mentalitatea elevilor: valorile cultivate în familie
şi tradiţiile lor sau solicitarea de a învăţa, ceva considerat uneori inutil de
această etnie?
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Abstract
The article focuses on how foreign language teachers could use mobile learning
in formal and informal learning environments. One of the key aims of the
article is the focus on defining the pedagogy of mobile learning in the context
of foreign language teaching and learning through the use of mobile learning
tools during the foreign language lessons but also in informal learning contexts,
encouraging learner autonomy and involvement in the learning task. Thus,
the article presents how language teachers could try mobile learning based
activities during foreign language lessons and outside the class, using
students’ own devices through the implementation of a Bring Your Own Device
Policy (BYOD) within foreign language lessons.
Keywords: mobile learning, pedagogy, foreign language teaching, Bring Your
Own Device (BYOD), Apps, language skills.
Rezumat
Articolul prezintă modul în care profesorii de limbi străine pot folosi învăţarea
cu ajutorul dispozitivelor portabile în situaţii de învăţare formală şi informală.
Unul dintre obiectivele cheie ale articolului este accentul pe definirea
pedagogiei bazată pe principii de învăţare cu ajutorul dispozitivelor portabile
în contextul predării şi învăţării limbilor străine prin folosirea dispozitivelor
portabile în cadrul orelor de limbi străine dar şi în situaţii informale de învăţare,
încurajând implicarea şi autonomia elevilor în activitatea de învăţare. Astfel,
articolul arată modul în care profesorii de limbi străine pot încerca  activităţi
la clasă sau în afara clasei, folosind dispozitivele mobile ale elevilor prin
implementarea tehnicii Bring Your Own Device (BYOD).
Cuvinte-cheie: mobile learning, pedagogie, predarea limbilor străine, Bring
Your Own Device (BYOD), aplicaţii, competenţe de limbă.

1. An overview of Mobile Learning

Burston (2014) points out that the definitions of mobile learning fall into two
categories, depending on whether the main importance is given to the mobility
of the learner or to the use of the mobile device.  In this context, Sharples,
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Taylor and Vavoula (2005, p. 5) consider that “it is the learner that is mobile,
rather than the technology…interactions between learning and technology
are complex and varied, with learners opportunistically appropriating whatever
technology is ready to hand as they move between settings, including mobile
and fixed phones, their own and other people’s computers, as well as books
and notepads.” This definition focuses on the mobility of the learner rather
than the use of a mobile device while suggesting that basically any kind of
technology characterized by flexibility stands for mobile learning.

On the other hand, Kukulska-Hulme and Shield (2008, p.273) propose a
definition of mobile learning which focuses on the use of portable technology:
“For our purposes, then, ‘mobile learning’ refers to learning mediated via
handheld devices and potentially available anytime, anywhere.” In the same
context, Palalas (2011, p. 76-77) attempts to incorporate both aspects of
mobile learning by stating that “MALL can be defined as language learning
enabled by the mobility of the learner and…portability of handheld devices…”

According to Palalas&Ally (2016, p. 5), mobile learning represents learning
“across physical and virtual contexts which is enabled and supported by
highly portable devices (both handheld and wearable) as well as communication
and social network technologies.”  This recent definition of mobile learning
shows that m-learning represents a new phase in foreign language learning,
making learning possible not only in physical, but also in virtual contexts,
enabled by network technologies. Moreover, m-learning can reach audiences
that could not be reached by any other technology in the past, blending
learning in formal and informal contexts and taking language learning into
real-life environments (Palalas&Ally, 2016).

Mobile-Assisted Language Learning (MALL) is a sub-area of Computer-
Assisted Language Learning (CALL) which uses mobile devices instead of a
computer in order to deliver educational content.  Kukulska-Hulme and Shield
(2008) believe that MALL is different from CALL, as MALL uses personal
mobile devices which allows for new ways of learning to occur.

2. Literature review

Although it may appear as a new area to explore in foreign language teaching
and learning, m-learning has actually almost two decades of application in
foreign language learning with over 345 research studies on m-learning
(Palalas&Ally, 2016). However, the studies remained marginal to the curriculum
and they were not followed by curricular integration (Palalas&Ally, 2016). The
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use of mobile tools for educational purposes has begun with the release of
the iPhone (2007), Amazon Kindle (2007), the iPad (2010) and it also involved
the use of PDAs (Personal Digital Assistants), of electronic dictionaries and
of MP3 players. The use of these devices gradually gave rise to the field,
known as mobile learning.

Chinnery (2006) investigated the state of mobile language learning focusing
on projects which used phones for vocabulary practice, live tutoring, quiz
delivery, email lesson content delivery. Chinnery’s (2006) findings revealed
that there were several problems associated with these devices, such as
small screens, poor audio quality, limited storage memory and also slow
Internet connectivity. Likewise, as Godwin-Jones (2011) points out, the
operating systems (Palm OS, Windows Mobile, Nokia Symbian) were very
limited. Moreover there were few apps which could be loaded onto those
systems and web browsing was slow (Godwin-Jones, 2011). Burston (2014)
also observed that the early attempts to incorporate these devices in education
were not very successful given several technological limitations. However,
since 2007 and the arrival of Apple iPhone, Android devices and Windows 7
products, these limitations have been gradually overcome. These devices are
now associated with mini computers given their multiple functionalities (Godwin-
Jones, 2011). From its early beginning, the main focus in mobile learning has
been on foreign language applications, English being the target language in
over 60% of the mobile-assisted language learning studies (Burston J., in
Palalas&Ally, 2016) as shown in figure 1 below.

Figure 1. Language Taught (Burston J. in Palalas&Ally, 2016)



As to which age group uses mobile tools for language learning, Figure 2
shows that it is mostly College/University students that have used mobile
learning for foreign language learning (Burston J. in Palalas&Ally, 2016).
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Figure 2. Educational Level of MALL Learners (Burston J. in Palalas&Ally,
2016)

When considering the language area mostly explored in language learning
Apps, research has shown that it is vocabulary learning, as shown in Figure
3 (Burston J. in Palalas&Ally, 2016).

Figure 3. Targeted Language Area of MALL Implementations (Burston J. in
Palalas&Ally, 2016)

In a secondary school context mobile-assisted language learning could have
a great potential for increasing learner autonomy, for integrating real life into
learning, for increasing the willingness to learn in informal contexts and for
facilitating peer interaction in formal learning contexts.



However, the ownership of a mobile device does not necessarily mean its use
for educational purposes by learners as they usually have different motivations
for either learning or using their device. As Ushioda (2013) points out, learners
have not only different reasons for using technology in learning, but also different
reasons for learning a language. Learners’ degree of motivation in learning a
language reflects the priority they give to language learning in relation to other
activities. Ushioda (2013) identifies some limitations which may account for
unfavorable attitudes towards the use of digital tools in learning. Accordingly,
students may view their smartphones as ‘personal territory’ and they may
want to keep them separate from their ‘studying space’, which is also
supported by Stockwell (2008).

Although learners have access to mobile technologies, it is very likely that
they do not engage with them as long as there isn’t a culture associated with
the use of mobile technologies in learning at a more local or global level.
Ushioda (2013) indicates that although there are students who may feel
motivated in using mobile technologies, their engagement is rather superficial
or casual.

The current paper advocates the fact that we do not learn from mobile devices,
but we learn with them, learning is mediated by thinking which is activated by
learning activities mediated by technologies. Therefore, a mobile learning device
can facilitate learning and it can motivate students, but it cannot replace
students’ own learning and motivation to learn (Palalas&Ally, 2016). As
Gardner&Davis (2013), point out, digital technologies are highly personal and
invite activity on the part of the user. The two authors define ‘activity’ on the
part of the user from two perspectives. First of all, the user of an app can be
an ‘app-dependent’ user which means that the user follows the app rigorously,
whereas other users can be ‘app-enablers’, which refers to the case when an
app can open new possibilities leading the user towards new directions. In
other words, some apps are very straightforward, very ‘drill and kill’ like, whereas
other apps provide opportunities for the user to create content. Gardner&Davis
(2013) also believe that many young people have become app-dependent
rather than app-enabled.

3. Mobile learning initiatives in Romania

In Romania, there has been an initiative to introduce tablet use in the classroom
(Smart Classroom project, 2013), however its implementation was not feasible
at the time, given several technological and financial challenges to be overcome
by the Ministry of Education.
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In order to clarify concepts for the current paper, I chose to define formal
learning as learning taking place in the classroom and informal learning, as
learning taking place anytime, anywhere, outside the classroom. Mobile devices
can be used in both learning situations, the Bring Your Own Device (BYOD)
policy favoring the use of mobile learning in formal and informal learning contexts
as well.

There are several reasons why I consider that a BYOD policy would benefit
students and the learning context. First of all, students can better look after
their devices; secondly they have access to resources used in class anytime,
anywhere; thirdly, it increases students’ competences in using 21st century
skills and learning tools.

Implementing the BYOD policy also involves greater integration of technology
in the classroom,  adding more value to the teaching syllabuses. BYOD also
means encouraging personalized learning and collaboration with peers.
Moreover, based on my observation of students using their own devices during
the foreign language lesson, I noticed increased engagement in the tasks
given as well as increased motivation on the part of the students. However, a
BYOD policy would not work unless a BYOD rules system is also used as
one of the main challenges is students’ disruptive behavior in class during the
use of mobile tools. I strongly believe that students’ learning behavior in a
BYOD context can be monitored and managed properly provided a rule system
is used.

4. Towards a pedagogical framework for mobile-assisted language
learning in the foreign language classroom
Wheeler (2015) considers that pedagogy in the digital age is very social and
it involves the negotiation of meaning and the co-construction of knowledge,
the focus being on the ‘learning together’ aspect. Therefore, collaborative
knowledge construction and creation of learner-generated artifacts are
advocated in a mobile learning pedagogy.  When implementing a mobile
learning pedagogy in class, the focus is on embedding mobile learning based
activities in the lesson, without disrupting the flow of the learning process
taking place in the classroom.

Based on classroom observation, the personal use of mobile apps in learning
and the related literature, there are two possibilities from which a mobile
learning pedagogy can be discussed.

The first possibility involves the use of mobile learning tools in class for specific
purposes and language learning activities, which fit the specific teaching
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syllabus followed in class, with the mobile as a teaching tool, communication
tool or media source.

The second possibility implies student-centred multitasking on their own device
in and beyond the classroom- the mobile being used as a personal learning
tool. This possibility involves increasing students’ learner autonomy through
the use of their device as a learning tool. Active participation in language
learning also implies that learners take responsibility for their own learning
and that teachers play their role in enabling this.

Students’ learning environment is thus expanded beyond the classroom,
bringing changes not only on students’ approach to learning but also on
teachers’ approach to teaching, playing a crucial role in the development of
digital learning strategies.

5. Types of classroom activities when using the mobile tool as a
teaching/communication/media source

5.1 Using the camera/video function for photo/film discussion and
comparison /photo treasure hunt activity etc.
Describing photos or short movies students already have on their device,
related to the topic of the lesson are activities which bring students’ real life
and world into the classroom being very useful for B1-C1 learners. Lower level
learners (e.g. A1-A2) can create a photo dictionary of common classroom
objects, matching photos of objects with the corresponding vocabulary or
start a photo treasure hunt activity. There are several activities students can
do using the video function of their device, for example, students can be given
tasks such as creating a short video about a topic related to the lesson (e.g.
My town, My neighborhood, My family, My best friends, My summer etc.), an
activity which is aimed at B1-C1 students. Another similar activity using the
video function is the Invader game (Driver&Goldstein, 2014). In this activity,
aimed for B1-C1 level, learners imagine they are aliens preparing to invade
Earth, who first need to film people, places and objects in different parts of their
school or town and make a report. As learners record the videos, they must talk
about everything they see as if they are encountering it for the first time.

5.2 The use of voice recorders
Voice recorders can be used when we want students to record a dialogue
they role-played, creating thus more speaking opportunities for students. Also,
students can be asked to record themselves while reading aloud at home, as
part of homework. Another possibility is to ask students to have a dialogue
about a certain topic and record it. Likewise, students can role-play an interview
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with a famous person, learners having the chance to practise question forms
in the context of a celebrity interview. These activities are aimed for A1-B1
levels.

Students could also record ambient sounds and experiences outside the
classroom and then use them in a speaking or writing activity in the classroom.
Before the lesson, learners record different sounds on their mobile device –
for example, a police siren, a dog barking, someone doing the washing-up or
the train doors closing. In class, learners form small groups and take turns to
play each sound to their classmates. They have to identify it and say what
was happening. Finally, they could use the sounds to tell/write a story based
on the sounds. These activities are aimed for a B1-C1 level.

5.3 The use of the Calendar, Notes-taking, Map and Weather functions
It is very useful to teach students how to record deadlines of projects,
homework using the Calendar function. Also, the note-taking function can be
used as a vocabulary notebook where students write unknown vocabulary.
Google Maps is very useful for discussing maps, giving and following directions
in class. Some of the activities to be used with this function include finding
out who has the longest journey to school, giving directions from one place to
another, talking about means of transport.

The Weather function enables students to talk about the weather (in different
locations), to use specific language structures for prediction and to practise
language structures for actions happening at the moment of speaking. The
above mentioned functions can be used in language activities for A2-C1 learners
to develop speaking skills in formal and informal learning contexts.

6. Types of Mobile Apps for language learning to be used in both
formal and informal learning situations
Mobile devices come with built-in apps but also apps to be downloaded for
free or not. Peachey (2013) enumerates four main criteria to take into account
when choosing a learning App to download, namely: the technical criterion
(accessibility, user-friendliness, registration), the financial criterion (free or
not), the motivational one (digital literacy, authenticity) and the pedagogical
criterion (learning goal, communication).

Apps for language learning can support learning taking place in class, they
can enhance collaboration and communication between students, but they
can also represent a bridge between formal and informal learning situations.
Therefore, learning can be taken outside the class, enhancing thus learner
autonomy.
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Likewise, when looking for an appropriate app for our students, there are a
few things to consider: the learning content of the app (appropriate or not for
the level of our students), whether the app can build in any skill, whether
gaming principles are used or not, whether the app can be motivational or not
for students.

There are apps specifically designed for language learning purposes and
authentic apps, not specifically designed for language learning, but which
allow learners a more creative use of language. According to Peachey (2013),
apps which are non-designed for language learning are the ones which have a
more important role to play in learning. A similar distinction is made by
Gardner&Davis (2013) when they observed that there are two types of apps,
‘dependent’ and ‘enabled’-which enhance more creativity.

The following sections show examples of designed/non-designed for language
learning apps and how they could be used by students in both formal and
informal learning situations.

6.1 Vocabulary learning apps
The vocabulary apps help the learners to know the meaning of words, to
create personal flashcards with words they have learnt, to learn new sets of
words, but also to play different word games. Students can use the apps at
home, as part of homework or simply in their own free time. Based on students’
observed behavior, the game-like vocabulary apps are mostly preferred by
students (e.g. Scrabble, Wordsearch, Hangman etc.) being used mostly in
informal learning situations. Memrise and Quizlet require more effort and
motivation on the part of the learner to learn vocabulary. The benefits of using
Quizlet, for example, can be noticeable only if students are closely monitored
in their use of the app and if the vocabulary to be practised matches the one
covered in class, working like any other supplementary material brought to
class.
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Figure 4. Vocabulary learning apps



6.2 Grammar learning apps
After reviewing several grammar apps for English, I noticed that the available
grammar apps provide a rather limited range of exercises, most of them having
either multiple choice exercises or fill in the gaps exercises, following a ‘drill
and kill’ pattern.  However, they could supplement the other practice activities
students do in class and outside the class.  One of the apps I would recommend
is the Irregular Verbs one, as it can be used in different ways both in class
and outside class. In class, I personally used it with students to practise
Irregular Verbs on their own device, but also as a frontal activity, by connecting
my smartphone to the projector via the SideSync app, designed for Samsung
users. Therefore, by connecting the phone to the projector, teachers can use
any grammar app in the classroom, more creatively in group work or other
contest-like activities in order to make it more challenging and interactive.
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Figure 5. Grammar learning Apps

6.3 Reading Apps
Depending on students’ age and language level, there are several choices to
be made when it comes to using apps for reading skills. Learners can choose
between non-designed for learning apps, which provide great authentic language
(BBC news or different blogs, short stories etc.) and apps which have some
built-in comprehension questions.  I would recommend English Short Stories
to be used in class or as part of homework to encourage extensive reading
among young learners.

Figure 6. Reading Apps



6.4 Speaking Apps
The Speaking apps below are not designed for language learning specifically,
but given their gaming features, they provide great opportunities for enhancing
speaking skills. For example, the Story Dice App enhances students’ creativity
and speaking skills as students have to make up a story starting from the
pictures shown on the dice. Heads Up implies students guessing words based
on the description they get. What am I and Charades are designed to use the
same guessing principles. The Truth and Dare App is similar to the traditional
game and it involves both speaking and miming. These apps can be used in
a formal learning context, but once the students start using them, it is very
likely that they will be using them in informal contexts as well.
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Figure 7. Speaking Apps

6.5 Listening apps
Similar to the authentic apps for reading, there are several apps which can be
used to improve students’ listening skills. The available free podcasts can be
used during listening activities in class followed up by comprehension questions
prepared by the teacher.

Figure 8. Listening Apps

6.6 Quiz generator apps
Users can write quizzes using a quiz generator app, quizzes which can be
further completed by students on their devices in class creating a really



competitive atmosphere among students. Kahoot is an example of a quiz
generator app, mostly preferred by teachers as it engages all students in
class and creates motivation for learning. I personally recommend Kahoot
because it is very user friendly, teachers can find ready-made quizzes as well
as write their own quizzes and students get instant feedback. One of the
downsides is that it requires Internet connection in class.
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Figure 9. Quiz generator Apps

7. Challenges

As a teacher in Romania, there are several challenges to consider before
implementing mobile learning in the classroom. First of all, teachers have to
engage with mobile technology themselves before using it in the classroom,
therefore, more teacher training is needed in that area but also the willingness
to explore and review apps in order to make the best decisions as to how
useful an app can be for students. Likewise, one needs to set up a mobile
learning policy in the school/class where she/he intends to use mobile learning
as the disruptive aspect in class is one of the main challenges for teachers.
In order to make sure students are not distracted by social media, clear
objectives have to be set for students.

Likewise, the introduction of apps and mobile learning activities in class has
to be done gradually, little by little, one activity at a time given the fact that
learners need to be taught a certain learning behavior and attitude in class
when it comes to the use of mobile learning. Another challenge is that many
of the apps recommended do not work offline, therefore, that could limit the
use of some of the apps during the lesson. It is highly important to reflect
upon the use of apps in order to be able to realize what works well in class
with a certain group of students and what doesn’t. Therefore, before choosing
a particular app, one should pay attention to the following aspects: the extent
to which the app can build on a certain skill, whether the learning content is
appropriate for the students’ level, whether it is motivational for the student
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(e.g. the student wants to go back to it), whether the app uses any gaming
principles and whether the app provides a bridge from the classroom to real
world. Taking these into account, choosing the right app or deciding which
app is the best, can be quite challenging.

I believe that choosing an app that reinforces something I have taught in class
can add value to the learning content covered in class and it can determine
students to use it in informal learning situations as well. Deciding which apps
are valuable in terms of learning benefits highly depends on how learners and
teachers use the apps chosen, for example a simple dictionary app can be
very valuable as long as it is properly used. Also, a grammar drill-like app
could be very effective if it is used for practising certain structures taught in
class, anytime, anywhere or if it is used in a more competitive way in the
classroom.

8. Conclusions

By using the existing functionalities of the device and accessing the infinite
source of authentic material, with creativity involved in the delivery of lessons,
mobile learning represents a step forward in language learning pedagogy.
Moreover, Traxler (in Palalas&Ally, 2016) pointed out that there is a relationship
between language, pedagogy and digital technology, with digital technologies
being the technologies to learn languages, having the ability to transform
languages and learning.

In conclusion, I strongly believe that although using mobile learning in the
foreign language classroom could be quite challenging at times, it also implies
creating new opportunities for students to practise vocabulary, grammar and
improve their language skills. Mobile learning activities have the potential to
engage students, to provide instant feedback and to allow learners to work
collaboratively as well as individually at their own pace. Thus, students have
the possibility to use their devices for educational purposes and to consider
these devices more than entertainment tools, but as tools they can learn
with.
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Rezumat
Analiza procesului educaţional include o inventariere şi o investigare în
profunzime a comunicării în clasă, a interacţiunilor dintre elevi şi profesor, a
surselor şi consecinţelor unor disfuncţionalităţi din comunicare şi a evoluţiei
comunicării în timp. Eficienţa comunicării didactice este generată de mai
mulţi factori, asupra cărora, dacă se intervine, se pot reduce diferenţele între
ceea ce profesorul intenţionează să transmită elevilor şi ceea ce aceştia din
urmă reţin sau înţeleg. Aceşti factori depind de personalitatea profesorului,
personalitatea elevilor, de contextului psihosocial şi ambiental. Pornind de la
premisa că sporirea influenţei profesorului asupra elevilor se poate realiza
prin identificarea şi înlăturarea barierelor în comunicare, articolul îşi propune
să sublinieze provenienţa blocajelor de comunicare şi să propună un plan de
ameliorare a comunicării didactice.
Cuvinte-cheie: comunicare didactică, comunicare eficientă, strategii de
comunicare, efecte ale distorsiunilor în comunicare.
Abstract
Educational process requires an analysis and investigation of communication
components, and in deep investigation of the communication in the classroom
including interaction between students and teacher, sources of bottlenecks,
the manner of expressing them and ways to optimize educational
communication. Teaching communication efficiency is improved by several
factors, of which, if they occur, may reduce differences what the teacher
intends to provide to students and what they eventually capture or understand.
These factors depend on the personality of the teacher, student personality,
psychosocial and environmental context. Assuming that stronger influence
of the teacher on students can be achieved by identifying and removing
barriers to communication, the article aims to emphasize the origin of
communication bottlenecks and propose a plan to improve communication
in classroom.
Keywords: teaching communication, efficient communication, strategies of
communication, distortions in communication.

COMUNICAREA ÎN CLASĂ. UN PLAN DE INTERVENŢIE
ASUPRA BLOCAJELOR DE COMUNICARE

Ahmed Khalid*

* Doctorand, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, România;
ahmedkhalidf@yahoo.com

                                                                        Revista de Pedagogie • 2017 (1) • LXV 73



74 REZULTATE ALE CERCETĂRII

Comunicarea didactică, aspecte teoretice

Aplicarea experienţei acumulate în materie de comunicare influenţează
considerabil progresul şi evoluţia învăţării, contribuind la educarea generaţiilor
de elevi şi studenţi. În actul educaţional, comunicarea didactică ilustrează, în
acelaşi timp, o preocupare fundamentală pentru profesor şi un instrument
indispensabil utilizat în clasă. Comunicarea educaţională are un caracter deplin
şi  integrator, în sensul cuprinderii şi armonizării tuturor faţetelor comunicării,
incluzând limbaje de diferite tipuri (naturale, specifice unui domeniu sau limbaje
artificiale), dar şi utilizarea unor canale de comunicare diferite (comunicare
directă, virtuală sau comunicare multimedia). Comunicarea este o manieră
de exteriorizare psihică umană şi un mod de transmitere a cunoaşterii şi a
emoţiilor, care depinde de factori psihoindividuali, psihosociali, culturali, sociali,
contextuali.

Practica educaţională este percepută de elevi/studenţi  şi de profesori  ca o
experienţă de comunicare, în care sunt stabilite sau exersate relaţii
interpersonale, în activităţi interactive, colaborative sau în activităţi de
transmitere de informaţii unidirecţionale.

Fiecare compartiment al vieţii individuale, realitatea cotidiană, culturală şi
cea socială, toate acestea se desfăşoară şi evoluează în jurul actelor de
comunicare. De aceea, actele de comunicare  reprezintă sau ar trebui să
reprezinte, pentru fiecare persoană, un izvor de autoreflecţie, de cercetări,
dar şi de realizări. Procesul educaţional se află într-o permanentă
metamorfozare şi prefacere, însă între diversele sale ipostaze intervine
întotdeauna comunicarea. Între procesul comunicării didactice şi cel
educaţional, există o relaţie de interdependenţă, mutuală, cu caracter complex
şi plurivalent. Activitatea educaţională  presupune înţelegerea ştiinţifică a unui
domeniu, asociată cu priceperea psihopedagogică a procesului instructiv-
educativ, cu practica comunicării eficiente şi cu experienţa pedagogică.
Însemnătatea conferită actului de comunicare în şcoală este validată şi
susţinută de faptul că acesta fundamentează procesul de învăţare.

Analiza şi investigarea problematicii fenomenului comunicaţional din cadrul
instituţiilor de învăţământ solicită acordarea unei atenţii corespunzătoare
elementelor componente, precum şi a relaţiilor dintre acestea. Perceperea şi
înţelegerea corectă a calităţii, configuraţiei şi structurii comunicării, a aportului
fiecărui element în parte la înfăptuirea întregului, ne determină să sesizăm
complexitatea şi valoarea comunicării în activitatea şi din acţiunile educaţionale.
Modalităţile de tratare a procesului comunicaţional au la bază  un evantai de
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ştiinţe, iar investigarea complexă necesită luarea în considerare a tuturor
perspectivelor ştiinţifice. Conceptul de comunicare a primit diverse nuanţări,
semnificaţii şi accente de-a lungul timpului, accepţiuni oferite de ştiinţe precum
antropologie, sociologie, psihologie generală, psihologie socială, pedagogie,
politologie, managementul clasei sau al instituţiei şcolare şi, treptat, au fost
elaborate sau acceptate diverse modele explicative, teoretice, precum cele
care provin din teoria informaţiei, modelul cibernetic, teoria sistemică,
perspectiva semiotică.

Deşi maniera de definire, caracterizare şi explicare a comunicării este distinctă
pentru fiecare ştiinţă sau orientare teoretică, îmbinate, acestea pot oferi o
viziune sofisticată, globală asupra procesului, perspectivă care este superioară
oricărei abordări disciplinare, oferind  explicaţii complete, modele şi
instrumente de analiză mai bune.

Comunicarea este un proces aflat în permanentă modificare, prefacere şi
transformare care prezintă următoarele caracteristici:
- relaţie reciprocă într-un anumit context;
- emiterea şi transferul de mesaje între actori sociali, care se fundamentează

pe  anumite funcţii şi se subordonează unor norme şi percepţii;
- schimbul de informaţii, cunoştinţe, idei, concepţii, opinii, convingeri şi

sentimente, cu scopul de a obţine anumite reacţii sau răspunsuri
comportamentale la nivel particular (D. McQuail, 1999) .

La aceste caracteristici ar fi de adăugat câteva explicaţii suplimentare care
întregesc tabloul general al unei situaţii de comunicare:

- interacţiunea dintre actorii sociali depinde de contextul social şi de
prescripţiile situaţiei sociale;

- calităţile şi trăsăturile dominante ale interlocutorilor îşi pun amprenta asupra
manierei de emitere şi primire a mesajului;

- comunicarea are adesea un caracter circular, fiecare actor joacă rolul de
emitent şi apoi pe cel de receptor;

- semnificaţia şi interpretarea mesajului depinde de factorii psihologici ai
partenerilor de comunicare, de rolul şi de statutul lor social, de context şi
de cultura comunităţii sau a grupului din care provin.

Însuşirile, calităţile şi elementele componente comunicării îi atribuie acesteia
o plurivalenţă autentică, o complexitate ce nu poate fi exprimată printr-o singură
schemă generală.
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Aspectele disfuncţionale ale comunicării didactice

Activitatea instructiv-educativă şi actul comunicării sunt interconectate, astfel
obstacolele care se ivesc în comunicare afectează considerabil eficienţa
procesului didactic, însă şi activitatea instructiv educativă, prin metodele de
predare - învăţate –evaluare propuse, poate induce efecte asupra comunicării
din clasă. Înţelegerea şi perceperea corectă a diferitelor disfuncţii care apar în
actul comunicării reprezintă primul pas în direcţia controlului asupra
comunicării.

O diagnosticare a disfuncţiilor comunicative sesizabile în procesul educaţional
poate fi elaborată din perspective diferite:
- perspectivă lingvistică: existenţa unor particularităţi ale limbajului şi formelor

de comunicare în activităţile şcolare, nesiguranţă sau ambiguitate în
emiterea mesajului, forma inadecvată de transmitere, incongruenţa dintre
limbajul verbal, cel nonverbal şi paraverbal, incapacitatea de ajustare a
limbajului la interlocutor (de exemplu, utilizarea pentru elevii mici a unor
termeni mult prea tehnici, sofisticaţi), capacitatea limitată a elevului de a
interpreta şi decodifica mesajul;

- perspectivă psihologică: caracteristicile psihologice proprii partenerilor de
comunicare: diferenţe între intenţia profesorului şi disponibilitatea
informaţională a elevului, nivel scăzut al inteligenţei sociale a interlocutorilor,
prejudecăţi şi stereotipii;

- perspectivă psihosocială: identificarea unor caracteristici specifice grupului
şcolar: nivel scăzut al coeziunii grupului,tendinţa spre scindare, promovarea
conduitelor antisociale şi a comportamentelor contraproductive;

- perspectivă contextuală: dispunere nefuncţională a spaţiului, ambianţă fizică
neadecvată  sau de natură temporală;

- perspectivă funcţională: identificarea unor factori cauzali care derivă chiar
din desfăşurarea comunicării în procesul educaţional, de exemplu, un stil
autoritar al profesorului sau ca urmare a unor lacune în formarea sa.

Constatarea şi înţelegerea corectă a disfuncţiilor care apar în actul comunicării
reprezintă primul pas în direcţia controlului acestui proces. Recunoaşterea
blocajelor şi a cauzelor care le-a generat permite identificarea modalităţilor
de optimizare şi eficientizare a comunicării (Figura 1).

Factori care produc disfuncţii ale comunicării în clasă

În sistemul educaţional „tradiţional”, eforturile pedagogice au fost focalizate
pe oferirea de informaţii, pe metode expozitive, iar interesul s-a centrat pe
emiterea şi transmiterea informaţiilor unidirecţional, nefiind luaţi în calcul elevii,
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Figura 1.  Identificarea aspectelor disfuncţionale în comunicarea didactică
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receptarea, interacţiunea dintre partenerii de comunicare. Metodele didactice
moderne impun nu numai expunerea cunoştinţelor, ci şi convocarea la o
recepţie concordantă, dinamică, de constatare, înţelegere şi practicare a
respectivei informaţii. Transmiterea informaţiei devine comunicare propriu-zisă
în momentul în care informaţiile din mesaj generează o acţiune concordantă
şi implică partenerul într-o interacţiune de comunicare. În acest context,
priceperea profesorului apare ca fiind esenţială pentru a putea îmbunătăţi
procesul de comunicare educaţională; înţelegerea este pe de o parte, mijloc,
pe de altă parte, este şi scop al comunicării umane (Morin, E., 2010) .

Abordarea modernă a comunicării educaţionale are un rol primordial, privilegiat,
prin interesul care i se acordă elevului, ca partener dinamic. În aceste condiţii,
devine evident faptul că relaţia de comunicare dintre profesor şi elev şi
interacţiune  reprezintă două dimensiuni esenţiale pentru îmbunătăţirea
procesului de comunicare.

Pentru a interveni eficient în direcţia optimizării comunicării din şcoală, profesorii
trebuie să identifice factorii care pot influenţa comunicarea, relaţiile dintre
aceştia, consecinţele şi tendinţele de evoluţie, dar şi caracteristicile individuale
ale elevilor cu care interacţionează, particularităţile grupului şcolar, contextul
general al comunicării. Se impune ca profesorii să ghideze  elevii pas cu pas,
în direcţia obţinerii unor îmbunătăţiri a comunicării în grup, să opereze în aşa
fel încât să obţină o potenţare a dimensiunilor comunicării (Slama-Cazacu,
T.,1973,  apud. Tran, V., Stănciugelu, I. 2001).

Îmbunătăţirea comunicării nu se poate efectua printr-o interacţiune formală, ci
prin implicarea voluntară, conştientă a partenerilor, mai ales dacă se
fundamentează pe un tip superior de instruire, care are la bază activizarea
subiecţilor instruirii, pe participarea lor dinamică şi integrală, pe iniţierea de
interacţiuni, schimb de opinii şi confruntări de opinii. (Bocoş, M., 2002)

Eficienţa comunicării didactice este generată de mai mulţi factori, care pot
facilita sau, dimpotrivă, distorsiona comunicarea. Aceşti factori se referă la
personalitatea profesorului, personalitatea elevului, dimensiunile contextului
psihosocial şi ambiental.

Factori referitori la personalitatea elevului:
- nivelul dezvoltării psihice, emoţionale, sociale, un anumit nivel al structurilor

cognitive şi senzoriale, care trebuie sa-i îngăduie receptarea corectă, fără
distorsiuni, înţelegerea şi interiorizarea mesajului;

- deprinderi lingvistice necesare decodificării corecte a mesajului;
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- o bază de informaţii, capacităţi şi atitudini stocate în timp, la care să se
raporteze cunoştinţele noi;

- disponibilitate de a recepta mesajul, deprinderea de a asculta, implicare
dinamică în actul comunicării, calitatea de ascultare interactivă.

Contextul în care are loc comunicarea:
- canalul de comunicare trebuie să îngăduie ca mesajul să ajungă fără

distorsiuni la receptor (reverberaţii, zgomotele, stările de rumoare);
- utilizarea a cât mai multe canale pentru propagarea informaţiei;
- climatul psihosocial în  care se realizează actul comunicării sa fie pozitiv,

armonios.

La nivelul fiecărui element implicat în comunicare pot să intervină blocaje
care prejudiciază calitatea acesteia. Profesorul poate să  prevină sau să
elimine situaţiile indezirabile, identificând şi reducând influenţa factorilor
perturbatori.

Un model de eficientizare al comunicării în clasă în 5 etape
Propunem un model personal de analiză şi intervenţie pentru o comunicare
mai eficientă, în 5 etape:
1. Analiza şi evaluarea calităţii comunicării – Răspunde la întrebarea CE

aspecte afectează comunicarea?
Această etapă are ca obiectiv recunoaşterea aspectelor nevralgice,
disfuncţionale, ce pot perturba actul comunicaţional în clasă. Se poate
realiza prin feedback-ul primit de la elevi/studenţi, prin discuţii, chestionare
sau prin focus grup. Identificarea  reţelelor de comunicaţie şi a aspectelor
care influenţează negativ comunicarea în clasă sunt foarte importante.

2. Identificarea naturii blocajelor care intervin în actul comunicării - Răspunde
la întrebarea DE CE?
Etapa presupune o viziune globală, integratoare, fiind o etapă în care se
caută factorii/ sursele reale ale blocajelor;

3. Conturarea unei strategii – Răspunde la întrebarea CUM vom face?
Strategiile propuse ţin cont de natura şi componenţa grupului educaţional,
de specificul activităţii, de persoanele implicate şi de context. Vor fi preluate
tehnici care îmbunătăţesc comunicarea şi vor fi adaptate la context, altfel
pot fi un eşec; Câteva astfel de tehnici: ascultarea activă, promptitudinea
şi disponibilitatea de a comunica, mesaje coerente verbale, gesturi şi
postură, alegerea unor modalităţi de a transmite mesaje (în scris sau
oral), a crea empatie,  a folosi tehnici de persuasiune (tehnica distorsiunii
temporale, tehnica îndatorării, principiul reciprocităţii, principiul concordanţei
cu ideile anterioare, principiul atribuirii sau al credinţei într-o idee etc.)
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Figura 2. Optimizarea comunicării didactice

Analiza şi evaluarea calităţii comunicării didactice
- feedback-ul primit de la grupul educaţional;
- identificarea reţelelor de transmitere a informaţiilor;
- iniţierea unor focus-grupuri pentru recunoaşterea aspectelor nevralgice

şi disfuncţionale.

Comunicarea
didactică

Se recomandă menţinerea
acesteia prin:

- consolidarea relaţiei
profesor-elev;

- organizarea unor activităţi
extra-şcolare, cu scopul
îmbunătăţirii relaţiilor de
comunicare intragrupale pe
verticală şi orizontală.

Identificarea naturii
blocajelor care intervin în

actul comunicării:
- lingvistică – particularităţi

ale limbajului şi formelor
de comunicare;

- psihologică – caracteristicile
psihologice proprii
partenerilor comunicării;

- psihosocială – dimensiunile
psihosociale specifice
mediului social;

- contextuală – influenţele de
natură fizică şi temporală;

- funcţională – factorilor
cauzali derivaţi din
desfăşurarea specifică a
comunicării din cadrul
procesului educaţional.

- optimizarea procesului instructiv-educativ;
- îmbunătăţirea activităţii de învăţare;
- creşterea influenţei cadrelor didactice asupra grupurilor

educaţionale;
- modelarea unui sistem coerent atitudinal – axiologic – normativ;
- promovarea conduitelor prosociale;
- diminuarea conflictelor intragrupale;
- îmbunătăţirea climatului psihosocial;
- creşterea nivelului de coeziune grupală.

eficientă defavorabilă

Conturarea unei strategii care să se
fundamenteze pe:

- caracteristicile grupului educaţional;
- natura activităţii educaţionale şi

aspectele contextului social;
- dimensiunile personalităţii actorilor

comunicării.

implementare
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4. Implementarea strategiei pentru care s-a optat – Răspunde la întrebarea
CÂND şi CÂT?
Efectele, repercusiunile unei strategii depind de maniera în care a fost
aplicată şi de momentul aplicării.

5. Analiza efectelor post  implementare – Răspunde la întrebarea CU CE
EFECTE?

Efectele mai vizibile în timp sunt, în cazul aplicării unor strategii corecte, la
nivel individual: rezultatele elevilor, în atitudinile şi motivaţia pentru învăţare a
elevului, în conduitele elevului şi  îmbunătăţirea activităţii de învăţare; la nivelul
grupului  în relaţiile care se construiesc şi se menţin, sporirea influenţei
profesorului, în promovarea unor comportamente dezirabile, diminuarea unor
şi creşterea coeziunii în grup. O astfel de analiză necesită metode şi
instrumente de colectare a datelor similare, pe baza cărora să se poată realiza
comparaţii.

Concluzii

O comunicare bună într-o clasă de elevi, între elevi şi profesor are efecte
asupra fiecărui elev din grup, reflectându-se direct asupra performanţelor
şcolare, motivaţiei de a studia, imaginii personale, dar şi asupra grupului de
elevi, ducând la formarea unei culturi de grup, a unui climat şcolar plăcut,
crescând coeziunea grupului. Dacă comunicarea este bună, probabil este cu
siguranţă un grup funcţional, în care conflictele cele mai frecvente sunt de tip
cognitiv, cu scopul formulării şi rezolvării de probleme.

Pe de altă parte, profesorul care menţine o comunicare de calitate se bucură
de succesul elevilor săi şi, de aceea, va fi indirect motivat pentru profesia sa.
Este important să identificăm la timp blocajele de comunicare, să înţelegem
sursa acestora şi cum putem acţiona asupra factorilor care produc blocajele.
Imaginea de ansamblu privind comunicarea ne îngăduie să înţelegem modul
în care interacţionează factorii respectivi şi să înţelegem pe ce secţiune a
planului de intervenţie vom insista.

Planul de intervenţie în cinci etape, prezentat la final, este util pentru profesor
deoarece este primul pas către o apreciere mai exactă a factorilor care intervin
în comunicare şi a efectelor produse.

Înţelegerea unor interdependenţe între factori îi ajută pe profesori să intervină
conştient în comunicarea didactică.
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Rezumat
Cercetarea îşi propune să surprindă momentul debutului şi gradul de adaptare
al profesorului din şcoala românească, să evidenţieze problemele de natură
profesională şi mai ales cele de natură relaţională, să surprindă reacţia
profesorului debutant la contactul cu ceea ce reprezintă cultura şcolii, pe de
o parte şi măsura în care şcoala vine în întâmpinarea  nevoilor sale specifice,
dacă se admite validitatea ipotezei lansate, conform căreia formarea iniţială
dominant teoretică nu asigură o adaptare şi o integrare optimă din punct de
vedere profesional, aspectele de natură practică fiind adesea absente din
pregătirea studenţilor.
Cuvinte-cheie: Profesor debutant, integrare profesională, cultura şcolii, status
şi rol social.
Abstract
The research proposes to capture the moment of debut and the adaptability
of the teachers in the Romanian school, to highlight the professional and
relation problems, to capture the trainee teacher reaction with the school
culture and what the school coming in the welcome at his needs, if it admit
the validation the assumptions launched, for who the initiated theoretical
formation isn’t ensure a good profesional adaptation and integration, the
practice aspects are often absent from students training.
Keywords: Beginner teacher, professional integration, school culture, status
and social role.

Pentru o mai bună cunoaştere a organizaţiei şcolare este necesară
descoperirea culturii şcolii, aşa cum se manifestă ea la nivel managerial, al
profesorilor şi al elevilor, cultură care ajută la satisfacerea a două nevoi ale
organizaţiei: adaptarea la mediul extern şi integrarea internă. Astfel, cultura
şcolii, prin promovarea unui sistem de valori şi norme elaborate în sistem intern,
influenţează relaţiile cu mediul extern, comunitatea locală, inspectoratul şcolar,
dar ajută şi în procesul de integrare al profesorilor, elevilor, conturându-le rolul
şi statusul acestora în cadul organizaţiei. Specific acestei culturi
organizaţionale este dezvoltarea unei serii de subculturi: subcultura elevilor, a
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cadrelor didactice şi subcultura managerială.

Integrarea profesională poate fi definită ca un proces formal, planificat să
introducă, să orienteze, să iniţieze debutanţii în noua meserie în scopul de a
ridica, pe cât posibil, gradul de satisfacere şi motivare profesională şi de a
mării randamentul profesional. Este un proces prin care noii angajaţi devin
conştienţi de diversele faţete ale noii funcţii şi asupra implicaţiilor care apar
din acestea. Huberman vorbeşte despre primul an de învăţământ ca fiind „o
perioadă de supravieţuire” pentru debutant, în timp ce Zeichner şi Gore
desemnează etapa integrării profesionale ca fiind „o etapă de formare situată
între formarea iniţială şi formarea continuă”. Accesul în lumea muncii, după
cum afirmă É. Breuse în 1999, „este o etapă crucială în dezvoltarea profesională
parcursă de toţi indivizii” (Hétu, Jean-Claude, Lavoie, Michèle et Baillauquès,
Simone,1999, p. 44). În lucrarea publicată în anul 1991, vorbind despre inserţia
profesională, Rebore susţine: „prin acest proces, noii angajaţi se familiarizează
mai repede cu membrii organizaţiei din care fac parte, cu locul lor de muncă
– politici, practici, proceduri, exigenţe – şi cu legislaţia şcolară în vigoare”
(Apud: Hétu et al., 1999, p. 189). Procesul inserţiei profesionale permite
tinerilor profesori să cunoască, să înţeleagă şi să se adapteze culturii
organizaţiei şcolare şi sistemului educativ în general.

Cercetarea îşi propune ca scop să demonstreze măsura în care perioada
de formare iniţială a cadrelor didactice e suficientă, creând condiţii
corespunzătoare pentru o integrare profesională optimă a debutanţilor.

Ipoteza specifică propusă este: formarea iniţială este preponderent teoretică,
aspectele practice sunt nesemnificative şi de aceea această dimensiune nu
asigură decât în parte o adaptare şi o integrare optimă din punct de vedere
profesional.

În cadrul cercetarii sunt propuse două ipoteze particulare de lucru:
integrarea profesională a tinerilor debutanţi se realizează cu dificultate şi nu
în primul an, având o durată mult mai mare şi în procesul adaptării sale
profesionale, tânărul debutant nu e sprijinit corespunzător de către conducerea
şcolii, nu există o preocupare specială din partea acesteia pentru o integrare
în cultura instituţiei şi nu neapărat în obligaţiile strict profesionale.

Variabilele  cercetarii sunt: problemele formării iniţiale, reprezentările iniţiale,
trebuinţele şi aşteptările tânărului debutant, cultura organizaţiei şcolare,
componenta normativă a culturii şcolii, statusul şi rolul social, grupul social,
grupul de referinţă, teama faţă de noutate, şocul realităţii, particularităţile
psihologice ale tânărului debutant
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Cercetarea s-a derulat în şcoli din Bucureşti şi  judeţele Alba,Arad, Botoşani,
Braşov, Călăraşi, Dolj, Ilfov, Mureş, Prahova, pe un eşantion selectat în mod
aleatoriu. Instrumentele anchetei au fost biografia narativă şi chestionarul
aplicate la 24 de subiecţi, respectiv la  43 de persoane, toţi profesori debutanţi
în învăţământul românesc postuniversitar.

INTERPRETAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
VARIABILA 1. Problemele formării iniţiale, măsura în care există o ruptură
între formarea iniţială, dominant teoretică şi profesia de cadru didactic şi natura
acestei falii pe care tinerii absolvenţi trebuie să o treacă în procesul adaptării
profesionale.

Învăţământul este privit ca ceva... prăfuit, inadaptat dar... mândru
fără motiv. Un fel de nobil scăpătat dar încrezut.

Oamenii sunt în general moderaţi, realişti şi mai puţin idealişti. Profesorii care
nu şi-au făcut iluzii despre ceea ce vor găsi la serviciu, nu şi-au construit
castele de nisip reprezintă 20% dintre persoanele chestionate şi 37,5% dintre
cei care şi-au prezentat biografia narativă.

VARIABILA 2. Reprezentările iniţiale, măsura în care aceste reprezentări
profane stopează, încetinesc evoluţia adaptativă a profesorului aflat la începutul
carierei sale. În ce măsură motivaţia iniţială a tânărului se poate modela în
sens pozitiv pe parcursul integrării sale profesionale, ajutând la formarea
identităţii profesionale.

 „după plecarea de la Universitate, ca profesor,  până la liceu au trecut
3 ani.... nu am mai vrut învăţământ şi nici acu’ dar n-am de ales...”

 „aşteptările iniţiale nu au fost unele nerealiste deoarece terminasem
liceul cu 5 ani înainte de a preda la catedră şi am putut să fac o mică
corelaţie cu ce o să mă aştepte...”

 „PASIUNE, nu e interes,  nimeni n-are interes să stea în învăţământ.”

Uneori reprezentările iniţiale constituie o piedică în calea adaptării tinerilor
profesori, fapt recunoscut în biografiile narative ale unora dintre aceştia.
Motivaţia tinerilor poate căpăta fluctuaţii în sens negativ, determinând retragerea
în carapace, reţinere şi dezinteres, în timp ce pentru alţii aşteptările iniţiale
sunt confimate, creându-le motivaţia necesară mobilizării profesionale.

VARIABILA 3. Trebuinţele şi aşteptările tânărului debutant. În ce măsură
aşteptările iniţiale ar fi cauza momentelor de recul, refulare şi regres apărute
în timpul crizei adaptative a debutantuli. Considerând că în orice instituţie
există un raport al priorităţilor în ceea ce priveşte relaţiile formale şi informale,



ar fi interesant de studiat gradul în care domină, influenţează acestea procesul
adaptării profesionale a stagiarului şi dacă da, cum este percepută aceasta
de către tânărul profesor.

Itemul 5 al biografiei narative: aşteptări iniţiale/ realitatea din şcoală
 „i-am învăţat să folosească calculatorul, că nu ştiau. Ca să-ţi faci un

nume şi o imagine trebuie la început să faci nişte compromisuri, în
sensul că orice poţi să faci trebuie să faci! Nu poţi să refuzi! Mi-am
depăşit atribuţiile, fişa postului cu mult, dar aşa m-am făcut cunoscută,
că n-aveam altfel!... Ore de dirigenţie foarte multe în aşa fel încât să
mă vadă lumea şi să mă cunoască! Ce să zic, 80 % din oameni mă
acceptă, ne înţelegem bine, fiecare dintre ei au venit cu o problemă...”

Socializarea, în concepţia lui George Herbert Mead, este privită ca o construcţie
a identităţii sociale în şi prin interacţiunea sau comunicarea cu alţii.
Complementară şi neantagonistă teoriei piagetiene, teoria elaborată de Mead
oferă comunicării locul central în procesul socializării.Relaţiile funcţionale sau
socioprofesionale exprimă interacţiunea dintre indivizi în procesul rezolvării în
comun a sarcinilor. Comunicarea este o formă a interacţiunii sociale.Există
un grup distinct de profesori debutanţi pentru care comunicarea ca act al
interacţiunii sociale este deficitară. Pentru ei relaţiile sociale nu ating pragul
maxim al dezvoltării, fapt care duce la demotivarea profesională. Este interesant
de observat faptul că absenţa motivării se datorează nu atât laturii financiare,
şi ea subliniată, cât mai mult aspectului normativ al structurii învăţământului,
suplinitorii simţind acut absenţa stabilităţii locului de muncă. Ei nu îşi regăsesc
locul în sistem, nu se identifică cu nicio poziţie socială, nici un statut nu le
este definit, se simt marginalizaţi, evitaţi, iar izolarea îi determină să renunţe
la aspiraţiile profesionale, se autoizolează, descurajarea şi regresul fiind
următorii paşi spre renunţarea la profesie. Dezmăgirea este evidentă în unele
biografii narative: Itemul 5 al biografiei narative.
 „am fost puţin descurajată de această titularizare care întârzie să apară,

dar este nevoie de mai multă experienţă”

VARIABILA 4. Cultura organizaţiei şcolare. Gradul în care cultura profană
a tânărului profesor influenţează în mod negativ formarea culturii profesionale
a acestuia.

Atât profesorii chestionaţi cât şi cei care şi-au prezentat biografiile narative
vorbesc în egală măsură despre conduită şi probitate morală, despre plăcere
şi devotament în ceea ce fac în şcoală, ceea ce reprezintă un fapt încurajator
al adaptării la cultura normativă şi la valorile culturii şcolii în cadrul căreia sunt
angajaţi.
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Itemul 4 al biografiei narative: impresii personale despre meserie, colegi,
elevi, părinţi/ aşteptările  dumneavoastră, ce aşteaptă ceilalţi de la
dumneavoastră
 „consider învăţământul nu o meserie, ci o vocaţie, o activitate

multiculturală cu multe feţe prin care se clădesc generaţii întregi.
Este greu de reintrodus ştiinţa şi cartea într-o lume dominată de
internet şi televizor, şi în care copiii sunt crescuţi de părinţi care
petrec mai mult timp la locul de muncă decât cu copiii. Din acest
motiv consider că rolul profesorului este mult mai accentuat acum,
decât la generaţiile precedente. Eu cred că fiecare profesor încearcă
să facă tot posibilul la oră,  ceea ce fac mai întâi o fac din plăcere şi
devotament, alţii ce fac nu pot şti, dar pornind de la acest considerent
personal, cred că şi alţii fac, procedează la fel...”

VARIABILA 5. Componenta normativă a culturii şcolii. În ce măsură
reglementările instituţionale influenţează comportamentul debutantului,
conduita acestuia, atitudinile, modul de relaţionare şi dacă da, care dintre
acestea au o pondere mai mare în orientarea evolutivă a comportamentului
tânărului debutant.
 „mie mi-a spus clar că nu scoate postul la concurs, pentru că legea îl

obligă să aibă orele acoperite şi dacă elevii nu vor germana, nu face
ore...”

Indicatorul 5 al chestionarului
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Întrebarea 5 oferă informaţii despre opinia debutanţilor în privinţa relaţiilor cu
directorul instituţiei angajatoare. O majoritate covârşitoare consideră că numai
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directorul însuşi poate determina bunul mers sau nu al relaţiei cu stagiarul,
30 dintre respondenţi acordând punctaj maxim/ 5 puncte acestei categorii,
un total de 41 dintre aceştia apreciind cu 4 şi 5 puncte această categorie, 19
respondenţi apreciind faptul că şi cadrele didactice contribuie la îmbunătăţirea
relaţiilor cu directorul şcolii, acordând câte 4 puncte acestei secţiuni şi 13
optând pentru punctajul maxim/ 5 puncte, un total de 32 de debutanţi.

VARIABILA 6. Statusul şi rolul social. Având în vedere relaţia dintre statusul
şi rolul social, ar fi interesant de aflat modul în care tânărul debutant reuşeşte
să se adapteze prescripţiilor fiecăruia dintre ele, pe parcursul dezvoltării
personalităţii profesionale.

Itemul 5 al biografiei narative: aşteptări iniţiale versus  realitatea din şcoală

Indicatorul 29 al chestionarului
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La acest indicator răspunsurile respondenţilor vizează două tabere: directorul
şi elevii, fiecare primind câte 4 şi 5 puncte de la 23, respectiv 24 de persoane
chestionate. Procentual, 56%, respectiv 58% dintre respondenţi consideră
că atât directorul cât şi elevii contribuie la susţinerea etosului profesional al
debutanţilor. Categoria profesorilor este apreciată de către 18 susţinători, adică
43% dintre tinerii care consideră contribuţia colegilor importantă. Inspectorului
de specialitate i s-au acordat 34% dintre procente, în timp ce părinţii primesc
consideraţie în proporţie de 29%. Se pare că marea familie a şcolii are o
contribuţie extrem de importantă în ceea ce priveşte atitudinea tânărului profesor
faţă de meseria pe care şi-a ales-o. Evident, elevii sunt cei din planul întâi, ei
determinând primul contact pozitiv cu actul pedagogic. Atmosfera existentă

29. Cine credeţi că poate contribui la ridicarea etosului
dumneavoastră profesional? (acordaţi de la 1 la 5 puncte
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în cadrul şcolii, activităţile în care sunt implicaţi tinerii debutanţi formează o
imagine asupra rolurilor pe care aceştia şi le asumă în cadrul instituţiei. Din
răspunsurile persoanelor chestionate reiese gradul lor de angajarea  în
interpretarea rolurilor, implicarea acestora în viaţa şcolii. Natura constrângerilor
de rol, aşteptările formulate la nivelul directorilor, colegilor, elevilor şi părinţilor
şi modul în care acestea sunt percepute şi trăite de el sunt factori care
influenţează angajarea sa. Astfel, respondenţii consideră că în cadrul şcolilor
unde funcţionează, gradul înalt de creativitate apare des şi foarte des în
proporţie de 77% . Dinamismul, implicarea şi angajarea în problemele şcolii
ca instituţie de educaţie şi cultură sunt percepute la maxim de către 37 de
indivizi chestionaţi, adică un procent de 86% dintre tinerii angajaţi sunt antrenaţi
în mod direct, 4 dintre respondenţi, 9%, acceptând faptul că rar şi foarte rar
se petrece aşa ceva în organizaţia lor. Gradul înalt de motivare şi modul de
apreciere a competenţelor membrilor instituţiei sunt pietre de încercare în
adaptarea profesională a debutanţilor, 28, respectiv 30 dintre aceştia
considerând că există în şcolile lor aceste stări de fapt. Numărul echilibrat al
respondenţilor în cele două situaţii denotă faptul că interpretarea rolurilor în
cadrul colectivului instituţiei angajatoare este direct influenţat de modul în
care le este apreciat efortul implicării în activităţile curente. Aşteptările de rol
sunt onorate în raport direct cu motivaţia oferită de recunoaşterea şi aprecierea
competenţelor fiecărui debutant în parte dar şi potrivit capacităţilor profesionale,
intelectuale, potrivit calităţilor fizice, profilului psihologic şi atitudinii generale
faţă de status. În acest moment se pare că tânărul debutant condiţionează în
plan psihic implicarea sa în funcţie de recunoaşterea profesională. Statusul
său social îi conferă dreptul să aibă anumite aşteptări în ceea ce priveşte
comportamentul celorlalţi faţă de el.

VARIABILA 7. Grupul social. Măsura în care fiecare dintre reprezentanţii
subculturilor existente la nivelul şcolii îl acceptă pe tânărul debutant, ieşind în
întâmpinarea nevoilor şi trebuinţelor acestuia în ceea ce priveşte formarea sa
profesională.

În cadrul grupului de muncă, relaţiile formale tind să domine tipul relaţiilor
informale, această tendinţă accentuându-se odată cu extinderea numărului
de membri din componenţa sa, în funcţie de contextul social creat. Atât
profesorii chestionaţi cât şi cei care şi-au prezentat biografia narativa realizează
o reţea fidelă a relaţiilor cu membrii instituţeiei angajatoare.

pozitiv:
 „relaţiile cu colegii sunt bune, m-au sprijinit cu sfaturi la nevoie”
 „colegii sunt cooperanţi, mă ajută la nevoie şi îmi răspund la întrebări”
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negativ:
 „directorul are putere deplină. Ai probleme? Adapteaza-te!”

Cultura şcolii dezvoltă o multitudine de subculturi, aspect ce denotă sănătatea
şi forţa organizaţiei, existenţa lor fiind un factor de progres, care însă pot
genera conflicte, relaţii divergente.Având ca fond problemele conflictuale,
debutantul îşi dezvoltă o cultură specifică, care să îl susţină moral în cadrul
organizaţiei.
 „ori a fost o întărire a convingerii că nu te ajuţi decât singur, ori o

speranţă deşartă!” (consideră un cadru didactic în biografia narativă).

Mod de reacţie
 „am trecut prin toate stările de spirit. M-am călit!”  (recunoaşte un

profesor cu încredere şi mândrie în biografia narativă).
 „am evitat să apelez cu diverse probleme la superiori”

Modalităţi de soluţionare
luptă directă:
 „e greu să lucrezi cu minţile omeneşti. Dar am satisfacţia muncii...”

evitare:
 „evit să am relaţii apropiate cu inspectorii şi directorii pentru că acest

lucru generează aşteptări mari de la tine din partea acestora”

fugă:
 „am fost descumpanită, furioasă, tristă, dezamagită, şi în final hotărâtă

să plec” (a părăsit sistemul)
 „am vrut să renunţ de 100 de ori, de ce nu am facut-o? din

comoditate...”

VARIABILA 8. Grupul de referinţă. Conştientizând faptul că procesul
asimilării culturii unui grup de referinţă poate influenţa propria cultură, s-ar
putea pune întrebarea în ce măsură afectează acest proces de socializare
anticipativă maturizarea profesională a debutantului, cu referire la ponderea
asimilării culturii de referinţă, a timpului necesar acestui fenomen şi a blocajului
creat de propria sa cultură în procesul dezvoltării.

Uneori, individul încheie etapa socializării anticipative prin neintegrarea în cadrul
unui grup de referinţă, acesta respingându-i adeziunea din motive mai mult
sau mai puţin obiective. Momentul este surprins cu fidelitate în biografiile
narative ale unor profesori.

Itemul 5 al biografiei narative: aşteptări iniţiale/ realitatea din şcoală:
 „am fost oarecum dezamăgită să constat discrepanţa dintre şcoală/
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serviciile oferite de aceasta şi nevoile reale ale copiilor. Şcoala este
destul de ruptă de realitate... iar actorii ei (elevii şi profesorii) întâmpină
dificultăţi în manifestarea şi prestarea rolurilor”  (profesorul a părăsit
sistemul).

 „în orice şcoală sunt grupuri de interese sau de prieteni. Ca debutant
pur şi simplu eşti un străin”

VARIABILA 9. Teama faţă de noutate, şocul realităţii. Modul în care teama
faţă de noutate influenţează consolidarea autonomiei profesionale şi dezvoltarea
identităţii profesionale a debutantului.

Criza debutului nu este generală, însă ea poate influenţa în mod frecvent
tinerii stagiari. Debutanţii se află între nevoia de a se adapta, de a se conforma
cerinţelor instituţionale şi relaţionale impuse de organizaţia şcolară angajatoare
şi dorinţa de a aplica informaţiile asimilate în formarea sa iniţială.Stagiarul
este frământat de o serie de game emoţionale variate precum: anxietate,
insecuritate, singurătate, epuizare, frustrare, nevoia de a fi recunoscut, de a
i se recunoaşte meritele, implicările, îndoiala sinelui. Aceste stări fluctuante
îi macină în egală măsură atât pe cei chestionaţi cât şi pe profesorii care au
completat biografia narativă.

Mesaje ale persoanelor care au completat biografia narativă
Reacţie de indecizie:
 „Dumnezeu ştie ce va fi. Ar fi bine să iau titularizarea cât mai repede!”
 „acum gândesc că voi rămâne, mâine nu ştiu cum am să gândesc...”

Mesaje ale persoanelor care au completat chestionarele:
 „am fost un pic speriată şi confuză dar colegii, directorul m-au ajutat

să mă integrez”
Reacţie de revoltă:
 „frustrare, suparare...”

Cei care ignoră problemele sau, la polul opus, cei care acceptă realitatea fără
luptă:
 „în general am ignorat ce am considerat că este nerealist şi am căutat

să nu mă implic prea mult...”

Cei cărora le place să experimenteze:
 „am optat pentru învăţământ pentru că voiam să încerc şi altceva în

domeniul în care studiam (m-am angajat în timpul facultăţii) şi mă
gândeam că ar fi interesant şi plăcut să lucrez cu copiii”
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Reacţie de încântare:
 „vreau să rămân pentru că îmi place această meserie, lucrez cu

oameni, formez oameni, am timp liber şi în cazul întemeierii unei
familii mi-aş putea face bine treaba şi la şcoală şi acasă...”

Cei care găsesc soluţii:
 „m-am mobilizat foarte mult să găsesc ceva mai bun, mai demn şi

care să-mi placă...”

VARIABILA 10. Particularităţile psihologice ale tânărului debutant. Maniera
în care particularităţile personalităţii influenţează construirea identităţii
profesionale a debutantului.
 „am fost un pic speriată şi confuză dar colegii, directorul m-au ajutat

să mă integrez...”
 „am mulţumit celor ce m-au ajutat...”
 „autodeterminare, conştiinciozitate, perseverenţă...”

Există însă şi sentimente precum mulţumire sufletească, satisfacţie pentru
lucrul bine făcut, împlinire. Debutanţii pendulează între adaptarea din mers,
fără să facă prea multe concesii şi autodeterminare, conştiinciozitate,
perseverenţă. Există totuşi şi o categorie, a celor care se conformează normelor
instituţionale, însă dintre aceştia unii au simţit nevoia să precizeze limita
acceptării: “până la limita bunului simţ şi a autorespectului”, după cum
afirmă un profesor debutant în biografia narativă.

VARIABILA 11.    Motivele pentru care tânărul stagiar apelează şi/ sau acceptă
serviciile de specialitate ale psihologului şi consilierului şcolar, colegilor
profesori, directorul instituţiei, inspectorului de specialitate şi impactul
pe care aceste sfaturi le au asupra evoluţiei sale profesionale.

Uneori stagiarii s-au bucurat de ajutorul solicitat (Indicatorul 27 al
chestionarului:
 „colegilor, pentru a mă ajuta (la începutul anului şcolar) să înţeleg

mai bine procesele prin care urma să trec”

Alteori debutanţii s-au trezit refuzaţi cu mai mult sau mai puţin tact:
 „după caz, şefilor de catedră sau colegilor, directorilor sau directorilor

adjuncţi, secretariatului... iar de făcut... aproape mereu am primit
răspunsuri contradictorii (câte persoane întrebi atâtea răspunsuri
primeşti, nu există o modalitate unică de realizare a documentelor
necesare la lecţie) sau jumătăţi de răspuns...”
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VARIABILA 12.   Ar fi interesant de studiat măsura în care programele deja
existente acoperă nevoile de dezvoltare profesională ale tânărului
debutant şi care ar fi problemele pe care simt nevoia să le abordeze prin
mijlocirea proiectelor de inserţie

Indicadorul 30 al chestionarului
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Studiind graficul de mai sus, parte a indicatorului 30, se constată că în şcolile
angajatoare există un echilibru direct proporţional între gradul de motivare al
profesorilor şi aprecierea competenţelor de către conducere. Acest detaliu ar
explica într-o oarecare măsură participarea cadrelor didactice la programele
de pregătire profesională. Însă se pune întrebarea: care este factorul
determinant al participării, motivarea intrinsecă a profesorilor sau aprecierea
competenţelor celor care se implică în astfel de activităţi? Dacă se ia în
considerare faptul că profesorii debutanţi simt nevoia perfecţionării propriilor
competenţe şi cunoştinţe asimilate în timpul formării iniţiale, atunci este vorba
despre o motivare  a acestora care nu este considerată neapărat ca fiind de
natură intrinsecă. Ea poate veni însă şi ca factor extern, constrângător, datorită
unor lacune aflate în pregătirea profesională sau a obligaţiei urmării cursurilor,
ceea ce ţine de factorul decizional al instituţieie angajatoare, de cultura. Evident
că un cuvânt important îl deţine şi cultura organizaţiei şcolare. Se poate afirma
că o cultură normativă specifică poate deveni constrângătoare în ceea ce
priveşte urmarea unor forme de pregătire pe parcursul carierei didactice la fel
de bine ca şi existenţa modei de a te prezenta la astfel de cursuri.
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Indicatorul 32 al chestionarului

În ce măsură consideraţi că profesorii sunt implicaţi/ motivaţi pentru formare
şi dezvoltare profesională continuă? Argumentaţi răspunsul.
 „aceste cursuri sunt şi un prilej bun de a se întâlni, discuta, consfătui

cu alţi profesori de specialitate”

Concluzii

Rezultatele cercetării au demonstrat faptul că  perioada de formare iniţială a
cadrelor didactice e insuficientă şi nu oferă condiţii corespunzătoare pentru o
integrare profesională optimă a debutanţilor.

Ipoteza specifică formulată se confirmă, formarea iniţială este preponderent
teoretică, aspectele practice fiind nesemnificative şi de aceea această
dimensiune nu asigură decât în parte o adaptare şi o integrare optimă din
punct de vedere profesional. Ipoteza particulară de lucru confirmă faptul că
integrarea profesională a tinerilor debutanţi se realizează cu dificultate şi nu
în primul an, având o durată mult mai mare.

În procesul adaptării profesionale, tinerii debutanţi nu sunt sprijiniţi
corespunzător de către conducerea şcolii, nu există o preocupare specială
din partea acesteia pentru o integrare în cultura instituţiei şi nu neapărat în
obligaţiile strict profesionale.

Şcoala, prin specificul său, tinde spre diversificarea câmpului educaţional,
fapt care are o influenţă atât asupra elevului, cât şi asupra cadrului didactic.
Profesorul desfăşoară o activitate reglementată, restricţionată de o serie de
norme, caracteristice orientării normative a acestei instituţii, dar fiind atins
totodată şi planul social-relaţional.

Privind din această perspectivă, profesorul aflat la începutul carierei sale nu
este profesor pe de-antregul, el devine profesor prin formare continuă,
desăvârşind o  identitate culturală, relaţională, profesională. Tânărul debutant
este supus unui proces de afiliere, îşi construieşte un fel de etos profesional,
explorează, ia cunoştinţă de ceea ce se întâmplă în jurul său, atât în plan
academic, cât şi în plan relaţional-emoţional. Acum apare conformitatea ca
stare, care poate conduce la conformism, la depersonalizare, ceea ce este
periculos. Poate fi  momentul declanşării unui conflict între debutant şi colegii
de breaslă, debutant care îşi simte ameninţată personalitatea, simte că cei
din jurul său nu îi vin în întâmpinare şi nu îi rezolvă nevoile profesionale şi
relaţionale aşa cum s-ar aştepta el. Ceea ce urmează ca stare de fapt prin
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care poate trece tânărul stagiar poate fi numită practicalitate, definită ca un
prag specific când debutantul îţi asigură confortul profesional, obţinând cu un
minim de efort rezolvarea pe moment a problemelor în plan profesional şi
socio-relaţional.

Şcoala răspunde parţial nevoilor stagiarului, este focalizată pe excelenţa
cognitivă, profesională, judecă profesorul după performanţa elevului neluând
în seamă nevoile de inter-relaţionare ale acestuia, adesea întărind barierele
emoţionale dintre el şi colectivul de cadre didactice din instituţia unde
funcţionează.

Debutantul este produsul unei culturi; identitatea profesională a început să fie
modelată în timpul formării iniţiale conform unor anumite principii călăuzitoare.
Contactul cu şcoala implică impactul cu ceea ce reprezintă cultura unei
organizaţii, o cultură cu specific aparte, în care există o serie de emoţii
provocate de comunicare şi interrelaţionare, există o serie de mituri, cutume,
tradiţii şi obiceiuri de care debutantul nu avea habar până la intrarea în contact
direct; există o serie de modele şi eroi pe care cultura şcolii îi promovează.
Practic stagiarul ia contact cu o lume vie, pe care nu a avut ocazia să o
cunoască în timpul formării iniţiale datorită momentelor de practică pedagogică
extrem de reduse, uneori ca şi inexistente.

Lumea vie cu care intră în contact impune noului venit propria cultură pe care
acesta se vede nevoit să o accepte, să o asimileze, să intervină sau chiar să
i se opună. Cultura pe care tânărul stagiar o percepe este trecută prin filtrul
unor emoţii uneori exteriorizate, alteori nu, emoţii care sunt la rândul lor simţite
de colectivul de cadre didactice în mod diferit, fiecare filtrându-le prin propria
grilă de  aşteptări, adesea acestea modelându-se pe aspectul normativ al
culturii şcolii, dar şi pe valorile promovate de aceasta.

Dacă debutantul nu reuşeşte să se adapteze culturii specifice şcolii în care
este angajat ca profesor, aceasta se întâmplă deoarece formarea iniţială
dominant teoretică nu asigură o adaptare şi o integrare optimă din punct de
vedere profesional, aspectele de natură practică fiind adesea absente din
pregătirea studenţilor.
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Rezumat
Într-un mediu educaţional stimulativ, plin de valori, receptivitatea copilului este
esenţială. Aceasta se poate modela încă din perioada preşcolară, cu aportul
grădiniţei, familiei şi comunităţii. Articolul rezumă o propunere de opţional
integrat de educaţie pentru valori la nivelul grupei mari. Realizarea lui se
încadreză în finalităţile educaţiei preşcolare înseşi, care vizează temelia
caracterului omului în devenire.
Cuvinte-cheie: educaţie axiologică, valoare, valorizare, preşcolaritate, opţional
pentru educaţie axiologică.
Abstract
Within a stimulating, value-rich environment, the child’s receptivity is
paramount. It can be modeled as early as the preschool age, with the
contribution of kindergarten, family, and the community. The article
summarizes a proposal of an integrated optional subject of values-based
education for the higher grade level. Its achievement falls within the endpoints
of pre-school education itself, which envisage the cornerstone underlying the
character of the individual in the making.
Keywords: axiological education, value, valorization, preschool age, curriculum
for axiological education.

1. Introducere

Existenţa omului este învăluită în valori. Ele se ordonează criterial în sisteme
şi astfel ierarhia acestora condiţionează confortul spiritual. O revoluţie
axiologică dă naştere uneia culturale prin reaşezarea valorilor tradiţionale pe
o altă poziţie în sistemul, făcând astfel loc unor valori noi, poate hotărâtoare
pentru acel moment. Trăim într-o epocă dominată de „orice” în ceea ce priveşte
comportamentul dezirabil, de „las’ că merge şi aşa” în ceea ce priveşte
atitudinea, de „puncte de vedere” general valabile emise de toată lumea care
pare că se pricepe la toate, iar acestea generează vacarmul. Luarea în derâdere
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a valorilor capătă proporţii şi tentă agresivă. Se caută cu orice preţ originalitatea
şi excepţionalul de multe ori prin excentricitatea care maschează un gol.
Ignorarea culturii şi punerea la zid a elitei intelectuale româneşti îşi are originea
în anii grei ai dominaţiei comuniste. Este trist că efectul se propagă şi astăzi,
generând, după Gheorghe Ceauşu (2014), o „atrofie axiologică”. Omul se
centrează din ce în ce mai mult pe „a avea”, în defavoarea lui „a fi”, iar această
tendinţă depăşeşte cu mult spaţiul nostru românesc, ajungând până la
spargerea graniţelor care ar trebui să asigure o ordine în lume. Totul pleacă
de la instincte de bază nematurizate din cauza lipsei de oglindire în valori
autentice.

Readucerea educaţiei în sfera axiologică este o necesitate, factorii implicaţi
ar trebui să aibă acest deziderat pe frontispiciul tablei de valori profesionale.
Educaţia nu este o activitate desfăşurată în sine şi pentru sine, ci una care
urmăreşte atingerea anumitor finalităţi. 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 un
set de valori.

Pe tot parcursul şcolarităţii, ţelul fundamental este modelarea unui tip de
personalitate 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 necesar 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.

2. Câteva repere în educaţia axiologică

„Conştiinţa plăteşte un preţ cumplit pentru că a descoperit valorile”, afirma
Tudor Vianu (1982, p. 67), iar cel care îşi doreşte să ajungă o valoare trebuie
să rupă legăturile cu pseudo-valoarea asociată şi să se asigure că acestea
nu se refac.

În stabilirea unei valori un rol important îl are gândirea logică, fără de care nu
se pot determina conceptele, dar nici judecăţile. A. Riehl, citat de Petre Andrei
(1997, p. 61), spunea că: „logica e ştiinţa celor mai simple raporturi ale obiectelor
gândirii şi e ca un fel de matematică a conştiinţei”. Aşadar, valoarea este un
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element de bază în elaborarea judecăţilor, dar şi judecata tinde spre conştiinţă
şi implică astfel valoarea.

Parafrazându-l pe Sigmund Freud, Gheorghe Ceauşu afirmă că „mărimea
unei valori a individului sau a grupului, a comunităţii, se măsoară având ca
etalon probabilitatea de a o pierde, de a se sfârşi” (Ceauşu, 2014, p. 39).
Analizând împrejurări exterioare şi dispoziţii sufleteşti interioare, realizăm că
există o mulţime de valori care pot fi grupate criterial, eventual stabilind ierarhii
sau scări de valori. Selecţia valorilor, pe baza unor comparaţii, a unei cântăriri,
se face prin intermediul judecăţilor de valoare.

Figura 1. Trepte ale valorii, după L. Vlăsceanu, 2010

Odată acceptate şi asimilate, valorile sunt interiorizate, ele fiind vizibile prin
manifestările indivizilor. Atitudinea este bazală (un răspuns favorabil sau nu,
învăţat în trecut, cu privire la un obiect/ situaţie), urmată de o orientare de
valoare (concepţie generală care influenţează comportamentul), iar în vârf se
află valoarea (orientare generală cu privire la o clasă întreagă de obiecte/
situaţii).

O valoare sau o orientare de valoare se poate manifesta prin mai multe atitudini.
Valorile nu pot exista independent. Valorile au între ele relaţii funcţionale.
Această relaţie de dependenţă explică armonia sau dizarmonia dintre indivizi.
Vorbim de valori şi relaţiile dintre ele în cadrul unui sistem de valori. Sistemul
se află în stare de relativă stabilitate, întrucât se pot schimba priorităţile seturilor
de valori.
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Omul trebuie să se plaseze în graficul realităţii pe un traseu asimptotic, tinzând
către un ideal al valorii absolute. În tot acest timp el se află într-un punct către
care converg toate celelalte valori. După Mario Bunge (1984, p. 425), „fiecare
valoare este valoarea unei funcţii de evaluare al cărui domeniu este mulţimea
de lucruri sau evenimente”. Cu alte cuvinte, am putea defini în mod matematic
(de remarcat că şi în acest domeniu există sintagma „care ia valori în

Figura 2. Omul în graficul realităţii

mulţimea...”) o funcţie notată cu e de evaluare definită pe mulţimea de lucruri
sau evenimente (L) cu valori în mulţimea valorilor (V).

Ne transpunem prin alegerile făcute şi ne diferenţiem prin acest set unic de
alegeri. Gheorghe Ceauşu (2014, p. 103) afirma în acest sens că „omul există
valorizând şi valorizează existând întrucât viaţa lui este un şir de alegeri”.
Atitudinea are în spate un motiv şi de aceea este un efect comportamental
activ sau reactiv. Acest lucru este valabil şi la nivel macro, al unei colectivităţi.
Dacă raportăm identitatea ca aparţinând unui întreg (unei colectivităţi, unei
comunităţi, unei ţări sau umanităţii, în general) ce posedă un set de valori,
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identitate care face parte din întreg cu un rol precis, atunci putem spune că
are propriile atitudini ca reacţie la diferiţi stimuli ai mediului ce înconjoară
întregul. Reacţiile pot fi diferite, în funcţie de rezonanţa pe care o poate găsi
acel stimul în fiecare individualitate. Subiectul se transformă dintr-un simplu
observator, semnalizator al lucrurilor sau evenimentelor într-unul care le găseşte
semnificaţii şi le ierarhizează. El reuşeşte să facă acest lucru orientându-se,
adaptându-se la situaţie.

Mediul specific acţiunii educaţionale este unul înţesat cu norme (N), simboluri
(S) şi valori (V) pentru a fi stimulativ pentru individul care le poate recepta
(receptorul, notat cu R).

Accesibilitatea valorilor depinde atât de mediu, de închistarea valorilor în
coduri, dar şi de subiectivitatea receptorului (SI), adică disponibilitatea
lui de a decodifica, acceptabilitatea lui (Figura 3). Nu ar fi oportun, însă,
să integrăm termenul de „valoare” omului. El fiind purtător şi evaluator de
valori, găsim că este oportun a fi denumit, atunci când este cazul, „om
de valoare”. Gheorghe Ceauşu (2014, pp. 362-363) distinge două categorii
de oameni de valoare:

Figura 3. Mediul şi receptorul valorilor

1. omul de valoare prin conduita sa, potrivit normelor comunităţii căreia îi
aparţine, altfel spus omul obişnuit, cu o comportare prin care asigură
echilibrul grupului; valoarea sa constă în onestitate, demnitate, muncă;

2. omul creator de valori utilitare şi spirituale, care face din viaţa lui mijloc
pentru a crea, iar din energia lui sursă a obiectivării în forme noi.
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3. Grădiniţa, familia şi comunitatea – instanţe în formarea axiologică
a copilului

Într-un cadru educaţional ideal copiii ar trebui să fie aşezaţi în centrul
piedestalului format de toate formele educaţiei. Aceste forme, fiecare prin
aportul ei, contribuie la dezvoltarea socio-culturală a individualităţii umane.
Excluzând oricare dintre aceste forme, nu facem decât să privăm completarea
imaginii de ansamblu a celui pe care-l dorim un „produs finit” al educaţiei. În
realitate, însă, formele sunt concurente.

Familia este primul iniţiator sociocultural al copilului. Aici se pun bazele
incipiente ale dezvoltării intelectuale, morale, estetice, fizice şi sociale ale
copilului. Modul de exercitare a rolului părinţilor, reglarea raporturilor dintre
membrii familiei, grija faţă de bunurile comune, organizarea vieţii de la micile
treburi gospodăreşti la activităţile recreative şi creative, atenţia care se acordă
fiecărui membru al familiei sunt percepute şi trăite de copil în mod diferit, la
fiecare vârstă. După numărul şi ierarhia membrilor familiei care-i alcătuiesc o
anume constelaţie, fiecare familie se impune ca o matrice a devenirii
personalităţii fiecărui membru al său. În interrelaţiile dintre părinţi şi copii,
singura atitudine părintească validă este cea de acceptare, de respect faţă
de personalitatea în formare a copilului, faţă de sentimentele şi nevoile sale.
Familia trebuie convinsă că o bună educaţie în familie, şi nu numai, depinde
de stilul de viaţă al acesteia, iar măsurarea efectelor influenţelor educative în
funcţie de timpul acordat de părinţi copilului este o practică greşită. Întotdeauna
ambianţa, climatul de familie, prin elementele sale concrete, influenţează în
raport cu natura sa, personalitatea copilului.

Implicarea părinţilor în dezvoltarea şi educarea copiilor nu poate fi benefică
pentru ceilalţi parteneri: profesori şi comunitate. Astfel, se stimulează anumite
atitudini, valori, aspiraţii care duc la îmbunătăţirea aspectelor pro-sociale şi
pro-învăţare ale vieţii copiilor. Există efecte pozitive asupra adaptării sociale
vizând aspecte precum comportamentul copiilor, motivaţia lor, competenţa
socială, relaţia dintre copii şi profesori, relaţiile dintre copii.

Părinţii ar trebui să se situeze pe axa suportului, a consilierii, a participării la
activităţi de educaţie parentală. Educaţia din familie a copilului se va continua
cu cea din grădiniţă. Pentru că atât familia, cât şi grădiniţa urmăresc aceleaşi
finalităţi educaţionale, colaborarea dintre aceşti doi piloni ai educaţiei copilului
apare ca o necesitate. Părinţii trebuie să se implice în procesul educaţional în
vederea realizării unor obiective şi scopuri finale, stabilite în funcţie de misiunea,
viziunea şi valorile grădiniţei şi ţintind idealul educaţional. În jurul copiilor se va
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crea o „comunitate de suport” atunci când părinţii profesorii şi membrii
comunităţii sunt parteneri reali în educaţie. Prin implicarea efectivă a părinţilor
în viaţa grupei şi a grădiniţei copiii primesc mesajul că adulţii importanţi din
viaţa lor îi sprijină.

Grădiniţa, prin implementarea proiectelor şi realizarea de parteneriate
educaţionale, caută soluţii prin care să fie utilă societăţii, dar şi privită pe
măsura investiţiilor şi speranţelor.

Rolul educatorului şi al relaţiilor acestuia cu familia şi comunitatea trebuie
regândit prin trecerea la educaţia centrată pe copil, la valorificarea potenţialului
educaţiei între egali, între familii, utilizând reţelele sociale comunitare şi la
considerarea instituţiei educaţionale drept centru coordonator al furnizorilor
de servicii.

Pentru a-i ajuta pe profesori să intre în contact cu părinţii din diferite medii,
comunicarea profesor-părinte ar trebui integrată într-o perspectivă mai amplă
asupra diversităţii în educaţie. Acest lucru ar duce la o mai bună înţelegere a
competenţelor profesorului, ca seturi complexe de cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini.

Comunicarea ar putea fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi valorizaţi.
Abordarea copiilor şi părinţilor ca participanţi responsabili şi oferirea de suport
cresc şansele ca aceştia să fie apreciativi şi responsivi. În lucrul cu părinţii,
grădiniţa recomandă planificarea activităţilor de aşa manieră încât să îi motiveze
să participe, prin faptul că se ţine cont de orarul acestora de lucru, de timpul
disponibil sau de condiţii speciale. Una dintre directivele grădiniţei este de a
facilita implicarea părinţilor prin înlăturarea barierelor ce ţin de: timp,
angajamente profesionale, sarcini domestice, limbaj (un limbaj prea complicat
poate fi descurajator sau neînţeles), limbă (în cazul părinţilor care nu sunt
vorbitori nativi). Unii dintre părinţi se simt anxioşi în comunicarea cu şcoala
pe baza propriilor experienţe din copilărie, alţii se tem să nu deschidă subiecte
care să le afecteze ulterior copilul, unii simt că sunt depăşiţi din punct de
vedere academic, chiar jenaţi din acest motiv sau din cauza schimbărilor din
mediul educaţional (tehnologie, curriculum, evaluare etc.).

Recomandările pentru profesori converg către o comunicare eficientă, acordarea
de informaţii părinţilor despre copiii lor şi suport personalizat în funcţie de
nevoile fiecărei familii. Foarte importantă este oferirea de ajutor în stabilirea
unor acţiuni specifice disciplinei pozitive: reguli, control, afecţiune şi
disponibilitate în educaţia părinţilor.
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 Suntem de aceeaşi părere cu Howard Gardner în ceea ce priveşte transmiterea
valorilor prin educaţie. Aceasta se face prin acţiunile proprii ale educatorilor şi
părinţilor ca model.

4. Schiţa unui opţional de educaţie axiologică pentru grădiniţă

Valorile educaţionale îşi au rădăcinile în sistemul valorilor sociale. Un sistem
sănătos de valori sociale generează sisteme educaţionale sănătoase,
exprimate în principii, finalităţi şi conţinuturi instrucţionale, în strategii de
predare-învăţare şi evaluare.

Un mod de evaluare a competenţelor este bazat pe modelul icebergului, creat
de Spencer & Spencer (1993). Conform acestora, la suprafaţă se află abilităţile
şi cunoştinţele, mult mai uşor de cuantificat şi de dezvoltat. În partea ascunsă
a icebergului se află elemente la care accesul este mai dificil, iar evaluarea
(externă, dar şi cea proprie) întâmpină dificultăţi: valorile, imaginea de sine,
atitudinile, motivaţia. Valorile şi atitudinile se formează printr-un proces
îndelungat, implicând achiziţii de ordin afectiv, mai greu de observat şi de
evaluat. Atitudinile arată poziţia noastră faţă de o situaţie sau o persoană,
ceea ce le face mai greu de operaţionalizat, iar integrarea valorilor în sistemul
de personalitate 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.

Valorile şi atitudinile promovate prin Curriculumul pentru învăţământul preşcolar
asigură baza formării trăsăturilor pozitive de caracter în etapele ulterioare ale
şcolarităţii. În acest articol propunem câteva repere pentru implementarea
unui opţional integrat la nivelul grupei mari, prin care să fundamentăm educaţia
axiologică la vârsta preşcolară. Curriculumul pentru învăţământul preşcolar
este structurat pe obiective cadru şi obiective de referinţă, iar pentru opţionalul
propus la nivelul grupei mari ne vom raporta doar la obiective de referinţă. Se
conturează astfel obiective de referinţă (1) la nivel cognitiv, de identificare a
unor valori în textele-suport; (2) la nivel afectiv-atitudinal, de analiză a atitudinilor
faţă de sine, faţă de ceilalţi sau faţă de mediul înconjurător; (3) la nivel practic-
acţional, de formare a conduitei preşcolarilor. Conţinutul integrat al opţionalului
pregăteşte intrarea în sfera educaţiei axiologice prin plasarea acestuia la
intersecţia următoarelor domenii de dezvoltare şi domenii experienţiale:
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Abrevierile uzitate în practica învăţământului preşcolar sunt: DLC (Domeniul
Limbă şi comunicare), DŞ (Domeniul Ştiinţe), DOS (Domeniul Om şi societate),
DEC (Domeniul Estetic şi creativ), DPM (Domeniul Psihomotric).

Textele-suport utilizate în activităţile cu preşcolarii sunt texte literare şi
nonliterare adaptate pentru a-i ajuta pe copii să facă faţă unor situaţii tipice
sau inedite. Conţinutul opţionalului privind introducerea în educaţia axiologică
acoperă extensiv Domeniul Om şi societate, dar lista conţinuturilor nu este
exhaustivă. Fiecare educatoare poate diversifica lista de conţinuturi, potrivit
concepţiei şi experienţei personale. De asemenea, lista de conţinuturi va fi
adaptată posibilităţilor intelectuale şi emoţionale ale copiilor, precum şi în
funcţie de valenţele axiologice care se doreşte a fi evidenţiate.

Conţinuturile opţionalului sunt grupate pe cele 6 teme anuale propuse prin
Curriculumul pentru învăţământul preşcolar şi reprezintă achiziţii de bază,
mijloace informaţionale prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor. O
secvenţă a opţionalului de educaţie pentru valori poate fi lecturată în tabelul
următor:

Figura 4. Aria de încadrare a opţionalului în raportul domenii de
dezvoltare – domenii experienţiale, adaptat după Adina Glava ş.a., 2009



Pentru o bună desfăşurare a acestui opţional propunem ca printre primele
activităţi să fie cele dedicate construirii unei comunităţi a grupei, iar ca
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Tema anuală de
studiu Conţinuturi Exemple de texte suport

Valori vitale

Acceptare
 Urechile şi picioarele cele lungi ale iepuraşuilui de E. Jianu
 Sonia, mica prinţesă de Mariana Konkoly
 Duck, bobocul de raţă de Mariana Konkoly
 Pistruiatul de Mariana Konkoly
 Narcisa singuratică de Mariana Konkoly
 Prinsă la mijloc, poveste terapeutică

Încredere în forţele proprii
 Recunoaşterea propriilor abilităţi, poveste terapeutică
 Spectacolul de magie de Mariana Konkoly
 A face ce ştii mai bine, poveste terapeutică
 Povestea albinuţei Maia de Mariana Konkoly
 Elanul spre noi înălţimi, poveste terapeutică
 Povestea unei păsări, poveste terapeutică
 Când eram mic după Mircea Sântimbreanu

Relaţionare
 Aripioare colorate de Mariana Konkoly

Relaxare
 Pădurea relaxată de Ioana Omuţ-Cherchereanu

Dreptate  Oraşul regelui după C. Gruia
 Câinele şi căţelul de G. Alexandrescu
 Povestea porcului după I. Creangă

Fericire

 Căutarea fericirii, poveste terapeutică
 Bucuria regăsirii (Revista Pipo, nr. 114/ 2013)
 Angela şi Libby, poveste terapeutică
 Prinţul fericit după O. Wilde
 Ridică-te şi râzi, poveste terapeutică
 Piticul, poveste terapeutică
 Fred şoricelul, poveste terapeutică
 Copiii pot schimba lucrurile, poveste terapeutică

Toleranţă

 Orbii şi elefantul, poveste populară indiană
 Povestea ursului cafeniu de V. Colin
 Răţuşca cea urâtă de H.C. Andersen
 Muc cel mic de W. Hauff
 Sabah, fetiţa egipteană de I. Constantinescu
 Pantofii roşii de N. Calma
 Cei patru prieteni credincioşi, poveste terapeutică
 Uma şi pinguinul de I. Ventuneac
 În căutarea lui Nemo, adaptare după poveste Disney
 Povestea puiului de arici de Lucia Muntean

Cine sunt/ suntem?

Valori juridice

Drepturile copilului
 Fetiţa cu chibriturile de H.C. Andresen
 Fetiţa cu pantofii roşii de H.C. Andresen

Libertatea
 Lupul şi câinele de La Fontaine



exemplificare vom aminti doar două modalităţi: realizarea unui jurnal al grupei
şi invitarea preşcolarilor din alte grupe.

În acest sens am experimentat cu grupa de preşcolari pe care am condus-o
în anul şcolar trecut o listă de valori în contextul unei dramatizări. Proiectul
tematic: „Copilăria – o lume de basm” a inclus exerciţii-dramatizare cu subiecte
din poveşti şi basme, prin care am observat reacţii ale copiilor care
interpretează, care exprimă sentimente, emoţii, judecăţi, atitudini. De
asemenea, metoda jocului de rol am utilizat-o în proiecte tematice cu subiecte
din viaţa cotidiană, inspirate din viaţa reală a participanţilor.

Pe lângă exerciţiile-dramatizări şi jocuri de rol am apelat cu succes la
improvizaţii şi exerciţii pe o temă dată. Din această ultimă categorie
exemplificăm prin: improvizaţii şi exerciţii-mimă; exerciţii-simulări; exerciţii cu
soft interactiv (2015); exerciţii de utilizare a judecăţilor de valoare; exerciţii de
apreciere a propriei persoane în raport cu valoarea introdusă.

Opţionalul de educaţie axiologică propus respectă cadrul formal, solicitat de
Curriculumul pentru învăţământul preşcolar, dar permite şi incursiuni în zone
curriculare nonformale şi informale.

Structura opţionalului propus este realizată conform grilei de analiză solicitată
de inspectoratul şcolar. De asemenea, programa este în conformitate cu
ultimele reglementări, respectiv procedura operaţională privind modalitatea
de avizare şi monitorizare a activităţilor opţionale în grădiniţa de copii 2850/
17.02.2016. Opţionalul de educaţie pentru valori din grădiniţă anticipează
cerinţele pentru ciclul primar: Educaţie pentru societate (Curriculum la decizia
şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a), respectiv Filosofie
pentru copii (Curriculum la decizia şcolii pentru clasa a III-a şi/ sau a IV-a).
Ambele opţionale au fost aprobate prin O.M. 4887/ 26.08.2013.

Metodele de predare-învăţare utilizate într-un opţional de educaţie axiologică
se completează prin: exerciţii de analiză a unui text-suport prin metoda cubului,
a diagramei cauză-efect; a exploziei stelare; exerciţii de manifestare a
acordului/ dezacordului faţă de valori pozitive/ negative; jocuri care presupun
manifestarea disponibilităţii pentru cooperare şi acţiune; jocuri tematice „Aşa
da, aşa nu”; exerciţii care implică învăţarea reciprocă; activităţi de tip outdoor
(întreceri, jocuri care necesită rezolvarea sarcinilor în grup, prin colaborare);
activităţi de voluntariat, în parteneriat cu părinţii.

Exerciţiile şi jocurile propuse pot servi ca bază pentru evaluarea temelor
abordate în cadrul opţionalului. Profesorul Constantin Cucoş (2014, p. 104)
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propune ca modalităţi de evaluare: întrebările de valoare (comparare, estimare);
promovarea încrederii în opiniile şi judecăţile de valoare ale copiilor pentru a
se ajunge la respect reciproc în cadrul grupului; utilizarea frecventă a
autoevaluării, interevaluării şi evaluării controlate; educarea copiilor pentru o
autoapreciere corectă.

Pe lângă acestea, sugerăm ca modalităţi de evaluare: dramatizări-joc; proiecte
propuse de copii; poveşti create de copii; observarea sistematică a
comportamentului; realizarea unui jurnal al grupei care consemnează
evenimente valorizate de copii; expoziţie de fotografii făcute în timpul anului
şcolar în cadrul opţionalului. Copiii care vor parcurge acest opţional vor avea o
mai mare deschidere către alegerea, acţionarea şi încorporarea unor valori,
către folosirea întrebărilor de valoare, către o autoevaluare corectă.

Observând o oarecare disproporţie între ponderea ofertelor privind fişele de
lucru pe diferitele domenii experienţiale din grădiniţă, cu precădere la Domeniul
Om şi societate în jurul căruia pulsează opţionalul propus, pasul ulterior va fi
structurarea unui caiet de lucru. Acesta va conţine fişe de utilizat, exemple
de pună practică rezultate în urma experimentării activităţilor la grupe de
preşcolari.

Precizăm că deschiderea profesorului către raportarea sa axiologică, dar şi
către o permanentă evoluţie a sa reprezintă condiţii bazale pentru pregătirea
şi implementarea unui opţional de educaţie axiologică.

5. Concluzii

Se afirmă că a educa înseamnă a-l înălţa pe om din starea de natură şi a-l
conduce în starea de cultură, iar poetul grec Pindar cerea „Să ajungă să fie
cel care este”. Pentru aceasta profesorii, ca făcători de realităţi, de fiinţe, de
lume („omul devine om numai prin educaţie”, spune marele Comenius) au ca
deziderat integrarea copilului în lume. Ar trebui evitate acele situaţii-problemă
când copilul pierde „startul” asimilării aspectelor bazale privind comunicarea
şi relaţionarea, întrucât ele generează efecte nedorite (pentru ei şi pentru
semenii lor) pe termen lung, uneori pe tot parcursul vieţii. Recuperarea acestor
momente pierdute are nevoie de eforturi mari (atât ale individului, cât şi ale
celor din jur), este anevoioasă şi îndelungată. De altfel, toată educaţia
preşcolară stă sub semnul acestor finalităţi esenţiale, de a-l introduce pe cel
mic în lumea celor mari prin activizarea „umanului”. Învăţarea devenirii ca
oameni se realizează în strânsă legătură cu conţinuturile valorice prin care se
modelează caracterul. Acest proces este complementar cu cel de asimilare
a conştiinţei identităţii umane.
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AGENDA EDUCAŢIEI

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România;
andreea.scoda@ise.ro

PROIECTUL „GUVERNARE DEMOCRATICĂ A
ŞCOLILOR PENTRU INCLUZIUNE: O ABORDARE DIN
PERSPECTIVA ÎNTREGII COMUNITĂŢI” – PROIECT

REALIZAT CU SPRIJINUL FINANCIAR AL
CONSILIULUI EUROPEI

CS dr. Andreea-Diana Scoda*

Proiectele pilot dezvoltate de către Consiliul Europei au la bază Carta
Consiliului Europei pentru Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile
omului(ECD/EDO) şi sunt adoptate în cadrul Recomandării CM
(2010)7) precum şi a Cartei Consiliului Europei privind Drepturile
Fundamentale (EU JO 2000/C 364/01). Aceste proiecte realizate în parteneriat
internaţional constituite puncte de referinţă importante pentru toţi cei care se
ocupă de cetăţenie şi educaţia drepturilor omului şi reprezintă, de asemenea,
o modalitate de diseminare a bunelor practici şi de ridicare a standardelor din
acest domeniu.

Din perspectiva Consiliului Europei prin intermediul educaţiei se pot promova
cel mai bine valorile sale de bază: democraţia, drepturile omului şi statul de
drept şi totodată se pot preveni anumite încălcări ale drepturilor omului. Astfel,
„educaţia pentru cetăţenie democratică”, conform Chartei Consiliului Europei,
înseamnă printre altele, concentrarea pe drepturile, responsabilităţile şi
participarea activă, în relaţie cu dimensiunile civică, politică, socială,
economică, juridică şi culturală ale societăţii, în timp ce „educaţia pentru
drepturile omului” are în vedere cadrul mai larg cu privire la respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărui individ în parte (2010, p.3.).
Cooperarea internaţională şi regională stă la baza acestei Recomandări.

Programele pilot comune sunt un bun exemplu al cooperării internaţionale în
ceea ce priveşte promovarea „Drepturilor omului şi a democraţiei în acţiune”
(“The Joint Programme Human Rights and Democracy in Action” Pilot Projects
Scheme) elaborate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei începând cu
mai 2013.
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Proiecte dezvoltate cu sprijinul Consiliului Europei în perioada 2013 - 2017
De-a lungul ultimilor ani au fost dezvoltate (şi finanţate) cu regularitate proiecte
care să vizeze promovarea valorilor europene într-o societate democratică În
primul an al acestui program de parteneriat , anului 2013 au fost dezvoltate
proiectele: “Travel pass to democracy: supporting teachers for active
citizenship; “Education for democratic citizenship and human rights: diversity
of approaches” şi “Three country audit of the lower secondary curriculum” (vezi
http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/pilot-projects-2013).

În anul 2014 următoarele două proiecte pilot au fost dezvoltate cu sprijinul
Consiliului Europei:”Teaching controversal issues -  developing effective training
for teachers and school leaders” şi “Teacher training in EDC/HRE – how to
develop the ability of students to assess information from media and social
networks (vezi  http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/pilot-
projects-2014 ).

La nivelul anului 2015  s-au avut în vedere de asemenea două mari proiecte
pilot: “Managing controversy: A whole school training tool” and “Addressing
violence in schools through education for democratic citizenship and human
rights education” (vezi http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-
projects/pilot-projects-2015).

Din 2016, proiectele dezvoltate în cooperare au fost elaborate sub pălăria
Programelor comune “Proiecte de cooperare internaţională în domeniul
drepturilor omului şi democraţiei în acţiune” (The Joint Programme Human
Rights and Democracy in Action” International Co-operation Projects) în vederea
sprijinirii şi punerii în aplicare a obiectivelor şi a principiilor stabilite în Consiliul
Cartei Europene şi în asigurarea cadrului strategic al UE pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (ET2020) (vezi http:/
/pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/projects-2016).

Cele patru proiecte  finanţate pentru 2016-2017 de către Consiliul Europei
sunt:
 “Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for

Democratic Citizenship (EDC)”
 “Instruments for implementation of the Framework of Competences for

Democratic Culture”
  “Democratic Culture in Action – Democratic Competences in the digital

era”
 “Democratic school governance for inclusion: a whole community approach”

(vezi http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/projects-
2016 ).
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Fiecare dintre aceste proiecte [care au trecut de la formula schemelor pilot la
cea a  programelor comune (joint programmes)] oferă informaţii cu privire la
practicile curente ale educaţiei pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului
în ţările participante pentru a le ajuta să îşi îmbunătăţească demersurile
educative de către fiecare ţară. Programul îşi propune:
 să încurajeze discuţiile şi schimbul de bune practici pentru abordarea

problemelor ECD/ EDO;
 să crească gradul de conştientizare şi de vizibilitate a rolului ECD/EDO la

toate nivelurile societăţii;
 să promoveze cooperarea între autorităţile naţionale, regionale şi locale şi

organizaţiile societăţii civile;
 să contribuie la promovarea şi dezvoltarea continuă a cetăţeniei şi a

drepturilor omului, a educaţiei în Europa.

La nivel de strategii adoptate şi prevăzute de către Consiliul Europei se
intenţionează:
 susţinerea prin intermediul actorilor educaţionali a eforturilor de promovare

a cetăţeniei şi a educaţiei în domeniul drepturilor omului, inclusiv pentru
grupurile marginalizate;

 consolidarea competenţelor democratice;
 îmbunătăţirea mijloacelor de prevenire a violenţei, radicalizării şi rasismului

în şcoli;
 analizarea şi identificarea modalităţilor care au de-a face cu subiecte

controversate în sălile de clasă pentru ca apoi acestea să fie puse în
practică.

De asemenea, sunt recomandate activităţi care să vizeze învăţarea prin
comunicare de la egal la egal (“peer-to-peer learning”) la nivelul a 3-8 ţări
interesate, participante la proiect. Se are în vedere publicarea şi diseminarea
rezultatelor cu scopul de sensibiliza un public cât mai larg.

Proiectul „Guvernare democratică a şcolilor pentru incluziune:o
abordare din perspectiva întregii comunităţi”

Proiectul internaţional „Guvernare democratică a şcolilor pentru incluziune: o
abordare din perspectiva întregii comunităţi” se află în fază de implementare,
fiind coordonat în România de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (www.ise.ro)
cu scopul de a facilita schimbul de informaţii, experienţe şi bune practici în
domeniul educaţiei pe tematica propusă. Rezultatele proiectului anterior
desfăşurat în anul 2015-2016 şi care a fost parte din  proiectele-pilot comune,
„Prevenirea şi reducerea violenţei şcolare prin educaţie pentru cetăţenie



democratică şi drepturile omului”, a stat la baza prezentului proiect ce vizează
implicarea „întregii comunităţi” ca mijloc de consolidare a incluziunii şcolare,
constituindu-se astfel, punctul central al acestuia.

Investigarea din perspectiva acestei abordări, a „întregii comunităţi”, se va
realiza printr-o cercetare-acţiune care urmează a fi aplicată şi evaluată în
fiecare ţară parteneră. La nivelul ţării noastre, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
împreună cu cadre didactice, directori, elevi urmăresc realizarea unor intervenţii
educaţionale pilot, menite să faciliteze educaţia şi integrarea şcolară şi socială
a copiilor refugiaţi. Acest proiect se va desfăşura în perioada februarie –
septembrie 2017, fiind finanţat printr-un grant oferit de Consiliul Europei şi
Comisia Europeană. Partenerii acestui proiect provin din instituţii /organizaţii
similare din Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Ungaria, Polonia şi România,
Grecia în calitatea de aplicant principal şi coordonator al proiectului.

Primul obiectiv al proiectului este să sintetizeze informaţii cu privire la situaţia
socio-educaţională a diferitelor grupuri / categorii de tineri aflaţi în poziţii
marginale: romi, copii/tineri cu dezabilităţi, refugiaţi (imigranţi). Ulterior, proiectul
are în vedere experimentarea abordării/implicării „întregii comunităţi” din
perspectiva incluziunii sociale, centrându-se pe incluziunea copiilor refugiaţi
care învaţă în şcoli din România şi a celor care momentan învaţă primele
noţiuni de limba română.

Ca acţiuni  în cadrul proiectului sunt prevăzute:
- pilotarea de către fiecare ţară parteneră abordarea/implicarea „întregii

comunităţi” prin desfăşurarea unei cercetări
- elaborarea unui plan strategic pentru practici incluzive în fiecare şcoală

selectată pentru punerea în aplicare;
- evaluarea rezultatelor proiectului;
- elaborarea unor recomandări;
- publicarea şi diseminarea rezultatelor la nivel naţional şi internaţional.

Rezultatele aşteptate ale proiectului vizează creşterea gradului de
sensibilizare a profesorilor şi a părţilor interesate din cadrul proiectului  faţă
de problematica incluziunii în şcoli.

Reuniuni
Prima reuniune a proiectului la nivel Internaţional a avut loc la Strasbourg
(Franţa) în ianuarie 2017, având drept scop prezentarea propunerilor pe
tematica abordată la nivelul fiecărei ţări partenere, pornind de la grupul ţintă
ales (refugiaţi, rromi sau copii cu cerinţe speciale), până la modalităţile de
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implementare a activităţilor descrise în proiect ce urmează a fi desfăşurate de
către aceştia (focus grupuri, interviuri individuale, observări etc.). De asemenea,
s-a discutat asupra aspectelor comune şi diferite ce pot reieşi cu privire la
abordarea aleasă şi la implementarea unor activităţi în funcţie de fiecare ţară
în parte.

În urma acestei întâlniri, ţările partenere au convenit să realizeze pe lângă
grupuri de discuţii cu diferiţi actori  din cadrul comunităţilor şcolare (profesori,
directori de şcoală, consilieri şcolari, elevi), să desfăşoare observări la clasă
pe baza unei grile comune, urmărinduse modul cum pot avea loc intervenţii la
nivel local. Obiectivele acestor observări constau în a urmări tipurile de relaţii
dezvoltate în fiecare comunitate, modalităţile prin care acestea comunică, în
evaluarea manierei prin care se poate înţelege incluziunea în sfera educaţională.
Prin urmare, în urma acestora acţiuni dezvoltate de către fiecare ţară, partenerii
sunt invitaţi să reflecteze şi să găsească modalităţile concrete de a aborda
incluziunea la nivelul şcolii şi a comunităţii în vederea găsirii unui procedeu de
intervenţie eficace la nivel local.

Cea de a doua reuniune de coordonare a proiectului-pilot, la nivel internaţional,
a avut loc la Sofia (Bulgaria), la sfârşitul lunii aprilie 2017. În cadrul acestei
întâlniri au fost discutate în principal, rezultatele obţinute în urma discuţiilor şi
a observărilor desfăşurate cu diferiţi actori şcolari aleşi de către fiecare ţară
participantă  din proiect. De asemenea, au fost prezentate rapoarte cu privire
la legislaţie, politici şi cercetări cu referire la grupul ţintă ales, în vederea
oferirii unei cunoaşteri mai ample în domeniu, dezvoltat la nivel fiecărei ţări. În
acest sens, au fost purtate discuţii, trase concluzii şi formulate recomandări
pentru următorul pas al proiectului.

Ultima reuniune, va avea loc la Atena, având drept scop prezentarea rezultatelor
finale,  discutarea eventualelor modificări care au intervenit pe parcursul
proiectului, astfel încât la finalul proiectului să existe un produs comun al
proiectului. Rezultatele finale ale proiectului vor fi amplu diseminate la adresa
http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/democratic-school-
governance-for-inclusion.
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* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România;
c_speranta@ise.ro

PROMOVAREA ECHITĂŢII PRIN CONSILIERE ŞI ORIENTARE:
REFLECŢII, ACŢIUNI, IMPACT – DISEMINAREA PARTICIPĂRII

LA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ IAEVG 2016 (1)

CS dr. Speranţa Ţibu*

Scopul acestui material îl constituie diseminarea ideilor teoretice, bunelor
practici şi inovaţiilor în domeniul consilierii carierei care au fost prezentate în
cadrul conferinţei: Promovarea echităţii prin consiliere şi orientare:
reflecţii, acţiuni, impact (Promoting Equity through Guidance: Reflection,
Action, Impact). Conferinţa s-a derulat în perioada 15-18 noiembrie 2016, a
fost organizată de către a Asociaţia internaţională pentru consiliere educaţională
şi a carierei (IAEVG) şi a fost găzduită de către Facultatea de Ştiinţele Educaţiei
din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie la Distanţă (UNED) din Madrid.
Echipa  Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost compusă din Spertanţa Ţibu
şi Angela Andrei, participarea fiind susţinută de către Euroguidance România.

Vom prezenta în continuare o primă parte a lucrărilor conferinţei la care echipa
din România a participat direct, urmând ca în următorul număr ale revistei să
oferim informaţii şi despre alte secţiuni. Rezumatele activităţilor din cadrul
conferinţei au fost colectate într-un volum tipărit de către UNED (2016),
disponibil în cadrul Laboratorului Consiliere şi management educaţional,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti. Programul întregii conferinţe poate
fi găsit la adresa:

http://www.iaevgconf2016.es/images/Programa/Detailed_Programme_
IAEVG2016_Conference.pdf

Contribuţia echipei din România  a constat în prezentarea, în cadrul Atelierului
10 a programelor şcolare de Dezvoltare personală, clasele 0-1-2 (aprobate
prin OM 3418/19.03.2013) şi a celor de Consiliere şi orientare pentru
învăţământul public profesional de 3 ani, clasele 9-11 (aprobate prin OM 4437/
29.08.2014). A fost prezentată structura celor două programe şcolare de
consiliere şi a fost oferit câte un exemplu de proiectare curriculară pentru
fiecare dintre acestea (competenţe generale, competenţe specifice, activităţi
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de învăţare, conţinuturi). Prezentarea a fost foarte bine apreciată de către
participanţii la atelier, programele şcolare fiind menţionate pe parcursul
conferinţei ca exemple de bună practică, România situându-se printre puţinele
ţări europene care au reuşit introducerea consilierii şi orientării în curriculumul
şcolar.

Reţeaua europeană Euroguidance prin vocile reprezentantelor sale Nina
Ahlroos (Euroguidance Suedia) şi Pilar Cabello (Euroguidance Spania) şi-a
prezentat, într-o sesiune plenară, cele mai importante activităţi (www.
euroguidance.net).

Simpozionul 1: Revederea paradigmei construcţiei personale a carierei
şi a vieţii: reflecţii critice şi revizuiri a cuprins 3 prezentări (Canada,
Australia şi Danemarca) care au ridicat întrebări cu privire la fundamentele
paradigmei construcţiei personale a vieţii (life-design paradigm, Savickas 2011).
Această paradigmă este bazată pe o abordare constructivistă, se poziţionează
ca o nouă paradigmă în consilierea carierei şi presupune utilizarea tehnicilor
narative pentru identificarea temelor-cheie de viaţă şi o  (co)-construcţie a
sinelui de către individ în relaţie cu mediul. Critica adusă paradigmei construcţiei
personale a vieţii de către Barrie Irving (Charles Sturt University, Albury,
Australia) este aceea că nu ţine cont de factorii externi individului. Se
recomandă consilierlui să devină un activist social a cărui activitate să
depăşească pereţii cabinetului şi procesul individual de consiliere pentru a
ieşi spre societate şi a înţelege problema clientului în ansamblul ei. William
Borgen (University of British Columbia, Vancouver, Canada) a susţinut, de
asemenea, ideea că identitatea de sine se construieşte la intersecţia
elementelor individuale cu cele ce ţin de familie, de piaţa muncii sau de
societate. Sunt prezentate asumpţii revizuite cu privire la consilierea carierei
care arată că: o multitudine de factori influenţează alegerea unei ocupaţii
(ex.: planurile familiei, sărăcia, discriminarea, schimbările pe piaţa muncii
etc.); ocupaţiile pentru care deţin abilităţi pot să nu fie disponibile indivizilor;
multe dintre sarcinile şi caracteristicile unei ocupaţii nu sunt stabile şi se pot
schimba în timp, astfel că devine impropriu (şi dificil) de „prezis” ce ocupaţie
i se „potriveşte” unui anumit individ; oamenii au nevoie de abilităţi pentru a
face faţă schimbărilor rapide şi impredictibile care caracterizează ocupaţiile
şi carierele. Sunt discutate implicaţiile pentru procesul consilierii carierei:
focalizarea pe individ este necesară, dar nu şi suficientă; consilierea carierei
ar trebui să ajute indivizii să fie robuşti psihologic şi în perioade de tranziţie
(ex.: când au pierdut un loc de muncă, sau au un loc de muncă, dar nu sunt
mulţumiţi şi sunt în căutarea altuia), ceea ce presupune un rol extins al
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consilierului carierei faţă de aşteptările şi sarcinile tradiţionale. Lisbeth
Hoejdal (Graested, Danemarca) susţine că teoria construcţiei personale a
vieţii conduce la ideea că indivizii îşi construiesc singuri viaţa, sunt
administratoriii propriei vieţi  - ca urmare trebuie să găsească soluţii la probleme
sistemice! Este oferit exemplul locuitorilor dintr-un sat din Groenlanda,
caracterizat prin lipsa locurilor de muncă, consum ridicat de substanţe
alcoolice, abuz al copiilor – probleme sistemice care creează un anumit context
pentru care individul singur nu este responsabil. Jane Goodman (Oakland
University, Rochester, USA) concluzionează, alături de ceilalţi co-prezentatori
ai simpozionului, că paradigma construcţiei individuale a vieţii şi a carierei
pentru a deveni plină de sens şi pentru a putea promova echitatea şi justiţia
socială trebuie să privească şi spre sinele construit social, să ia mai mult în
considerare realităţile şi constrângerile scoio-culturale şi politice în construcţia
vieţii şi a carierei indivizilor.

Simpozionul 18: Profesionalizarea consilierii şi orientării în carieră:
iniţiative internaţionale, oportunităţi şi provocări a prilejuit prezentarea
unei selecţii de iniţiative internaţionale în domeniul profesionalizării consilierii
carierei care au avut loc până în prezent în Australia, Canda, Europa şi Coreea
de Sud. Astfel, Mary MCMahon (Universitatea Queensland, Brisbane,
Australia) a prezentat importanţa Career Industry Council of Australia (CICA)
care a fost motorul profesionalizării domeniului consilierii carierei şi a dezvoltat
standarde profesionale reprezentative pentru acest domeniu, specifice
contextului australian şi susţinute de practicieni. Elementele standardelor
aduc clarificări cu privire la: terminologie, apartenenţa la profesie, codul etic,
calificările necesare la intrarea în profesie, recomandări cu privire la
competenţele consilierilor. Provocările întâmpinate în procesul profesionalizării
s-au referit la insuficienţa fondurilor, la incoerenţa în aplicare de către angajatori
şi la elaborarea unor reglementări legislative/politici care să susţină la nivel
naţional profesionalizarea. Sareena Hopkins (Canadian Career Development
Foundation, Ottawa, Canada) a prezentat rezultatele unui studiu asupra
practicienilor canadieni în domeniul consilierii carierei (2008) care a relevant
un profil interesant al acestora: consilierul carierei este o persoană în vârstă,
care a intrat în această profesie relativ târziu pe parcursul propriei cariere, cu
educaţie universitară, dar fără educaţie formală în domeniul consilierii carierei,
cu o puternică satisfacţie în ceea ce priveşte ocupaţia desfăşurată  şi cu o
acută nevoie de a avea asociaţii profesionale şi certificări. Ulterior, the Canadian
Council for Career Development (CCCD) a elaborate standardele şi principiile
care definesc competenţele pe care trebuie să le deţină practicienii pentru a
putea profesa eficient şi etic profesia de consilier al carierei. Acestea au
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devenit un model recunoscut la nivelul OECD şi au stat la baza cadrului de
competenţe al IAEVG. Raimo Vuorinen (Universitatea Jyvaskula, Finlanda)
a prezentat situaţia la nivelul Uniunii Europene: existenţa unor opţiuni diferite
cu privire la politicile naţionale în domeniul consilierii carierei în diferite ţări
(ex.: legislaţie, licenţiere, standarde de calitate, acreditare, registrul naţional
al practicienilor etc.). Au fost oferite ca exemple de bună practică: modelul
irlandez (construirea unui cadru de recunoaştere a formării iniţiale şi a
competenţelor practicienilor) şi modelul Network for Innovation in Career
Guidance and Counselling - NICE (roluri profesionale şi domenii de
competenţă). Lee Ji-Yeon (Institutul coreean pentru educaţie şi formare
profesională, Seoul, Coreea de Sud) a realizat o scurtă istorie a serviciilor
educaţionale de consilierea carierei, de la înfiinţarea unor centre de consiliere
a carierei (1999-2000), la înfiinţarea în cadrul Ministerului Educaţiei a unui
departament dedicat consilierii carierei (2012-2014) şi fundamentarea
legislativă a domeniului consilierii carierei (2015). De asemenea, au fost
prezentate elementele componente ale documentului legislativ, o analiză
comparativă a serviciilor de consilierea carierei înainte şi după acest document
legislativ, precum şi o prezentare a tendinţelor domeniului consilierii carierei
din Coreea de Sud din perspectiva învăţării permanente.

Atelierul 13: Dialoguri de carieră în educaţie. Cursuri de formare care
funcţionează, coordonat de către Frans Meijers (The Hague University,
The Hague-Paises Bajos, Olanda) şi Reinekke Lengelle (Athabasca
University, Edmonton, Canada) a prezentat o abordare inovativă bazată pe
dialog în consilierea carierei şi un  model dialogic în 4 paşi (A dialogical
model in four steps - Meijers, Lengelle 2009). Pentru consilierul carierei,
modelul este important pentru că îl ajută să înţeleagă etapa în care se află
elevul/persoana şi abordările pe care le poate utiliza în fiecare etapă. Astfel,
atunci când apare o situaţie de criză (boundary experience), individul se loveşte
de limitele proprii, nu poate face faţă situaţiei şi exigenţelor acesteia (ex:
şomajul, nehotărârea în ceea ce priveşte alegerea unei facultăţi/loc de muncă
etc.) şi îşi spune o “primă poveste” în care este vorba despre victimizare şi
auto-învinovăţire. Modelul propune parcurgerea unui proces în care emoţiile
personale sunt luate în considerare în cadrul unui dialog cu sens pentru cel
consiliat, la finalul căruia o nouă poveste cu nou înţeles şi direcţie pentru
individ va fi construită. Construcţia “celei de-a doua poveşti” presupune un
permanent dialog intern (cu tine însuţi, auto-reflecţie) şi extern (cu alţii
semnificativi) în cadrul următoarelor 4 etape:
1. Experienţa de viaţă reală (situaţia de criză, „prima poveste”): ce simt, ce

emoţii trăiesc? În această etapă nu sunt necesare informaţiile/soluţiile, ci
exprimarea şi ascultarea emoţiilor personale.



2. De ce informaţii suplimentare am nevoie? Elevii doresc să vorbească
despre viitor, despre planuri şi soluţii, dar dialogul trebuie să pornească
întotdeauna de la trecut (istoria personală).

3. Focalizare - înţelegerea patterurilor utilizate pentru rezolvarea unor situaţii
similare în trecut.

4. Înţelegere - a fost un moment greu, dar mă bucur că l-am depăşit, pentru
că acum sunt o persoană mai bună (apariţia celei “de-a doua poveşti”).

Coordonatorii atelierului consideră că, pentru a se familiariza cu acest model
de consiliere în  carieră, profesorii au nevoie atât de formare în afara locului de
muncă, cât şi de formare la locul de muncă şi de învăţare colectivă (colective
learning), aceasta din urmă presupunând formare pentru echipe de profesori
care să discute între ei cum au aplicat la clasă anumite metode şi tehnici
învăţate. De asemenea, este nevoie şi de formarea directorilor pentru ca
profesorii să dispună de înţelegere şi susţinere din partea managementului
şcolii.

Atelierul 25: Angajabilitate şi cariere sustenabile; valoarea adăugată
a competenţei antreprenoriale, coordonat de către Gert van Brussel
(Sittard, Paises Bajos, Olanda) şi Judith Semeijn (Open University Mierlo,
Paises-Bajos, Olanda) a debutat cu explicarea succintă a unor termeni relevanţi
şi actuali ai procesului de consiliere a carierei:  angajabilitate (employability)
- şansele de angajare, posibilitatea de angajare; posibilităţi de lucru
(workability) - şansele pe care le auto-percepi despre numărul şi tipul
posibilităţilor de angajare; vitalitatea (vitality) - un sub-domeniu al energiei
pentru muncă (work energy), se referă la motivaţia şi energia pentru muncă.
Coordonatorii atelierului au explicat viziunea conform căreia e necesar ca
oamenii să îşi construiască abilităţile creative, flexibilitatea şi cele de asumare
a riscurilor pentru a-şi putea dezvolta cariera în societatea post-modernă,
abilităţi incluse în domeniul competenţei antreprenoriale (Krumboltz & Levin,
2002, Pryor & Bright, 2011). Termenul nou de Intraprenoriat reprezintă
comportamentul antreprenorial în cadrul unei organizaţii, intraprenorul fiind un
angajat care se comportă ca un antreprenor independent în cadrul respectivei
organizaţii. Participanţii au fost implicaţi într-un exerciţiu practic de evaluare a
posibilităţilor şi limitelor de a dezvolta activităţi intraprenoriale în cadrul propriei
organizaţii, pe 10 dimensiuni (management, timp, experimentare, implicare,
autonomie, relaţii sociale, dezvoltare, sprijin financiar, încredere, resurse).
Profilurile personale au fost discutate în perechi, iar apoi au fost desprinse
concluziile atât la nivel personal, cât şi privind importanţa intraprenoriatului şi
a competenţei antreprenoriale sau posibilitatea aplicării ulterioare a exerciţiului
în alte contexte.
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Pentru delegaţia română, participarea la conferinţa internaţională IAEVG 2016
a oferit o excelentă oportunitate: pe de o parte, a permis racordarea la inovaţiile
şi tendinţele mondiale în consilierea carierei, pe de altă a contribuit la creşterea
vizibilităţii iniţiativelor româneşti valoroase în domeniu şi înscrierea acestora
în registrul bunelor practici internaţionale.

(va urma)



* manager public, Ministerul Afacerilor Interne, România;  alina.ciobanu@mai.gov.ro
**manager public, Ministerul Afacerilor Interne, România; silviu.cobzaru@mai.gov.ro

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind
formarea profesională continuă în sistemul de ordine şi siguranţă publică/FORMING,
PARTNERING, ENFORCING AND PERFORMING, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul
ERASMUS+. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţieişi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu
sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor pe care le conţine.

FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN
METODE NON-FORMALE ÎN INSTITUŢIILE DE ORDINE ŞI

SIGURANŢĂ PUBLICĂ

Introducere

Practicile de formare profesională prin metode non-formale sunt modalităţi de
intervenţie utilizate de angajatori în scopul abordării nevoilor concrete de formare
ale angajaţilor. Acestea constau în activităţi de învăţare specifice, planificate
şi autocontrolate care se desfăşoară în afara instituţiilor tradiţionale de formare
profesională, ca de exemplu, activităţile organizate la locul de muncă.

Proiectul Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională
continuă în sistemul de ordine şi siguranţă publică/Forming, Partnering,
Enforcing and Performing, implementat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
în parteneriat cu Serviciul de Investigaţii Criminale al Landului Mecklenburg-
Vorpommern din Germania (LKA MV), Biroul Federal de Investigaţii Criminale
din Austria (.BK), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din România (I.S.E.) şi
European Consulting Group din Germania (ECG), finanţat prin Programul
ERASMUS+ al Comisiei Europene, a oferit instituţiilor din domeniul ordinii şi
siguranţei publice cadrul necesar pentru identificarea şi împărtăşirea practicilor
utilizate în domeniul formării non-formale, analiza nevoilor de pregătire a
personalului prin metode non-formale.

Analiza nevoilor de formare

Pentru a determina nevoile de formare profesională ale unei categorii de angajaţi
care lucrează în acelaşi domeniu de activitate, dar în instituţii şi ţări diferite, în
cadrul proiectului a fost aleasă analiza utilizatorului care intră în contact cu
participanţii şi formatorii potenţiali implicaţi în procesul de formare la locul de

122 AGENDA EDUCAŢIEI

Alina Ciobanu*,
Silviu Cobzaru**



                                                                        Revista de Pedagogie • 2017 (1) • LXV 123

muncă. Analiza nevoilor de formare a fost realizată la nivelul instituţiilor din
sistemul de ordine şi siguranţă publică din România, Austria şi Germania,
partenere în proiect.

Cele mai importante aspecte ale acestei analize comune a nevoilor de formare
sunt prezentate în cele ce urmează.

 Perspectiva beneficiarilor formării asupra experienţei anterioare,
motivării şi relevanţei participării la învăţarea la locul de muncă

Formarea profesională organizată de către angajator şi pregătirea de
specialitate în cadrul unităţii sunt cele mai răspândite practici, urmate de
lucrul în echipe multidisciplinare şi tutela în vederea definitivării în profesie.
Rotaţia personalului este o practică rară, în timp ce mentoratul este chiar mai
rară. Factorii motivaţionali ai împlinirii individuale, cum ar fi sentimentul că
mai sunt lucruri de învăţat pentru a performa la cel mai înalt nivel şi dorinţa de
a dobândi cunoştinţe noi despre profesia lor, sunt mult mai puternici decât
împărtăşirea colegială a expertizei. Motivaţia externă, cum ar fi obligaţia, a
fost, de asemenea, menţionată de un procent semnificativ de respondenţi
(circa un sfert). Experienţa învăţării la locul de muncă este la fel de importantă
sau chiar mai importantă decât experienţa învăţării într-un program de formare
profesională.

 Condiţii instituţionale pentru furnizarea de formare la locul de
muncă

Formarea/mentoratul/activităţile de sprijin al învăţării trebuie să fie obligatorii
pentru fiecare angajat cu experienţă relevantă în muncă. Formarea la locul de
muncă poate fi realizată şi de către cei care se oferă în mod voluntar să facă
acest lucru şi participă la un program de formare profesională special proiectat
pentru acest rol. Voluntariatul pentru rolul de facilitator al învăţării, fără formare
profesională adecvată, este situaţia cel mai puţin dorită.

Timpul alocat săptămânal pentru realizarea activităţilor de facilitare a învăţării
pentru colegi este, de obicei, de peste 8 ore/săptămână sau 1-2 ore/săptămână.
Perioadele de 3-5 ore/ săptămână şi 6-8 ore/săptămână sunt mai puţin întâlnite.

Pentru circa o jumătate dintre respondenţi, rolul de tutore/mentor/facilitator al
învăţării a fost preluat fără să fi participat anterior la formare specializată.

Procedurile respectate în activitatea desfăşurată ca tutore/mentor/facilitator
al învăţării pentru colegi sunt percepute ca utile de mai mult de jumătate
dintre cei care au participat la sondaj. În acelaşi timp, un sfert dintre ei au



afirmat că deseori au avut sentimentul că aceste proceduri împiedică activitatea
de susţinere a învăţării.

Oferirea de formare profesională la locul de muncă ar trebui să fie stimulată
prin acordarea unui pachet de beneficii (circa o jumătate dintre respondenţi),
remunerare (circa o treime) şi ar trebui să fie inclusă în fişa postului fiecărui
angajat cu experienţă (circa un sfert). Opţiunea de a atribui rolul de facilitator
al învăţării unui fost angajat/pensionar trebuie să fie abordată cu prudenţă, şi
doar dacă aceştia au beneficiat de formare.

 Condiţionalităţi individuale privind participarea la formarea
profesională a facilitatorilor de învăţare

Învăţarea şi propria dezvoltare prin învăţarea altor persoane, obligaţia sau
plăcerea de a-i învăţa pe alţii par să fie factori motivaţionali mai puternici decât
sentimentul de utilitate, mai buna înţelegere a ceea ce funcţionează bine şi
ce trebuie să fie îmbunătăţit în profesia lor. Un facilitator al învăţării ar trebui să
urmeze un program specializat de formare profesională înainte de a exercita
acest rol.

Există un interes necondiţionat larg răspândit în a participa la un program de
formare profesională, antrenat pur şi simplu de plăcerea de a-şi împărtăşi
experienţa, dar există şi opinia că o remuneraţie suplimentară ar fi un stimulent
atractiv pentru a participa la un program de formare profesională pentru a
deveni tutore/mentor/facilitator de învăţare.

 Perspective pentru proiectarea şi furnizarea programului de formare
profesională

Cele mai de dorit atribute ale facilitatorilor de învăţare sunt capacitatea de a
explica într-un mod clar şi structurat, profesionalismul, comunicarea eficientă
şi capacitatea de a utiliza metode interactive de formare profesională. Aceste
rezultate demonstrează nevoia de competenţe pedagogice, competenţe
comunicaţionale şi interactive, care sunt cuplate cu experienţă relevantă într-
un domeniu profesional. Utilizarea tehnologiei, abilitatea de a-i asculta pe
ceilalţi şi de a arăta că le pasă sunt considerate atribute marginale, aproximativ
o zecime dintre respondenţi optând pentru aceste variante. În concluzie,
experienţa profesională, dorinţa de a participa împreună cu alţi colegi la diferite
activităţi de formare profesională şi competenţa (pedagogică) de a realiza
transferul de cunoştinţe într-o limbă înţeleasă de colegi sunt cei 3 MARI
FACTORI, care contribuie în mod interdependent la facilitarea cu succes a
învăţării la locul de muncă.
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Pentru dezvoltarea competenţelor sus-menţionate, în conţinutul formării ar
trebui să fie incluse în mod obligatoriu utilizarea metodelor inovative de predare
şi comunicarea eficientă în formarea profesională a adultului. Acestea sunt
urmate de teme cum ar fi evaluarea nevoilor de formare profesională, strategii
de evaluare a învăţării la locul de muncă, tehnici de consiliere şi coaching în
învăţare, învăţarea în grup. Personalizarea instruirii şi utilizarea platformelor
de învăţare online au fost considerate la fel de necesare de către puţin peste
un sfert, în timp ce interculturalitatea şi diversitatea culturală par a fi de
importanţă minimă. Mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră
observarea activităţii unor colegi mai experimentaţi, solicitarea ajutorului
acestora şi pregătirea pentru un examen drept cele mai eficiente abordări ale
învăţării pentru îmbunătăţirea performanţei la locul de muncă. Învăţarea cu sau
de la alţii este considerată ca fiind mai valoroasă decât un proces individual
bazat pe încercări şi erori în soluţionarea problemelor.

Instruirea eficientă la locul de muncă ia forma unor discuţii cu colegii şi studiului
individual pentru mai mult de jumătate dintre respondenţi. Respondenţii preferă
să înveţe observând activitatea altcuiva, vizionând o situaţie reală sau simulată
(un video), ascultând explicaţiile altora, căutând soluţia unei probleme pe
cont propriu. Sesiunile faţă în faţă cu formatorii s-au dovedit a fi tipul cel mai
indicat de formare profesională, urmat de formarea în sistem blended learning.
O platformă e-learning în cadrul organizaţiei lor ar fi o bună alternativă pentru
învăţarea convenţională, dar cu unele rezerve.

Cele mai dorite conţinuturi pentru platforma e-learning (peste o jumătate de
respondenţi) sunt module de formare pe diferite teme profesionale/tehnice;
apoi, filme scurte demonstrative utilizate în scop pedagogic, module de formare
pe teme de dezvoltare personală (comunicare, lucru în echipă,
autocunoaştere), şi module de formare profesională pentru limbi străine,
forumuri de comunicare cu colegii şi chestionare de autoevaluare. Procentul
cel mai redus de respondenţi a indicat modulele de consiliere pentru carieră
ca fiind un conţinut posibil al unei platforme e-learning.

În scopul de a crea cadrul adecvat pentru realizarea învăţării non-formale, un
program de formare pentru facilitatorii de învăţare a fost proiectat şi pilotat în
cadrul proiectului finanţat prin Programul Erasmus+. Programul de formare
este completat de un set de instrumente menite să sprijine facilitatorii de
învăţare în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tutorat, mentorat, rotaţie
pe post şi a altor activităţi de suport pentru învăţare. Instrumentele au scopul
de a îmbunătăţi rezultatele activităţilor desfăşurate de facilitatorii de învăţare



în demersul lor de a-i sprijini pe colegii cu mai puţină experienţă profesională
într-un anumit domeniu de activitate să îmbunătăţească modul în care
gestionează problemele profesionale, să îşi consolideze capacitatea de
soluţionare a problemelor sau să îşi îmbogăţească cunoştinţele profesionale.

Aceste instrumente au fost proiectate în conformitate cu realizările proiectului,
în special cu rezultatele studiului realizat cu privire la nevoile de instruire a
personalului. Validarea instrumentelor pentru învăţarea non-formală a fost
realizată ca urmare a evaluării acestora de către specialişti în formarea
profesională din cadrul celor trei instituţii din domeniul ordinii şi siguranţei
publice partenere în proiect.

Concluzii şi recomandări

Mai mult de 90% dintre angajaţi consideră că experienţa învăţării non-formale
este la fel sau chiar mai importantă decât experienţa de învăţare în cadrul
unui program de formare formalizat. Discutarea soluţiilor unei probleme cu alţi
colegi, observarea unei alte persoane care arată cum se realizează o activitate,
a unor situaţii reale sau simulate sunt considerate a fi cele mai eficiente
metode de învăţare la locul de muncă. De asemenea, se consideră ca foarte
important rolul tutorelui/mentorului/facilitatorului.

Conştientizarea de către angajaţi a importanţei sprijinirii dezvoltării carierei
personalului prin diferite mijloace poate facilita şi furnizarea de programe
complementare de formare profesională, nu doar din punct de vedere al
conţinutului, ci şi al metodelor utilizate. Aceste forme de instruire trebuie să
aibă ca obiectiv actualizarea competenţelor angajaţilor în domenii speciale,
dezvoltarea capacităţii lor de a aborda o situaţie deosebită la locul de muncă,
dezvoltarea unor anumite competenţe necesare pentru a realiza activitatea
zilnică sau pentru a stabili reţele profesionale. Prin participarea la programe
personalizate de formare profesională, angajaţii vor putea învăţa în ritmul propriu,
vor avea şansa de a discuta cu mentori, tutori, de a împărtăşi informaţiile cu
colegii oricând simt această nevoie sau de a învăţa folosind metoda pe care o
preferă.

Recomandările rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în
domeniul formării profesionale prin metode non-formale în instituţiile de ordine
publică constau într-o serie de măsuri care pot fi întreprinse în domeniul
politicilor de dezvoltare a resurselor umane, după cum urmează:
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 Identificarea nevoilor de formare profesională pentru asigurarea
unei formări eficiente şi utile

Acest obiectiv poate fi atins prin realizarea de anchete organizaţionale periodice,
bazate pe un chestionar individual adresat angajatului, discuţii individuale
între manager şi angajaţi şi focus-grupuri cu angajaţii, menite să identifice
nevoile de formare.

 Organizarea proceselor de formare non-formală
Primul pas către implementarea unui sistem eficient de formare non-formală
ar fi crearea cadrului instituţional necesar pentru ca angajaţii cu experienţă să
lucreze cu cei mai puţin experimentaţi într-un anumit domeniu de activitate şi
să îşi împărtăşească experienţa, urmată de  implicarea actorilor-cheie cu
roluri clar definite în activităţile de formare şi a instituţiilor-cheie.

 Promovarea culturii învăţării non-formale în cadrul organizaţiei
Acest deziderat poate fi atins în primul rând prin promovarea şi prezentarea
programelor de formare într-un mod accesibil, care să permită angajaţilor să
aleagă din mai multe alternative în funcţie de nevoile individuale. Alegerea
celor mai potrivite conţinuturi ale programelor de formare în relaţie cu situaţiile
întâmpinate de angajaţi la locul de muncă şi în concordanţă cu nevoile de
formare ale acestora este, de asemenea, o măsură importantă subsumată
acestui obiectiv. O altă măsură poate fi motivarea angajaţilor cu experienţă să
devină mentori/supervizori/tutori.

 Sprijinirea abordărilor inovative şi a metodelor interactive de
formare

Acest obiectiv poate fi realizat prin alegerea metodelor şi instrumentelor de
formare în funcţie de scopul urmărit prin activitatea de formare, spre exemplu:
specializarea personalului, învăţarea unor modalităţi concrete de intervenţie în
anumite situaţii, promovarea personalului sau dezvoltarea abilităţilor de
leadership şi utilizarea unor metode inovative de învăţare, spre exemplu:
simularea, rotaţia personalului, lucrul în echipe multidisciplinare, studiul de
caz, învăţarea bazată pe probleme, scenarii, învăţarea cu ajutorul platformelor
online etc.
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* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România;
mihai.iacob@ise.ro

PROIECTUL MOVE-ME – CURSURI DE LIMBI STRĂINE
PENTRU SPRIJINIREA MOBILITĂŢII STUNDENŢILOR

CS Mihai Iacob*

Descriere

MOVE-ME este un proiect Erasmus+ care se desfăşoară  în perioada
octombrie 2015 – decembrie 2017. Principalul obiectiv al proiectului este de
a facilita integrarea stundeţilor care efectuează mobilităţi în mediul universitar,
prin creşterea abilităţilor lor de a funcţiona în contexte academice şi
specializate, precum şi prin dezvoltarea abilităţilor lor de a învăţa. Proiectul
MOVE-ME a creat un traseu educaţional, special conceput pentru studenţi
care efectuează programe de mobilitate, prin care să-i susţină pe aceştia în
dobândirea de competenţe şi abilităţi necesare înţelegerii materialelor de nivel
academic, scrise sau orale, legate de diferite discipline, dezvoltând abilităţile
de înţelegere şi crearea de texte academice de diferite tipuri.

Instituţiile partere în acest proiect sunt: Universitŕ per Stranieri di Siena (Italia,
în calitate de lider al proiectului), The Open Unviersity (Marea Britanie),
Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa (Italia);
National University of Ireland, Galway (Irlanda), Computer Technology Institute
& Press Diophantus (Grecia) and Institutul de Ştiinte ale Educaţiei (România).

Traseul educaţional a fost implementat prin intermediul unui curs deschis
masiv online (eng. MOOC – Massive Open Online Course) cu ajutorul platformei
FutureLearn, astfel încât să fie accesibil cât mai multor studenţi aflaţi în
mişcare. El a fost conceput ca să poată fi parcurs în ritmul impus de student
şi este disponibil în două limbi: italiană şi engleză. Fiecare MOOC este alcătuit
din şase module centrate pe comunicare şi abilităţi relevante în mediu
academic, precum şi pe structuri lingvistice. Cei care urmează cursul vor
beneficia de activităţi interactive şi colaborative şi se vor sprijini între ei în
procesul de învăţare, prin intermediul unui forum şi a altor instrumente de
comunicare. Cursurile sunt disponibile începând cu data de 5 iunie 2017.
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Obiective

Obiectivul principal este de a facilita integrarea studenţilor străini, care studiază
la universităţi din Europa, unde folosesc o limbă străină şi se confruntă cun o
cultură nefamiliară. Mai precis, proiectul îşi propune:
 să crească nivelul de conştietizare al studenţilor în legătură cu procesul

de învăţarea a unei limbi şi să ofere cunoştinţe despre strategii eficiente
de învăţare;

 să crească nivelul de înţelegere al studenţilor legat de materiale scrise şi
orale utilizate la materii de nivel academic;

 să îmbunătăţească nivelul calităţii prezentării în scris sau oral a textelor
produse de studenţi la diferite materii de nivel acdemic;

 să creasă performanţele studenţilor la examenele scrise şi orale ce ţin de
o limbă străină;

 să susţină studenţii în a învăţa să înveţe;
 să ofere unele îndrumări şi un model de creare de MOOC pentru învăţarea

de limbi străine, ce vor fi utilizate în scopuri academice;
 să ofere unele recomandări pentru evaluarea unui MOOC axat pe învăţarea

unei limbi;
 crearea de resurse educaţionale deschise, care să susţină un proces de

învăţare autonom şi independent;
 crearea unui site care să găzduiască resursele educaţionale deschise

create pe parcursul proiectului.

Conferinţe

În cadrul proiectul sunt prevăzute a se desfăşura două conferinţe. Prima dintre
ele a fost găzduită de Open University în perioada 20-21 Octombrie 2016 la
Milton Keynes (Marea Britanie) sub titlul „MOOCs, Informal Language Learning,
and Mobility”. Cea de a doua conferinţă internaţională va avea loc în perioada
13-14 octombrie 2017 la Napoli (Italia) şi urmăreşte să aducă împreună
profesioni’ti din învăţământul superior şi lingvişti din jurul lumii pentru a dezbate
probeme legate de cursurile masive deschise online, predarea/învăţarea limbilor
şi mobilitatea studenţilor, oferind un cadru pentru schimbul de idei, rezultate
ale cercetării ţi realizări tehnice.

Participarea la cea de a doua conferinţă este gratuită atât pentru cei care
prezintă, cât şi pentru cei care nu prezintă lucrări, dar datorită numărului
limitat de locuri este nevoie să vă înregistraţi. Cei interesai sunt  invitai descarce
formularul de înregistrare de pe site-ul www.movemeconference.eu/   şi să-l
trimită completat la adresa fenice.eu@gmail.com. Toţi cei acceptaţi vor primi
un e-mail de confirmare.



Informaţii suplimentare

Mai multe informaţii despre activităţile şi rezultatele proiectului se pot regăsi
pe:
 Site-ul proiectului MOVE-ME – www.movemeproject.eu
 Site-ul Conferinţei de la Napoli - www.movemeconference.eu
 Pagina de Facebook a proiectului –

https://www.facebook.com/MovemeProject.eu/
 Site-ul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei – www.ise.ro
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RECENZII
SORIN MITULESCU (coord.), VIOLENŢA ŞCOLARĂ: CERCETĂRI,

POLITICI, RECOMANDĂRI. Bucureşti, Editura Afir, 2016, 133 p., ISBN
978-973-7714-80-0

În cursul anului 2016 un colectiv format din cercetători din cadrul Institutului
de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) - Sorin Mitulescu, Andreea Scoda, dar şi din
specialişti din afara acestuia - Ioana Şandru – consilier şcolar a participat la
proiectul internaţional Prevenirea şi reducerea violenţei şcolare prin educaţie
pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului (ECD/EDO), proiect pilot
finanţat de CoE şi  coordonat de prof. Evie Zambeta din Grecia. S-au mai
alăturat proiectului echipe din   Muntenegru, Ungaria, Polonia. Scopul acestui
proiect pilot a fost combaterea violenţei şcolare prin promovarea cetăţeniei
democratice instituită de politicile şi practicile educaţionale. Etapele au fost:
un schimb de informaţii, experienţe şi practici între ţările participante, o
cercetare calitativă cu o metodologie comună (focus grupuri cu persoanele
cheie din mediul şcolar), dezvoltarea unui sistem de mijloace durabile şi a
unor sugestii pentru prevenirea, combaterea şi construirea unei culturi
democratice în şcoală.

Materialul publicat în limba română aduce împreună prezentarea principalelor
cercetări pe tema violenţei şcolare realizate în ţara noastră între 2006 şi 2016,
descrierea legislaţiei româneşti pe acest domeniu şi rezultatele investigaţiei
calitative de teren realizate de echipa română. Lucrarea se  încheie cu o serie
de recomandări reieşite din desfăşurarea comună (în cele 5 ţări)  a proiectului
redactate  de coordonatoarea proiectului, prof. Evie Zambeta.

Studiile trecute în revistă sunt realizate atât din perspectivă sociologică cât
şi psihologică iar scopul prezentării  a fost de a jalona de la descrierea unui
fenomen complex la aplicabilitatea cercetărilor în spaţiul şcolar. De remarcat
este faptul că în interiorul ISE a existat o preocupare de mai lungă durată
asupra violenţei şcolare şi aici ne referim la studiul Violenţa în şcoală, 2006
(coordonator Mihaela Jigău) unde s-a încercat identificarea situaţiilor şi
elaborarea unei tipologii a fenomenului, a cauzelor şi elaborarea unui set de
recomandări: formarea profesorilor, elevilor şi consilierilor şcolari, intervenţia
poliţei, etc. totul finalizându-se cu un ghid pentru profesori, iar în prezent de
află în desfăşurare o nouă cercetare amplă  de teren pe această temă.

În total sunt recenzate de autorii volumului 11 studii, majoritatea  cu abordare
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psihologică. După cum constată autorii, studiile care au adoptat paradigma
sociologică au fost mai puţine şi s-au confruntat cu dificultatea explicării
comportamentului violent la nivelul actorului individual.

Dintre studiile trecute în revistă  amintim:
Studiul Violenţa în şcoală ( 2003-2009)  în care  Ina Maria Ropotică a descris
cu multă minuţiozitate mai multe tipuri de violenţă existente în şcoală şi anume
violenţa psihologică, violenţa sexuală şi violenţa economică (şpaga); studiul
Agresivitatea verbală în şcoală (2006-2010) realizat de colega noastră Andreea
Scoda care a identificat diverse  forme de agresiune verbală între elevi:
poreclirea şi tachinarea, utilizarea unor expresii jignitoare, certurile etc.; studiul
Familia ca sursă de agresivitate şi violenţă la elevii din ciclu primar, (2012)
realizat de Florentina Răducanu Văduva din care aflăm că 2/3 părinţi practică
un stil parental autoritar, că învăţătorii consideră că familia  e cauza agresivităţii
şi violenţei la elevii mici iar părinţii considerau că mass media  este cauza.

Studiile cu abordări sociologice sunt mai puţin prezente în literatura
românească. O asemenea abordare a fost identificată în cercetarea realizată
de  organizaţia „Save the Children” cu cercetarea Abuzul şi neglijarea copiilor
(2013) unde concluziile ne îndrumă către un comportament violent ce este
învăţat în familie copilul fiind fie victimă fie martor la violenţă, către lipsa de
informaţii ale copiilor şi implicit către o lipsă a abilităţii acestora de a soluţiona
un conflict, de a rezolva o problemă între egalii de la şcoală. Totodată elevii s-au
destăinuit că sunt certaţi de profesori atunci când greşesc, că sunt jigniţi şi
etichetaţi, îmbrânciţi, loviţi etc.

Studiul Imprevizibilul drum al violenţei  (2013) realizat de George Lucian Onofrei
a evidenţiat faptul că mijloacele mass media influenţează atitudinile antisociale
ale elevilor prin programele difuzate; studiul Tineri violenţi, categorii violente
de şcolari sau şcoli violente?, realizat de Adrian Hatos, ne reliefează că
victimizarea (bullying) este una din modalităţile prin care se produce
marginalizrea socială între elevi, că elevul agresor provine adesea dintr-un
mediu de middle class iar comportamentul „victimizator” este asociat pozitiv
cu insatisfacţia şcolară; studiul Agresivitatea în şcoală (2001) coordonat de
Laurenţiu Şoitu şi Cornel Hăvârnam ajunge la concluzia că educaţia civică
poate reprezenta o formă de educaţie pentru toleranţă pentru că formează
deprinderi cotidiene de respectare a drepturilor omului, armonizează individul
în grup, încurajează asumarea de responsabilităţi în comunitate, toleranţă
activă orientată unul către celălalt. Studiul Violenţa în mediul şcolar (2003)
realizat de Dorina Salavastru se referă la cauzele sociale violenţei şcolare şi
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anume situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control, criza de
valori morale în societate, lipsa de cooperare instituţiilor implicate în educaţie.

Capitolul despre legislaţia din România şi politicile pentru combaterea violenţei
şcolare ne pune faţă în faţă cu o realitate difuză sau chiar confuză: combaterea
violenţei şcolare este mai mult pe hârtie fără să încurajeze puncte comune
între strategia unui decident sau altul. Mai mult decât atât,de exemplu, în
Strategia Naţională din 2007 nu se ia în considerare atitudinile ostile ale elevilor,
absenţele acestora sau refuzul unora dintre ei de a participa la ore ci se
reiterează ideea că violenţa şcolară este provenită din exterior, de la persoane
din afara şcolii (vezi investiţii mari pentru firme de securitate).

În acest cadru nici conceptul de bullying nu este recunoscut oficial de decidenţi
(directori şcoli, inspectori, demnitari), în concluzie politicile şi strategiile
elaborate până în prezent nu au suficientă aplicabilitate practică.

Cercetarea calitativă realizată în România  a reliefat că violenţa şcolară este
favorizată atât de mediul familial cât şi de cel şcolar iar factorii care o întreţin
sunt o comunicare defectuoasă, intoleranţa elevilor între ei, rigiditatea
organizării interne a şcolii.

Autorii remarcă diferenţa dintre momentul iniţial al discuţiilor când pentru mulţi
dintre participanţi nu a fost evidentă legătura dintre manifestările de violenţă şi
insuficienta educaţie în domeniile cetăţeniei democratice şi a drepturilor omului,
(dar au fost şi participanţi care au menţionat lipsa de toleranţă printre
factorii violenţei în şcoli) şi continuarea dezbaterilor care a prilejuit o mai
clară conştientizare a cauzelor reale ale violenţei în mediul şcolar.

Problema reducerii violenţei s-a dovedit a fi o încercare extrem de complexă
şi cu numeroşi factori cauzali. În această situaţie întreaga comunitate este
provocată, în special  şcoala, profesorii, managerii şcolilor şi părinţii. Chiar
dacă soluţia nu este unică, şcoala are un rol important în implementarea
măsurilor de prevenţie.

S-a reţinut concluzia că violenţa şcolară este favorizată de  violenţa în cadrul
familiei, în cadrul comunităţilor, dar are şi cauze specifice mediului şcolar.
Şcolile sunt mult mai eficiente în a se confrunta cu violenţa atunci când
comunitatea din jur le oferă sprijin, atât de necesare prin dezvoltarea unor
planuri integrate şi comprehensive şi care implică comunitatea, şcoala,
serviciile sociale şi specialiştii în rezolvarea conflictelor (p. 97).



În ultimul capitol, se fac o serie de recomandări asupra fenomenului violenţă
şcolară ţinând cont de două dimensiuni:
A) La nivelul comunităţii educaţionale este recomandat: să se înceapă fiecare

an şcolar cu o dezbatere asupra aspectelor despre violenţă unde să fie
prezenţi şi implicaţi toţi actorii cheie (directori, profesori, elevi, părinţi) pentru
o înţelegere şi acţiune comună; să se realizeze demersuri de prevenire în
şcoli: medierea conflictelor; să fie angajată întreaga comunitate: autorităţi
locale, servicii sociale municipale, membrii ONG-uri, instituţii de cultură
inclusiv universităţi; să se formeze şcoli pentru părinţi şi consilii pentru
părinţi în şcoli şi deopotrivă să se activeze consiliile pentru elevi.

B) La nivelul politicilor educaţionale: cadrele didactice să fie formate în domeniul
legat de ştiinţe socio-umane; să se acorde sprijin profesionist din partea
psihologilor şi asistenţilor sociale pentru profesorii din şcoli; să se dezvolte
de timpuriu cetăţenia democratică şi a educaţiei pentru drepturile omului;
să se promoveze politici de dezvoltare a managementului educaţional
(directori, inspectori).

Sunt sugerate realizarea unor proiecte de dezvoltare persoanlă, formarea unor
specialişti în rezolvarea conflictelor, cooperarea pozitivă între elevi.

CS Manuela Manu

JOHN HATTIE, ÎNVĂŢAREA VIZIBILĂ. GHID PENTRU PROFESORI.
Traducere de: Cristina Dumitru, Bucureşti, Editura Trei, 2014, 408 p.

ISBN: 978-606-719-058-8

John Allan Clinton Hattie s-a născut în 1950 la Timaru, Noua Zeelandă, şi a
fost profesor şi director al Institutului de Cercetare Melbourne,  la Universitatea
din Melbourne, Australia până în 2011. Anterior, el a fost profesor la Universitatea
din Auckland, dar şi la multe alte universităţi din Australia şi Statele Unite. A
realizat peste 800 de meta-analize (meta-analiza este o tehnică de analiză
cantitativă a rezultatelor comparabile, obţinute din studii realizate într-un anumit
domeniu de cercetare, prin calcularea mărimii efectului), care au stat la baza
editării lucrării Visible Learning, în 2009. Pe lângă cartea menţionată, autorul
a mai publicat  printre altele lucrările Self-Concept (1991) şi Visible Learning. A
Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement (2008).

Cartea Învăţarea vizibilă. Ghid pentru profesori este structurată în trei părţi şi
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nouă capitole. Partea I, intitulată Sursa ideilor şi rorul profesorilor, partea a II-a,
intitulată Lecţiile, în care a sintetizat peste 900 de meta-analize, iar ultima
parte, denumită Structurile mentale. Pe tot parcursul lucrării, John Hattie
oferă concluzii, împreună cu exerciţii pentru fiecare capitol al cărţii, dar şi un
set de liste de verificare pentru şcoli, aparţinând lui Michael Scriven, pentru a
vedea dacă acestea sunt ,,dotate cu o învăţare vizibilă” (p. 25).

În prima parte, autorul prezintă o analiză a calităţilor acelor profesori pasionaţi
care au un impact major asupra elevilor, apoi în partea a II-a integrează datele
din sinteza meta-analizelor, iar în ultima parte, se focalizează pe structurile
lor mentale, având ca idee principală schimbarea.

Cartea de faţă, tratează în mod special atributele de bază ale şcolarizării de
succes, nu prin programele şi echipamentele educaţionale, ci mai degrabă
prin impactul pe care acestea îl au în procesul de învăţare. Prin aspectele
vizibile ale învăţării, autorul se referă la a face predarea evidentă (clară,
inteligibilă), astfel încât elevii să devină ,,proprii lor profesori” (p. 40). Predarea
şi învăţarea, în opinia lui John Hattie, sunt realizate în momentul în care
obiectivele lecţiei au fost atinse, iar acest lucru presupune o planificare foarte
bună.

Pentru ca un profesor să poată preda un conţinut elevilor, este nevoie să-l
cunoască mai întâi el foarte bine şi să stăpânească perfect cunoştinţele pe
care urmează să le predea, pentru a oferi elevilor explicaţiile semnificative. În
general, profesorii sunt centraţi mai mult pe predare, mai puţin pe procesul de
învăţare şi ,,pun întrebări celor mai buni dintre elevi şi nu oferă răgaz, de cele
mai multe ori, copiilor mai puţin buni să răspundă” (p. 156-157).

În partea a II-a sunt prezentate momentele lecţiei şi sintezele a peste 50 000
de meta-analize. Autorul afirmă că este foarte important ca profesorii ,,să
judece reciproc prestaţiile, să planifice împreună, să evalueze, să găsească
mai multe căi prin care să colaboreze”, iar metoda cea mai eficientă găsită
de acesta este instruirea directă. Profesorul trebuie să cunoască foarte bine
ceea ce ştie elevul, pentru ca acesta să poată asimila noi cunoştinţe.

Obiectivele învăţării, specifice oricărei lecţii, spune autorul, ,,trebuie să fie o
combinaţie de învăţare de suprafaţă, de profunzime şi conceptuală”. Scopul
educaţiei este înţelegerea profundă sau dezvoltarea deprinderilor de gândire,
dar, este necesar să avem un echilibru între învăţarea de suprafaţă şi cea
profundă şi aşa cum afirmă John Hattie, procesul se petrece adesea ,,în
mintea elevului”(p. 189).
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În lucrare, apare noţiunea de feedback, care reprezintă reducerea decalajului
dintre stadiul actual al elevului şi nivelul unde acesta ar trebui să fie. John
Hattie afirmă foarte des, în lucrare, că feedback-ul este printre primii zece
factori caracteristici ai învăţării. Pentru ca feedback-ul să fie înţeles, autorul
susţine că avem nevoie să folosim finalităţi transparente şi provocatoare.

Referitor la sfârşitul lecţiei, John Hattie atrage atenţia că aceasta nu se termină
atunci când sună copoţelul, ci numai după ce  profesorii interpretează datele
referitoare la impactul avut asupra elevilor în timpul predării.

În partea a III-a a cărţii sunt prezentate mai multe modele de concepţii referitoare
la schimbări şi se aduce în discuţie ideea că ,,profesorul trebuie să se vadă
ca agent al schimbării, nu doar ca facilitator al acesteia” (p. 331), de aceea,
John Hattie îi îndeamnă pe educatori şi profesori, în finalul cărţii, să-şi verifice
impactul, ceea ce reprezintă, după părerea sa, cea mai mare provocare
pentru profesorii din zilele noastre.

AC Irina Mariana Geană

136 RECENZII



Revista de Pedagogie/Journal of Pedagogy

2017 (1) • LXV

ISSN 0034-8678

STIMAŢI CITITORI, 

Revista de pedagogie îşi propune, ca şi până acum de altfel, să 

popularizeze rezultatele cercetării ştiinţifice în domeniul 

educaţiei la nivel naţional şi internaţional, să dezbată puncte de 

vedere şi aspecte de actualitate din domenii precum

management şcolar, curriculum, evaluare, educaţie permanentă, 

consilierea şi orientarea carierei. Revista contribuie astfel la 

facilitarea schimbului de experienţă şi la consolidarea pregătirii 

riguroase şi consecvente a resurselor umane din domeniul 

educaţiei. 

Revista de pedagogie reprezintă o sursă valoroasă de documente 

care trebuie să facă parte din biblioteca profesorilor, a tinerilor 

care se pregătesc pentru cariera didactică şi a celor interesaţi de 

progresele, direcţiile de dezvoltare, inovaţiile şi bunele practici 

în domeniul educaţional. 

Vă informăm că redacţia dispune, pentru consultare, de colecţia 

Revistei de pedagogie pe anii 1995-2014, precum şi, pentru 

vânzare, de diferite numere din perioada 2010-2015. 

Pentru informaţii suplimentare privind preţul unui exemplar al Revistei 

de pedagogie şi modalităţile de achiziţionare vă stăm la dispoziţie la 

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 


	Page 1
	Page 1
	Page 3
	Page 1
	Page 3
	Page 1
	Page 3
	Page 1
	Page 3
	Page 1
	Page 3
	Page 1
	Page 3

