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RECENZII
ROBERT J. MARZANO. ARTA ŞI ŞTIINŢA PREDĂRII: UN CADRU
CUPRINZĂTOR PENTRU O INSTRUIRE EFICIENTĂ. Bucureşti, Editura
Trei, 2015, 365 p., ISBN 978-606-719-318-3
Lucrarea lui Robert J. Marzano, al cărei titlu original este „The art and science
of teaching: a comprehensive framework for effective instruction”, vede lumina
tiparului în anul 2007, în Alexandria, Virginia, Statele Unite ale Americii, şi
este o publicaţie a ASCD (Association for Supervision and Curriculum
Development). În România cartea este publicată la Editura Trei, Bucureşti, în
anul 2015, în cadrul unei colecţii coordonate de Lucian Ciolan, decanul facultăţii
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea din Bucureşti, şi
este tradusă din engleză de Nadina Vişan.
Este de ajuns să constatăm că lucrarea este propusă spre traducere şi tipărire
de un specialist al domeniului pentru a putea admite că avem de a face cu un
volum de o relevanţă ridicată, pentru pedagogia românească. Prin cartea de
faţă, Robert J. Marzano doreşte să răspundă unor întrebări pe care, cu siguranţă,
orice dascăl şi le pune pe parcursul întregii cariere, iar în acest sens autorul
se foloseşte la fiecare pas de studii de specialitate cu date empirice, citările
fiind frecvente şi toate sfaturile întemeiate pe cercetare. „Această carte
reprezintă în mare măsură o sintetizare a sugestiilor formulate în diverse
studii de cercetare la care am contribuit” (Marzano, 2007/2015, p. 16). Avem,
aşadar, de a face cu o lucrare importantă pentru domeniul ştiinţelor educaţiei
şi dezirabilă unei pedagogii întemeiate pe date empirice.
Cele mai importante 10 întrebări, identificate de Marzano, sunt şi titlurile
capitolelor cărţii: „Cum procedăm pentru a stabili şi comunica obiectivele
educaţionale, pentru a monitoriza progresele elevilor şi a aprecia succesele?”,
„Cum procedăm pentru a ne ajuta elevii să asimileze noţiuni noi?”, „Ce trebuie
să facem pentru a-i ajuta pe elevi să exerseze şi să aprofundeze conceptele
nou-învăţate?”, „Cum procedăm pentru a ne ajuta elevii să emită şi să testeze
ipoteze despre noţiunile noi?”, „Cum procedăm pentru a creşte implicarea
elevilor în procesul de învăţare?”, „Cum procedăm pentru a stabili sau impune
reguli şi proceduri în clasă?”, „Cum procedăm pentru a identifica şi recunoaşte
respectarea sau nerespectarea regulilor şi procedurilor din clasă?”, „Cum
procedăm pentru a stabili şi menţine o relaţie eficientă cu elevii?”, „Cum
procedăm pentru a comunica aşteptările înalte pe care le avem pentru toţi
elevii noştri?”, „Cum procedăm pentru a organiza lecţii eficace într-o unitate
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coerentă?”. După cum se observă, primele 5 capitole au drept obiect chestiuni
privind noţiunile noi şi predarea lor, capitolele 6-9 dezbat probleme de
management al clasei, iar ultimul capitol vorbeşte despre planificarea unităţii
de învăţate, planificarea lecţiilor şi secvenţelor de lecţie. Întrebarea finală şi
poate cea mai importantă „este o întrebare de sinteză prin aceea că ea le
organizează pe primele nouă într-un cadru teoretic care să faciliteze
conceperea unităţilor de instruire şi a lecţiilor din acele unităţi” (ib., p. 18).
Cartea este uşor de parcurs, fiecare capitol fiind structurat asemănător: o
scurtă introducere urmată de aşa-numita parte „În clasă”, unde ne este
povestită o secvenţă din viaţa de dascăl a personajului recurent, dl Hutchins.
Urmează subcapitolul „Aspecte teoretice”, unde sunt menţionate, prezentate,
analizate şi sintetizate studiile şi cercetarea efectuate cu privire la specificul
capitolului respectiv. După aceea, o listă cu „Paşii de urmat” şi explicaţiile
necesare fiecărui pas ne sunt prezentate pentru a valorifica din plin partea
teoretică în scopul atingerii obiectivului întrevăzut în întrebarea-titlu. Chiar
dacă nu este menţionat explicit, majoritatea sfaturilor se adresează acelora
interesaţi de educaţia în mediul preuniversitar. Toate capitolele conţin tabele
şi scheme pentru a facilita înţelegerea şi se termină cu un scurt rezumat.
Prin parcurgerea primelor cinci capitole observăm că autorul susţine folosirea
în procesul de instruire a unor metode cât mai diverse, centrate pe nevoile şi
particularităţile de vârsta ale elevilor. Ni se vorbeşte despre cum comunicarea
obiectivelor este strâns legată de evaluarea formativă şi de aprecierea reuşitelor
elevilor. În continuare, aflăm importanţa „inputurilor determinante pentru învăţare”
şi diferenţa dintre tipurile de cunoaştere. „De asemenea, profesorii trebuie să
fie conştienţi de cele patru tipuri de sarcini prin care sunt generate şi testate
ipotezele: sarcinile bazate pe experiment, sarcinile de rezolvare de probleme,
sarcinile de decizie şi sarcinile investigative” (p. 167). Ridicarea nivelului de
energie al elevilor este de asemenea discutată, iar pe parcurs găsim şi sfaturi
legate de implicarea părinţilor în temele pentru acasă sau tehnici de luare a
notiţelor – utile nu numai pedagogilor.
Eficienţa managementului clasei este crescută chiar şi de configurarea clasei,
nu numai de stabilirea unui set de reguli, care ar trebui revizuit pe parcursul
anului şcolar împreună cu elevii. Autorul pledează pentru o atitudine echilibrată,
astfel încât răsplătirea comportamentului pozitiv să includă atât aprecieri verbale
şi nonverbale, cât şi recompense palpabile sau implicarea celor de acasă. „În
plus, măsurile care trebuie luate pentru remedierea comportamentului negativ
includ prezenţa de spirit, sancţiunea directă, contingenţa grupului, contingenţa
(continuare în pagina 146)
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(urmare de la pagina 148)

familiei, pregătirea unei strategii pentru dezamorsarea situaţilor extrem de
tensionate, trasarea unui plan general de disciplină” (p. 254). Capitolele 8 şi
9 dezbat o problemă etică. Astfel, că „profesorii trebuie să aibă în vedere
modul în care se comportă, în contrast cu sentimentele şi gândurile pe care
le pot nutri” (p. 275). Este prezentată o serie de strategii pe care le putem
pune în aplicare astfel încât să evităm să ne comportăm diferit cu elevii.
Cu foarte multă măiestrie, Robert J. Marzano, încheie această lucrare cu un
capitol care vorbeşte despre proiectare. „Doyle demonstrează că maniera în
care profesorii concep şi organizează aceste sarcini academice afectează
procesul de învăţare. În acest caz, profesorul care proiectează şi organizează
activităţile şcolare va avea rezultate mult mai bune decât profesorul care nu
procedează astfel” (p. 299). „Cum procedăm pentru a organiza lecţii eficace
într-o unitate coerentă?” Răspunsul la această întrebare înglobează şi valorifică
toate capitolele anterioare, adăugând şi câteva exemple de schiţe
organizatorice pe care profesorul le poate concepe pentru uz personal.
Asistăm, aşadar, la apariţia în limba română a unui volum important pentru
literatura de specialitate, util atât celor cu pregătire în pedagogie, cât şi celor
nespecializaţi dar care caută un punct de plecare. Autorul abordează într-un
mod avizat aspecte din viaţa de zi cu zi a oricărui dascăl, fără să omită să
adauge sfaturi pentru elevi sau părinţii lor. Latura artistică a autorului este
dezvăluită în sugestiile, povestioarele şi „Paşii de urmat” fără să neglijeze
confirmarea ştiinţifică a acestor propuneri de ordin practic. Lista bibliografică,
care se întinde pe nu mai puţin de 36 de pagini, este doar unul dintre exemplele
în acest sens. Chiar autorul îşi încheie cartea prin a spune: „În această carte
am susţinut ideea că predarea eficientă este în parte artă şi în parte ştiinţă”.
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