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Rezumat
Scopul lucrării de faţă este de a crea un inventar al caracteristicilor specifice
şi virtuţilor de pedagogie muzeală, subliniind statutul acestui subiect în
contextul ştiinţelor educaţiei, insistând pe importanţa obiectivelor disciplinei
menţionate, pe principalele subiecte care ridică întrebări şi, de asemenea,
pe contribuţia ei în ceea ce priveşte maximizarea dimensiunii de învăţământ.
Un muzeu ar trebui să fie înţeles nu numai ca un mediu de formare – în sine
sau în conexiune cu şcoala – dar, de asemenea, ca o modalitate de
cunoaştere didactică şi de reinterpretare a realităţii.
Cuvinte cheie: pedagogie muzeală, educaţie muzeală, didactica spaţiului
muzeal, educaţie nonformală, educaţie informală.
Abstract
The purpose of our present paper is to create an inventory of the specific
characteristics and virtues of museum education. We highlight the status of
this subject in the context of the educational sciences, the importance of its
objectives, as well as its main topics which give room to enquiry and its
contribution to reinforce the educational dimension. A museum should be
understood as more than a mere formative environment – in itself or in
connection to school – but also as a way of didactic understanding and
reinterpretation of reality.
Keywords: museum education, museum values, museum didactics,
nonformal education, informal education.

1. Importanţa şi scopul pedagogiei muzeale

Într-un context în care educaţia este disponibilizată la nivelul atâtor factori, a
vorbi despre pedagogie muzeală devine o provocare nu numai teoretică, ci
şi expresia unei oportunităţi de conturare a unor practici eficiente de ordin
formativ, care să complementeze ceea ce se realizează prin intermediul
activităţilor şcolare curente. Aceasta, mai ales că educaţia formală tinde să-şi
subsumeze, tot mai explicit, trasee şi contexte noi de învăţare, cum sunt
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sala de expoziţie, muzeul, aşezămintele cultural-istorice de toate felurile (a
se vedea ce se întâmplă în acea săptămână numită „Şcoala, altfel!” sau „Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”). Nu mai vorbim de faptul că, în mod
independent, o serie de alte instituţii dezvoltă sau se bazează şi pe programe
educative în beneficiul lor şi al comunităţii întregi.

Pedagogia muzeală are ca obiect de interogaţie identificarea şi validarea
unor strategii care să conducă la maximizarea virtuţilor formative ale spaţiului
muzeal, iar ca scop îşi propune să stimuleze interacţiunea pe linie
educaţională dintre muzeu şi şcoală, să pregătească specialişti dar şi
categorii de public pentru valorizarea potenţialului educativ adus de acest
mediu cultural. Ca orice tip de discurs normativ, această specializare a
pedagogiei are drept scop delimitarea şi propunerea unor obiective particulare
ale educaţiei muzeale, evidenţierea unor posibilităţi de circumscriere a unor
conţinuturi (teme, idei, valori) ce pot fi transmise, cu precădere, în perimetrul
muzeelor, de propunere a unor strategii de mediere a predispoziţiilor valorice,
de proiectare de activităţi cu caracter cultural-educaţional şi de tematizare a
posibilităţilor de întărire şi de feedback privind receptivitatea în raport cu
diferitele categorii de public.

De altfel, la origini, dar şi în prezent, una dintre funcţiile majore ale muzeului
este cea educativă, de prezentare, promovare şi receptare a valorilor concrete
dintr-un anumit domeniu de manifestare – pictură, sculptură, literatură etc.
În cele din urmă, reperarea valorilor se realizează nu doar prin raportare
ideatică, abstractă (la „Frumos”, „Bine”, „Adevăr”), ci prin cunoaşterea,
asimilarea şi experimentarea unor „întrupări” ale acestora la nivelul obiectelor,
oamenilor, faptelor. În plus, muzeul este şi un perimetru de memorizare
culturală, de „prezentificare” sau transmitere a unor experienţe culturale, de
prelungire a influenţei lor la nivelul omului şi timpului din prezent. Muzeul, ca
şi şcoala, sunt instituţii culturale vechi; interesant este faptul că de-abia în
zilele noastre s-a pus (explicit) problema conlucrării sub aspect educaţional.

Ca finalitate specifică, pedagogia muzeală vizează următoarele (Cojocariu,
Barabaş, Mitocaru, 1998, p. 21): a) generalizarea, sintetizarea şi valorificarea
experienţei specialiştilor din muzeu, integrând-o într-un demers epistemologic
coerent; b) fundamentarea teoretică şi decelarea dimensiunilor formative
ale activităţilor din muzeu; c) eficientizarea activităţii practice de influenţare
pe linie cultural-educativă a instituţiei muzeale. Muzeul însuşi, ca organizaţie,
trebuie să apeleze la specialişti în ştiinţele educaţiei, să se bazeze pe prestaţia
lor pentru a repera şi facilita transmiterea unor experienţe educaţionale, de
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a maximiza potenţialul degajat doar de acest perimetru. Am fost plăcut
surprins să constat, în periplurile mele prin marile muzee ale lumii, că în
anumite zile aceste spaţii sunt pline de grupuri de elevi sau studenţi care
participă la lecţii „pe viu”, gândite şi desfăşurate de specialişti ai muzeelor,
pe probleme dintre cele mai diverse, de la tehnica culorilor sau a scrisului şi
până la evocări de istoria sau teoria artei.

Educaţia muzeală îşi propune, printre altele, să deschidă muzeul pentru toţi
educabilii, ajutându-i să cucerească lumi valorice noi. O educaţie realizată
în acest perimetru le formează sensibilitatea (Ansart, 1991), îi ajută să
dezvolte sentimente pozitive faţă de obiecte şi lumea înconjurătoare. Muzeul
dezvoltă şi formează percepţii şi trăiri emoţionale faţă de timp şi temporalitate,
îi responsabilizează pe tineri faţă de o anumită tradiţie, contribuind la
conturarea identităţilor individuale şi colective prin respect şi autodisciplină.
Desigur, muzeul nu este singurul loc în care se învaţă respectul, auto-
controlul, autodisciplina. Dar muzeul oferă un set de elemente, cum ar fi
oportunitatea şi momentul deciderii de a face un experiment, al consumării
unei plăceri personale, al satisfacerii unei curiozităţi etc., ceea ce impune
un exerciţiu de disciplinare a plăcerii, de autocontrol şi de luare a unei decizii
în mod autonom.

Muzeul poate deveni un univers probatoriu mult mai obiectiv şi pertinent,
mai puţin expus ideologiilor prezente care, de multe ori, „directivează”
învăţământul (prin felul cum sunt gândite programele, manualele). Poate fi
considerat, în anumite circumstanţe, o sursă de „grad zero”, o „împachetare”
a trecutului, dar şi un for evocator în ceea ce priveşte „istoria adevărată”.
„Există două feluri de trecut: unul temporal, care s-a scurs sau urmează să
vină şi unul metaforic, cel păstrat în amintirile şi tradiţiile unei societăţi date.
Trecutul cronologic este în continuă schimbare şi diversificare, fiind supus
intereselor şi agendelor personale şi colective ale unei societăţi, pe care le
întâlnim în viaţa noastră de zi cu zi şi asupra cărora ne vom apleca mereu şi
care ne pune la treabă” (Molyneaux, 2006, p. 2). Un astfel de referenţial,
tezaurizat de muzeu, poate contracara miturile ce se vântură atât în
interpretarea istoriei, cât şi în ceea ce priveşte predarea acesteia în perimetrul
educaţiei formale.

Educaţia muzeală îşi propune să faciliteze descoperirea de către copil a
unor lumi diferite, îndepărtate în timp şi spaţiu. Bogăţia unui muzeu în astfel
de urme culturale conduce la îmbogăţirea umană a celor care îl vizitează,
prin prezentarea şi discutarea unor comportamente care s-au editat cândva.
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Muzeul poate da seama de anumite constante umane, configurate diferit în
spaţiu şi timp. Oferta educaţională a muzeelor poate fi diseminată spre alte
categorii de public, cum ar fi pensionarii, copiii cu nevoi speciale, persoanele
aflate în recluziune etc. Pe lângă scopurile culturale sau educaţionale, se
pot activa şi scopuri colaterale, precum recuperarea sau reintegrarea socială,
asigurarea unor terapii complementare, evitarea marginalizării, petrecerea
timpului într-un sens pozitiv.

2. Educaţia muzeală – valenţe şi obiective

Dincolo de funcţiile lui (de achiziţionare, conservare, cercetare, valorizare),
muzeul îngăduie şi funcţii expres formative, prin susţinerea diferitelor tipuri
de „consumuri”, mai mult sau mai puţin specializate. Acelaşi sector al unui
muzeu poate fi un referenţial tehnic pentru un public avizat (de pildă, pentru
elevii sau studenţii de la artă), unul de cercetare/documentare (pentru experţi,
cercetători), unul pedagogic pentru copii sau tineri (ocazie de a face aplicaţii
sau extensii ale unor discipline de învăţământ din şcoală), unul de petrecere
a timpului liber (pentru publicul larg), unul turistic sau economic (pentru cei
interesaţi de a cunoaşte şi asimila repere culturale noi) etc. Unul şi acelaşi
spaţiu cultural trebuie să îngăduie mai multe grile de raportare, lectură sau
receptare şi să răspundă, prin modul de înfăţişare sau influenţă, mai multor
interese.

Care sunt valenţele educaţionale şi didactice ale muzeului?
În primul rând, muzeul este o realitate vie, o prelungire în timp a unui fapt
cultural, un univers concret în care arta, ştiinţa şi cultura s-au zămislit sau în
care subzistă. Nimic nu poate activa receptivitatea mai puternic decât mediul
natural de generare a produsului cultural, intuirea vie a unor urme sau
rămăşiţe autentice din viaţa şi activitatea unui autor, respirarea unei atmosfere
aflate în ton cu profilul valoric al respectivului produs. Una este să vorbeşti
despre o pictură în sala de clasă ori să audiezi o poezie, alta e ca acestea
să fie percepute la „ele acasă”, în atelierul unui pictor sau în casa unui poet
consacrat, chiar dacă aceştia au dispărut demult. Bagajul perceptual, de
această dată, este de „grad zero”, asigurând propensiunea unui interes şi a
unei receptivităţi pe măsură.

În al doilea rând, perimetrul muzeal asigură o concentrare şi o specializare
a stimulilor culturali pe o singură direcţie (suntem fie într-un muzeu de pictură
de o anumită factură, fie în casa memorială a unui scriitor sau artist etc.). E
un „concentrat” spiritual pe o anumită direcţie. O astfel de unitate sau unicitate
asigură învăţarea prin punerea în situaţie, prin descoperire, şi concurează
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la fixarea la nivelul participanţilor a unor ancore în memoria afectivă sau
intelectuală care cu greu se mai pot şterge. De multe ori, o astfel de participare
constituie o întâmplare memorabilă din însăşi existenţa individului,
petrecându-se rar sau o singură dată (o dată în viaţă ţi se întâmplă, poate,
să intri în casa din Malaga în care s-a născut Pablo Picasso, de pildă).

În al treilea rând, muzeul asigură un ghidaj profesionalizat, aplicat, în
cunoştinţă de cauză cu specificul operei respective. Dacă persoana delegată
dispune de cultură şi tact pedagogic, acţiunea respectivă de prezentare se
transformă într-o ocazie privilegiată, într-o bucurie culturală în care
ataşamentul şi interiorizarea valorilor devin maxime. Oricât de talentat ar fi
un profesor de literatură, nu îl poate substitui pe cel ce trăieşte şi prezintă zi
de zi viaţa sau opera unui autor. Muzeograful este mult mai legat de opera
sau artistul pe care o/îl promovează. Atmosfera creată în perimetrul unui
muzeu nu poate fi replicată cu uşurinţă în sala de clasă.

În al patrulea rând, această instituţie se poate converti într-un nou mediu
educativ, complementar şcolii. Muzeul poate deveni un mijloc eficient, o
„anexă” a şcolii, poate favoriza colaborarea şi coparticiparea în procesul
educativ a unor factori care în mod tradiţional acţionează separat sau în
contratimp. Nu excludem şi o serie de proiecte colaborative dintre şcoală şi
muzeu, pe termen mediu sau lung (la nivel de an sau de ciclu şcolar), în
care fiecare partener ar putea să-şi desluşească roluri noi, competenţe
completive, implicări sau provocări reciproce.
– Mizele educaţiei muzeale sunt de mai multe feluri şi ele pot fi activate în

funcţie de solicitări sau circumstanţe:
– Miza completivă, în raport cu obiectivele sau conţinuturile şcolare; muzeul

poate deveni o extensie a şcolii, un loc de cunoaştere a noi elemente
valorice şi de exersare a unor competenţe;

– Miza aplicativă; muzeul devine un „teren de aplicaţie”, prin cercetare,
experimentare, implicare;

– Miza de particularizare, de întrupare „localistă” a conţinutului cultural al
învăţării; este o ocazie de includere în curricula a noi elemente informative
sau formative, cu un caracter mult mai concret, legate de arealul în care
se mişcă persoana, dincolo de programa „generală”, „obligatorie”,
uniformizatoare;

– Miza de conturare a identităţii culturale a individului, la nivel local sau
naţional, prin cunoaşterea, interiorizarea şi asumarea unor valori
emblematice ale spaţiului social în care persoana urmează să se
integreze;
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– Miza de descoperire a eului prin punerea în valoare a unor dispoziţii sau
interese individuale pe care şcoala nu le vizează.

3. Pledoarie pentru o „didactică” a spaţiului muzeal

Funcţia didactică se poate insinua chiar la nivelul emitentului, al instituţiei
muzeale propriu-zise. Caracterul didactic al exponatelor este mai degrabă
implicit, potenţial, prin modul de evidenţiere a obiectelor, prin relaţiile de
proximitate sau contiguitate dintre acestea, prin raportul instituit între exponat
şi eticheta/textul ce îl prezintă, prin întreaga retorică – aflată în pliante, broşuri,
albume etc. – ce poate fi derivată la nivelul unui muzeu. Nu este exclusă
amenajarea unor sectoare cu caracter interactiv, în care să se solicite
intervenţii din partea publicului. Chiar dacă muzeul interzice interacţiunea
cu obiectele (atingerea lor), pot fi dimensionate sectoare sau activităţi care
să stimuleze modelarea, colorarea, confecţionarea, intervenţia simulată în
structura sau compoziţia unor obiecte sau aranjamente. Anumite muzee
permit nu numai demonstraţii practice (prin prestaţiile unor pictori, sculptori)
sau derularea practicii de specialitate (realizarea unor copii, după opere
celebre, de către studenţii la pictură), dar şi ateliere permanente sau periodice
pentru exersarea de către copii/elevi a unor deprinderi cu caracter artistic.
Sunt situaţii când exponatele pot fi nu numai văzute, ci şi studiate, manipulate,
imprimând interacţiunii o altă dimensiune. Publicul poate exersa sau
experimenta moduri sau secvenţe ale procesului de creaţie, poate tutela
sau reproduce un experiment ştiinţific, poate produce noi relaţii de
determinare sau combinaţii ale obiectelor expuse.

În orice caz, exponatele dintr-un muzeu nu urmează o prezentare în
conformitate cu o logică didactică, nu sunt neapărat pregătite astfel încât
dimensiunea educativă să devină pregnantă, generalizată, obligatorie. Un
muzeu este altceva decât o şcoală. Dacă în învăţământ avem de a face cu
un conţinut didacticizat, „cosmetizat”, selectat şi configurat după principii
psihopedagogice, pregătit anume pentru a fi asimilat în concordanţă cu
anumite categorii de vârstă (cunoştinţe, deprinderi, sarcini de învăţare),
diferitele obiecte dintr-un muzeu urmează alţi vectori de înfăţişare, alte
structuri spaţio-temporale de expune, îngăduie interacţiuni cu vizitatorii care
nu urmăresc explicit respectarea principiilor didactice. „Menirea educatorului
de muzeu este de a traduce obiectele şi contextele lor, de a le da un sens
educativ, de a le transpune din obiecte cu valoare materială în obiecte vii,
care pot povesti” (Zbuchea, 2006 b). Pentru a câştiga forţă educativă, au
nevoie de o intervenţie suplimentară, prin prestaţia unor servicii educaţionale
şi a formatorilor specializaţi, care, în funcţie de profilul publicului sau de
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context, convertesc şi valorizează într-o cheie didactică o suită de exponate.
Este vorba nu de o valoare pedagogică intrinsecă, ci de una adăugată,
construită, aplicată în conformitate cu un nou context de învăţare.
„Pedagogizarea” excesivă poate să pericliteze specificitatea şi funcţiile unui
muzeu. Logica didactică poate să conducă la alterarea finalităţii acestei
instituţii. Nu e firesc ca întreg publicul să fie supus la un tratament unic, ci
fiecărui segment să i se rezerve acele disponibilităţi de care are nevoie.

Pot fi identificate mai multe ipostaze ale activităţilor dintr-un muzeu ce trebuie
regândite în perspectivă pedagogică. Elementele care pot deveni puncte de
reper în evidenţierea specificităţii educaţiei muzeale ar putea fi următoarele
(cf. Allard & colab, 1996, p. 3):
– natura activităţilor propuse (tur ghidat, tur interactiv tradiţional, tur cu un

ghid personal, vizita liberă);
– formule de asistenţă pedagogică pentru vizitatorii-elevi (exponate,

etichete, panouri cu text explicativ, instrumente audiovizuale şi interactive
etc.);

– conduite de raportare la valorile muzeale (cunoştinţe, abilităţi şi atitudini);
– strategii puse în aplicare (ascultare, observare, manipulare, executare a

unei acţiuni, joc de rol etc.);
– caracterul deliberat sau nu al vizitei la nivelul muzeului (demersul

implicând o fază de pregătire mai mult sau mai puţin intensă sau o fază
de valorificare ulterioară a experienţei parcurse, mai mult sau mai puţin
consistentă);

– durata activităţii desfăşurate în muzeu (o zi, două);
– intervenţia mai mult sau mai puţin evidentă a serviciului educativ, a

educatorilor din muzeu sau a profesorilor din şcoală;
– statutul vizitei la muzeu în ansamblul programului de studiu prezent sau

viitor (opţional, facultativ, obligatoriu);
– capacităţile intelectuale puse în valoare sau antrenate de către elevul-

vizitator în timpul unei activităţi oarecare;
– efectul vizitei asupra elevului în ceea ce priveşte învăţarea conceptelor,

semnificarea evenimentelor, înţelegerea faptelor;
– influenţa asupra schimbării percepţiilor elevilor cu privire la efectele

pozitive privind rolul muzeului în învăţare;
– colaborarea dintre reprezentanţii muzeului şi şcoală cu privire la

elaborarea, realizarea, evaluarea activităţilor specifice unei vizite muzeale.

Palierele didactice ale activităţii de învăţare în muzeu se pot raporta la scenarii
asemănătoare celor promovate în şcoală. Diferă mult caracterul prescriptiv
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al acestora, posibilitatea circumstanţierii lor la cerinţe şi nevoi, asigurarea
unor diferenţieri sau particularizări în funcţie de nevoile şi interesele publicului.
Obiectivele de învăţare fixate vor fi corelative şi nu identice în raport cu cele
promovate de şcoală şi vor fi centrate mai mult pe axa formativă decât pe
cea informativă. Ele se vor focaliza pe formarea unor atitudini şi conduite
evaluative, pe competenţe culturale mai largi, de semnificare sau integrare
a noi valori sau experienţe de învăţare.

Fixarea sau întărirea experienţelor acumulate nu se va asigura prin aceleaşi
tipuri de dispozitive evaluative precum cele din şcoală (prin ascultări, notări,
teste docimologice), ci vor fi promovate formule de motivare prin elaborarea
unor referate, alcătuirea unor portofolii, documentarea în vederea susţinerii
unor comunicări sau dezbateri. Evaluarea competenţelor devine problematică
(Jacobi, 1995, p. 18), însă de aici ar trebui să se pornească în reformarea
serviciilor educative ale muzeelor sau în regândirea politicilor culturale ale
acestora. În acelaşi timp, trebuie avut în vedere că asistăm la unele schimbări
în ceea ce priveşte programul de învăţare din muzeu, care activează alte
structuri interne ale învăţării decât cele din clasă, alte pârghii motivaţionale,
alte tipuri de conduite sau capacităţi. Există o diferenţiere acţională între
ceea ce se face înainte de vizită, în timpul vizitei şi după vizită, fiecare moment
predispunând la aporturi formative diferite (Allard, 1994). Muzeul poate
stimula „învăţarea voluntară într-o varietate de comportamente cognitive
precum formarea gândirii divergente, analiza critică, o mai bună înţelegere
şi reprezentare despre trecut, înţelegerea complexităţii lumii naturale şi
formarea unei viziuni critice cu privire la mediu” (Screven, 1993). De
asemenea, experienţa muzeală, ghidată de aliniamente pedagogice,
formează atitudini, gustul pentru valori, competenţe evaluative şi auto-
estimative. Formele de organizare a activităţilor educative, dezvoltate în
corelaţie cu muzeul, sunt multiple, flexibile şi se pot „lipi” de activităţile
didactice din şcoală într-un mod natural, firesc. Printre acestea, se pot
enumera următoarele ipostaze (Cojocariu, Barabaş, Mitocaru, 1998, pp. 121-
128): vizita organizată, vizita tematică, cercurile organizate de muzeu,
excursia muzeală, itinerarea excursiei tematice, concursurile, simpozionul,
masa rotundă, salonul ştiinţific, serata muzicală, taberele muzeale.

Fiecare formă poate fi aprofundată şi rafinată, fiinţând ca o miză atât teoretică,
cât şi practică. Vizita de studii, de pildă, ca forma cea mai uzitată de învăţare
în muzeu, evidenţiază mai multe probleme care ar putea să fie puncte de
plecare în cercetări de pedagogie muzeală (cf. Screven, 1993):
– De ce un anumit format, prezentare sau dispunere a exponatelor au un
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impact mai mare decât altele (de pildă, prin strategii interogative, prin
joc, prin interacţiuni vii cu obiectele, prin simulări pe computer)?

– Care sunt trăsăturile acestor formule eficiente şi cine ar trebui să le
conceapă?

– Ce strategii cu caracter proactiv ar trebui urmate, în aşa fel încât să
conducă la înlăturarea atitudinilor pasive, neproductive în receptare?

– Prin ce căi şi cu ce mijloace i-am putea predispune pe indivizi la lucrul în
echipă şi la o activitate care să conducă la o descoperire efectivă,
colectivă, solidară şi, totodată, personală?

– Cum este afectat publicul, pe termen mediu sau lung, în etapa post-
vizită, plecând de la elemente precum nivelul şi caracteristicile expunerii
din sala de muzeu, profilul discursiv, neclarităţile sau ambiguităţile
explicative stipulate de prezentator, stilul de învăţare al receptorului,
constrângerile de timp?

– Care este impactul pe termen lung al vizitei muzeale în ceea ce priveşte
şcolaritatea, învăţarea pe parcursul întregii vieţi, orientarea vocaţională,
formarea atitudinilor cu privire la mediul înconjurător, gestionarea
activităţilor domestice, personale?

4. Relaţia formal-nonformal-informal în educaţia muzeală

Muzeul poate deveni o resursă educativă fie în calitate de mediu nonformal,
fie de mediu informal de învăţare. Diferenţa dintre cele două survine în funcţie
de gradul de intenţionalitate, de raportul faţă de cunoaşterea din şcoală,
precum şi de gradul de implicare a formatorului sau a educatului. În cazul
nonformalului, educaţia în muzeu devine o „prelungire” a educaţiei din şcoală,
este programată, intenţionată, atent proiectată, realizată de specialişti
pedagogi, iar prezenţa copiilor la aceste activităţi devine obligatorie. În situaţia
informalului, educaţia din muzeu rămâne la latitudinea educatului, este
opţională, infuzională, întâmplătoare, autodirijată şi poate fi fructificată
ocazional în spaţiul şcolar. Conduce, de bună seamă, la o culturalizare
suplimentară a educatului, dar nu este întotdeauna ratificată, valorificată,
evaluată la nivelul activităţilor educative formale.

Raportul dintre educaţia muzeală formală şi nonformală este ambivalent,
putând să meargă de la continuitate, complementaritate şi întărire reciprocă
până la discontinuitate, inhibare sau opoziţie, una în relaţie cu alta (Lucas,
1987). Important este ca aceste continuităţi sau tensiuni să se stimuleze
reciproc, să determine o cumulare de cunoaştere sau experienţă, chiar dacă
uneori raportările conduc la interogaţie, problematizări, căutări (Zbuchea,
2006 a). Orice formă de completitudine îşi poate subsuma şi secvenţe care,
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cel puţin la un moment dat, nu se leagă. Dacă un elev, de pildă, află una
despre un scriitor în sala de clasă, şi alta i se spune sau constată în casa
memorială ce îi este destinată, nu are decât să cerceteze şi să soluţioneze
unele inadvertenţe de unul singur sau cu un grup de colegi. În niciun perimetru
de manifestare, educaţia nu poate fi totală, unică, definitivă.

Muzeul, ca loc sau rezervor de resurse, poate întări, extinde sau susţine
secvenţe de predare din şcoală. Poate deveni un teritoriu pentru fixarea
unor cunoştinţe, pentru asigurarea unor integrări, corelări cu caracter
concluziv ori transdisciplinar, sau pentru declanşarea interesului, de plonjare
în complexitatea fenomenului, pentru a motiva şi a stârni bucuria pentru
învăţare. Prelungirea „predării” unor elemente de conţinut în muzeu ţine de
specificul tematic cerut de programă (competenţe de atins, elemente de
conţinut), de disponibilitatea şi oferta cadrului muzeal (prezenţa şi
valorificarea unor piese expuse), dar şi de inventivitatea şi talentul didactic
al profesorului. Profesorul are obligaţia să cunoască şi să inventarieze acest
potenţial, să inspecteze dinainte şi să colaboreze cu reprezentanţii acestor
lăcaşuri de cultură. Realizarea unor înfrăţiri sau parteneriate între şcoală şi
muzeu reprezintă formule instituţionalizate de prefigurare a acestei
complementarităţi formative. Desigur, nu peste tot pot fi identificate astfel
de oportunităţi (una e să faci educaţie într-un oraş cultural, alta într-un cătun
izolat), dar în perimetrele geografice în care există muzee acestea trebuie
valorificate de către şcoală. În altă ordine de idei, în cadrul unui muzeu se
pot contura alte tipuri de activităţi, implicit sau explicit educative, cum ar fi
susţinerea unor conferinţe tematice, înfiinţarea unor laboratoare sau centre
de cercetare, editarea unor reviste de specialitate.

5. Muzeul – mediu de generare a cunoaşterii didactice şi de
reinterpretare a lumii

Cunoaşterea didactică nu se opune cunoaşterii savante, ci se bazează şi
derivă din aceasta, se prezintă ca o formă de reamenajare în raport cu
circumstanţele predării. Aceasta este generată de cunoaşterea savantă, dar
este redimensionată în conformitate cu principii psihologice, pedagogice,
deontologice, logice, epistemologice, praxiologice. De asemenea,
cunoaşterea didactică trebuie să menţină mereu contactul cu realitatea, cu
zona de emergenţă sau de stocare a cunoaşterii, să fie deschisă la acele
paliere la care cunoaşterea este vie, pulsează, se produce. Muzeul este un
asemenea rezervor de experienţă preţioasă pe care şcoala ar trebui să îl
vizeze.
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Muzeul poate facilita cunoaşterea trecutului şi prezentului nostru şi al altora
şi poate sta la baza dezvoltării comportamentelor interculturale. Este
polarizator sau „detonator” de alte şi inedite dezvoltări spirituale. Ieşirea dintr-
o specificitate sau închidere găunoasă nu-i periclitează identitatea, ci
dimpotrivă. Este, de asemenea, interfaţa dintre două lumi, devenind „un
spaţiu de întâlnire între nespecialişti şi profesionişti/artişti/oameni de ştiinţă.
Muzeele sunt cele care traduc discursul academic, care îl fac accesibil pentru
un public mai larg” (Murgoci, 2005). Această instituţie poate juca rolul de
referenţial cultural şi facilitator începând cu educaţia preşcolarilor şi până la
educaţia adulţilor. Nu este numai depozitar de bunuri culturale, ci şi de
semnificaţii (cf. Schouten, 1992). Muzeul pre- sau reinterpretează lumea
prin felul cum se centrează pe exponate, cum le adună, alătură, semnifică,
prezintă (la care se vor ataşa interpretările vizitatorilor). Instaurează sensuri,
concluzionează, arată direcţii – pentru cei capabili să perceapă aceste lucruri.
E un rezonator al unei lumi, sensibil la prezent, dar atent şi la viitor. De
educaţie au nevoie şi cei care pregătesc o expoziţie sau gestionează un
muzeu, dar şi cei care intră în ele.

Prin experienţe colaterale şcolii, elevii sau studenţii pot extinde înţelegerea
domeniului cunoaşterii şi al valorilor dincolo de graniţele inerente unor
discipline predate în şcoală. Muzeul ocazionează aprofundarea unor
înţelesuri sau sesizarea altora noi. Unii consideră că o pedagogie de tip
semiotic ar avea darul de a extinde înţelegerile şi atribuirile de semnificaţii
statornicite în muzee sau şcoli dilatând, în acest fel, graniţele educaţiei. O
astfel de pedagogie semiotică „este cooperativă, activă, experienţială şi non-
predictivă, în sensul că nu limitează amploarea şi tipul căutărilor care ar
putea să fie necesare pentru a duce la bun sfârşit o sarcină, după decriptarea
semnelor” (Deboral, 1995). De asemenea, învăţarea în muzeu este un
teritoriu mai apropiat teoriilor noi despre învăţare (de pildă, mai aproape de
constructivismul sau paradigma „învăţării experienţiale”), care valorizează
activismul structurilor de cunoaştere la om.

Sunt mai multe paliere de generare a cunoaşterii şi de atribuire a înţelesurilor
într-un muzeu, fiecare palier predispunând la anumite prelucrări pedagogice.
Există un palier explicit, asigurat de exponatele propriu-zise, de etichetele
sau de literatura explicativă aferentă, de discursul muzeografului etc., dar
există şi un palier implicit, constituit din semnificaţiile spaţializării, dispunerii
şi evidenţierii obiectelor, relaţiilor de proximitate etc., situaţii care pot pre-
valoriza obiectele şi importanţa lor. „Educaţia muzeală este structurată în
primul rând prin intermediul unui discurs construit cu ajutorul dispozitivului

                                                                                Revista de Pedagogie • LXII • 2014 (1) 17



de prezentare muzeală şi, în al doilea rând, prin metodele utilizate pentru a
comunica acest discurs. El creează un mediu vizual favorabil învăţării în
care vizitatorii îşi elaborează şi adaugă propriile strategii de interpretare”
(Hooper-Greenhill, 2001, p. 41). Peste elementele spuse de muzeu se
adaugă şi interpretările celor care vizitează acest spaţiu, astfel că mesajul
final e unul cumulativ, co-construit, dinamic, deschis.

Ca orice produs cultural, muzeul poartă o semnificaţie, dar lasă să se adauge
şi altele, din mers. Surplusul de sens poate veni de la context, de la uzanţă,
de la vizitatori. „Obiectele menţin relaţii ambigue şi variabile cu sensul. Ele
sunt tăcute, din acest punct de vedere, semnificaţiile lor trimiţând spre mai
multe orizonturi de înţelegere. Ele pot fi percepute pornind de la puncte de
vedere care diferă în funcţie de epocă sau de o cultură anume. Diferitele
tipuri de persoane fizice pot introduce aceste obiecte într-un orizont de discurs
care le atribuie anumite semnificaţii. Obiectele din muzeu pot fi înţelese cu
ajutorul informaţiilor factuale sau pot fi învestite cu o semnificaţie emoţională.
Ele posedă propria lor istorie – cunoscută, dar şi necunoscută sau uitată în
acest moment – şi se pretează la interpretări multiple şi uneori contradictorii”
(Hooper-Greenhill, 2001, p. 41). Obiectele expuse pot genera noi interpretări
în funcţie de căutări, de dinamica peisajului cultural sau de expectanţele
multiple ale vizitatorilor. Semnificaţiile nu sunt structurate definitiv, ci rămân
deschise timpului şi unor consumuri indeterminate.

Muzeul poate avea istoria lui, care creează sensuri suplimentare, adăugându-
se peste cele instituite iniţial. Muzeul poate aduce mărturii despre el însuşi,
despre avatarurile prefacerilor lui, devenind, secvenţial, un muzeu al
muzeului. Muzeul poate vorbi nu numai despre ce adăposteşte, ci şi despre
sine. „Sensul se situează în relaţiile dintre obiecte şi alte elemente; este
combinatoriu şi relaţional. Ideile pe care încercăm să le comunicăm prin
organizarea dispozitivului de prezentare muzeală sunt – de multe ori, dar nu
permanent – clar sugerate prin textele expoziţiei. Este posibil ca vizitatorul
să prefere mai degrabă interpretarea textelor, decât cercetarea diferitelor
obiecte vizuale. Totuşi, experienţa vizuală este diferită de experienţa textuală;
este mai deschisă şi, în acelaşi timp, mult mai greu de explicitat” (Hooper-
Greenhill, 2001, pp. 41-42). În nici un caz, obiectele din muzeu – şi muzeul
ca atare – nu pot fi substituite de retorica legată de acestea. Altfel, ne-am
mulţumi cu literatura iscată în jurul lui, cu ceea ce „povesteşte” despre sine,
în detrimentul unei bogăţii reale, perceptibile, intuibile, impresionante.
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6. „Virtuţi” didactice ale muzeului virtual
Muzeul poate dobândi noi faţete şi dimensiuni în societatea informaţională
de astăzi. Departe de a rămâne un teritoriu conservator, inert şi închis la
modernizări, el îşi poate dezvolta noi oportunităţi educaţionale în societatea
cunoaşterii. Muzeul real este dublat, adesea, de o variantă virtuală a acestuia.
În mare, „virtutea” acestei prezenţe constă în aceea că muzeul vine înspre
noi, nefiind nevoie de o deplasare fizică, putând realiza vizite virtuale, la
orice oră şi de oriunde am fi. De-localizarea şi de-sincronizarea sunt marile
atuuri ale oricărei realităţi virtuale. Acest lucru presupune construirea unei
„feţe” virtuale a muzeului, inclusiv după principii sau reguli didactice, în aşa
fel încât acest mijloc, ca totalitate sau secvenţial, să poată fi valorificat (şi)
în scopuri de predare-învăţare şcolară. Cum posibilităţile de mişcare a
publicului şcolar către muzeu sunt limitate, inclusiv din punctul de vedere al
cheltuielilor, este mult mai economic să aducem muzeul în sala de clasă. O
astfel de uzanţă conduce la o revizuire a strategiilor didactice şi presupune
o metodică specifică pe cale de a fi edificată.

Spaţiul virtual nu avea cum să neglijeze peisajul muzeistic, încorporând şi
linii de trimitere şi prezenţe ale acestuia. Dincolo de calitatea de mediu de
transmitere, internetul poate deveni şi instrument pedagogic care poate
facilita procesele instructive privind predarea artelor în şcoli, dar şi educaţia
de factură estetică (Carnall, CookBeth, 2010). Un program virtual de vizitare
a unui muzeu de artă, de pildă, apelează la o combinaţie între vizual şi
mişcare, creând premisele unei libertăţi şi interactivităţi minimale cu spaţiul
real, depăşind situaţia standard în care doar emiţătorul are iniţiative. „Un
muzeu virtual va permite vizitatorilor să interacţioneze cu obiectele într-un
context muzeistic re-construit. Combinând valenţele reale cât şi virtuale ale
muzeului, această evoluţie ar putea conduce la o înţelegere mai completă a
obiectelor. Văzând şi manipulând un obiect pe această cale virtuală, putem
evalua textura, greutatea, dimensiunea, culoarea şi chiar mirosul. Prin
interacţiunea cu virtualul, putem intra într-un context, putem constata cum
se mişcă ceva, cum funcţionează, care este sunetul (în cazul unui
instrument). Tehnologia va progresa şi va deveni mai accesibilă iar virtualul
va fi recunoscut ca un instrument educaţional valabil. Această potenţialitate
va avea puterea de a transforma modul nostru de a interacţiona atât cu
obiectele, cât şi unii cu alţii” (Carnall, CookBeth, 2010, pp. 173-174).
Virtualizarea receptării ridică probleme nu numai tehnice, ci şi
psihopedagogice, pentru că este modificată relaţia cu obiectul cultural. Noul
mediu de transmitere aduce noi provocări atât în legătură cu modul de
translare a unei realităţi la nivelul unui construct artificial, cât şi în legătură
cu modul de decriptare a unui conţinut cultural la nivelul „utilizatorilor”.
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Avantajul folosirii lumii virtuale în apropiere de muzeu nu poate fi neglijat.
Costul poate fi ridicat la început (suporturi hardware suficient de puternice,
programe de „împachetare” a spaţiului muzeal pe măsură, informaticieni,
pedagogi specializaţi), dar eficienţa şi impactul asupra publicului merită
efortul. Pe măsură ce oamenii devin mai încrezători în utilizarea tehnologiei
în viaţa de zi cu zi, această cale se poate generaliza şi rafina. Nu este exclus
ca în scurt timp interacţiunea „la distanţă” cu obiectul cultural să rezerve şi
alte surprize („intrarea” şi inspectarea structurii materiale a operei,
transformarea sau „recrearea” ei în consens cu incitările publicului,
posibilitatea de modelare sau „replicare” 3D a unor obiecte etc.).
„Virtualizarea” muzeului va ţine cont şi de apetitul şi disponibilităţile publicului
pentru noile tehnologii, de evoluţiile tehnicilor culturale, de transformările în
ceea ce priveşte experienţele sau predispoziţiile beneficiarilor faţă de
realităţile „secunde”, de faptul că publicul este deja pregătit pentru astfel de
stimuli digitali.

7. Diferenţele specifice dintre educaţia din şcoală şi cea din muzeu

Dincolo de interferenţe sau suprapuneri din punct de vedere educaţional,
cele două universuri culturale îşi păstrează pe mai departe autonomia, fiecare
performând competenţe diferenţiate, care la un moment dat se dovedesc a
fi completive, corelative, stimulative reciproc. „Contaminarea” reciprocă este
permisă şi încurajată în măsura în care nu conduce la desfiinţarea
specificităţilor, la o inversare a responsabilităţilor. Şcoala nu poate deveni
muzeu (decât în cazuri singulare), iar muzeul nu poate substitui şcoala.

Când se vorbeşte despre educaţie muzeală, trebuie conştientizate diferenţele
specifice dintre şcoală şi muzeu, iar proiectarea activităţilor trebuie să ţină
cont de aceste limite inerente (cf. Allard & colab., 1996). Şcoala este instituţia
destinată, înainte de toate, instruirii şi educaţiei. Muzeul are scopul de a
colecta, păstra, studia şi prezenta probe materiale despre om şi mediul său
de dezvoltare. Şcoala este obligatorie, ea se bazează pe clienţi captivi şi
stabili. În muzeu, clientul este liber să vină sau nu. Muzeul îngăduie un cumul
de obiecte mai mult sau mai puţin temporare. Sub aspectul ofertei, şcoala
este o instituţie mult mai stabilă (inertă, uneori), încercând să satisfacă un
client structurat în funcţie de vârstă sau de nivelul de pregătire. Muzeul este
deschis pentru toate grupurile de vârstă, indiferent de pregătire, are propria
colecţie şi găzduieşte, de asemenea, expoziţiile itinerante. Nu putem cere
să se raporteze şi la alte colecţii, la alte muzee. „Muzeele nu au un curriculum
naţional – fiecare muzeu poate prezenta un punct de vedere diferit asupra
unei chestiuni; nu au sisteme formale de evaluare şi orare prescrise pentru
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învăţare. Învăţarea în muzee este potenţial mai deschisă, regizată individual,
mai imprevizibilă şi mai dispusă la răspunsuri diferite decât cea oferită de
educaţia formală, în care ceea se predă se directivează din exterior, prin
standarde” (Hooper-Greenhill, 2007, pp. 4-5). Şcoala trebuie să ţină cont de
un program unic, care se impune la scară naţională. Demersul instructiv
este proiectat pentru activităţi unitare cu grupul-clasă. Muzeul este organizat
pentru o activitate care, de obicei, este realizată individual sau în grupuri
mici. Şcoala îşi primeşte clienţii pentru cel puţin un an, vizitatorii muzeului
vor rămâne acolo pentru o oră sau două. Activitatea şcoală se bazează, în
principal, pe cuvânt şi carte. Activitatea muzeului se bazează, cu precădere,
pe observaţie şi cercetarea unui obiect (cf. Allard & colab., 1996).

De asemenea, există specificităţi şi în legătură cu profilul formatorilor din
cele două situaţii educative. În şcoală vor profesa cadre didactice calificate
ca atare, specialiştii din muzeu au o pregătire suplimentară, de factură
psihopedagogică. Muzeografii-pedagogi pot activa în muzeu, dar pot veni şi
în şcoală pentru o serie de activităţi nonformale. Nu excludem şi implicarea
artiştilor, de pildă, în acest demers formativ, ale căror activităţi ar putea
imprima noi valenţe incitative cu reverberaţii modelatoare asupra receptorilor.
În anumite situaţii, aceştia se pot dedubla în creatori, dar şi în comentatori ai
artefactelor produse de ei sau de alţii. Educatorii artişti intervievaţi într-o
serie de studii (cf. Pringle, 2009) au identificat legături între cunoştinţele
„artistice” sau expertiza lor, pe de o parte, şi formele de angajament
pedagogic, pe de altă parte. Astfel, s-a putut dovedi faptul că e posibil să se
realizeze conexiuni între crearea unui produs artistic, ca un proces concret
de punere în formă (a unui tablou, de pildă), şi conceptualizarea şi
semnificarea acestuia de către creator, în acelaşi timp, printr-un proces
dialogic de predare şi învăţare la alţi aspiranţi practicieni. De asemenea,
studiile invocate mai sus au relevat faptul că apar probleme în ceea ce
priveşte punerea în aplicare a învăţării co-constructive, în special în galerie,
şi au evidenţiat contradicţii între modul în care aceşti educatori-artişti îi percep
pe alţi profesionişti (profesori de pictură, istorici de artă, de pildă) şi experienţa
lor de predare în instituţii de artă şi dincolo de ea. În acest sens, constatările
atrag atenţia asupra complexităţii pedagogiei exercitate de artist, dar şi asupra
faptului că această practică poate aduce beneficii pozitive pentru cei care
învaţă.

În literatura psihopedagogică românească, tematizarea educaţiei muzeale
este la început de drum. Este de aşteptat să fie dezvoltate teme precum:
regândirea şi adecvarea unor conţinuturi ale programelor şcolare în acord
cu potenţialul educativ al muzeului, elaborarea unei didactici speciale cu
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privire la organizarea unor activităţi educative în această instituţie, rafinarea
metodelor de predare şi interacţiune didactică în noul cadru, pregătirea unor
categorii de profesori în perspectiva formării în şi prin intermediul muzeului,
elaborarea unor forme şi strategii de evaluare a competenţelor specifice
dobândite etc. Este nevoie, de bună seamă, de un efort colaborativ, sumativ,
creativ. Cu siguranţă că ideile sugerate în prezentul text vor fi problematizate,
continuate, rafinate, atât de noi înşine, cât şi de către alţi colegi.
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Abstract
For the purpose of this study three prominent questions have been asked:
the significance of an interactive-engaged approach, ICT competences and
online teaching, the use of creative techniques and their influence on the
students’ communicative competence. We discuss the nature of
communication and its relevance to various stages of learning, emphasize
the importance of integrating skills, analyze the differences and similarities
in learning how to speak and write. The basic aim of foreign language teaching
is to endow the students with linguistic competence, to help them adapt to
the needs of society, to use the language functionally in order to achieve the
expected effect. This paper will focus on several methods and strategies
which makes English teaching attractive.
Keywords: communicative competence, communicative interaction in
English, foreign languages, creative methods, creative students.
Rezumat
La baza elaborării articolului de faţă au stat trei întrebări: semnificaţia abordării
interactiv-angajate, competenţele digitale şi predarea online, folosirea
tehnicilor creative şi influenţa lor asupra competenţelor de comunicare ale
elevilor. Este analizată natura comunicării şi relevanţa ei pentru diferite etape
ale învăţării, este subliniată importanţa deprinderilor integratoare şi sunt
analizate diferenţe şi similarităţi în învăţarea comunicării orale şi a redactării.
Scopul predării limbilor străine este dat de dezvoltarea competenţelor
lingvistice ale elevilor, ajutându-i să se adapteze la cerinţele societăţii, să
folosească în mod funcţional limba străină pentru a obţine efectul dorit.
Articolul nostru se va concentra asupra a diferite strategii şi metode care fac
atractivă învăţarea limbii engleze.
Cuvinte-cheie: competenţa de comunicare,  interacţiunea comunicativă în
limba engleză, limbi străine, metode creative, elevi creativi.

Introduction
Communicative Language Teaching (CLT) is an approach to the teaching of
second and foreign languages that emphasizes interaction as both the means
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and the ultimate goal of learning a language. It is also referred to as
“communicative approach to the teaching of foreign languages” or simply
the “communicative approach”.

Communicative Language Teaching places great emphasis on helping
students use the target language in a variety of contexts and it stresses the
importance of learning language functions. Its primary focus is on helping
learners create meaning rather than helping them develop perfectly
grammatical structures or acquire native-like pronunciation. This means that
successfully learning a foreign language is assessed in terms of how well
learners have developed their communicative competence, which can loosely
be defined as their ability to apply knowledge with adequate proficiency to
communicate.

Communicative Teaching

Jeremy Harmer (1999) discusses the nature of communication and its
relevance to various stages of learning. He emphasizes the importance of
integrating skills, discusses the differences and similarities in learning to
speak and write. The situational dialogues and pattern practice of audio-
lingual classes could at best provide the learners with a number of clichés
for certain situations.

Communicative teaching also relies on the understanding of the
interdependence between language and communication. Unlike the structural
approach of the previous generation, communicative language teaching lays
stress on the functional potential of the language, emphasizing the role of
language as an essential tool for ordinary interaction. In opposition to the
previous generations’ insistence on form, structure and well-formedness,
communicative teachers focus on meaning and interaction, with special
stress on oral communication. Communicative educators also understood
that they could no longer ignore the socio-cultural context of interactions, or
the learners’ psychological world.

In addition, communicative textbooks no longer provide one text for a lesson,
with the implicit suggestion that its content should be learned. Instead, they
may offer several short texts centred around a topic (e.g. five short texts
offering random pieces of information about sights in Great Britain). This
kind of arrangement provides the advantage that, instead of merely learning
the lesson, the student has to process and systematize the information
provided by the texts; it is also closer to the way people come across
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information in the real world. Furthermore, with communicative classes, the
text/textbook itself has a much lesser role. As communicative teachers target
productive and communicative skills, the texts may only provide a framework
for subsequent activities. On the basis of the text(s) they are reading, the
students are asked to create their own linguistic output in the foreign language
(e.g. organize a guided tour of their home town). Obviously, the language
and format of the model text will tell them what vocabulary to use and how to
organize their material.

Emphasis on language functions shows that communicative teaching is
competency-based (i.e. learners must show what they can do with the help
of the language) and task-oriented (i.e. they are taught to perform practical
tasks with the help of the language, in situations that simulate or approximate
those encountered in real life). To achieve these aims, the teacher must
devise classroom activities that should simulate real-world linguistic situations
(e.g. the students are asked to organize a trip with the help of a guidebook).

Communicative teaching lays great emphasis on interaction, on the exchange
of ideas and negotiation of meaning, like in the outside world. The traditional
question-answer teacher-student exchanges are replaced by student-student
conversations, offering learners the opportunity to practice the linguistic
material in communicative activities, which imitate or simulate the linguistic
behaviour of real-world interactants.

A communicative activity is set in a situation similar to those encountered in
the real world. The situation must be close to the students’ life experience,
so that they can identify with it. To perform the tasks required by the activity,
the learners assume certain roles, and they are made to use the language
in ways typical for the situational context. This way, learning the foreign
language is achieved by using the foreign language. The students learn to
communicate in the target language by struggling to express their thoughts
and feelings in situations close to their own background. Even literary texts
can be used communicatively.

To achieve communication and student interaction, the teacher must know
the students well and understand their preoccupations and needs. This way,
s/he can devise activities that are challenging and motivating.

For a communicative activity, the teacher creates a situation; sets a purpose
for the interaction; organizes the students (pairs or groups) and assigns
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their roles; s/he sets the activity in motion, then stands back to allow the
students to use their imagination to expand the context. The teacher
encourages the students to be creative and communicate freely, to negotiate
meaning and thus solve problems. The classroom atmosphere is positive,
relaxed and supportive, aiming to reduce the students’ anxiety. This way,
the learners are taught to use the language as social individuals, and they
gradually arrive at language autonomy.

The teacher may of course be involved in the activity as a participant, and
will also be watching and listening very carefully in order to be able to conduct
feedback. As the teachers go around the class while students do their reading
activities in order to observe their performance, listen to them, and give
advice when needed, we can call them monitors. As they work directly on a
one-to-one basis with the students, the teachers become partners in
communication, so they are co-communicators. Also, they should judge the
students’ performance by helping them to see if they have completed their
tasks successfully, finding out how well they have done, and providing
feedback. So, they are evaluators.

Often students work with materials which force the use of certain language,
or at least restrict the students’ choice of what to say and how to say it. But
by restricting the students’ options, the materials are enying the language
variety characteristic which we have said is important for genuine
communication.

The Story Telling Method

The Story Workshop method, its activities and formats used by teachers
with reasonable training, integrates reading, writing, speaking, listening,
thinking and incorporates the three major ways of learning in every phase -
the visual, the auditory, and the kinesthetic. These “ways of learning” are not
so distinct, but interpenetrate in all of the Story Workshop activities. The
methodology is designed to be flexible, enabling the teacher to engage the
diversity of students.

It proved to be a successful English immersion class, with large advances in
fluency and sense as well as a marked development of fiction writing skills.

The Story Workshop approach provides means of effective “classroom
management” integrated with its activities. “The Story Workshop approach
is one of the best examples of a high-quality curriculum and instructional
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method that fully integrates four critical areas in literacy: reading, writing,
speaking, and listening.” (Egan, 1986, p.18)

Writers frequently identify their childhood dramatic play as crucial to their
development of storytelling in writing. This can be true for nearly all students
in our classes. Writing is done finally alone-alone looking at the page with
the sense of audience that the writer develops in the social situation of the
classroom and is developing imaginatively through the word games and
oral tellings up to the writing. There are important connections made in the
physical act of using pen or pencil on a pad of paper. The students seek
imagery and metaphor to do in writing what they did with gestural expression
in the oral tellings. Bill Gates himself said that he used a yellow legal pad
and pen or pencil for his note taking on any subject under discussion. He
said that it would take quite a while before they could duplicate on the
computer screen what is accomplished with the complexity of a pad of paper
and pen or pencil and presumably that physical sense of connection of pencil
and paper to the speaking voice. With what we have accomplished on the
pad of paper, then we can go to the computer and begin to type and use it
for further development.

In every stage of a Story Workshop class, students are coached for seeing-
in-the-mind, voice awareness, and audience awareness - that is, the
integration of reading, writing, speaking, listening, and thinking. Students
read stories and essays aloud and silently, tell, use gestures to illustrate
their perceptions, write, and read aloud from their own work in the presence
of the audience of their peers and their teacher. Students in Story Workshop
classes dramatically improve reading, writing, speaking, listening, and
problem-solving skills. “Reading became easier, more enjoyable, and writing
was given a voice with power” (Egan, 1986, p.23).

Story Workshop programs engage thinking (seeing-in-the-mind, imagination),
voice, sense of audience, and sense of form and purpose in immediate
word games, oral telling, coached oral reading by teacher and students, and
in-class and out-of-class writing activities. All activities are coached and
guided by the Story Workshop teacher, sitting or standing before the semi-
circle of students.

Students use stories and basic writing forms to practice and build the
fundamentals that make learning to write easier, engaging, and more
effective. They orally tell and write stories, play word games, and read vivid
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published pieces. This combination of activities builds the integrated sense
of audience, imagery, voice, communication, and creative problem-solving
every person needs to write well.

Their in-class writings, and the writings finished as outside assignments,
are also selected to be read aloud for the enjoyment and learning of the
group. Sense of audience is crucial to the students‘ skills advancement.
The ability to reach the immediate audience and make them listen, laugh,
get serious, and recall effective passages bring about not only skills
advancement, but self-respect for individual students and social cohesion
of ethnic groups.

In the students’ eagerness, expressed across the range of ethnic groups,
we see some of the most thrilling results of guiding students to develop their
own voices and sense of audience in writing.

Brian Cambourne in “Oral and Written Relationships: A Reading Perspective”
identifies and sums up much of the research in three necessary experiences:
(1) reading the spoken language that one is most familiar with, that is, one’s
own speech which has been written down; (2) hearing the written language
of books, that other more mature users of the written mode have produced;
and (3) reading the written language that other more mature users of the
written mode have produced.

Digital Storytelling

Digital storytelling has educational potential, in particular in terms of language
acquisition. In Taiwan, most students do not have the opportunity to improve
their oral performance in English due to the tradition pedagogy focusing in
reading and writing. This study adopted the qualitative approach to investigate
an English class with digital storytelling. The results showed that four types
of issues: technology, communication, instruction and motivation, could
influence applying digital storytelling into course design. The practical
strategies can be advised for improvement, including technology selection,
objective clarification, instructional development, reinforcement incentives.

Applying multimedia in education has become a big trend in this digitalization
time. As a creative and flexible recording tool, diversity and variety of
multimedia can contribute users to present their own thoughts and ideas.
The increasing audio-visual files on the Internet just echo this phenomenon
(Heise, 1986).  Digital storytelling is a kind of multimedia application, which
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just draws attention from education. Digital storytelling, which integrates
photographs, text, images, animation and sounds through information
communication technology for human interaction, can positively influence
learning motivation and teaching effectiveness (Meadows, 2003, p.20.)
Especially in terms of representing life experiences, this approach with media
can easily help audience realizing, experiencing and memorizing (Bull &
Kajder, 2004). According to literature review, three educational functions of
story narration include: improve language learning, form thinking framework,
organizing cues in content (Malin, 2010, p. 2). It just indicates the importance
of applying digital storytelling for improving language learning.

Digital storytelling can function as an alternative for enhancing students’
English oral performance. In order to achieve this purpose, identifying the
effective strategies is critical for course design. This study focuses on how
to distinguish the practical solutions and how to effectively implement them.
The research questions are listed as following:

Storytelling is a critical way to exchange or deliver knowledge in human
society. Before written words were invented, human history and experiences
were preserved by oral narration. Nowadays, information communication
technology influences human interaction and social structure. Therefore,
the way of storytelling becomes more complicated. In addition to text, more
elements, such as photographs, images, sounds and animation, are
integrated by computer, so the presentation can be more interactive and
innovative.

Unlike the traditional way of storytelling, the digital approach has diverse
formats which can even effectively work out in multicultural situations. The
non-linear way can enhance audience’s understanding and interests in the
scenarios. According to the viewpoint of Meadows, digital storytelling is a
kind of art and technology which creatively integrates media with computer
software for delivering narration. It cannot only provide more flexible ways
of recording and presenting information, which breaks the limitations of time
and space, but also create a more interactive platform for sharing and
exchanging experiences. In terms of its practical application, digital media
can motivate users to explore, organize, and analyze information, so their
problem-solving ability or life experience can be expanded. In addition, digital
storytelling can develop users’ collaborative mindset as well as technology
literacy and global views. That is why digital storytelling becomes an
alternative for education (Mclellan, 2006).
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Using story narrating for education is nothing new. Egan (1986, p.5) indicates
that teaching is a kind of story narrating in a sense. Teachers implement
their oral communication ability to systematically present materials and
actively introduce content to students. Some researchers even claim that it
is human nature to interact via story narration, which makes each other
easily understand complicated social values (Lambert, 2002). In the process
of storytelling, human can reassemble or rebuild their experiences and
represent the stories received with others based on their interpretation. This
process is beneficial for mutual understanding and respect. In the time of
globalization, it is very valuable and meaningful.

Conclusion

In order to have deeper interpretation, more studies should be conducted.
For example, this study only focuses on the teachers’ insight. The student or
administrator side can provide different views, which can expand our
understanding. In addition, difference cases can be compared to explore
the relevant issues. Case comparison can illustrate the influence and impacts
of various approaches. These are what future studies can keep exploring.

In the age of information, teachers must relinquish their traditional, central,
authoritative place in the classroom, and they must cease to be the source
of information: the teacher’s new role is that of go between the student and
the learning process. The communicative teacher is a needs analyst, an
organizer and a manager of the classroom activities and, occasionally, an
error corrector.
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Rezumat
În acest articol, după ce sunt analizate câteva variante de reprezentări grafice
ale  curriculumului mai cunoscute la ora actuală din literatura de specialitate,
este propusă o nouă reprezentare grafică, utilizând o metodă mai complexă
ce permite urmărirea proiecţiei curriculare în mediul sociocultural. Este o
reprezentare mai exactă, pornind de la o metodă originală, aparţinând
autorului, care se situează în zona interdisciplinarităţilor, la graniţa dintre
pedagogie şi discipline – matematică, fizică, statistică, sociologie, psihologie,
filosofie etc.
Cuvinte-cheie: curriculum, reprezentare grafică a curriculumului, sistemul
sociocultural.
Abstract
Firstly, the article analyzes several graphical representations of the
curriculum, as shown in the literature. Secondly, the author formulates a
new graphic representation. This is developed with a complex method which
allows curricular planning and design in the sociocultural  environment. This
representation is more accurate as it is based on an original method which
lies in the area of inter-disciplinarity, at the crossroads of education and
academic subjects:  mathematics, physics, statistics, sociology, psychology,
philosophy etc.
Keywords: curriculum, graphical representation of the curriculum,
sociocultural system.

1. Ipostaze sau dimensiuni ale curriculumului

O cercetare în domeniul curricular (Bercu, 2013) trebuie pusă în corelaţie
cu stadiul actual din Reforma învăţământului românesc (Bocoş, 2007, p.
23; Bunăiaşu, 2011), precum şi cu viziunea europeană (***Procesul Bologna,
1999, p. 1): „O Europă a Cunoaşterii este acum unanim recunoscută drept
un factor de neînlocuit pentru dezvoltarea socială şi umană şi drept o
componentă indispensabilă pentru consolidarea şi îmbogăţirea calităţii de a
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fi cetăţean al Europei, capabilă de a oferi cetăţenilor săi competenţele
necesare pentru a face faţă provocărilor noului mileniu, împreună cu
conştientizarea unor valori comune şi a apartenenţei la un spaţiu social şi
cultural comun.” Am accentuat ultima parte a citatului deoarece, în lucrarea
de faţă, se utilizează conceptul de sistem sociocultural, în care este inclus
modelul curricular, este direcţia spre care se îndreaptă construcţia Uniunii
Europene (Bălăşoiu, 2004; Dalu, 2009).

Despre curriculum, în accepţiunea sa restrânsă – aceea de conţinut al
învăţământului, de plan sau programă de studiu, respectiv de drum/ curs
obligatoriu de studiu/ învăţare - se vorbeşte începând din a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, în anul 1582, la Universitatea din Leida (Olanda) şi în
anul 1633, la Universitatea din Glasgow (Scoţia), ca răspuns al autorităţilor
statale la autonomia universităţilor. Abia în secolul al XX-lea, în SUA, au
apărut o serie de lucrări ştiinţifice, care au consacrat utilizarea conceptului
de curriculum în accepţiunea sa lărgită. Enumerăm cele mai importante
apariţii: în anul 1902, lucrarea „The Child and the Curriculum” a lui John
Dewey; în anul 1919 lucrarea „The Curriculum” a lui Franklin Bobbitt; în anul
1949 lucrarea „Basic Principles of Curriculum and Instruction” a lui Ralph
Tyler.
La noi, termenul a început să fie semnalat sporadic din anii 1980, însă, din
precauţie, deseori era evitat. Uneori era tradus folosindu-se termeni cum ar
fi cel de programă. Însă, deschiderea necesară a avut loc abia după 1990 şi
mai ales după 1997. Se observă o afinitate a curriculumului pentru perioadele
revoluţionare, fapt explicabil luând în consideraţie motivaţia invocată, la
apariţia curriculumului, în sec. XVI.

Viziunea de ansamblu a gândirii curriculare postmoderne cuprinde zece
orientări (Prodan, 2011, p. 33): a) pedagogia critică şi interpretarea politică
a curriculumului; b) pedagogia multiculturalităţii şi interpretarea rasială a
curriculumului; c) pedagogia educaţiei sexuale şi interpretarea feministă a
curriculumului; d) pedagogia fenomenologică şi interpretarea fenomenologică
a curriculumului; e) pedagogia poststructuralistă şi interpretarea distructivă
a curriculumului; f) pedagogia autobiografică şi interpretarea biografică a
curriculumului; g) pedagogia estetică şi interpretarea artistică a curriculumului;
h) pedagogia religioasă şi interpretarea teologică a curriculumului; i) pedagogia
instituţională şi interpretarea hiperraţionalizată a curriculumului; j) pedagogia
internaţională şi interpretarea globalistă a curriculumului.
Paradigma curriculumului – câteva aspecte, Th. Khun: Pentru a analiza
paradigmele curriculumului, G. Prodan realizează un model al paradigmei
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curriculumului invocând „raportarea paradigmei la alte paradigme sau
concepţii” (Prodan, 2011, p. 80), ceea ce nu este în conformitate cu definiţia
paradigmei dată de Th. Khun (Khun, 2006, p. 85).

O viziune interesantă asupra educaţiei şi asupra curriculumului este cea
formulată de Marcel Căprescu, prezentată în cele ce urmează: „În sfârşit,
dar nu în ultimul rând, educaţia trebuie să faciliteze relaţiile individului cu
ceva mai presus de sine şi de lume, cu spiritul sau divinitatea. Fără un scop
care să fie mai înalt decât simpla existenţă cotidiană şi care să călăuzească
viaţa fiecăruia dintre noi, omul nu-şi află rostul. În lucrarea «Scrisori despre
logica lui Hermes», Constantin Noica afirmă că cea mai filozofică invenţie a
omenirii este şenila. Odată cu inventarea şenilei, omul a inventat nu numai
un mod de deplasare ci «deplasarea cu drum cu tot». A reinventat drumul
care se aşterne sieşi. Dacă un curriculum poate fi astfel proiectat încât elevul,
de-a lungul «drumului» parcurs în şcoală, în final să poată să-şi ia «drumul»
cu sine, atunci putem spune că fiecare are propriul său «drum» în viaţă pe
care şi-l construieşte singur. Aceasta înseamnă că o planificare curriculară
nu se poate realiza centralizat, ci la nivelul şcolii pe bază de proiecte comune
ale elevilor şi cadrelor didactice.” (Căprescu, 2001, p. 15)

Împărtăşind aceeaşi viziune, D. Potolea face referire la abordarea conceptului
de curriculum, realizând o corelare a acestuia cu întreaga educaţie, în termeni
de proiectare şi dezvoltare. În accepţiunea lui, nici o definiţie dată
curriculumului nu ar defini în ansamblu esenţa sa, deoarece acest concept
cunoaşte dezvoltări succesive. Pedagogul consideră că un atare concept
„are o încărcătură de semnificaţii care îl plasează în zona conceptelor
polisemantice, larg disputate” (Potolea, 2008, p. 70).
Abordarea curriculumului din triplă ipostază:
„1. Planul structurii vizează elementele componente ale curriculumului

(modelul pentagonal: finalităţi, conţinuturi, strategii, evaluare/ reglare,
timp);

2. Planul procesual – care indică următoarele procese fundamentale:
cercetare, proiectare, implementare, evaluare, reglare;

3. Planul produsului – se referă la ansamblul de rezultate ale proiectării
curriculare: principale (planuri de învăţământ, programe curriculare,
manuale şcolare) şi auxiliare curriculare (ghiduri metodologice,
metodologii, seturi multimedia, soft-uri educaţionale)”. (Potolea, 2002,
apud Mogonea, 2010, p. 69).

La finele acestui capitol introductiv am considerat necesar să prezint contextul
filosofic, în care poate fi interpretată noua metodă de abordare grafică a
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curriculumului, bazată pe formule matematice. Filosofia analitică – şcoala
de la Bucureşti (Pârvu, 2007): „Axiomatizarea structurală este însă un nou
tip de activitate analitică; ea rămâne «analitică» întrucât porneşte de la o
teorie preexistentă şi nu de la simple date ale experienţei şi i sondează
acesteia, cu instrumente matematice, articulaţiile constitutive; punerea în
evidenţă, pe această cale, a structurii ei determinative îi sporeşte potenţialul
metodologic, o transformă într o reprezentare a unei structuri abstracte. Ea
produce astfel prin ceea ce s-a numit abstracţie axiomatică «eliberarea»
unei structuri abstracte de expresia ei particulară dată de o «formulare»
specială a teoriei, permiţând multiple generalizări şi construcţii de noi modele.
Ea devine astfel un procedeu eminamente constructiv.”
„Cred că există ceea ce aş numi temperamente filosofice distincte. Unele
minţi sunt atrase de speculaţia filosofică (Blaga şi Noica sunt la noi exemple
strălucite), altele de o filosofie care se situează în prelungirea ştiinţei, altele
de reflecţia existenţială nesistematică.” (Flonta, 2007, p.133).

2. Reprezentări grafice de abordare a curriculumului cunoscute în
literatura de specialitate

În sens larg, prin curriculum se înţelege ansamblul proceselor educative şi
al experienţelor de învăţare, prin care trece elevul pe durata parcursului său
şcolar. În sens restrâns, curriculumul cuprinde ansamblul acelor documente
şcolare, de tip reglator, în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale
privind procesele educative şi experienţele de învăţare, pe care şcoala le
oferă elevului. Acest ansamblu de documente poartă, de regulă, denumirea
de curriculum formal sau oficial (Crişan,1994).

Reprezentările grafice ale curriculumului din literatura de specialitate vizează
fie planul structural, fie planul procesual. Reprezentările structurale identifică
elemente şi precizează conexiunile dintre acestea. Reprezentările grafice,
care abordează curriculumul ca proces, respectă tipologia din cibernetică
sau preiau simboluri din automatizarea proceselor. Cu privire la reprezentările
grafice ale curriculumului ca structură, am întâlnit următoarele modele:
Modelul structural triunghiular este o structură curriculară alcătuiră din
trei elemente lăsând impresia unui model esenţializat. Cele trei elemente
curriculare puse în discuţie de acest model sunt: F – finalităţile educaţiei, C
– conţinuturile instruirii şi T – timpul de instruire. Structura triunghiulară
prezintă relaţiile funcţionale dintre cele trei componente primare ale
curriculumului, punând în prim-plan finalităţile. În centrul modelului este
situată disciplina şcolară, ceea ce sugerează că, în elaborarea modelului
unei discipline, cele trei elemente curriculare sunt repere esenţiale.
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Critica modelului (opinie personală): este un model incomplet, având două
componente primare lipsă: S – strategiile de instruire şi E – evaluarea.

Modelul structural romboidal (vezi Fig. 1 a) este o structură curriculară,
alcătuită din patru elemente, lăsând impresia unui model esenţializat în formă
de romb. Cele patru elemente curriculare puse în discuţie de acest model
sunt: O – obiective, C – conţinuturi, M – metode şi mijloace de învăţare, E –
evaluare (Nicu, 2010, p. 8). Structura romboidală prezintă relaţiile funcţionale
între cele patru componente primare ale curriculumului (obiective, conţinuturi,
metode şi mijloace de învăţare, evaluare) punând în prim-plan finalităţile.
Critica modelului (opinie personală): Finalităţile educaţiei sunt înlocuite
printr-o componentă derivată a lor, respectiv obiectivele educaţionale, iar
structura prezintă curriculumul ca un concept static.

Modelul structural pentagonal (vezi Fig.1 b) păstrează cele trei variabile
ale modelului triunghiular, la care adaugă altele două, S – strategiile de
instruire şi E – strategiile de evaluare, lăsând astfel impresia unui model
succesiv şi înglobator al modelului cu trei elemente. Complexitatea acestui
model este mult mai mare, fiecare variabilă interacţionând cu alte patru,
ceea ce ridică probleme suplimentare în aplicarea modelului, dar creează şi
premise mai bune pentru elaborarea unui demers educaţional mai complet.
Modelul pentagonal este inspirat de numeroasele reforme curriculare.
Programele şcolare actuale prezintă în acest moment, alături de finalităţile
urmărite (obiectivele cadru şi de referinţă), conţinutul instruirii (temele şi
subtemele, obligatorii sau opţionale) şi timpul de instruire (numărul de ore
alocat) şi alte elemente ale procesului instructiv-educativ, cele propuse de
modelul pentagonal: strategiile de instruire (exemple de activităţi) şi strategiile
de evaluare (exemple de proceduri de evaluare).
Critica modelului (opinie personală): Reprezentarea plană creează confuzie,
lăsând loc pentru comentarii şi interpretări. Pentru consecvenţă şi rigoare
ştiinţifică, elementele componente ale curriculumului, odată definite, trebuie
să apară mai departe în reprezentarea respectivă, indiferent de tipul modelului
structural utilizat (triunghiular, romboidal, pentagonal). Natura elementelor
componente este diferită (timpul este o mărime continuă, strategiile sunt
elemente ale unei mulţimi discrete ş.a.m.d.)
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Modelul curricular centrat pe obiective al proiectării pedagogice a lui Taba
(vezi Fig. 2. a) este prezentat ca un progres faţă de modelul didacticist centrat
pe conţinuturi (Cucoş, 2006, p. 314).
Critica modelului (opinie personală): La baza acestui model de proiectare
stă modelul structural romboidal, la care s-a adăugat, ca element de
organizare, acţiunea f.f. – formarea formatorilor (iniţială şi continuă).
Finalităţile educaţiei sunt înlocuite printr-o componentă a lor, respectiv
obiectivele, iar structura prezintă curriculumul ca un concept static.

Modelul curricular cognitiv-constructivist al proiectării pedagogice (vezi
Fig. 2 b) apare drept cea mai evoluată reprezentare grafică cunoscută în
literatura de specialitate, la ora actuală. Complexitatea reprezentărilor grafice
curriculare din Fig. 2 a şi Fig. 2 b provine din faptul că în acţiunea de proiectare
sunt incluse şi alte aspecte, precum formarea profesorilor.
Critica modelului (opinie personală): La baza acestui model de proiectare
stă modelul structural pentagonal, la care s-au adăugat, ca elemente de
organizare-perfecţionare a muncii, acţiunile f.f. – formarea formatorilor (iniţială
şi continuă) şi FPPC – Formarea psihopedagogică a profesorului
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Fig. 1. Reprezentări grafice ale curriculumului, cunoscute în
literatura de specialitate:

a) Modelul structural romboidal: O – obiective, C – conţinuturi, M – metode şi
mijloace de învăţare, E – evaluare (Nicu, 2010, p.8);

b) Modelul structural pentagonal: F – finalităţile educaţiei, T – timp de
instruire/ învăţare, C – conţinutul învăţării, S – strategii de instruire
(predare-învăţare), E/R – evaluare/ reglare (Mogonea, 2010, p. 69).

a b



constructivist. Lipsesc finalităţile educaţiei (idealuri, scopuri, obiective) ca
elemente ale structurii curriculumului, fiind specificate doar câteva elemente
de proiectare (Ca – capacităţi, Co – competenţe, Ab – abilităţi, At – atitudini,
Apt – aptitudini), prin aplicarea cărora se mizează a se obţine finalităţile
educaţiei ca element de structură a curriculumului.

                                                                               Revista de Pedagogie • LXII • 2014 (1) 41

Modelele de proiectare pedagogică prezentate nu pomenesc nimic despre
pierderile curriculare, definite prin diferenţa dintre ce este planificat şi ce
este realizat şi care apar în procesul de implementare a curriculumului.
Dificultatea constă în a identifica efectele (Sălăvăstru, 2009, p. 48) care
produc aceste pierderi în procesul de învăţământ. Consider că existenţa
unui efect persuasiv, în demersul de predare, poate produce anumite pierderi
curriculare, care trebuie evidenţiate în modelele de proiectare pedagogică.
Descrierea efectului persuasiv (Albu, 2008, p. 83): „În general, efectul
persuasiv este perceput ca o înfrângere, ca o derută, ca o reverenţă făcută
celorlalţi, ca o cedare. El ar însemna recunoaşterea puterii celuilalt, care ne

Fig. 2. Modele curriculare ale proiectării pedagogice:
a) Modelul curricular clasic (behaviorist) al proiectării pedagogice:

o – obiective, c – conţinut, m – metodologie, e – evaluare,  f.f. – formarea
formatorilor (iniţială şi continuă) (Mogonea, 2010, p. 182);

b) Modelul curricular cognitiv-constructivist al proiectării pedagogice:
Ca, – capacităţi, Co, – competenţe, Ab, – abilităţi, At, – atitudini,
Apt, – aptitudini, c – conţinuturi, s, m – strategii, metodologie,

e, r – evaluare, reglare, f.f. – formarea formatorilor (iniţială şi continuă),
FPPC – Formarea psihopedagogică a profesorului constructivist

(Mogonea, 2010, p. 183).
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controlează, poate că ne influenţează. Ceea ce într-o oarecare măsură şi în
anumite contexte date este adevărat. Trebuie însă adăugat – în consonanţă
cu poziţia lui J. N. Kapferer (2002) – că, în actualele condiţii sociale, politice,
culturale (cât şi probabil, cele viitoare) nu putem evita persuasiunea. Ea,
persuasiunea a pătruns în viaţa cotidiană şi este, pe cât de importantă, pe
atât de inevitabilă, în a-i determina pe oameni să înveţe, să accepte, să
înţeleagă şi, în final, să adopte modalităţile noi de a gândi, de a crede, de a
se comporta (Larson, 2003). De aceea, poate, puterea de a influenţa a devenit
cea mai importantă facultate de comunicare.”

3. O nouă reprezentare grafică a curriculumului cu proiecţie în sistemul
sociocultural
La ora actuală, reprezentările grafice ale modelelor curriculare din literatura
de specialitate prezintă unele inconveniente. Pentru abordarea
comprehensivă a termenului de curriculum, profesorul Dan Potolea de la
Universitatea din Bucureşti propune trei premise:
1. „să admitem că noţiunea de curriculum este multidimensională, că

presupune mai multe planuri de analiză;
2. să acceptăm în mod ipotetic că acest concept se poate defini printr-o

familie de termeni, în cadrul căreia fiecare termen îşi are o anumită
legitimitate, dar niciunul, în mod izolat, nu este suficient, pentru a exprima
esenţa curriculumului;

3. să adoptăm o perspectivă interpretativă istorico-dinamică, curriculum nu
este un concept static, ci unul care cunoaşte creşteri şi îmbogăţiri
succesive” (Potolea, D., Negreţ-Dobridor, I., 2008, p.148).

Având în vedere evoluţia continuă a modelelor curriculare, dar şi abordarea
interdisciplinară la graniţa dintre pedagogie (Cucoş, 2006) şi matematică
(Girard, 1974), fizică (Maftei, 2011), statistică (Kolozsi, 1999), sociologie
(Popovici, 2003), psihologie (Atkinson, 2002; Sălăvăstru, 2004), filosofie
(Steiner, 1925) etc. supun atenţiei cititorilor revistei o nouă reprezentare
grafică a modelului curricular (vezi Fig. 3 a), care preia şi îmbogăţeşte
elemente din toate modelele cunoscute şi care accentuează modelul evolutiv
al curriculumului.  Modelul se bazează pe aceleaşi elemente componente
ale curriculumului utilizate în literatura de specialitate la ora actuală şi
păstrează notaţiile consacrate: C – conţinuturi ale învăţării; S – strategii de
instruire (predare-învăţare); E – evaluare; F – finalităţile educaţiei, t – timpul
de instruire/învăţare. A fost  realizată o reprezentare spaţială într-un sistem
triortogonal format din axele OC, OS şi OE. Pe aceste axe, elementele
conţinuturi, strategii şi evaluare sunt notate cu Cx, Sy şi respectiv Ez. Vectorul

 depinde de cele trei dimensiuni amintite şi arată finalităţile educaţiei FOF



                                                                               Revista de Pedagogie • LXII • 2014 (1) 43

Pentru a înţelege ceea ce aduce nou cu adevărat modelul vom face o trimitere
la Modelul conceptual al sistemului sociocultural, notat SSC (vezi Fig. 3 b).
Sistemul sociocultural este populaţia umană privită în contextul său ecologic,
fiind, de fapt, unul din multele subsisteme ale unui sistem ecologic mai mare.
Sistemul sociocultural este reprezentat printr-o structură piramidală cu
următoarele trei zone ascendente:

pentru un elev, la un moment t. În funcţie de programul parcurs, dar şi de
anumite caracteristici personale, fiecare elev va realiza integral sau o parte
a cerinţelor. La nivelul populaţiei de elevi, la timpul t se vor realiza o sumă de
cerinţe din care unele sunt comune, altele nu, întregii populaţii, însă cumulate
vor depăşi în mod sigur finalităţile propuse prin documente. Ideea unui atare
model este că probabil acestea vor influenţa suprastructura sistemului
sociocultural, îmbogăţindu-l. Planurile (COE), (COS) şi (SOE) conţin idealuri,
obiective şi, respectiv, scopuri, care sunt componentele finalităţilor educaţiei,
iar SSC este sistemul sociocultural. În exemplul prezentat, finalităţile educaţiei
(în sens de rezultate ale învăţării, pentru un elev) sunt reprezentate, în scriere
simplificată, prin punctul         sau dezvoltat:                                       , punct
localizat în spaţiul OCSE prin vectorul       . Proiecţiile vectorului       , pe cele
trei planuri definite anterior (COS)=obiective, (SOE)=scopuri şi (EOC)=idealuri,
sunt vectorii                                        , care indică punctele
puncte ce reprezintă obiectivele, scopurile şi idealurile corespunzătoare
finalităţilor educaţiei pentru punctul (elevul)                                   .

Fig. 3.  Curriculumul şi sistemul sociocultural (SSC):
a) O nouă aborbare grafică a curriculumului (Cujbă, 2014);

b) Modelul conceptual al sistemului sociocultural (Wikipedia, 2014)
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– Infrastructura (sau baza materială) este sistemul său de producţie şi de
(re)producţie, care este determinat de interacţiunea variabilelor ecologice,
tehnologice, de mediu şi demografice. Infrastructura modelează structura
şi suprastructura;

– Structura se referă la structuri economice (organizare socială, rudenie,
diviziunea muncii) şi la structuri de putere (instituţii politice, ierarhii sociale);

– Suprastructura constă în sectoarele ideologice şi simbolice ale culturii;
orientările religioase, filosofice, intelectuale şi artistice. (Wikipedia, 2014)

Fiecare sistem sociocultural depinde de ecosistemul din care face parte.
Dacă un sistem sociocultural funcţionează într-un mod care degradează în
mod constant capacitatea de suport a ecosistemului, atunci degradarea va
duce în final la colapsul sistemului sociocultural. O cultură este formată din
valori, atitudini şi comportamente învăţate, care sunt împărtăşite de membrii
unei societăţi. Cuvintele „societate” şi „cultură” sunt contopite pentru a forma
cuvântul „sociocultural”.
Sistem sociocultural este un termen întâlnit mai des în scrierile de
antropologie, cu precădere la specializarea în antropologie ecologică. La
începutul secolului XX, filosoful Rudolf Steiner a denumit această direcţie
de gândire antroposofie. Steiner a insistat asupra necesităţii de a folosi
cunoştinţele obţinute prin observaţie suprasensibilă în viaţa practică,
considerând lipsa legăturii între idealurile spirituale ale oamenilor şi
necesităţile materiale ale vieţii cotidiene a fi cauza declinului sociocultural.
Lucrarea Cursul de pedagogie curativă (Steiner, 1925) prefigurează
orientarea politică actuală privind edificarea unei societăţi bazate pe conceptul
de dezvoltare durabilă.

Revenind la modelul propus, punctul indicând finalităţile educaţiei, conform
modelului structural vectorial al curriculumului, propunem următoarea

formă generală:                                                     are corespondenţă cu elemen-

tele sistemului sociocultural. Asigurarea acestor conexiuni previne colapsul
sistemului sociocultural, care ar putea interveni în cazul unui comportament
antiecologic, vezi Fig. 4. Structura sistemului sociocultural este  privită ca o
construcţie proprie unei populaţii. De exemplu, dacă notăm cu un ab-
solvent oarecare, atunci putem scrie:        , unde mă-
rimea variabilă      reprezintă particularităţile psihosomatice ale absolventului
n, la momentul t, celelalte mărimi fiind notate conform definiţiilor anterioare.

În aceste condiţii, mulţimea absolvenţilor                                                     va

fi purtătoarea unui cumul de experienţe personale de învăţare inoculate sub
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curriculum, care se proiectează în sistemul sociocultural asigurând curentul
uman ascendent spre vârful piramidei din reprezentare, acolo unde sunt
situate structurile de conducere ale societăţii, pentru realizarea dezvoltării
durabile şi evitarea colapsului.
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6. Concluzii

1. Literatura de specialitate conţine mai multe reprezentări grafice ale
modelelor curriculare, unele explicitând ipostaza structurală, altele
ipostaza procesuală a curriculumului. Cea mai complexă reprezentare
grafică cunoscută la ora actuală este considerată modelul structural
pentagonal, însă nici această reprezentare nu convinge pe deplin,
devenind mai clară necesitatea unui model structural mai bine corelat cu
construcţiile mentale, deosebit de complexe, implicate în învăţarea
elevilor.

2. Pentru o mai bună explicare a aspectului structural al curriculumului a
fost propus un nou model, explicitat printr-o nouă reprezentare grafică,
modelul structural vectorial. Cu acest model spaţial considerăm că a
fost depăşit cadrul reprezentărilor plane, caracteristic didacticii
postmoderne (Stanciu, 2003). Consider că acest model reprezintă o
prefigurare a noii orientări, care conectează experienţele de învăţare ale
elevului din şcoală la experienţele din afara şcolii, dar şi elevii între ei.

Fig. 4. Proiecţia curriculumului în Sistemul sociocultural (Cujbă, 2014)



3. A doua contribuţie teoretică din acest articol este introducerea noţiunii
de pierderi curriculare, dintre care le-am nominalizat pe cele produse
prin efect persuasiv, care trebuie evidenţiate, ca atare, în modelele de
proiectare pedagogică, prezenţa lor în sistemul sociocultural fiind
confirmată de literatura de specialitate.

4. Trebuie subliniat marele avantaj al noului model structural vectorial al
curriculumului şi anume acela de a reprezenta persoana educată în
mod individual, prin coordonatele sale educaţional-temporale, dar şi la
nivel de grup prin considerarea mulţimilor, create prin însumarea punctelor
ce reprezintă cazurile individuale.

5. Noul model structural vectorial al curriculumului deschide unele
perspective:
– navigarea printre paradigmele curriculumului, având puncte de reper

bine fixate;
– simularea pe computer a rezultatelor proiectării pedagogice,

verificându-se astfel gradul lor de predictibilitate.
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Rezumat
Articolul vizează prezentarea viziunii şi a principalelor recomandări cu privire
la rolul şi implementarea educaţiei culturale şi artistice propuse în cadrul
documentelor de politică formulate sub egida UNESCO şi a Uniunii Europene.
Aspectele cu privire la educaţia artistică asupra cărora ne vom focaliza atenţia
în prezentarea noastră sunt următoarele: rolul atribuit şi obiectivele urmărite,
conceptualizarea, implementarea, formarea profesională a cadrelor didactice
şi a artiştilor, cercetarea şi evaluarea, diseminarea rezultatelor şi a bunelor
practici.
Cuvinte-cheie: educaţie artistică, politici educaţionale, conceptualizare,
formare profesională, cercetare.
Abstract
The article aims to present the vision and the main recommendations
regarding the role and implementation of arts education in policy documents
of UNESCO and the European Union. We focus the following issues: role
and main objectives, conceptual framework, implementation, training of
teachers and artists, research and assessment, dissemination of results
and best practices.
Keywords: arts education, educational policies, conceptual framework,
training, research.

Precizări privind terminologia şi abrevierile folosite
În cadrul articolului vor apărea mai multe forme de exprimare a conceptului
de educaţie artistică, şi anume: „educaţie artistică”, „educaţie culturală” şi
„educaţie artistică şi culturală”. În ceea ce priveşte înţelesul atribuit, diferenţa
între aceşti termeni este redusă. Ea constă în punerea unui mai mare accent
pe dimensiunea culturală a rolului atribuit, în sensul de folosire a educaţiei
artistice în vederea facilitării şi promovării următoarelor aspecte:
conştientizare, exprimare şi comunicare culturală, astfel încât să fie uşurate
acceptarea, înţelegerea şi cooperarea inter-culturală dintre persoane,
comunităţi etc. Artele rămân elementul de bază, ele furnizând suportul

PROPUNERI PRIVIND IMPLEMENTAREA EDUCAŢIEI
ARTISTICE EXPRIMATE ÎN DOCUMENTE DE POLITICĂ ALE

UNESCO ŞI UE
CS. Voinea Lucian*
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expresiv şi emoţional al punerii în practică a celor două tipuri de educaţie
menţionate anterior.
Pentru a reduce lungimea textului şi pentru a evita repetarea supărătoare a
unor expresii-cheie, am folosit următoarele abrevieri în cadrul articolului de
faţă: educaţie artistică – EA; educaţie culturală – EC; educaţie artistică şi
culturală – EAC; foaie de parcurs privind educaţia artistică (Document de
politică UNESCO, 2006) – FPEA.

1. Introducere

Ce este educaţia artistică şi care este utilitatea ei?
Expresia „educaţie artistică” se referă la acea concepţie a educaţiei care
utilizează arta (teatru, muzică, pictură, desen, dans, film, fotografie etc.) şi
cultura (patrimoniu, meşteşuguri etc.) în vederea facilitării atingerii
următoarelor principale obiective: dezvoltarea personală (creşterea stimei
de sine, a încrederii în propria persoană, comunicarea şi relaţionarea,
afirmarea personală, îmbogăţirea expresivităţii), creativitatea, inovarea,
comunicarea şi cooperarea interculturală, înţelegerea şi aprecierea artei şi
culturii, stimularea producerii de opere artistice/ culturale (definirea EA este
personală şi se bazează în special pe informaţiile furnizate în aceste rapoarte:
Educaţia artistică şi culturală în şcoala europeană, 2009; Tot viitorul nostru:
creativitate, cultură şi educaţie, 1999). Folosirea celor două domenii – arta
şi cultura – se face prin mai multe modalităţi: prin discipline artistice şi/ sau
culturale (desen, muzică, dans, educaţia pentru patrimoniu etc.), prin folosirea
unor metode, tehnici, abordări (care pun accent pe: explorare, folosirea de
perspective multiple în abordarea unui subiect/ a unei sarcini, exprimarea
punctului de vedere personal şi comunicarea lui celorlalţi, exprimarea
emoţională şi culturală/ artistică etc.) care ţin de aceste domenii pentru
facilitarea şi aprofundarea înţelegerii în cadrul diferitelor discipline (inclusiv
a celor non-artistice/ culturale, precum matematică, fizică, limbi etc.) şi/ sau
prin inserarea unor dimensiuni ale acestora în curricula disciplinelor non-
artistice/ culturale.

Care este viziunea asupra EA şi care sunt principalele propuneri privind
implementarea acesteia formulate la nivel internaţional şi european?
Având în vedere obiectivele menţionate în introducere, ne-a interesat să
vedem care este situaţia la nivel internaţional şi european în domeniul
propunerilor de politici privind acest tip de educaţie. Ne vom opri atenţia
asupra documentelor de politică emise sub egida UNESCO şi a Uniunii
Europene. Documentele avute în vedere sunt: Foaia de parcurs privind
educaţia artistică (UNESCO, Lisabona, 2006), Agenda Seoul. Ţinte pentru
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dezvoltarea educaţiei artistice (UNESCO, Seoul, 2010), Recomandarea nr.
1884 (2009) a Ansamblului Parlamentar al Consiliului Europei – Educaţia
culturală: promovarea culturii, a creativităţii şi a înţelegerii interculturale prin
educaţie, Rezoluţia Parlamentului European din 24 martie 2009 privind
studiile în domeniul artei în Uniunea Europeană şi Raportul final al Grupului
de lucru pentru dezvoltarea sinergiilor cu educaţia, în special cu educaţia
artistică (UE, iunie 2010).

Aspectele tratate în cadrul acestor documente se subsumează următoarei
tematici privind educaţia artistică: rolul atribuit, obiectivele urmărite,
conceptualizarea, implementarea (inclusiv obstacolele întâmpinate),
conţinutul, abordările pedagogice, metodele de furnizare şi evaluare,
formarea profesională a actorilor implicaţi, asigurarea accesibilităţii,
asigurarea calităţii conceperii şi furnizării, stimularea parteneriatelor, a
mobilităţii şi a schimbului de experienţă, cercetarea, cu accent pe evaluarea
impactului şi a rezultatelor produse de acest tip de educaţie, diseminarea
rezultatelor şi a bunelor practici.

Date fiind varietatea şi multitudinea aspectelor abordate în cadrul acestor
documente, am considerat util ca, în cadrul articolului de faţă, să ne
concentrăm atenţia în special asupra următoarelor chestiuni: rolul atribuit şi
obiectivele urmărite, conceptualizarea, implementarea, formarea
profesională a cadrelor didactice şi a artiştilor, cercetarea şi evaluarea,
diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici. Alegerea noastră este una de
natură pragmatică – evidenţierea importanţei, a conceperii şi implementării
EA şi susţinerea dezvoltării ei prin formare profesională, cercetare în domeniu
şi diseminare de bune practici – având în vedere că, în România, domeniul
educaţiei artistice este la începuturile sale şi nici nu dispune de vreo strategie
sau politică de implementare.

2. Viziunea UNESCO

Sub egida UNESCO, au avut loc două conferinţe internaţionale privind
educaţia artistică, prima fiind cea din 2006 (Lisabona, Portugalia), a doua în
2010 (Seoul, Korea). Rezultatul primei conferinţe l-a constituit Foaia de
parcurs privind educaţia artistică (Road Map for arts education), iar al celei
de a doua fost Agenda Seoul. Ţinte pentru dezvoltarea educaţiei artistice
(Seoul Agenda. Goals for the development of arts education).

2.1. Foaia de parcurs privind educaţia artistică
Foaia de parcurs privind EA este un document conceput în urma dezbaterilor
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din timpul şi de după terminarea Conferinţei Mondiale privind Educaţia
Artistică – Crearea capacităţilor creative pentru secolul XXI, care s-a
desfăşurat la Lisabona în perioada 6-9 martie 2006.

Aspectele privind EA discutate în cadrul documentului sunt: obiective
(susţinerea dreptului la educaţie şi la participare culturală; dezvoltarea
capabilităţilor individuale; îmbunătăţirea calităţii educaţiei; promovarea
exprimării diversităţii culturale), conceptualizare (domenii artistice, abordări
şi dimensiuni/ abordări pedagogice ale educaţiei artistice), strategii pentru
implementarea EA în mediile de învăţare formale şi nonformale (educarea
profesorilor şi artiştilor şi dezvoltarea de parteneriate şi schimburi de
experienţă între instituţii şi între persoane), cercetare în domeniu şi
diseminarea rezultatelor acesteia. Documentul propune, în vederea
transpunerii în practică a acestor aspecte, o serie de recomandări adresate
unei diversităţi de actori personali şi instituţionali: cadre didactice, părinţi,
artişti, directori de şcoli şi de instituţii de formare profesională, decidenţi
politici, Ministere, ONG-uri, UNESCO etc. FPEA prezintă, în anexă, un set
de bune practici în domeniu, acestea având un rol ilustrativ pentru
implementarea EA.

Asumând rezultatele cercetărilor privind perceperea, aprecierea şi
înţelegerea operelor artistice/ culturale, documentul statuează necesitatea
prezenţei obligatorii a educaţiei artistice în cadrul programelor educaţionale
(p. 4). Pentru a putea fi eficientă şi calitativă, această educaţie trebuie să
pornească de timpuriu şi să folosească un amestec variat de experienţe şi
contacte cu operele artistice şi culturale; contactul – cu operele de artă şi
elementele de cultură – trebuie să fie facilitat de persoane abilitate în domeniu,
un rol deosebit avându-l atragerea în acest proces a artiştilor şi a
profesioniştilor din domeniul culturii. Principalele modalităţi pedagogice
de realizare a educaţiei artistice propuse de FPEA sunt: studierea operelor
de artă (din punct de vedere al tehnicilor de realizare, al compoziţiei, al
legăturii cu contextul social şi istoric al momentului producerii, al poziţionării
în rândul creaţiilor din perioada respectivă etc.), lectura şi participarea la
evenimente cultural-artistice (expoziţii, concerte, spectacole, proiecţii) şi
angajarea/ implicarea în activităţi artistice.

Un aspect deosebit de important subliniat în cadrul documentului este cel al
rolului dezvoltării emoţionale a indivizilor prin educaţie, în special prin
cea artistică. Conform rezultatelor cercetărilor efectuate de Antonio Damasio
(profesor în domeniul neuroştiinţei), emoţiile joacă un rol extrem de important

52 ABORDĂRI TEORETICE



în procesul de luare a deciziilor, constituie un vector generator al acţiunii şi
stau la baza reflectării asupra aprecierii/ evaluării evenimentelor/ persoanelor
cu care individul ia contact. În lipsa implicării emoţionale, indivizii ar lua decizii
şi/ sau ar acţiona exclusiv raţional, ceea ce ar conduce la un dezechilibru al
comportamentului moral. Damasio sugerează că EA are, prin facilitarea
dezvoltării emoţionale, un rol foarte important în realizarea echilibrului între
dezvoltarea cognitivă/ raţională şi cea emoţională, putând, astfel, contribui
la o cultură a păcii  (p. 5).

Lista domeniilor artistice avute în vedere pentru implementarea EA
cuprinde: dans, dramă, muzică, literatură, poezie, meşteşuguri, design, arte
digitale, povestire, patrimoniu, arte vizuale şi film, media şi fotografie.
Documentul are în vedere două abordări privind implementarea artelor în
educaţie şi anume: educaţia artistică (arts education) şi artele în educaţie
(arts in education). Abordarea de tip educaţia artistică poate fi derulată prin
două modalităţi (care pot fi implementate concomitent): „1. artele pot fi livrate
ca subiecte de studiu individuale, prin predarea diferitelor discipline artistice,
dezvoltând elevilor abilităţile artistice, sensibilitatea şi înţelegerea artelor şi
2. artele pot fi văzute ca o metodă de predare şi învăţare în cadrul căreia
dimensiunile culturală şi artistică sunt incluse în toate subiectele
curriculumului” (p. 8). Abordarea de tip artele în educaţie „foloseşte artele
(şi practicile, şi tradiţiile culturale asociate acestora) ca mijloc/ modalitate
pentru predarea unor subiecte generale şi ca o modalitate de aprofundare a
înţelegerii acestor subiecte; de exemplu, folosind culorile, formele şi obiectele
derivate din artele vizuale şi arhitectură pentru a preda subiecte precum
fizica, biologia, geometria; sau introducând drama sau muzica ca metodă
pentru predarea limbilor” (p. 8).

FPEA alocă un spaţiu consistent cercetării privind implementarea artelor
în educaţie, cu focalizare îndeosebi pe eficienţa/ utilitatea acesteia.
Principalele aspecte care ar trebui avute în vedere pentru edificarea unei
cercetări în domeniul implementării educaţiei artistice ar fi: a) stabilirea unei
agende de cercetare (tematica cercetării/ aspectele de investigat); b) crearea
unei colaborări interdisciplinare în ceea ce priveşte metodologia cercetării
în domeniu; c) stabilirea unor parteneriate de cercetare şi a unor instituţii
(universităţi, observatoare, institute de cercetare); d) atragerea de finanţare.
Dintre ariile tematice ale cercetării în acest domeniu – propuse în cadrul
documentului prezentat – amintim: relaţia dintre EA şi creativitate, respectiv
inovare; relaţia dintre EA şi abilităţi sociale şi/ sau cetăţenia activă/
democratică; evidenţierea impactului EA la nivel personal, social, cultural;
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modalităţi de predare a EA şi de evaluare a rezultatelor învăţării; integrarea
curriculară a artelor în educaţie; dezvoltarea şi folosirea standardelor de
formare profesională pentru profesori; influenţa industriilor culturale
(televiziune, film) asupra acestui tip de educaţie; eficacitatea politicilor privind
EA etc.

Documentul face şi o trecere în revistă a principalelor obstacole întâmpinate
în procesul de implementare a EA: politicile educaţionale din multe ţări
acordă o mică valoare EA, fapt care se reflectă în situaţia de izolare şi
devalorizare a acestei arii; sistemul cultural este adesea disociat de cel
educaţional, ele având agende separate, fără legătură între ele; programele
de formare în domeniul educaţiei artistice sunt insuficiente, iar programele
generale de educaţie a profesorilor nu promovează în mod adecvat rolul
artelor în cadrul proceselor de predare şi învăţare; recunoaştere insuficientă
a rolului participării artiştilor în implementarea EA; cercetarea şi
sistematizarea insuficientă a practicilor din domeniul EA, în ciuda diversităţii
acestora; insuficienţa sau chiar inexistenţa bugetelor alocate EA.

Principalele propuneri adresate instituţiilor (Ministere, UNESCO, ONG-
uri etc.) şi persoanelor (profesori, părinţi, artişti, directori de şcoli şi de instituţii
cu rol educaţional, decidenţi politici) în vederea sistematizării implementării
EA vizează următoarele direcţii de acţiune: conştientizare, recunoaştere şi
promovare a rolului acesteia; dezvoltarea cooperării/ parteneriatelor în
vederea susţinerii, promovării, implementării şi diseminării rezultatelor;
iniţierea, evaluarea şi împărtăşirea de bune practici în domeniu;  dezvoltarea
de politici şi programe în vederea implementării şi evaluării impactului
acesteia; formarea profesorilor şi a artiştilor implicaţi în derularea educaţiei
artistice; susţinerea şi dezvoltarea cercetării privind educaţia artistică şi
promovarea rezultatelor acesteia; susţinerea financiară şi politică a măsurilor
de implementare; asigurarea resurselor materiale (spaţii de lucru, material
didactic, suporturi de formare profesională etc.) necesare implementării;
racordarea conţinutului la cultura existentă la nivel local (păstrând echilibrul
cu valorile altor culturi); atragerea operatorilor culturali în promovarea şi
implementarea EA.

Cu referire directă la formarea profesională a cadrelor didactice şi a
artiştilor, documentul face o serie de recomandări, dintre care selectăm
următoarele: a) facilitarea formării cadrelor didactice (mai ales a celor care
predau discipline non-artistice şi a celor din învăţământul primar) în domeniile
teoriei şi practicii educaţiei artistice; b) facilitarea formării cadrelor didactice
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(mai ales a celor care predau discipline non-artistice şi a celor din
învăţământul primar), atât în vederea aprecierii, înţelegerii, evaluării şi creării
de opere artistice, cât şi în cooperarea cu artiştii (comunicare, limbaj comun,
perceperea diferenţelor, asigurarea complementarităţii punctelor de vedere
– de exemplu, pedagogic şi artistic; c) dezvoltarea de metodologii pentru
predarea (inclusiv interdisciplinară) disciplinelor artistice şi pentru predarea
prin arte; d) încurajarea participării artiştilor, a persoanelor purtătoare de
tradiţie („tradition bearers”) şi a celor care promovează cultura la nivelul
învăţământului primar şi gimnazial în vederea îmbogăţirii folosirii creative
de către elevi a diferitelor forme de exprimare artistică; e) formarea
profesională a artiştilor în vederea abilitării pedagogice şi a dezvoltării
cooperării şi comunicării cu actorii şcolari; f) încurajarea creării de programe
de cercetare şi de educare permanentă pentru persoanele care activează
în domeniul educaţiei artistice (artişti, cadre didactice, directori, formatori,
cercetători etc.); g) formarea cadrelor didactice şi a artiştilor şi profesioniştilor
culturali în vederea dezvoltării curriculare şi a folosirii unor modalităţi de
evaluare adecvate noii abordări; h) încurajarea creării de texte, materiale,
metodologii şi ghiduri în domeniul educaţiei artistice; încurajarea încorporării
TIC în programele de formare a cadrelor didactice, atât în cadrul educaţiei
formale, cât şi a celei nonformale, ca mijloace pentru facilitarea creării,
exprimării artistice, a reflecţiei şi gândirii critice.

2.2. Agenda Seoul. Ţinte pentru dezvoltarea educaţiei artistice
Agenda Seoul a urmărit lărgirea şi concretizarea propunerilor formulate în
2006 în cadrul Conferinţei UNESCO de la Lisabona. Documentul a fost
astfel gândit încât să răspundă cu prioritate următoarelor chestiuni: „pace,
diversitate culturală şi înţelegere interculturală, cât şi nevoia de forţă de
muncă adaptată şi creativă în contextul economiilor post-industriale” (p. 2).
Convingerea care a stat la baza propunerilor formulate în cadrul Agendei
Seoul este aceea că educaţia artistică joacă un rol important în procesul de
transformare a sistemelor educaţionale în direcţia satisfacerii nevoilor celor
care învaţă şi a adaptării la cerinţele unei societăţi caracterizate de profunde
schimbări/ dezvoltări tehnologice şi de diferenţe/ inegalităţi sociale şi culturale.

Principalele obiective stabilite prin acest document sunt: asigurarea
accesibilităţii EA; asigurarea calităţii conceperii şi livrării EA; aplicarea
principiilor şi practicilor EA în vederea soluţionării provocărilor sociale şi
culturale actuale (integrare, cooperare, comunicare, înţelegere, acceptare,
exprimare etc.).
Strategiile propuse în vederea asigurării accesibilităţii EA sunt:
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 afirmarea EA ca fundament pentru o dezvoltare echilibrată din punct de
vedere creativ, cognitiv, emoţional, estetic şi social a copiilor, tinerilor şi a
celor care învaţă pe tot parcursul vieţii;

 facilitarea transformării constructive (introducerea în cadrul disciplinelor
non-artistice a dimensiunii culturale şi artistice; facilitarea unei culturi
creative în rândul profesorilor şi directorilor prin intermediul educaţiei
artistice; introducerea, prin educaţia artistică, a unor pedagogii inovative
şi a unor abordări curriculare creative care să stimuleze şi implice o
diversitate tot mai mare de persoane care învaţă) a sistemelor şi
structurilor educaţionale prin EA;

 stabilirea de sisteme de învăţare permanentă şi intergeneraţională
(multiplicarea şi diversificarea locaţiilor şi a formelor de învăţare pentru a
creşte oportunitatea participării pentru cât mai multe persoane provenite
din zone/ contexte socioeconomice şi culturale diferite şi facilitarea
învăţării intergeneraţionale în vederea înţelegerii între generaţii şi a
transferului de arte tradiţionale) în, despre şi prin EA;

 dezvoltarea capacităţilor pentru dezvoltarea de politici, advocacy şi
gestionarea EA (reţele de comunicare, cooperare şi schimb de practici;
conştientizarea aportului educaţiei artistice; implicarea reprezentanţilor
grupurilor dezavantajate/ marginalizate în formularea de politici).

În ceea ce priveşte calitatea EA, strategiile propuse vizează: dezvoltarea
de standarde înalte pentru EA, în acord cu nevoile, infrastructura şi contextul
cultural de la nivel local (asigurarea de resurse şi facilităţi; recunoaşterea
formală a calificărilor pentru profesorii şi facilitatorii comunitari din domeniul
EA); asigurarea formării profesionale în domeniul EA pentru educatori, artişti
şi comunităţi locale (mentorat, supervizare, reconfigurarea formării iniţiale
şi continue în vederea integrării EA); stimularea cooperării şi schimbului de
experienţă dintre cercetare, teorie şi practică în domeniul EA; facilitarea
colaborării dintre educatori şi artişti în cadrul programelor derulate în şcoli şi
în afara acestora (în ceea ce priveşte dezvoltarea de curriculum, furnizarea
de programe EA şi implicarea părinţilor şi a celorlalţi membri ai comunităţii
în derularea de proiecte EA); iniţierea de parteneriate EA între diverşii actori-
cheie (instituţii decizionale, furnizori de formare, organizaţii ale societăţii civile,
universităţi, entităţi private, asociaţii profesionale) şi între diferite sectoare
de activitate (educaţie, cultură, arte, industrie, comunicare, sănătate).

Pentru soluţionarea provocărilor sociale şi culturale actuale, documentul
prevede următoarele strategii: aplicarea EA în vederea întăririi capacităţii
creative şi inovative a societăţii; recunoaşterea şi dezvoltarea aportului la
starea de bine social şi cultural a EA (cu referire la impactul pozitiv al folosirii
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EA: valoarea sa terapeutică şi recuperatorie în situaţii de stress/ conflict/
dezastru, dezvoltarea şi păstrarea identităţii concomitent cu promovarea
dialogului intercultural, stimularea implicării celor care învaţă şi reducerea
abandonului şcolar); susţinerea şi întărirea rolului EA în promovarea
responsabilităţii şi coeziunii sociale, a diversităţii culturale şi a dialogului
intercultural; facilitarea capacităţii de reacţie la marile provocări globale,
precum asigurarea păcii şi a sustenabilităţii (mediu înconjurător, dezvoltare
sustenabilă, migraţie, conflicte sociale etc.) prin EA.

Având în vedere obiectivele atribuite EA în cadrul celor două documente
prezentate, putem concluziona că accentul se pune pe: dezvoltarea
individuală – în sensul de asigurare (prin EA) a educaţiei şi participării
culturale, a dezvoltării personale, a adaptării creative –, pe promovarea păcii,
a diversităţii culturale şi a înţelegerii interculturale.

3. Viziunea UE

Prezentăm, în continuare, principalele propuneri cuprinse în cadrul celor
trei documente elaborate sub egida UE. Obiectivele asociate implementării
EA sunt: promovarea culturii, creativităţii, înţelegerii interculturale, coeziunii
sociale, dezvoltarea personală, facilitarea receptării şi producerii de creaţii
culturale/ artistice, promovarea creativităţii şi antreprenoriatului, cât şi
adaptarea indivizilor la cerinţele pieţei muncii (sub impactul globalizării şi al
dezvoltării tehnologice). Vorbind în termeni de competenţe în vederea formării
prin EA, se poate observa că accentul se pune pe trei dintre cele opt stabilite
prin Recomandarea EC nr. 962/2006 privind competenţele cheie pentru
învăţarea permanentă: sociale şi civice, iniţiativă şi antreprenoriat, exprimare
şi conştientizare culturală; totodată, prin asigurarea caracterului
transdisciplinar al implementării EA, este vizată şi dezvoltarea celorlalte cinci
competenţe-cheie.

3.1. Recomandarea nr. 1884 (2009) a Ansamblului Parlamentar al
Consiliului Europei – Educaţia culturală: promovarea culturii, a
creativităţii şi a înţelegerii interculturale prin educaţie
(Cultural education: the promotion of culture, creativity and intercultural
understanding through education)
În cadrul acestui document, la punctul 3, se precizează următoarele:
„Educaţia culturală, care reprezintă învăţarea şi practicarea artelor, precum
şi învăţarea prin arte folosind mijloace pedagogice transversale, ar trebui,
de asemenea, să fie înţeleasă în sensul de folosire a artelor pentru
promovarea obiectivelor culturale şi sociale, în mod particular respectul
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reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de ceilalţi, aprecierea diversităţii, munca
în echipă şi alte competenţe sociale, precum şi creativitatea, dezvoltarea
personală şi abilitatea de a inova”. Pe lângă obiectivele deja menţionate,
educaţiei culturale îi sunt atribuite în cadrul documentului şi alte importante
roluri: rezolvarea provocărilor cotidiene, autoexprimarea, dezvoltarea
capacităţii de învăţare permanentă.

Recomandarea propune ministerelor Educaţiei, Culturii şi Comunicaţiilor din
ţările membre şi observatoare să adopte o serie de măsuri în vederea
realizării următoarelor deziderate cu privire la implementarea EC (pct.
14): stabilirea de strategii naţionale privind EC în şcoală şi crearea de punţi
cu cea informală şi cea permanentă; promovarea obligativităţii EC în şcoală,
predată de profesori de artă calificaţi şi de artişti şi asigurarea formării
profesionale necesare acestora; facilitarea accesului la EC în cazul tinerilor
proveniţi din medii/ familii dezavantajate, minoritare şi migrante, cât şi în al
celor proveniţi din regiuni dezavantajate cultural; promovarea integrării şi
coeziunii sociale prin EC; promovarea diversităţii în cultură, a respectului şi
toleranţei faţă de alte culturi; dezvoltarea la nivel naţional a unei evaluări
adecvate a EC, inclusiv a competenţelor sociale facilitate de aceasta
(asigurându-se, astfel, o contribuţie complementară la studiile care
monitorizează rezultatele educaţiei, prin extinderea investigării asupra unor
noi aspecte, precum: conştientizarea civică, creativitatea şi EC).

3.2. Rezoluţia Parlamentului European din 24 martie 2009 privind
studiile în domeniul artei în Uniunea Europeană (2008/2226(INI))
În martie 2009, Parlamentul European a introdus o rezoluţie privind studiile
artistice în Uniunea Europeană. Ideile care au stat la baza propunerilor
formulate în cadrul rezoluţiei subliniază aportul EA în privinţa atingerii unor
deziderate de referinţă la nivel european, precum: „dezvoltarea liberei voinţe,
a sensibilităţii şi deschiderii către ceilalţi”; egalitatea de şanse şi
democratizarea accesului la cultură; asigurarea bazei fomării profesionale
în domeniul artelor; promovarea creativităţii; „păstrarea identităţii şi
promovarea unei înţelegeri interculturale şi interconfesionale”; facilitarea
adaptabilităţii, flexibilităţii, inovaţiei şi comunicării „între persoane la locul de
muncă”; asigurarea de „abilităţi antreprenoriale şi cunoştinţe de economie,
precum şi competenţe în diverse domenii de activitate relevante pentru arta
contemporană.”

Recomandările cheie cu privire la organizarea şi derularea studiilor
artistice urmăresc transpunerea în practică a următoarelor obiective:
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obligativitatea EA la toate nivelurile şcolare; integrarea creativităţii ca obiectiv
explicit al procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii; folosirea tehnologiilor
de informare şi comunicare în predarea EA; predarea istoriei artei prin
implicarea artiştilor şi prin realizarea de vizite la site-uri culturale; încurajarea
mobilităţii studenţilor, profesorilor, profesioniştilor din domeniul artei şi a
schimbului de bune practici din domeniul artelor la nivelul Uniunii Europene;
realizarea EA astfel încât să se realizeze un echilibru între studiul teoretic şi
iniţierea practică; stimularea şi dezvoltarea educaţiei civice; stabilirea de
strategii pentru promovarea politicilor privind EA şi formarea cadrelor didactice
specializate în acest domeniu; stabilirea de competenţe specifice pentru
predarea EA. În termeni de evaluare a rolului EA, rezoluţia a propus
realizarea de studii care să permită: evidenţierea impactului socioeconomic
al politicilor privind EA; evidenţierea facilitării inovării sociale şi economice,
cât şi în cea a integrării sociale şi culturale; analiza impactului EA asupra
competenţelor elevilor şi studenţilor.

3.3. Raportul final al Grupului de lucru pentru dezvoltarea sinergiilor
cu educaţia, în special cu educaţia artistică
În cadrul Agendei Europene pentru Cultură (prin Planul de lucru al Consiliului
pentru cultură pe perioada 2008-2010), a fost constituit Grupul de lucru
pentru dezvoltarea sinergiilor cu educaţia, în special cu educaţia
artistică. Acesta a elaborat Raportul final, editat de Jean-Marc Lauret şi
François Marie, în iunie 2010, care se focalizează pe următoarele aspecte
ale educaţiei artistice şi culturale: a) cadrul conceptual – obiective,
aptitudini şi abilităţi dezvoltate, abordări, asigurarea implementării acesteia
în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii; b) conţinutul – transdisciplinaritate
în implementarea sa, educaţia pentru patrimoniu, alfabetizare media; c) rolul
instituţiilor culturale, al artiştilor şi al operatorilor culturali – identificarea
motivaţiilor şi obiectivelor partenerilor, împărţirea şi asumarea respon-
sabilităţilor, investirea în continuitatea parteneriatelor, facilitarea partene-
riatelor între diferite niveluri de acţiune/ decizionale, evaluarea parteneriatelor;
d) formarea profesională a cadrelor didactice, a artiştilor şi a altor profesionişti
ai culturii – formare iniţială şi continuă, cooperare între artişti şi cadre
didactice, dezvoltare curriculară, evidenţierea nevoilor şi modalităţilor de
formare, diseminarea rezultatelor cercetărilor privind proiectele derulate,
dezvoltarea mobilităţii, a schimburilor de experienţă şi a reţelelor profesionale;
e) evaluarea programelor de EA – finanţare, stabilirea criteriilor de evaluare
şi a aspectelor evaluate, evaluarea politicilor şi programelor naţionale,
evidenţierea clară a efectelor/ rezultatelor, crearea unui Observator EA la
nivel european. Documentul prezintă şi o serie de bune practici – proiecte
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deja implementate la nivel european – menite să ilustreze şi să ofere mai
multe propuneri concrete pentru clarificarea şi transpunerea în practică a
aspectelor EA prezentate anterior.

Raportul subliniază că principalele aptitudini şi competenţe facilitate şi
dezvoltate de EAC sunt: explorarea unei situaţii/ sarcini date şi prezentarea
către ceilalţi a propriului punct de vedere/ soluţiei(ilor), cu accent pe existenţa
mai multor răspunsuri corecte posibile; apelul la planificare şi anticipare şi
la folosirea imaginaţiei; stimularea încrederii în sine şi a capacităţii de
exprimare personală; stimularea originalităţii, a căutării şi împărtăşirii
propriului răspuns/ punct de vedere; focalizarea pe/ şi întărirea creativităţii
şi a abilităţilor de comunicare ale copiilor; stimularea efortului, a perseverării
şi a rezistenţei la frustrare; înţelegerea faptului că practica artistică necesită
efort constant şi concentrare, dincolo de libertatea de exprimare pe care o
permite; facilitarea sporirii contactului personal cu ceilalţi, a deschiderii
personale şi a comunicării experienţei personale; încurajarea respectului şi
a înţelegerii diversităţii culturale, concomitent cu racordarea la energia vitală
a propriei tradiţii/ culturi.

În viziunea grupului de lucru, EAC este organizată sub forma a trei modalităţi
(complementare şi interdependente), anume: relaţia directă cu operele
de artă, realizată prin participarea la spectacole, concerte, expoziţii, lectorate
(reading); abordarea analitică, cognitivă a operelor de artă (precum
studierea istoriei artei sau conectarea înţelegerii operelor de artă cu alte
domenii ale cunoaşterii); introducerea/ iniţierea în practici artistice
(familiarizarea cu procesele de creare a operelor artistice) în contexte
adecvate. Această abordare necesită îmbinarea dezvoltării emoţionale şi
cognitive a celor care învaţă, în vederea unei reale asimilări a conţinutului
învăţării (adaptat nevoilor personale, stimulativ pentru dezvoltarea personală,
bogat în stimulente pentru îmbogăţire emoţională, expresivă şi cognitivă).

În termeni de formare profesională a actorilor implicaţi în EA, se
recomandă susţinerea formării iniţiale şi continue prin focalizarea pe
următoarele chestiuni: capacitatea de implementare a EA de o manieră
calitativă; implicarea artiştilor în şcoli (proiecte culturale, schimb de experienţă
etc.) şi dincolo de curricula EA; implicarea artiştilor în proiecte împreună cu
profesorii de discipline artistice, în vederea dezvoltării de noi metodologii de
învăţare pentru educaţia formală şi nonformală; considerarea culturii,
creativităţii şi artelor ca fundamente ale dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice. Pentru a fi implementate adecvat aceste recomandări, se subliniază
importanţa realizării a două deziderate şi anume: dezvoltarea curriculei de
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EA în vederea îmbunătăţirii curriculei generale şi întărirea cooperării dintre
ministerele educaţiei şi culturii (eventual şi alte ministere care pot juca un rol în
domeniul EA) prin politici, programe şi proiecte comune (Recomandarea 12).

În ceea ce priveşte evaluarea EA, documentul recomandă introducerea de
astfel de programe în cadrul politicilor naţionale. Cu privire la evaluarea
achiziţiilor şi rezultatelor învăţării elevilor, următoarele aspecte sunt
considerate prioritare: dezvoltarea competenţelor artistice; capacitatea de a
aborda noi experienţe culturale; creşterea încrederii în propria persoană şi
a stimei de sine; atitudini schimbate; dezvoltarea creativităţii, a conştientizării
culturale, a comunicării; capacitatea de a transfera competenţele achiziţionate
în domeniul şcolar şi în afara acestuia; stimularea colaborării; contribuţia la
formarea şi dezvoltarea identităţii personale. Pentru a fi considerate ca fiind
de succes, programele şi politicile trebuie să includă evaluarea şi dovedirea
realizării următoarelor deziderate aferente EA: parteneriate funcţionale între
şcoli şi instituţii culturale, artişti, profesionişti culturali etc.; planificare
împărtăşită şi colaborativă; practici reflective şi evaluative; accesibilitate;
utilizare de contexte locale; oferire de oportunităţi de prezentare şi/ sau
publicare; dezvoltare profesională etc. (Recomandarea 14).

4. Concluzii

După cum s-a putut observa din prezentarea noastră, principalele rezultate
scontate prin implementarea EA sunt: a) dezvoltare personală (auto-
exprimare, inovare, creativitate, competenţe sociale, rezolvarea provocărilor
cotidiene, spirit critic, autoanaliză, simţ estetic, încredere în propria persoană
etc.); b) integrare şi coeziune socială (respectarea diversităţii, cunoaşterea
propriei culturi şi a altora, conştientizare şi exprimare culturală); c) inovaţie/
dezvoltare economică (creativitate, inovare, antreprenoriat, flexibilitate şi
adaptabilitate); d) formare de audienţe culturale/ artistice şi/ sau de creatori
în aceste domenii (receptare, cunoaştere, sensibilitate faţă de creaţii, formare
spirit critic, iniţiere în producerea de opere culturale/ artistice).

Având în vedere rezultatele de care s-a ţinut cont prin implementarea EA
(menţionate în paragraful precedent), este evidentă anvergura procesului;
acest fapt atrage după sine necesitatea obţinerii de dovezi – privind
veridicitatea şi amploarea impactului EA asupra aspectelor personale şi
sociale vizate –, astfel încât să existe atât suport pentru convingerea
decidenţilor politici asupra importanţei EA, cât şi pentru continuarea,
aprofundarea şi extinderea cercetării în domeniu.
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Reamintim care sunt principalele arii tematice ale cercetării în acest domeniu:
relaţia dintre EA şi creativitate, respectiv inovare; relaţia dintre EA şi abilităţi
sociale (comunicare, cooperare, înţelegere, respect, exprimare personală
etc.); evidenţierea impactului EA la nivel personal, social, cultural (dezvoltare
personală, coeziune şi integrare socială etc.); modalităţi de predare a EA;
integrarea curriculară a artelor în educaţie; modalităţi de evaluare în cadrul
EA, influenţa industriilor culturale (televiziune, film) asupra acestui tip de
educaţie; formarea profesională (iniţială şi continuă) a actorilor implicaţi
(cadre didactice, artişti, profesionişti culturali); parteneriate în domeniu,
schimb de experienţă, diseminare şi valorificare bune practici; funda-
mentarea politicilor şi strategiilor în domeniu şi finanţarea necesară imple-
mentării etc.

Fiind vorba de un domeniu educaţional destul de recent şi care, pentru a fi
implementat de o manieră calitativă şi eficientă, necesită schimbări profunde
ale necesarului de formare al actorilor implicaţi, un accent deosebit se pune,
în cadrul documentelor prezentate, pe recomandările privind formarea
profesională a cadrelor didactice (atât de discipline artistice, cât şi non-
artistice) şi a artiştilor şi profesioniştilor culturali implicaţi în derularea
EA: dezvoltarea de material didactic; dezvoltarea curriculară în vederea
integrării artelor în educaţie; asigurarea coerenţei şi continuităţii între diferitele
contexte ale învăţării (formal, informal, nonformal) şi între diversele tipuri
ale acesteia (timpurie, obligatorie, permanentă etc.); integrarea TIC în
vederea facilitării creării, exprimării artistice, a reflecţiei şi gândirii critice;
dezvoltarea de parteneriate şi schimb de experienţă între actorii implicaţi;
formarea cadrelor didactice în domeniul teoriei şi practicii artistice; formarea
artiştilor în domeniul pedagogic; implicarea actorilor care implementează
EA în programe de cercetare şi de educaţie permanentă în domeniu. Un rol
deosebit revine, aşadar, asigurării complementarităţii funcţionale a relaţiei
practică artistică – formare/cultivare teoretică, astfel încât să li se poată
asigura elevilor premisele necesare pentru a intra în contact autentic cu arta
şi cultura în şcoală şi în afara acesteia, atât prin informarea teoretică, cât şi
prin iniţierea practică, facilitată de artişti şi profesionişti culturali; elementele
pedagogic şi artistic joacă un rol fundamental în acest proces, ele facilitând
fluxul de informaţii şi practici dintre elev şi actorii-formatori.
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Rezumat
În acest articol prezentăm una dintre cele mai interesante cărţi scrise înainte
de 1989: Cultura estetică şcolară (1967) de George Văideanu. Am încercat
să arătăm motivele care fac şi astăzi incitant acest text despre educaţie. Un
text care include pasiune pentru o cauză „minoră” (educaţia estetică), spirit
critic şi o concepţie pedagogică bine articulată.
Cuvinte-cheie: cultură estetică şcolară, pedagogie estetică, educaţie
estetică, estetică generală.
Abstract
This paper presents one of the most interesting books that were written
before  1989: namely Cultura estetică şcolară (School Aesthetic Culture)
published in 1967 by George Văideanu. We have tried to highlight the various
reasons for which the book is still a remarkable text about education even in
our day and age. This is a text that includes passion for a “minor” cause
(aesthetic education), critical thinking and an articulated pedagogical
conception.
Key words: school aesthetic culture, aesthetic pedagogy, aesthetic
education, aesthetics.

1. Ce stă la baza cărţii: o vastă experienţă şi experimente pedagogice

Cultura estetică şcolară, una dintre cele mai interesante cărţi despre educaţie
scrise înainte de 1989, a fost rodul a 15 ani de experienţă educaţională.
Totul a început în 1949 cu un cerc muzical-literar dintr-o şcoală rurală cu
internat, a continuat cu observarea sistematică a unor lecţii de literatură,
muzică, desen şi a activităţii cercurilor artistice şi a culminat cu ţinerea, timp
de mai mulţi ani, a unui seminar de pedagogie estetică la Universitatea din
Iaşi.

De-a lungul timpului, George Văideanu a lucrat experimental cu diferite gru-
puri de elevi de gimnaziu şi liceu. Între 1950-1953 a lucrat cu un mic grup de
eleve din clasele V-VII, activitatea de cercetare fiind axată pe stabilirea unei
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corelaţii între educaţia literară şi cea muzicală, precum şi pe folosirea muzicii
drept mijloc de îmbogăţire a vieţii interioare. Un experiment mai complex
s-a desfăşurat ulterior cu elevi de liceu (1955-1959), urmărindu-se, între
altele, valoarea transmiterii culturii muzicale şi literare pe baza unor noţiuni
de estetică generală. Câţiva elevi au fost urmăriţi şi după liceu.

Rezultatele prezentate în carte (la origine, o teză de doctorat) se bazează în
principal pe o amplă cercetare de teren derulată între 1960 şi 1965 (informaţii
colectate din caiete de lectură, impresii din excursii, interviuri, chestionare).

Cercetarea s-a centrat pe două clase, urmărite 3-4 ani, una până la absolvirea
şcolii generale, cealaltă până la terminarea liceului. Clasele au fost alese ca
urmare a interesului lor manifest pentru educaţia estetică.

Deplina adecvare la obiectul cercetării a utilizării metodei istorice şi a celei
comparative, limpezimea conceptuală şi consistenţa culturală a discursului
pedagogic sunt alte atuuri ale acestei lucrări uimitoare.

2. Concepte centrale

Ce l-a interesat îndeosebi pe George Văideanu a fost punerea problematicii
esteticului în formă pedagogică. Pedagogia estetică studiază „procesul
educaţiei pentru şi prin artă, înfăptuit în numele unei concepţii pedagogice
şi cu ajutorul unui sistem de mijloace şi metode, în primul rând prin şcoală,
dar şi prin formele culturale ale societăţii” (p. 13). În conformitate cu această
definiţie, rezultă că educaţia estetică nu se reduce la învăţământul artistic.
Miza acestei educaţii, în ciuda prejudecăţilor, este una majoră: cum ştiinţa
şi tehnica au luat un mare avânt, o comunicare mai intensă a tinerilor cu
arta ar putea contribui la „completarea şi înrâurirea” formaţiei acestora.
Educaţia estetică nu se contrapune celei ştiinţifice. În schimb, o educaţie
umanistă, călăuzită de valori autentice, nu este compatibilă cu mediocra şi
standardizata cultură de masă. Drumul este anevoios, dar direcţia unică:
„spre capodoperele artei culte” (reflex perenialist).

Fundamentele educaţiei estetice privesc cultura estetică şcolară. În sens
obiectiv, aceasta se constituie dintr-un „sistem de bunuri şi cunoştinţe artistice
de asimilat” (Al. Dima este cel care numise prin „bunuri estetice” „operele
de artă” din Estetica lui Tudor Vianu). Cultura estetică obiectivă se oglindeşte
în planuri şi programe de învăţământ, în manuale. În sens subiectiv, cultura
estetică este „rezultatul spiritual produs în individ de asimilarea culturii
obiective” (p. 16).
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Ca scop, cultura estetică şcolară vizează educaţia pentru artă. Ulterior, ca
mijloc, cultura estetică generează educaţia prin artă. Cele două moduri de
educaţie estetică trebuie să fie puternic interconectate între ele. Educaţia
pentru artă este şi o educaţie parţială prin artă, fiindcă presupune o complexă
pregătire intelectuală, afectivă, morală, în absenţa căreia educaţia prin artă
nu-şi poate realiza menirea.

Cercetarea întreprinsă de George Văideanu dovedeşte că între cele două
forme ale culturii estetice există mari decalaje. Ceea ce înseamnă că trecerea
de la educaţia pentru artă la educaţia prin artă este deficitară.

3. Logica discursului. Strategii textuale

 Conceptele sunt definite clar şi elegant de la început; reluate în varii
contexte, li se adaugă precizări şi nuanţe.

Osatura ideatică este suplă (există un du-te-vino între teoria şi practica
educaţiei estetice), variat şi convingător susţinută de rezultatele cercetării,
servită de o structurare tematică simetrică: locul/poziţia, componenţa şi
conţinutul culturii estetice şcolare. Concluziile, generale sau parţiale (de
capitol), sunt formulate cu anticipaţie, fără ca ele să predetermine, ca într-
un cerc vicios, premisele şi motivele ce stau la baza lor.

Aproape nicio informaţie culturală nu este de paradă şi nu rămâne
nefructificată (de exemplu, tot ce este selectat ca idei-forţă în capitolul I –
Scurtă privire istorică asupra educaţiei estetice – se constituie în puncte de
sprijin pentru conceperea cercetării şi susţinerea propriilor idei despre
educaţie).

Ce îl face pe autor în mare măsură lizibil şi astăzi este calitatea discursului,
impecabil ca scriitură (dar nu calofil), cvasiincasabil faţă de ingerinţele
ideologicului. Textul pare că se încadrează şi în optica oficială, existând
mărci ale discursului recognoscibile în acest sens, dar nu se lasă strivit de
tăvălugul discursului marxizant.

 Cel puţin patru strategii textuale sunt utilizate de autor:
a) A crea de la început o „conivenţă” cu interlocutorul-decident

George Văideanu subliniază că educaţia estetică reprezintă o permanenţă
într-o societate, dar că numai în anumite perioade educaţiile cu orientare
umanistă au transformat cultura estetică în mijloc esenţial de formare.
Se subînţelege că, dacă epoca vrea să fie la înălţimea propriilor idealuri
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declarate, se poate solicita tot ce este mai bun pentru învăţământul
românesc (la noblesse oblige).

b) A introduce în ecuaţia educaţiei şi a cercetării perspectiva organismelor
internaţionale şi apelul la pedagogia comparată

Cartea se prevalează de un imperativ şi de o sintagmă-cheie (de care se va
lega şi ulterioara activitate a lui George Văideanu de funcţionar UNESCO):
„transformarea artei într-un mijloc de educaţie permanentă a omului
contemporan”. Pedagogia comparată vine să sprijine noua orientare a
pedagogiei estetice prin decelarea megatendinţelor de dezvoltare a
învăţământului, precum şi prin faptul că oferă siguranţă deciziilor de reformă:
„înainte de a organiza noi experimente pentru optimizarea învăţământului”,
e necesar să ştim ce s-a realizat în sistemele avansate de învăţământ;
înnoirea învăţământului trebuie concepută „în lumina celor mai bune
organizări şi rezultate obţinute pe plan mondial”. Poziţia promondialistă
permite şi evadarea din „cercul strâmt” al vigilenţei ideologice.

c) A face o analiză critică a învăţământului sub pretextul că este vorba doar
de consecinţele rezultate din focalizarea pe cultura estetică şi estetica
învăţământului

Ni se explică de ce este important să considerăm pedagogia ca fiind şi artă,
nu doar tehnică, şi să transformăm principiul estetic în normă a didacticii:
fiindcă „falsul prestigiu de care se bucură urâtul, cu toate modalităţile lui de
manifestare (didacticism, scientism, spirit livresc, erudiţie fără orizont,
tendinţa de înăbuşire a spontaneităţii şi imaginaţiei elevilor etc.),  constituie
redutabile obstacole în calea creşterii valorii formative a culturii estetice” (p.
50). Atrăgând atenţia asupra cenuşiului ce domina peisajul educaţional,
pedagogul aşeza situaţiile evocate în rama unui scenariu de robinsonadă:
neaveniţii naufragiaseră pe „insula” învăţământului, populându-o cu
emblemele propriilor carenţe.

d) A găsi contextul potrivit susţinerii propriilor idei
În Scrisori privind educaţia estetică a omului Schiller considera arta calea
apropierii omului de esenţa sa, iar educaţia estetică „forma supremă de
educaţie a omenirii”. George Văideanu a văzut în aceste afirmaţii o „greşeală”/
o exagerare. Poate că, în condiţiile unei societăţi libere, ar fi mizat fără rezerve
pe idealul pedagogic al „sufletului frumos”. Sau ar fi pledat, în raportul artă-
societate, precum Adorno sau Marcuse, în favoarea virtuţilor negativităţii
creatoare a artei.
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În loc de toate acestea, George Văideanu preferă să puncteze anumite
aspecte pe parcursul trecerii în revistă a istoricului educaţiei estetice. În
felul acesta îşi poate construi pe îndelete grila de analiză. Plus că, într-un
cadru mai larg, îşi permite mişcări de învăluire. Un astfel de prilej îi este
oferit de prezentarea pe larg a Mişcării Educaţiei Artistice (apărută în jurul
lui 1900). MEA ar fi reprezentat o reacţie contra utilitarismului (căruia i se
opunea perspectiva axiologică asupra formării omului) şi a intelectualismului,
artei conferindu-i-se funcţia de echilibrare a spiritului.

În fine, când autorul are ceva important de spus, găseşte posibilitatea să
recurgă la un mesager anodin. Scoate, de pildă, un citat dintr-un autor uitat
(R. Thamsin: Éducation et positivisme, 1895), citat pe care, comentându-l,
îl recadrează tacit: „cea mai bună educaţie este aceea care, într-un anumit
fel şi într-o anumită măsură, se opune prezentului sau îl corectează în numele
unui viitor mai bun”.

4. Cultura estetică şcolară în planuri şi programe de învăţământ

Locul/ poziţia culturii estetice şcolare
Volumul orelor afectate disciplinelor artistice este „nesatisfăcător” şi pe
orizontală, şi pe verticală. În distribuirea orelor de muzică şi desen, de-a
lungul anilor de studiu, este vorba chiar de o „greşeală”, care „face parte
dintre acelea cu numeroase implicaţii negative”. De ce? Fiindcă tocmai când
formarea personalităţii capătă contur, spre sfârşitul ciclului de învăţământ,
disciplinele artistice primesc mai puţine ore sau pur şi simplu dispar din
schemă. Argumentul invocat de mulţi este examenul care se va da în această
perioadă. Fals! Examenele nu ar trebui să urmărească, în principal,
verificarea de cunoştinţe, cât „valoarea omului sub raportul intereselor, al
aptitudinilor şi ataşamentului faţă de cultură” (p. 144). În caz contrar, elevii
încep să înveţe mai mult pentru note şi materiile de examen, atitudine
utilitaristă încurajată şi de părinţi. Nihil novi sub sole.

Repartizarea orelor se face după o „motivaţie contabilă” şi nu după o structură
proiectată în funcţie de un ideal. La fel ca şi în zilele noastre: reforme fără
fundament cultural – axiologic.

Unele formulări din programe constau dintr-un „amalgam de sarcini şi
expresii” fără caracter practic pentru profesori.

Componenţa culturii estetice şcolare
Disciplinele artistice din şcoală sunt literatura, muzica, desenul. Teatrul, filmul,
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dansul, estetica industrială, educaţia pentru frumosul natural, educaţia
estetică socială şi formarea conduitei estetice (ţinuta, salutul, convorbirea)
sau lipsesc, sau se realizează o iniţiere prin elemente disparate. Nici în
clasă, nici în afara clasei activităţile de educaţie estetică nu au mari sorţi de
izbândă: „Dacă lecţiile diminuează potenţialul educativ al artei prin exces de
organizare şi didacticism, activităţile libere [extraşcolare] ajung la acelaşi
rezultat prin lipsa continuităţii şi sistematizării” (p. 160). Aşadar, elevii nu
sunt ajutaţi să-şi formeze şi să integreze simţul frumosului în cadrele vieţii
personale şi ale relaţiilor sociale.

Conţinutul culturii estetice şcolare (cunoştinţe de teoria artei, opere,
priceperi)
Se perseverează în sporirea volumului de cunoştinţe şi în concentrarea
evaluării pe însuşirea acestora în defavoarea analizei operei pe baza
contactului cu ea. Elevii citesc mai mult despre opere decât din opere.
Scopurile nu sunt clarificate şi ierarhizate în programe şi nu există
concordanţă între conţinuturi şi trebuinţele, interesele elevilor. Cât despre
manuale, acestea sunt o înşiruire de autori şi opere cu rare generalizări,
corelaţii şi sistematizări.
Dintre priceperi (de receptare a frumosului artistic, natural şi social; de
interpretare artistică: a recita, a cânta pe note etc.; de apreciere estetică; de
integrare a frumosului în viaţa cotidiană), programele indică formarea
priceperii de receptare. Dar o fac „întâmplător”, fără să precizeze volumul şi
calităţile diferenţiate pe ani, cicluri şcolare şi tipuri de şcoală.

În concluzie, culturile care compun cultura estetică nu sunt gândite ca părţi
ale unei culturi unitare; lipseşte o bază teoretică pentru o asemenea
organizare. Pe scurt, se face simţită nevoia unui învăţământ artistic integrat.

5. Cultura estetică însuşită de tineri

Deşi privesc în general arta cu simpatie, cultura estetică a tinerilor este
superficial asimilată, alcătuită din cunoştinţe „eterogene şi de valoare
îndoielnică”. Până la 45% dintre absolvenţii de şcoală generală şi liceu nu
au niciun interes estetic stabil pentru vreo artă. Diferitele culturi artistice ale
tinerilor n-au legătură între ele, aşa cum nici relaţia dintre cultura estetică şi
celelalte componente ale culturii generale (ştiinţifică, tehnică, etică, fizică)
nu este armonioasă. Influenţele acestora se exercită paralel, nu concentric
(deşi cultura estetică ar trebui să aibă rol integrator pentru cultura generală).
Precum în privinţa orientării programelor, şi comportamentele de învăţare
se concentrează, spre sfârşitul ciclului şcolar, spre materiile de examen,
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lucru de natură să le sărăcească tinerilor viaţa afectiv-spirituală. Însă, de
data asta, pedagogul nu se mai mulţumeşte să denunţe utilitarismul atitudinii,
ci îi prevede şi urmările deformatoare. De pe băncile şcolii vor ieşi nişte
tineri „ambiţioşi, fără idealuri înalte, dar dornici de a conduce pe alţii, tineri
care învaţă pentru un plasament bun…” (p. 205).
Într-o cultură estetică autentic formativă, emoţia estetică profundă şi durabilă
este elementul esenţial în angrenarea tuturor componentelor personalităţii,
pragul dintre educaţia pentru artă şi educaţia prin artă. Şi există rânduri în
care se aduce un elogiu emoţiei/ trăirii estetice: ea produce „momente de
iluminare a vieţii interioare”, angajează spiritul „în perspectiva unui ideal”,
duce la „apropierea de realităţile esenţiale”. Până la urmă, efortul de
sistematizare a rezultatelor cercetării şi eşafodajul riguros al lucrării ne readuc
la rădăcinile schilleriene ale educaţiei estetice. Educaţia prin artă este o
cale regală spre o „creştere a fiinţei spirituale”. Insistenţa autorului de a nu
se supralicita funcţia formativă a artei şi a educaţiei estetice devine semnul
unui fenomen de denegare.
Cultura estetică însuşită la clasă fiind desincronizată faţă de totalitatea culturii
estetice asimilate de elevi (individual şi prin instituţii culturale), ar fi nevoie
de: conţinuturi modernizate, clădite pe fondul unei discipline de sinteză –
Estetica Generală (curs elementar la sfârşitul şcolii generale, dar dezvoltat
la liceu şi universitate): estetica generală ar fi urmat să evidenţieze
corespondenţele dintre arte, dintre priceperile estetice, să integreze teoriile
şi criteriile de apreciere ale diferitelor arte cu informaţia culturală acumulată
din activităţi extraşcolare, să orienteze conceperea relaţiei dintre artă şi
potenţialul spiritual al receptorului tânăr etc.; metode active de predare,
individualizarea educaţiei estetice şi crearea unui „climat didactic mai liber”.
În etapa formării iniţiale, mai înainte de a vedea în arte nişte discipline de
învăţământ şi de a-şi însuşi didactica aferentă, viitorii profesori ar trebui să-
şi formeze o „viziune filozofic-estetică” asupra artei.

6. Educaţia estetică şi estetica învăţământului, astăzi

 Dacă opţiunea pentru predarea integrată a artelor este viabilă, optimismul
lui George Văideanu privind soarta educaţiei estetice nu s-a confirmat.
Ken Robinson, un promotor al artelor drept „coloană vertebrală” a
sistemului educativ, constată că programele de pretutindeni tind spre
standardizare şi accentuarea cuantificabilului. Percepţia despre
importanţa disciplinelor nu s-a modificat între timp: artele sunt tot materii
fără pondere însemnată în alegerea drumului în viaţă; iar educaţia
muzicală şi educaţia plastică, deşi situate spre periferia sistemului, rămân
mai vizibile decât alte forme de expresie artistică.



Există o „sărăcie de practici”, dar se propun obiective de-a dreptul grandioase,
de parcă educaţia estetică ar fi socotită „panaceu pentru toate aberaţiile
prezente în societatea globalizată” (L. P. Russo).

 Încorporarea frumosului în forma şi conţinutul procesului educativ – de
la estetica lecţiei şi a manualelor, până la arhitectura şcolară – a fost
promovată de George Văideanu nu din orgoliul de a impune un domeniu
de nişă al cercetării sau ca reacţie contra modernizării învăţământului
(dovada fiind că, în 1970, scria despre estetica învăţământului, iar în
1971 despre televiziunea şcolară), ci, precum în cazul educaţiei estetice,
din grija de a păstra viu spiritul paideii; fără infuzia energiilor structurante
ale esteticului, învăţământul ar risca să se reducă la tehnologia instruirii
şi cultul eficienţei.

Deviza subtilă a „estetizării” învăţământului este: frumosul se implică, nu se
aplică, nu se adaugă. Am putea-o parţial traduce azi prin sensibilizarea la
relaţiile calitative care emerg în experienţa învăţării. Pentru reechilibrarea
lucrurilor, să acordăm mai multă importanţă: explorării decât descoperirii;
uimirii/ surprizei decât controlului; particularului decât elementului standard;
imaginativului decât factualului; metaforicului decât literalului (căci ştim mai
mult decât putem exprima în cuvinte); aprecierii decât măsurării (E. W.
Eisner).
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Rezumat
Această cercetare-reflecţie – cu variate experienţe de investigare şi de
formare în arierplan – ţinteşte reconsiderarea alternativă, proreformatoare,
a competenţelor văzute ca virtualităţi ale expertizei profesionale. Ea
vizează, prin repoziţionare paradigmatică şi paradogmatică, bazele concep-
tuale ale reconfigurării constructului competenţial proformativ (cap. 2) şi,
din unghiul evaluării pe criterii adecvate structurii propuse, bazele modale ale
implicării lui în edificiul curricular al formării on-the-job procalitative (cap. 3,
anexă). Împreună cu aparatul complinitor al notelor de final, textul este în
fapt o sinteză1 de lucru, iar în intenţie – un punct de pornire la un program
colaborativ de cercetare-formare-dezvoltare.
Cuvinte-cheie: competenţialitate, construct competenţial, apetenţe,
performare, valori transformate.
Abstract
I herein aim to skeletonize a starting point in reconsidering the gist of
competences („competenţialitate”), by readdress the inner structure of
competences as virtualities of professionality – compounding parts of
educational expertise – and their inherent evaluability. My goal is to notify -
by an approach of a reflection-research sort, backed on experiences both of
investigation and training, inclusively by a consistent endnotes apparatus –,
some aspects of the actual competential theory groundlessness and to suggest
some conceptual clearings and re-problematizations in competences’
contribution to a qualitative design of the on-the-job training, suitable for them
as full-age features.
Keywords: area of competences, propensity towards, (appetence), performing
act, transformed values.

1. Repere.
Parafrazând o vorbă celebră în cultura română, se poate spune că a vorbi
despre competenţe este a striga într-o peşteră vastă: reverberaţiile în diferite
direcţii ale numeroaselor contribuţii ale şcolilor de reflecţie în domeniu sunt
multiple şi diverse. Însă tendinţa revenirii, în anii din urmă, la practicismul

TOTUŞI, COMPETENŢELE...

CS. Tiberiu Marcian Mihail*
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skill-urilor2 – abilităţi et aliis –, acela de ‘a şti să faci [cu ce ştii]’, chiar şi
dublate de „a[p]titudini” (?), lasă impresia că universul competenţial a avut
insuficient răgaz suficient spre a-şi derula, cu efectul la care potenţialul lui
de edificare (lămurire + construcţie) pare a-l îndreptăţi, ciclul istoric al evoluţiei
în/prin şcoală – în model umanist-teleologic (outcome aiming), nu mecanicist-
etiologic (input-output based). Apărută şi înflorită promiţător ca soluţie realistă
de scoatere a influenţei educaţionale din penumbra pseudoformării, tema
competenţială are aerul de a se ofili de timpuriu. Dar saturaţia care minează,
prin vidare de specific şi prin treptată impalidare, veritabilul pariu
proreformator care este competenţialitatea implicată curricular îşi are cauza
reală nu în (poate) deconcertantul Babel de abordări, ci în configuraţia
friabilă a constructului ‘competenţă’3 şi în modul inadecvat de profesionalizare
iniţial-„continuă” actuală la trebuinţa evaluării imanente a competenţelor.
Surmontabile, însă, amândouă prin demersuri de cercetare proaplicativă
– pe deplin justificate de însemnătatea temei în reforma autentică: prin
formare.

2. Configuraţia (pro)competenţială
La momentul incipient4 al euro-consacrării contemporane a constructului
(în Anglia şi Franţa anilor ‘60), interesul sistemic gravita în jurul principiului
orientării proactive şi specializante a curriculumului: comutarea de la ce
află subiecţii în timpul „vizitării” şcolii-muzeu tradiţionale la cum5 vor şti ei
să presteze ca absolvenţi o activitate productivă; altfel spus, de la aşa-zisa
‘cultură generală’ la abilităţi practice proocupaţionale6; pe scurt: de la
informare la formare. Forţata generalizare ulterioară a ‘competenţei’ la toate
vârstele şcolare, pe fondul paradigmei ‘societatea cunoaşterii’ (prilej, cel
puţin la noi, pentru ilicite substituiri – să spunem, neatente – a lui ‘knowledge’/
cunoaştere/ cu ‘knowledges’/ cunoştinţe/), a dus la modelarea ‘competenţei’
cu material noţional casant şi la revenirea, susţinută de noţiuni-alibi
(‘cunoştinţe procedurale’), la habitual, în hibridul cunoştinţe [punctuale] –
deprinderi [algoritmice] – atitudini [prefabricate] („c.+d.+a.”)7. Scopul probabil:
reducţia la ştiut. În pofida ei, motivul (cel puţin, cel declarat de practicieni)
scăderii interesului pentru operaţionalizarea competenţialităţii – deci pentru
temă ca atare – rămâne priza proevaluativă dificultoasă, cauzată de
incongruenţa evaluabilelor. Eliminarea acestei bariere presupune aşezarea
criteriilor şi a modului de evaluare în consecinţa identificării tipologice a
competenţialităţii în propriul ei spirit: cel de resursă-în-act (idee anturată
de bogate referinţe în literatura de gen, în special cea francofonă).

Ideea-detentă este că regimul natural al competenţelor este, neîndoios,
cel al adultităţii8, starea în care individul poate – susţin psihologii – construi

76 ABORDĂRI TEORETICE



singur [nu numai] sensuri şi semnificaţii, ci şi accepţii – identitate din care
competenţialitatea este de regândit structural, ca domeniu al unităţilor de
expertiză profesională9. În această gândire, esenţa specificului
competenţial este de definit în alt registru decât cel moştenit de la vechile
skills (fie ele şi extinse de la motricitate şi îndemânări la „rezolvare de
probleme”). Competenţele – pluralul este de rigoare: „competenţa” generică
nu face sens categorial, acesta aflându-se în competenţialitate – sunt
sinergii emoţional-imaginativ-reflective în continuă structurare şi în
circulantă exercitare ca resurse intelecto-caracteriale „puse” de magmatice
dotaţii-motivaţii-expectaţii precompetenţiale – apetenţiale – cât mai exact
şi timpuriu detectate întru facilitare proformativă a optimei orientări
personale a individului. Ele sunt vitu[alită]ţi (pentru rostul croşetelor, v.4) de
profesionalitate semiotizate în limbajul gândirii (Pierce: „nu putem gândi
fără semne”) rezidente în laboratorul mental – conţinute neenunţat şi
necomportamentalizat în arierplanul eleboratelor – care, emergând în act,
devin prezumtabile a posteriori. Imponderabile prin natură, competenţele,
odată obiectualizate (calate pe ţintă), se actualizează în limbaj – precipită în
întocmiri discursive specifice, fie şi imperfecte (Culianu: „nimeni nu poate
niciodată să spună exact ce vrea să spună”) participând enzimatic, într-o
proporţie sau alta, prin situaţionalizare proactivă, la performări10 care se
concretizează în produse (obiecte, comportamente), dar mai ales în efecte
(constructe demultiplicative), generatoare de valori modificate, devenind
astfel constatabile, evaluabile şi creditabile şi, deci, normabile şi aplicabile
proocupaţional.

Această opţiune face legitimă întrebarea dacă atribuirea de competenţe
vârstei educaţiei primar-elementare se justifică. Dacă nu (cum, personal,
sunt convins) – ce pandant preadult al competenţelor este conceptibil, ce
rudimente pre- (şi pro-) competenţiale sunt de cultivat la acel nivel,
capabile de a lăstări, evolutiv, competenţialitate? Acestea sunt apetenţele11

– capabilităţi-disponibilităţi detectabil-educabile ca resurse de bază în act,
prin accent (curricular) pe recunoaşterea, repunerea şi resituaţionalizarea
de probleme – reale şi plauzibile (trăsătură a curriculumului care merită
discutată aparte) –, care vor trece treptat, pe calea internalizării de valori şi
a motivaţiei conştiente, în resursa complexă a competenţelor ca „nucleu
dur” al expertizei. Apetenţele implică firesc dotarea nativă şi consonează
cu raţiunea de a fi a curriculumului bazat pe competenţe: construirea lui ca
agregat (v. mai jos, cu notele aferente) – prilej de evitare a pistei fals-formative
a divizării competenţe-„cheie”/specifice. Modelul propus (Mihail, 2012) pentru
stadiul precompetenţial al formării şcolare este:
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Spre a nu contraria de tot... „uzul”, modelul a păstrat formula tripartită12,
substanţiind-o pentru etapa precompetenţială a devenirii personale, structura
intelectuală competenţială, fiind de gândit ca evoluând nu aluvionar, din valori
informaţionale [supra]adăugate (achiziţii disparate), cipulsionar, prin catalizarea
curri-cular-formativă în valori modale transformate a identităţii de ferment al
viitoarelor competenţe. Acestea evoluează din universul „magmatic” apetenţial
ca virtualităţi identificabile, performabile şi evaluabile de personalitate
profesională prin urmarea celei mai adecvate căi formative pentru adulţi:
facilitarea metodologică13 (în autoformare: self-management14), mod care
reclamă adoptarea strategiei optimei orientări (eutropiei; cf. propunerea
noţiunii în: Mihail, T.M. (1993) The Eutropic Jargon As A Technology, PATT-6
Conference Procee-dings. Eindhoven, şi Id. (2004-2005) Eutropologie. O
abordare inovatoare a orientării profesionale. Schiţă de lucru. Bucureşti, pre-
print). Formanţii osmotici ai competenţialului (vorbim aici exclusiv în termenii
adultităţii) sunt:
– emoţia (stenică): nu afect reactiv „reptilian”, ci implicare lucidă în

compensarea unor trăiri negative sau în potenţarea unora pozitive, pe fundal
imaginativ-reflectiv;

– imaginaţia (explorativă): nu fantezie „artistică”, dar nici falsă memorie, ci
proiecţie plauzibilizantă de intuiţii disimilare, vizionare, creative, pe fundal
emoţional-reflectiv;

– reflecţia (proiectivă): nu raţionare (ana)statică, ci conştientizarea şi
verbalizarea în termeni de „gândire altfel” a metacogniţiei, pe fundal
emoţional-imaginativ –

tot mental prezumabil (spuneam) din/ în actualizare, situaţionalizare şi
ratificare, „trepied” competenţial pentru proiectarea-performarea de curricula
real-formative transdisciplinar15- cross-curricular16- non-&informale17, cu scop
în reuşita profesional-umană prin optimă orientare a influenţei profesionalizante
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Fig. 1. Apetenţialitatea

A.  D o t a ţ i e:
capabilităţi (native)

corect detectate şi consecvent îndrumate,
prin consiliere implicită,
spre evoluţie procalitativă

B.  M o t i v a ţ i e:
disponibilităţi (proactive)
optim orientate curricular

prin enculturare şi aculturare
spre internalizare de valori

C.  E x p e c t a ţ i e:
efectualităţi (proiective)

adecvat stimulate reglator,
prin asumare de responsabilităţi,

spre reuşită educaţional-uman-socială



Fig. 2. Structura competenţial-procurriculară

spre iniţiativă, responsabilitate şi (re)problematizare, constituenţi de bază
ai conştiinţei de sine modale. Cuplul apetenţe-competenţe poate alcătui
axul spinal al curriculumului ca instrument formativ life-long, life-wide şi life-
deep
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unde:
– componentele modelului competenţial „EIR”: E[moţionalul], I[maginarul],

R[eflectivul]
– componentele modelului curricular cC-tD-niF:

– cC (cross-curricularul): dimensiunea modală
– tD (transdisciplinarul): dimensiunea topică procomunicaţională
– niF (non-&informalul): dimensiunea experienţială

Sub acest aspect, de interes devine construcţia curriculară şi evaluarea
ei – temă care excede textul de faţă. Mă întorc, însă, la subiectul propus,
spre a observa că a defini competenţialitatea în această cheie este dintâi a
observa – împreună cu alţi autori –, neajunsul (nu doar teoretic) al ideii de
„competenţă” generică; a spune despre cineva (o mai observam) că „este
competent” ori că „are competenţă” este a nu spune, de fapt, nimic nu doar
despre „ce ştie să facă” acela, dar mai ales despre ce este/devine el, adânc-
profesional, prin ce face. (Chiar jocul de provocări încrucişate – de ce o
persoană care trece drept competentă este uneori neperformantă, iar una
considerată incompetentă este performantă – este de jucat pe terenul
situaţiilor). Apoi, elementarele operaţii de profesiolect (limbaj de specialitate)
– de dezomonimizare faţă de competenţa administrativă (atribuţie/resort)
şi de desinonimizare faţă de „capacităţi”, „calităţi”, „facultăţi” şi alţi
pseudoechivalenţi – presupun asumarea disjungerii competenţelor ca
virtualităţi modale sinergice, profesionale, de apetenţe ca predispoziţii
educabile specifice primei formări şcolare. În fine, este de optat pentru

E

I R

tD
C

cC
C

niF
C



condiţia nu doar imbricată, ci coezivă, a aliajului competenţial – capabil nu
doar de transfer (v. mai jos) –, net diferită ca semn de personalitate
profesional-umană in spe de conglomeratul precompetenţial abilităţi
(înnăscute) – gifts, deprinderi (exersate) – skills şi priceperi (recursive) –
crafts, nutrit informaţional la un capăt şi „dresat” atitudinal la celălalt.

Din acest punct – unde rama identităţii competenţiale reale este finalizată –,
problema devine reprezentarea prin convenţie de limbaj (lexicalizare-
sintagmatizare) a competenţelor în instanţe actualizate – întru comunicarea
(prezentare, „afişare”), practicarea şi evaluarea lor.

Pentru aceasta, sunt necesare intervenţiile formale:
a/ precizarea mărcii de formă (de „piece of competence”), prin sintagma

competenţa de...;
b/ propunerea formulei specifice – pe care o ilustrez în artefactul

conceptual managerial: [competenţa de] || impulsionare || managerială |
a cercetării specific-profesorale | generatoare de calitate | organizate
în unitatea şcolară şi în zonă pe diverse termene, cu:

– marca de formă (în sensul taxonomic al termenului): competenţa
de;

– numele verbal (infinitiv lung) identificativ – pertinent în câmpul de
referinţă – al ţintei competenţiale; aici: ‘impulsionare’ (mişcare
managerială esenţială);

– complinirile calificative adecvante:
– situativă, punctând natura ariei competenţiale; aici: ‘managerială’

(asigurarea [pre]condiţiilor necesare: resurse, dotări, climat,
proceduri);

– obiectuală, focusând ţinta – speţa/nucleul de preocupare/interes
– competenţial; aici: ‘a cercetării specific-profesorale’; (pariu
major al managementului local);

– direcţională, vizând orientarea specifică şi efectul dezirabil în
sistem ale obiectului; aici:  ‘generatoare de calitate’ (pariu major
al reformei reale);

– contingentă, listând diverse variabile (condiţionări spaţio-
temporale, îndatoririle centrării pe şcoală şi extensiei zonale pentru
realizarea de fluxuri pe verticala tipurilor de şcoală, pe orizontala
profilului şi pe transversala afinităţilor coparticipative); aici: ‘organizate
în unitatea şcolară şi în zonă pe diverse termene’ –

toate subîntinzând acţiuni detaliabile în termeni operaţionali ale ‘activului
imaterial’ – cum inspirat a fost caracterizată entitatea competenţială – şi
constituind head-urile indicatorilor de acţiune şi ale indicilor de evaluare.
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Şi este important de precizat, în această ordine de idei, că, deşi formula
competenţială este constantă în structura ei de adâncime, redactarea poate
diferi de la o competenţă la alta, atât în privinţa componenţei (funcţie de
accentul intenţional), cât şi a ordinii constituenţilor (funcţie de topica limbii
de exprimare); de asemenea, că, în folos evaluativ, elementele tronsonului
calificativ sunt de formulat nu echivoc (‘adecvat’, ‘corespunzător’, ‘uzual’, ca
prin standarde), ci precis-situativ, ţintit-obiectual, „facturabil” în materie
direcţională şi concis în materia contingenţelor.

3. Performabilitatea şi evaluabilitatea competenţelor
Dacă am asumat corect că un obstacol major în calea operaţionalizării
competenţialităţii este evaluarea competenţelor18, iată şi fructificarea celor
de aici în această direcţie. Precondiţiile unei bune evaluări sunt formularea
– subtemă deja schiţată – şi criterializarea competenţelor. Aceasta din urmă
se poticneşte, dintâi – ca şi alte subiecte educaţionale –, de inclaritatea
conceptuală. În spaţiul limitat al acestui studiu semnalez doar necesara
distincţie dintre forma şi conţinutul competenţelor şi, în solidar (dar în treacăt
şi mai ales în Note), între performare şi performanţă, ambele în vizibilă
suferinţă în formarea de formatori şi de actanţi direcţi.
Într-un studiu recent, M. Nagels se întreba: ‘Evaluer des compétences ou
des performances?’19. Chestiunea fusese deja pusă (un exemplu: J.
Merchiers A-t-on besoin de compétence pour travailler? (Travailler, 4/2000):
‘[...] les professionnels et les centres de formation confondent souvent
l’évaluation de la performance, ce que l’individu fait et comment il le fait, et
l’évaluation de la compétence”, precizată ca „le jugement social porté sur la
performance’), dar supra-punerea dimensiunii (psiho-)sociale celei cognitive
(Nagels spune: ‘La compétence, du point de vue organisationnel ou
institutionnel, est essentiellement une affaire d’efficience, plus encore que
d’efficacité’) aduce, poate, o sugestie de rezolvare a evaluării „performanţei”
(de fapt: a succesului de stimă rezultat din manifestarea competenţialităţii
ca „agentivitate”, cum spune autorul), dar nu şi a competenţelor.

Or, factura evaluării proprii acestora – şi nu produselor lor – este alta. Ea
cere, întâi de toate, spuneam, precizarea obiectului de evaluat. Sub acest
aspect, cerinţele birocratice imediate ale sistemului şi lipsa pregătirii adecvate
a prestatorilor de gen reduc cel mai adesea interesul asesiv la „produsul”
lucrat. Însă, pentru a stabili nu doar modul şi tehnicile, dar înseşi normele
asesive, o integrală20 a evaluării competenţiale are a lua în considerare
(cele) două mari tronsoane de caracteristici competenţiale care conduc de
la imaginea competenţelor de fapte de existenţă profesională la aceea de
repere axiologice ale profesionalităţii:
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A. Ipostazele competenţelor:
i/ forma (specifică a) competenţelor propuse ca repere actualizate şi
situaţionalizabile de expertiză ca nucleu al formaţiei profesionale, direct
constatabilă în materialitatea ei verbală – evaluabilă în validitatea ei
(coerenţa internă);
ii/ impactul competenţelor performate21 în procesul elaborării de idei/
artefacte, deductibil din relaţia: competenţe propuse – intenţii angajate
– produse realizate (într-un proiect de lucru / într-un program de formare)
– evaluabil în valabilitatea lui (adecvarea la sarcină);
iii/ esenţa competenţialităţii ca virtualitate de profesionalitate, inferabilă
în efectele de lung termen ale performării competenţiale asupra
subiectului / (şi) alterilor – evaluabilă în viabilitatea (proiectivitatea) /
variabilitatea (alternativitatea) ei.
B. Proprietăţile competenţelor ca resurse în act (considerate ca) deţinute:
 formabilitatea: pretabilitatea competenţelor revendicate la
sinergizare cu cele apărute în orizont prin formare real-continuă –
constatată prin evaluare proiectivă (introspectiv-retrospectiv-retroactiv-
prospectivă; v.20) în cadrul programelor de formare;
 operabilitatea: practicabilitatea demultiplicativă in situ a
competenţelor confirmate provizoriu, în activităţi punctuale/contingente
– constatată în modificările de valoare în raport cu o valoare-martor
permanent apdatată (v. Anexa).
 portabilitatea: implicabilitatea curriculară a competenţelor asumate,
în condiţiile asocierii proactive expertiză-experienţă în varii situaţii
profesionale/ocupaţionale – constatată prin evaluare de durată (analize
de impact).
 transferabilitatea22: predictibilitatea contextualizării şi a situaţionalizării
competenţelor ratificate ca reale, în situaţii de lucru similare/disimilare
– constatată prin compararea efectelor obţinute, efectuată în analize
specializate de impact, dimensiuni constitutive a căror congruenţă oferă
profesio-individualităţii profil competenţial concludent, iar evaluării
posibilitatea de a confirma... prezumţia de competenţialitate.

4. Concluzii
Acest mod de a privi chestiunea competenţială implică – mai mult decât se
poate constata la o primă vedere – dimensiunea deontologică a
competenţialităţii, invocată mai sus în forma „virtu[alită]ţi”. Re-edificarea
obiectului prin trecere de la „competenţa” generică la competenţialitate şi
evaluarea lui în consecinţă – în tripla ipostază de subiect educologic, fapt
de expertiză şi virtualitate de profesionalitate – este rezultatul unei
concepţii ineitare (intrinsecitatea obiectului) şi procalitative. Întrucât cu
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adevărat importante atât în structurarea, cât şi în exercitarea competenţială
(i.e. formarea continuă şi activitatea curentă) sunt efectualitatea
(potenţialitatea) şi efectivitatea (ducerea la capăt) a lucrării competenţelor,
ele sunt de considerat în identitatea de alcătuiri psiho-intelectuale în
devenire, respectiv în aceea de outcomes (înfăptuiri în curs), şi nu de outputs
(„ieşiri”23) şi tratate, prin urmare, ca repere ale evoluţiei (sau involuţiei) asistate
a expertizei. Ele sunt edificabile, detectabile şi ponderabile (atenţie:
ponderantur non numerantur! – o calimetrie de gen fiind greu de imaginat)
în treptele de calitate (valorile) modificate – raportate la o valoare-martor
(repet: permanent apdatată) –, ca variaţii ale expertizei aflate în exercitarea
demultiplicativă (contributivă) de tip modal – metodologicul şi
competenţialul fiind solidare, ca – formarea-prestarea competenţelor – a
profesionalităţii şi, consecutiv acesteia, a ocupaţiei24.
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Tardif, J. L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de
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6. Note de final

1 Articolul este – chiar mai mult (proporţional vorbind) decât rezumatul însuşi – un concentrat
al unor cercetări de câţiva ani, conduse de crezul că tema competenţelor este esenţială în
reforma de fond. Susţinerile lui sunt deplin utile în relaţie cu rapoartele de cercetare
semnalate bibliografic (şi cu Ghidul aflat în pregătire), ca şi prin eventuale discuţii lămuritoare
– în cadrul unor programe de lucru.

2 Contextul evoluţiei termenului este interesant, atât cultural, cât şi profesional: ceea ce
psihologia a consacrat, în timp, ca reflexe/obişnuinţe/algoritmi/automatisme/stereotipuri şi
pedagogia a „prelucrat” ca abilităţi/deprinderi/priceperi sau îndemânări/dexterităţi/măiestrie
este, conform lexicoanelor – vezi dictionary.reference.com/browse/skill –, un „miceliu” de
sensuri concrete (‘ability, coming from one’s knowledge, practice, aptitude etc., to do
something well’, sau ‘a craft, trade, or job requiring manual dexterity or special training in
which a person has competence and experience’) şiabstracte (‘understanding’, ‘discernment’,
‘reason’, ‘cause’ – destituite o vreme ca ‘obsolete’, apoi reîncărcate să desemneze ‘dexterity’
şi ‘expertness’ şi chiar ‘competent excellence in performance’ [!]). Ca şi ‘pet( )’, etimonul
competenţei (v.11), ‘skill’ are surse semnificative: plecat dintr-un vechi scandinav (înrudit cu
‘schelle/shell’ – cochilie), este atestat în sec. al XII-lea ca ‘power of discernment’/‘distinction’,
dar şi ca ‘divide’ şi chiar ‘quarrel’ (în lituaniană a dat ‘skélti’, ‘a separa’, iar goticul ‘skilja’
însemna măcelar!), pentru ca, în modernitate, termenul să „urce” la ‘sense of ability,
cleverness’, abandonat ulterior în favoarea abilităţilor mai degrabă fizice, motrice. În
literatura nord-americană, substitutul lui skill este competency (pl. competencies), care,
deosebit de competence (pl. competences), indică ocupaţionalul (‘that what can be derived
from functional job analysis’). Atenţia la lectură este, deci, obligatorie.

3 „asistată” de uzuala folosire cu sensuri paralele a termenului:merit generic („are com-
petenţă”);resort/atribuţie (în limbajul administrativ);unitate de competenţialitate („piece
of competence”);bază a formaţiei profesionale („cele trei competenţe înseamnă şase
credite”);măsură a carierei ocupaţionale („postul... îi atestă nivelul competenţial”); re-
zultatul învăţării (la elevi);nucleul expertizei (la adulţi). Derapajul conceptual „catalizează”
acele ‘policy uncertainties’ pe care unii dintre subiecţii lui Tucker, Trotman, Rusu şi Mara,
pentru The road to change? A case study examining educational reform in Sibiu County,
Romania (http://imp.sagepub.com/content/17/1/6), le identificau lucid drept încercare de
‘build change on quicksand’.

4 Debutul relativ recent al termenului în circulaţia şcolară curentă pare a epuiza dimensiunea
istorică. Totuşi, după cum afirmă (sau măcar implică) unele voci, rădăcinile sunt mult mai
vechi: Y. Wilcox (conservancy.umn.edu/bitstream/.../1/Wilcox_umn_0130E_12886.pdf) ne
asigură că ele se văd în China de acum 3000 de ani – când se renunţa la angajarea în
posturi oficiale prin recomandarea superiorului în favoarea unui examen scris –, M.K. Smith
(infed.org/mobi/what-iscompetence-and-competency/) crede că actualele competenţe urcă
– fie şi ca ‘palide umbre’ – din anticul euro-ideal intelectual-etic: elina areté (romana virtus),
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iar Shirley Grundy (Curriculum: Product or Praxis) semnalează că, în rol curricular,
competenţele provin din modelul aristotelic eidos-techne-poietike [grafia autoarei]. Primele
semne în epoca modernă sunt la Taylor, Dewey, Bobbitt, ca şi, în alt plan, la Chomsky (v.21).
Oricum, „virtualităţile” sunt entităţi mentale nu nebuloase, absconse, on’bscure (cu atât mai
puţin „oculte”), ci impalpabile, aflate în suspensie pentru că în devenire.

5 comutarea vizând, cel puţin în intenţie, înlocuirea „şcolii conţinuturilor” – ştiinţă redusă la
scară – cu şcoala procedeelor – moduri de rezolvare de sarcini –, formularea corectă, care
mută accentul de pe obiect pe subiect, este cum (nu „ce”) ştiu să facă.

6 Caracteristica esenţială de reţinut a competenţelor este referenţialul lor iniţial: adultitatea.
Adresanţii de atunci erau adolescenţii deja angajabili, ca şi şomerii epocii de după reconstrucţia
postbelică brută, când avântul tehnologic industrial era ce este acum cel informatic.

7 Formula circulă, la noi, în tot felul de aglutinări (‘cunoştinţe, deprinderi, valori’, ‘cunoştinţe,
capacităţi şi atitudini comportamentale’ etc.) sau doar sub teremenul-valiză ‘capacităţi’.
(Dacă persoana dotată cu competenţe se numeşte competentă, cea dotată cu capacităţi
s-ar numi... capace?). Incomodă chiar şi pentru conformişti, lipsa, din întocmirea ‘c.+d.+a.’,
a dimensiunii nativ-vocaţionale şi a axiologicului criteriat-reperabil, a adus, însă, „corecţii”
care au cauzat varii omologii (profesional-ocupaţional) şi indistincţii (faţă de ‘obiective’, ori
chiar de ‘talent’: interogând decidabilitatea competenţială, cineva crede că nu se poate
spune când o persoană deţine ‘competenţa de a picta’ şi care este pragul la care poate fi
decretat talentul în pictură). Urmând acest... trend, însuşi standardul ocupaţional de
‘Evaluator de competenţe profesionale’ prevede ‘cunoştinţe’, ‘aptitudini-deprinderi’ şi ‘atitudini’,
dar precizează că evaluarea va urmări... ‘capacităţi’! De altfel, „standard” a ajuns să
desemneze, după voia „operatorilor” – şi formulăm aici în manieră mnemotehnică, plătind
un meritat tribut ludicului metaforic-conceptual –, când „jalon” (minim cuantificabil), când
„şablon” (mediu realizat), când „etalon” (maxim proiectabil), când „blazon” (= optim
idealizat). Mai mult: fixaţia preeminenţei „cunoştinţelor” a produs enunţul: ‘competenţele ca
finalităţi ale procesului de instruire’, care le presupune repere „învăţabile” – şi nu resurse
generabile –, amintind de mentalitatea după care „progres şcolar” înseamnă a învăţa mai
mult (a „asimila” cunoştinţe în plus, „procedurale”), şi nu – firesc – mai altfel. Motivul este
simplu: când nu un adevărat mister al formării (iniţiale şi... eterne), modalul este o sarcină
imposibilă în condiţiile programei oficiale – pe care mulţi o declară greşit orientată, dar
nimeni nu întreprinde nimic spre a o racorda la actualitate şi la expertiza profesorală reală
din subsistemul şcolar.

8 de fapt, al maturităţii (v. şi 6.) Întrebarea reflexă după presanta îndoctrinare cu ideea coborârii
competenţelor până spre vârsta preşcolară (pe când şi mai jos?) va fi, desigur: dar elevii?
Ne vom lămuri îndată.

9 Mihail, T.M. (2012) – nucleu de cercetare pe care ne bazăm în cele de faţă.
10 Că înainte de a fi (sau nu!) „performanţă” orice demers intelectual (şi nu numai) trebuie să fie

performare – iată un adevăr elementar. Raporturile dintre cele două ipostaze (de existenţă
şi de valoare) se vor lămuri mai departe, în text. Interesante înăuntrul performării sunt – v.
lucr. cit. 2012 – conceptele ‘anti-themata’ şi ‘themata’, monetizate, la câţiva ani distanţă, de
L. Eiseley (The Unexpected Universe, 1964, New York) – autor al panseului... heraclitic ‘If
there was order in us, it was the order of change’ – şi, în evidentă complementaritate, de G.
Holton (Thematic Origins of Scientific Thought: Kepler to Einstein, 1973, Cambridge
Mass.), numind, respectiv, reflecţia frustă, natural-imaginativă proactivă (‘private science’) şi
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reflecţia exprimată, formalizată, manifestă (‘public science’). La fel de sugestivă pentru
caracterul competenţelor poate fi construcţia lui C.R. Dawkins (‘The selfish gene’ New
York, 1976), despre ‘memeticul’ – autocentrat, autoreplicativ de constante proprii –
formelor –„fixativ”, lingvistice, care trec în exprimat „nebulosul” increat competenţial. Palpabilele
„themate” – „meme” ale structurii de suprafaţă – trebuia să aibă, după modelul themata /
anti-themata, un corespondent pentru structura de adâncime. L-am numit (lucr. cit., 2012)
dimetic – concept-efigie pentru „gândirea «altfel»”, elaborat pentru amintitul Proiect ICCPRE.

11 apetenţă (<lat. ad-: la, spre + pet : a căuta ţintit, etimon care, precedat de con-/m-:
[împreună] cu, formează şi „competenţă”) este, ‘înclinaţia naturală’ (în altă formulare: ‘do-
rinţa instinctivă’) spre ceea ce poate satisface trebuinţe (reformulăm şi trimitem la varianta
Chapman a modelului Maslow: cerinţe din ce în ce mai puţin imediate); flux, aşadar, de
impulsuri prereflective marcate genetic, orientate teleologic şi nutrite interogativ; pe scurt:
predispoziţie educabilă; iar metaforic: „chemare”. Importantă este implicarea ideii de do-
tare nativă, de aptitudine, în sens originar (<lat. ap >aptus, implicând determinarea ca şi
condiţionare-convingere) de ‘atracţie înnăscută’, lipsă din formula-baros c.+d.+a., dar
prezentă în fiorituri precum ‘aptitudini integrate orientate spre performanţă’... Odată
dimensiunea „datum natural” pusă în drepturile ei (esenţiale) şi odată accentul valoric mutat
de pe etiologic pe teleologic, definirea apetenţialităţii impune actului formativ logica
internă a devenirii personalităţii, în locul celei a „sistemului” (cu inerţia lui).

12 însă în alt registru, de spirit teleologic, decât etiologicul („antropotehnic”, ar zice Hasdeu...)
‘c.-d.-a.’: cel al realităţilor „tacit-cognitive” (la M. Polanyi – Personal Knowledge: Towards a
Post-Critical Philosophy. University of Chicago Press, 1958 – doar ‘tacit knowledge’).

Şi o precizare pentru cine s-ar alerta că din modelul apetenţelor – al cărui degrade,
sugerează figura, indică limpezirea formaţiei profesionale – ar lipsi conţinuturile: ele sunt
prezente, dar la rangul lor firesc, de variabilă subsumată motivaţiei, în dimensiunile
enculturare-aculturare (respectiv, adaptare formativă la cultură şi la ipostaza ei socială,
civilizaţia).

13 Ea priveşte calea de acces – pentru care informaţia (cunoştinţe, conţinuturi) este doar
ilustrativă. Facilitarea metodologică a formării expertizei esteoptima orientare a (auto)formării
spre reflecţie, i.e. spre convergenţa reflecţiei despre acţiune cu reflecţia în acţiune şi cu
reflecţia asupra acţiunii (implicând, în configurarea complexului „expertiză”, şi validarea
[reflectivă a] experienţei) – ceea ce „metodologie” chiar înseamnă, etimologic: < elinele
meta: după (transcenderea imediatului) + hodos: drum, cale, traseu/traiect + logos:
ştiinţă, limbaj/discurs (despre – în consacratul spirit sermocinal). Nucleul apare în compuşi
ca hodologie/grafie şi, mai greu detectabil, în sinod (sin: împreună + hodos) sau în period/
perioadă (peri: în jurul/preajma + hodos). Conceptul ţinteşte circularitatea parcursului (cu
extensie la temporal), evoluţia lui culturală fiind marcată de mersul gândirii filosofice, un
moment major fiind înfruntarea, spre miezul secolului al 18-lea, dintre ‘fineţea de spirit’
carteziană, bazată pe ideea de ordine şi pe raţionalizare a rezolvării de probleme, şi ‘spiritul
de fineţe’ pascalian, lucrând, hermeneutic, din/în perspectiva imaginaţiei creatoare şi a
(re)punerii de probleme.

Ideea căii se află, de altfel, la originea marilor concepte implicate în şcolar: curriculum,
management, evaluare şi... competenţe<lat. con-/com-: (împreună) cu +pet : a căuta ţin-
tit, a lua calea spre, a se îndrepta/orienta către – de unde, chiar în era clasică, compet : a
coincide, a corespunde, a se potrivi, dar şi a fi capabil, a fi stăpân pe (acţiunile tale). Rude
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bune sunt petax: doritor (ardent), postulant, şi, în acelaşi registru, petess : a căuta stăruitor,
ca şi previzibilele noţiuni pentru petent, petiţie şi peţitor (zeiţa romană a îndeplinirii rugăminţilor
eraPeta/Peto). Tot atunci apar competentia: potrivire (prin deplasare/mişcare), juste proporţii
(obţinute) şi competenter: în mod adecvat, dar şi compet tio: întrecere (pentru a obţine un
acord), rivalitate (cordială, proconvergentă). Interesant este şi compitum (competum):
încrucişare de drumuri, răspântie unde se schimbau... valori (mărfuri), dar şi, în sens
abstract, «nod» (loc de coincidenţă) de virtuţi – v. echivalentul virtu(alită)ţi – şi vicii...

Ţin să menţionez că, presărate în temele de formare pe care le-am prestat de-a lungul
anilor, astfel de topice au stimulat, în pofida rezervei unor cassandre, imaginaţia aplicativă a
profesorilor.

14 Un – poate, sugestiv – „patrulater al self-management-ului” (de fapt, mai adecvat timpului
nostru şi specificului obiectual – autoguvernanţei):

fiziologic (reacţii libere/controlate) – afectiv (trăiri fruste/stăpânite)
| |

comportamental (acţiuni insolite/aşteptate) – axiologic (valori proprii/împărtăşite)
Self-management-ul (autoguvernanţa) înseamnă, cel puţin pentru cele de faţă, strategia
managerială în prezenţa căreia módul de efectivizare a competenţelor – angajarea în
proiecte – nu se face aleatoriu sau incidental, ci cu reazemul solid şi ţintit (o vorbă a acestui
subcâmp managerial spune: ‘Avoid analysis paralysis!’) al proiectului personal, în cadrele
căruia competenţialitatea încetează să fie doar expertiză mai mult ori mai puţin tehnică şi
devine emblema evoluţiei de la „ce faci cu ce ştii” la ce devii – profesional – prin ce faci.

15 cu menţiunea: nu în sensul onto-spiritualist al lui B. Nicolescu (‘[tD] nu exclude [sic!]
existenţa unuiorizont transistoric’) – convins, alături de coautorii ‘Cartei transdisciplinarităţii’,
L. De Freitas şi E. Morin, nu doar că ‘educaţia transdisciplinară’ stă în ‘transmiterea
cunoştinţelor’, dar şi că ‘în raport cu [...] multidisciplinaritatea, transdisciplinaritatea este
multireferenţială şi multidimensională’ (sublinierile mele). Acest mod de concepere a tD
este evident inadecvabil la curricular, sub primejdia obscurizării metodologicului specific-
educaţional.
Adecvată, în schimb, este macrotematizarea, organizată curricular în scenariu ciclic
programatic, derulat veritabil-continuu (nu „cincinal”), în viziune deductivă – de la concepte
spre bune practici – şi ilustrat de formatori experţi special antrenaţi şi angajaţi, cu informaţii
reciproc-compatibile, diferenţiat pentru profesori şi pentru personalul de conducere. Iar
dacă proiectarea şi performarea curricularului la elevi este încă împiedicată de o vastă
birocraţie „top-managerială”, trăind în stima orarului, a normelor fixe şi a evaluării cantitative,
conceperea şi programarea lui în curricula pentru adulţii ocupaţi în educaţie este perfect
posibilă – transdisciplinarul fiind un co-disciplinar catalizat metodologic.

16 în accepţia: preluare în curriculum a contingentului personal-social al formabililor, a vieţii
„actuale”, (inclusiv oglindite în media), a experienţei curente, aşadar a aspectului informal al
formării.

17 concept valabil până la momentul dezirabilei includeri a spiritului şi a literei „extracurricularului”
în curriculumul uzual; componentele procurriculare înseamnă: transdisciplionar (tD):
dimensiunea topică a curriculumului; cross-curricular (cC): dimensiunea modală a
curriculumului; non-&informalul (niF): dimensiunea experienţială a curriculumului.
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18 CONCEPŢIEMODELFORMEPERFORMĂRIEVALUARE
       (prorefomatoare)       (imanent)         (fiabile)   (curente&curriculare)   (relativă)

Legenda: cu cât evaluarea produselor imediate, dar mai ales a efectelor de durată ale
performării de competenţe ca situaţionalizare de forme date este (resimţită ca) inconcludentă
pentru relevarea valorii transformate a profesionalităţii ocupaţionalizate, cu atât mai necesar
este recursul comutativ la concepţia asupra competenţialităţii şi elaborarea – în imanenţa ei
– de modele (inovative) utile în redactarea de ‘themata’ („semnele” externe ale expertizei)
fiabile deopotrivă drept actualizări ale competenţialităţii ca virtualitate de profesionalitate, cât
şi pentru integrarea în construcţia curriculară procompetenţială (cu evaluare inclusă, nu
adăugată).

19 Nagels, M. (v. Referinţe), în halshs.archives-ouvertes.fr/.../C0004-Nagels-Marc.pdf, cu utila
revistă a definiţiilor competenţiale. Ţin să precizez că parcimonia argumentelor de autoritate
din pletora de referinţe adunate în timp se datorează intenţiei de a da spaţiu contribuţiei pe
teren românesc.

20 pentru care am construit instrumentele necesare într-o serie de contribuţii dintre care citez
aici doar Mihail, T.M. (2005). De la evaluarea proiectivă, prin istorie contrafactuală, la
evaluare integrală. Modúl de formare ulterioară a formatorilor. Bucureşti, ISE, pre-print.

21 În câmpul Educaţiei, generalizata confuzie „performare-performanţă” provine tehnic –
observam în Mihail, T.M. (2002) Competenţe de conducere şi de formare. Modelare şi
aplicaţii la formarea directorilor. Bucureşti, ISE, pre-print şi în Id. (coord.) (2006) Programul
naţional de formare continuă Formator 2006: Formarea ca formatori a responsabililor
pentru formarea profesională continuă a profesorilor şi a managerilor educaţionali, în
vederea stimulării calităţii educaţiei în condiţiile descentralizării. Bucureşti, MECT, pre-print –
din traducerea simplist-eufonică, a perechii chomskyene ‘competence-performance’:
competenţă-performanţă. Or, exercitarea competenţialităţii lingvistice este o actualizare
idiotetică, o exercitare curentă a acesteia, de unde rezultă că, în/prin vorbire, locutorul
perfomează limba, performanţa fiind doar un caz particular (de excelenţă). Competenţele
ca unităţi de competenţialitate au, prin urmare, firesc corespondent direct nu în „performanţă”,
ci înperformare ca situaţionalizare a potenţialităţii (profesionale) – situaţie a cărei neînţelegere
conduce la inacceptabila plasare în prim-planul evaluării profesorilor/directorilor a criteriului
(contra)performanţelor elevilor, ca şi cum acestea ar fi dependente doar de acţiunea lor.
Confuzia a fost, însă, consistent hrănită, în condiţiile extrapolării competenţialităţii la
curriculumul pentru elevii mici, de mentalitatea triumfalistă a „rezultatului şcolar” (în dauna
reuşitei profesional-umane), intrând în bogata panoplie a erorilor: (procent de)
promovabilitate (în loc de promovare), educativ (în loc de educaţional), responsabilitate (în
loc de răspundere) ş.c.l. Un loc aparte pe această simeză aparţine groteştii vocabule
„curriculă”...

22 Noţiunea de transfer[abilitate] circulă în varii contexte (de pildă, al creditelor). În cel
competenţial, ea desemnează nu iluzoria transmitere-receptare („predare-învăţare”, ca
„predare-primire” la inventar) de competenţe prin „diseminare” de experienţă (prin good şi
cu atât mai puţin prin best practice – inclonabile, în fond), ci mobilitate mentală (dimetică)
referitoare nu la „aplicarea” de soluţii-panaceu, ci la variabilizarea modală funcţie de
sarcină (situaţie).

23 Criticii proiectării curriculumului după principiul cibernetic input-output persiflează pretenţia
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unora de a obţine „performanţă” cu investiţii minore prin parafraza „garbage in - gospel out”
la expresia IT „garbage in - garbage out”...

24 Cercetări viitoare vor avea a stabili pentru subcâmpul ocupaţional – întru completă
dezomonimizare şi specifică operaţionalizare, ca şi în respectul principiului meritocraţiei
– o altă categorie a datelor expertizei – evident necesară cât timp ocupaţionalul şcolar –
managerial – se derulează (cf. RP 3/2013, intervenţia despre managementul ghidării
carierei de conducere), în discontinuitatea formaţiei de bază, formareaon-the-job neputându-
se mula pe un fond aperceptiv de gen, pe un profil profesional, ci pe internalizarea
interesului ocupaţional. Până atunci, însă, clarificarea domeniului competenţialităţii în
câmpul (aluvionar al) ştiinţelor educaţiei şi, mai ţintit, instrumentalizarea acesteia în
complexitatea ei de modelemo.-ima.-ref., concretizat curricular tD+cC+niF, şi înasesivitatea
ei specifică (în cheia mai sus menţionată, dar şi în altele, cum ar fi revaluarea efectului
backwash pozitiv – cf. L. Elton Teaching in Higher Education: Appraisal and Training.
London, Kogan Page, 1987) – are ca prioritate naturală decomplexata (vetero-pedagogic)
reconsiderare a competenţelor ca realităţi mentale performabile – aflate în continuă
construcţie poietică (reflectivă de obiect: a spune despre a face [„cum faci”] – faberitatea
competenţială) şi metapoietică (reflectivă de sine: a spune despre a spune [„cum devii”] –
evolvitatea competenţială) ca repere de expertiză modală – şi (auto)evaluabile, atât în
materialitatea ipostazelor lor formulate şi operaţionabile (ratificabile), cât şi în imaterialitatea
lor de tensiune mentală (consacrabilă).

De altfel, însăşi reforma de fond în Educaţie trebuie (re)gândită – şi competenţialul ca
principiu-bază în paradigma formativităţii educaţionale o facilitează neîndoios – din
perspectiva unei guvernanţe pentru managementul de proces (nu doar pentru cel de
sistem), în logica firească a formării prin curriculumul holistic: întâi pentru agenţii de
educaţie, apoi pentru elevi. Tot aşa cum „şcoala” este de regândit ca mediu de formare, şi
nu (doar) ca „aşezământ”, competenţialitatea trebuie reimplicată nu ca „imobil”, dar ca
locuire. Cine înţelege că nu „sistemul” este de reformat, ci componenţii lui, acela poate,
cum mai spuneam, câştiga „pariul cu educaţia” – ceva mai dificil decât cel cu agricultura...
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Abstract
The differences between school levels within our traditional education system
are steeper than switching between different education systems. For the
child, the transition from kindergarden to primary school and then to
secondary level is a real world change. We initiated this research project
“The child’s accommodation with the school level crossings in compulsory
education” in an attempt to highlight and improve on these difficulties. This
article is a general presentation of the research project.
Keywords: education, accommodation, level of education, school entry, the
entry into middle school.
Rezumat
Trecerile de nivel din cadrul sistemului nostru tradiţional de educaţie sunt
mai abrupte decât trecerile dintre sisteme de învăţământ diferite. Pentru
copil este o adevărată schimbare de lume trecerea de la grădiniţă la şcoală
şi de la nivelul primar la cel gimnazial. Pentru punerea în evidenţă a acestor
dificultăţi şi pentru încercarea de ameliorare a lor a luat naştere proiectul de
cercetare: „Acomodarea copilului cu trecerile de nivel din învăţământul
obligatoriu” în cadrul Institutului de Ştiinţe ale educaţiei, a cărui prezentare
generală este obiectul prezentului articol.
Cuvinte-cheie: educaţie, acomodare, nivel de învăţământ, intrarea la şcoală,
intrarea în gimnaziu, şcoală.

Nowadays we witness a great diversity of educational models which highlight
an ever greater need for easy access from one education system to another,
from one educational approach to another. Such state of the arts helps us
see what we commonly minimize out of habit:  within the traditional education
system, level crossings are extremely sharp and bring about a high degree
of change which requires a strong effort of adaptation on brehalf of children
and youth.

CERCETĂRI, MODELE DE
INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI
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School itself changes its landmarks from one cycle to another, which means
new adaptations are needed. With each new cycle, the child who knew s/he
was big and knowledgable enough  a year before finds out s/he must start
from anew:  so the “freshman” has to discover new rules and norms of
social behavior.  Every change triggers an adaptation effort on behalf of the
individual. Fundamental changes (birth, marriage, death) around which
human existence revolves borrow some of their hardship to all changes that
people face. Consequently every change incorporates an initiation load which
requires careful support.

If we refer only to the changes on the road towards active social life we
come across the school levels: kindergarden, primary school, middle school,
high school, higher education. At each level, children and youth face new
reference points that seem much different than the previous ones. Each
school level crossing represents an inbalance since students should give
up something familiar and step into a space that is saturated by unfamiliar
things. At this point, the essentials refer to stability, continuity, what ever can
be preserved from the previous surrounding and grant individuals that feeling
of security they need in order to adapt to a new environment.

Starting from these observations, the research team in the Theory of Education
Department including Speranţa Farca, Simona Velea, Gabriela Alecu, Dan
Badea, Monica Cuciureanu, Oana Gheorghe and Adrian Mircea, have structured
a research project the aim of which is to investigate the accommodation practices
at school level crossings in compulsory education and to develop support
materials for parents and teachers. Our project title is “The child’s
accommodation with the school level crossings in compulsory education”. In
2012, the project focus was a qualitative research of the state of the arts in
kindergardens, primary and middle schools. In 2013 we focused on the
development of good practice guides to support two target groups: on the one
hand, parents whose children start primary school or cross the level towards
middle school; on the other hand for teachers who either prepare children for
school or support students with the accommodation within the next level. We
only researched into the school level crossings in compulsory education: primary
school and respectively middle school entry. The rest of the crossings are also
interesting. We analysed the kindergarden entry in a previous study and the
postcompulsory crossings could be investigated in the future.

The main highlights of the research project relate to: the stability elements
that can make the children’s school level crossings simpler, the essential
changes of the school level crossings, the possible solutions that parents,
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teachers, decision makers could adopt in order to prepare children for a
better adaptation.

If we study the adaptation difficulties children face when they start primary
school or middle school we could discover the means to effectively support
children in their adaptation effort, from a multiple perspective: of the parents,
as well as of the teachers or decision makers.

The magnitude of the child’s adjustment to school relates to the distance
between the school environment and the family’s, the community’s and the
child’s life.  Many educationalists have tried to balance this gap so that the
passage become possible, and school be relevant for the society it belongs
to. Such educationalists are part of a respected group of thinkers who are
always considered when we revisit the fundamentals of education systems
in the contemporary world, when we attempt to discover ways to facilitate
the child’s adjustment in the school environment.

J.J. Rousseau highlights the big distance between the social and natural
environment. His solution is to keep the child away from the currupting society.
He supports an individualized education where children are in permanent
contact with the natural environment. The latter is the space the child has to
adapt to. It is only at his puberty that the student has sufficiently discovered
himself so that he could sustain the social influences which otherwise can
turn harmful. According to Rousseau, school should start after 12 years of
age, which would correspond to our middle school.

E. Durkheim, by contrast, shows how school should be subordinated to the
needs of the society the child lives in. Consequently schools should prepare
the child to face these social needs and, in order to do so, schools should be
developed in the likeness of the social community that sustain them. Schools
should be institutions that are managed by the parents and that share their
space with the whole community around.

Ellen Kay reminds us that the purpose of the school is to support the education
of the child and that the whole process of education should be student-
centered. The child-centeredness of education would make the entire process
to address the students’ needs. Consequently the hardships of adaptation
are no longer sustained by the students since schools should develop their
personalized offers that are suitable to each and every child. In this case,
adaptation belongs to the school according to the children’s development
needs.
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J. Dewey also considers an adaptation of the school to the child’s generic,
social needs. In this respect, school should be like a family where children
could spend their lives by enjoying the features of every age. The children’s
school adaptation is reduced to social adaptation. The school community is
similar to a family community where the child feels at home. School should
change so that they become in the likeness of life, and children should learn
by doing.

Ivan Illich notes too big a gap between the need of education and the school
offer. Therefore he launches the striking idea of the society de-schooling,
which becomes more and more fashionable nowadays. He suggests an
adaptation of the  whole society to the children’s education needs. As a
result he imagines a totally individualized, mentor-based approach.

Contemporary educationalists seem to have internalized all these historical
disputes and find themselves in a dilemma of harmonization:
 our ideal is what we call a “knowledge society”, but we realize the

lameness of a purely intellectual education  that does not treat the child
as a whole;

 we almost magically invoke the “child-centered” education but we cannot
abandon the centrality of disciplines in curriculum development or the
centrality of the teacher in the school or classroom;

 we consider a connection of theoretical knowledge and practical
applications, but we do not start from the live children’s experiences which
could be an excellent reservoir of reflection;

 we understand education as a process of becoming free, but make use
of methods of restraint, manipulation and labelling;

 We represent education as an individualized becoming, but we seem to
fail abolishing comparizon and competition among students, as well as
single standards that are established by the framework of a discipline in
connection to the average student – type of a child.

 When there is such a great contradiction among our ideals, our goals
and means, between theory and practice, the accomodation strategy of
the child is utterly affected.

 There are general conditions of the school as an institution which we
cannot address ideally. Nevertheless our research aims to have some
impact with respect to the following issues:
– identify the difficulties the child faces when s/he starts primary and

middle school respectively;
– identify the continuity elements within these changes;
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– establish a strategy to better support children to adjust to the various
changes that are involved in school life.

Our research can support the development of a strategy to accommodate
the child to school changes that address several distinct factors of child
support. It can be useful to parents who could understand the age specificity,
the child’s developmental needs and the school requirements. Consequently
they can help their child to better adapt to the school level crossing. Teachers
can also capitalize this study by understanding what happens to children,
what needs the latter have. As a result, teachers could be able to adapt their
requirements in order to bridge a smooth transition. Policy makers could
better open schools to the community real life, towards the reality of the
child and that of the social practices.

Therefore, within this research, we aimed to know the real and current
situation in our  contemporary (rural and urban) schools in order to discover
the resources they hold to  determine improvement by suitable solutions
which come from within and not from the outside, like artificial constructs
easily ignored.

I. Research methodology

The project: “The child’s accommodation with the school level crossings in
compulsory education” represents a qualitative research that was conducted
in several schools in the country, both in urban and rural areas. Without
claiming to cover the entire country, we tried to collect data by interview from
several counties: Bucharest, Constanta, Ialomita, Prahova.

The goal of the research is to provide a basis for ensuring a favorable
adjustment of the child within primary and middle school. Throughout the
research we intended to discover the difficulties that children face at
compulsory education level crossings in order to find suitable supporting
measures that are within the reach of parents and teachers for the child’s
smooth transition from one school cycle to another. Likewise we tried to
provide guidelines and educational tools for initial and continuing teacher
training in the domain of moral and emotional education.

In support of this goal, our main objectives were the following:
• identify current problems and difficulties faced by children when they

start primary and middle school;
• identify issues of concern in managing these difficulties by parents,
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teachers, school administrators and policy makers;
• investigate how teachers understand their role to support children in order

to adjust to level crossing in compulsory education;
• develop recommendations for improving accommodation and designing

solutions to ensure a good adaptation at level crossing – we aim at
solutions that are possible with the existing resources and without
excessive changes in the representations of the school community.

The methods we used are appropriate for qualitative research. We
conducted an analysis of documents in which we studied the literature on
child development, the classical directions in pedagogy for understanding
the mission of the school, the contemporary ways of opening the school to
the needs of the child as well as to the needs of the community the child
belongs to. We went through normative documents concerning the access
of children in primary and middle school (laws, enforcement methodologies,
curriculum).

The research itself is an exploratory one where we initiated contacts with
kindergarden, primary and middle school teachers, as well as with parents
and children to see as directly as possible the problems children face when
they start primary or middle school. We also intended to have first hand
accounts from teachers in order to understand how they prepare and support
the children’s transitions and their accommodation when they cross school
levels. We researched as well into how parents approach the children’s
preparation and support when the latter start a new cycle of education.

For these reasons we conducted interviews with kindergarden, primary and
middle school teachers, parents and children. These took place as follows:
in kindergardens as focus groups with teachers and parents; in schools in
the preparatory grade with teachers and parents; in grade one with teachers
and parents; in grade 4 as focus groups with teachers and parents, and
optionally, as written answers from the students and in grade 5 as focus
groups with teachers, parents and students.

The field research included: middle school teachers who teach in grade 5;
primary teachers who teach in the preparatory grade, grade 1 and 4 during
the conduct of the research; kindergarden teachers who teach in the reception
group or the pre-school group; parents of the children in the reception group
or the pre-school group of the kindergarden, parents of students in the
preparatory grade, grade 1, 4 and 5, children in grade 4 (optional), and
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children in grade 5. The teachers, the parents and the children were selected
among the volunteers by the school head where the research was conducted
or by our field operator. The interviews we analysed during our research
come both from the rural and the urban areas, from schools that only work
in the morning as well as from schools that work in shifts.

The investigation results and the proposed activities to support the adaptation
of children with the school level crossings are of interest to policy makers,
teachers, parents and all those who can support the child. Children, families
and society as a whole could be recipients of the research in the perspective
of initiating support measures and actions to accommodate children in school
level crossing.

II. Research results

The research has highlighted some problems of the education system as
well as ways to deal with these issues.

1. Better understanding child development
We cannot take care of the children’s education without thorough knowledge.
Our research showed that many of the primary teachers’ complaints were
related to natural children’s behaviors under the pressure of change at this
age. Likewise, many of the middle school teachers’ expectations are unmet
due to the same lack of the adults’ understanding of natural teenage
specificity.  Meanwhile when students start middle school they depart from
the security that used to be provided by the primary teacher. Consequently
children feel more free in a context where they lack the experience of taking
self in a responsible way.

In all action that is deemed educational, teachers should be thoroughly trained
in order to understand children. The school environment, the curriculum
and the teachers’ actions should all revolve around this understanding. Such
knowledge should show us that a child who finds himself in a situation of
change is too caught up in the accommodation process to make notable
progress in intellectual education. Consequently the curricula for the school
years that mark big changes or transitions should be significantly lighter
than the rest.

Children should not be submitted to the process of education. On the contrary,
education should sustain their natural development towards freedom and
responsibility taking. In order for their choices, assumptions, decision to be
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taken, children need to face the consequences of their deeds and not the
subjective attitudes of the adult educators, to discover the pride and joy of
personal involvement in a range of activities that target themselves, the
others or the environment.

2. The need for coherence and consistency in the education system
Education requires a stable, balanced, consistent system that come with a
valuable offer and that stir the beneficiaries’ trust. If changes are too numerous
(as it has been the case in Romania for the last 22 years), participants are
deeply concerned to adapt whereas the educational progress is left aside.
At the same time, the education system cannot be viewed as a closed cluster
in and for itself. Children come from the social segment that bears the
configuration of the respective time and age and should prepare  for the
social integration that advances according to the educational foundations.
The communication between the school and the fanily and its adaptation  to
the general requirements of the society are inevitable for a valuable education
offer. Also the true social adjustment does not mean to proliferate bad habits
in schools but to discover that education good sense which is able to create
a healthy framework for the children’s development.

The local community that is involved in the school administration should
support the institution not to exploit it.  For instance the gym in many schools
are rented to various organizations by the hall. Consequently in the evening,
these spaces are used by adults and as funding for cleaning is absent, they
are no longer functional for the children.  Of course examples of unilateral
“help” offered by the school to the poor hall ar far more numerous.

3. The need to eradicate frustration factors among teachers
Many teachers are frustrated: they feel underpaid, wrongly evaluated and
disregarded. This creates a situation where children cannot benefit from
their teachers’ work at a high level. Our recommendation would be to seriously
investigate the causes of frustration among teachers and to correct mistakes.
Otherwise we cannot expect quality education delivered by people who feel
frustrated and marginalized.

Most often, the determined causes are too general and costly, as if to
legitimate the taking of no-action. Nevertheless when we discussed with
teachers we found out lots of unjust situations when it comes to appraisal or
corruption in school or the stressful influence of some parents, or the
overloading with extra projects and activities, or the continuous instability in
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education that leads to relentless changes and adaptations. These only
represent the natural need to benefit from a healthy balanced normal
environment where teachers could practice their job. Of course no extra
funding is necessary in order to reestablish healthy balance in schools. On
the contrary, some funds could bring about more corruption and unjust
treatment. This leads us to the conclusion that the top priority in schools
should be a healthy environment.

Another source for the teachers’ frustration come from the wrong ratio
between over-abundant requirements and the career development offer.
Teachers are asked to change their approach, methods, techniques while
they were not trained for this shift, they lack time (due to collateral demands)
and they have overpopulated classes (with great numbers of children in a
group).

4. The need to make a good selection of the teaching staff
The research showed some serious behavioral problems of the teachers.
The effect of the latter over children is a highly traumatic one. The cases are
not numerous yet they are enough to tarnish the school image. Also, since
every child matters it is important to take firm measures so that every school
become a safe environment to nurture students.

In order to ensure such an environment, a better selection needs to be done
throughout initial teacher training, at graduation and also a genuine check
must be performed throughout the teachers’ career. The yearly check on
behalf of the psychiatrist is formal. Our proposal is that psychiatrists are
better equipped and they become more responsible for the stamp they attach
to the teachers’ health certificates. The school counsellor should also observe
teachers’behaviors and interfere in due time.

5. The communication and collaboration between schools and parents
There is a lot of debate on this matter yet the situation is quite problematic.
Schools adopt a majesty attitude towards parents who most often than once
are not even admitted in the school environment unless they are requested
to. Nevertheless, parents as taxpayers and beneficiaries of the education
system should be treated accordingly and respectfully. Schools should really
have opened doors for parents while the latter should respect the rules that
govern the children’s education (these rules can be explicit in the shool chart).
We could notice the existence of parents associations that become
overindividual and distance themselves rapidly from their members’ interest.
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Consequently, as it is the case  with children, the school needs to
communicate with parents in an individualized way as well.

The purpose of child educational support is common matter among parents
and teachers, so the premise of communication exists, but this
communication for collaboration can be neither vertical nor addressed to
the masses. Therefore we encounter another instance of searching for
normality and the natural relationship among people who share a common
goal and desire to support one another.

6. Considering schools as a life environment
Our research has highlighted once again the distance between schools and
every real, natural, normal environment in the society. Artificiality is not good
for the school. The latter can become a more vivid and friendly place where
children, teachers and parents do feel good.

The schools communist architecture might be reconsidered at least from a
functional perspective. The front entrance door could be opened for children
and their parents, classrooms could be restructured in other configurations
than the classic rows, the school yard could become a playground for rides
and games opened for the whole community. The building could include
some spaces where parents can gather as well others devoted for the
children’s play.  If after-school activities take place there should be beds and
lockers and a relaxed organization so that children can rest and be able to
have time “at will”. All these changes do not trigger excessive funds. An
overall sum-up shows that parents spend huge amounts on special books,
contests, nonformal courses, video and multimedia equipments that more
often than once burden children instead of offering them a healthy training.

Above all, adaptation to an education system is useless if the latter is not
adequate to the true requirements of the society it is part of.  An education
system clustered within itself and per se only becomes an “ivory tower” for
“princes and princesses” who cannot face the real world.  Adults who find
themselves in the position of educators, whether they are parents, teaching
staff, researchers, decision makers or members of the community, can
transform the education system into a real support for the children’s
development needs. Every effort of the child to adapt becomes easier if it is
done to satisfy its natural growth needs. At the same time, education is not
only about the children’s adaptation to a system but also about a system
that adapts to the child’s needs.
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Abstract
The research presented in this article aims at exploring the relevance of the
students’ learning styles for the design of blended learning programs. To
achieve this purpose we made a research study with teachers and students
from CREDIS, University of Bucharest. We explored the existing blended
learning experiences as well as the students’ and professors’ opinions
concerning the adaptation of instruction to the students’ learning styles.
Keywords: blended learning, learning styles, instructional design.
Rezumat
Cercetarea descrisă în acest articol vizează explorarea relevanţei stilurilor
de învăţare ale studenţilor pentru design-ul programelor de tip blended
learning. În vederea realizării scopului propus, în cadrul acestui studiu, au
participat cadre didactice şi studenţi de la CREDIS, Universitatea din
Bucureşti. Au fost explorate experienţele de învăţare de tip blended existente,
precum şi percepţia studenţilor şi cadrelor didactice referitoare la adaptarea
instruirii, în funcţie de stilurile de învăţare ale studenţilor.
Cuvinte-cheie: blended learning, stiluri de învăţare, proiectare didactică.

Almost unwittingly, the knowledge economy changes education so that the
traditional system comes to be touched by nowadays technologies. Many
issues in public, economical, cultural and educational domains have been
transformed since ICT and internet became current practice. At the same
time, the labor market brings about new challenges for educators and learners
by giving them the opportunity to maintain the rapid pace of the economy in
good correlation with personal and career development. For many adults
the traditional education system is no longer an option given the need to
keep up with the fast pace advancing technology. Therefore, blended learning
that combines traditional and online learning represents an efficient and
flexible means to study according to one’s personal rhythm.

Understanding how students learn is an important issue not only in traditional

ADAPTATION TO STUDENTS’ LEARNING STYLES
IN THE BLENDED LEARNING APPROACH
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approaches but also in blended learning. This aspect is crucial not only for
those who design programs but also for the facilitators. Teachers/ instructors/
facilitators are continuously challenged by both the fast developing
technologies and the wide range of students who come with various learning
styles and needs. It is well known that a single instructional model cannot
satisfy all students (Scaller et al, 2007). Nevertheless, facilitators or instructors
will know to select the adequate teaching strategies as well as the technology
to comply with instructional objectives and with the students’ learning styles
so that all students are involved in the learning process.

Initial research into learning styles highlights that the variety of the students’
learning styles  has considerable importance for the instructional process
(Keefe, 1982). Actually some styles are better developed and more preferable
than others. Other styles are somehow marginal and they need sustained
effort from within (the student) or the outside (teacher/instructor/facilitator)
in order to delineate them. The various learning styles are the result of more
components such as:  the students’ life experiences from the past, the
students’ life styles or the way they got used to learn (Kolb, 1984). Also,
preferences for some learning styles change with time (Dunn et al, 1993).

Among the most recent research concerning the learning styles we count
the studies which connect the latter to instructional technologies and their
design so that all students benefit from active involvement (Manner, 2001).
Many a research suggest that students who are interested in online-based
courses are independent learners who prefer an abstract thinking mode
(Grasha, 1996). In this context, Farmer argues that if online technologies
are part of a course and if they connect with the students’ learning preferences
then course planners as well as teachers/ instructors / facilitators should be
aware of the particular students’ learning styles in order to know how to
envisage the entire design (Farmer, 1995).

Adapting instruction to the students’ learning styles – Within the context
of the advance of the technology that is used in blends, the idea to adjust,
adapt the teaching approach according to the students’ learning styles is
more than welcomed. There are many studies that show the efficiency of
combining multimedia with online technology within the instructional process.
(Najjar, 1996). Most of the studies in this category are based on the learning
styles as they were classified by David Kolb (Kolb, 1984) and Felder &
Silverman (Felder & Silverman, 1998).

The process of adapting instruction could or should start with a brief
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identification of the students’ learning styles. Therefore, taking into
account the fact that the students who learn in blends participate both in
face-to-face sessions and in online ones, we consider important to highlight
the basic elements the teacher /instructor / facilitator could consider when s/
he tries to adapt the instructional process to the students’ learning styles.

A first step in understanding how the students learn might consist in a
preliminary analysis  of their learning styles. Zapalska and Dabb (Zapalska
& Dabb, 2008) suggest a number of various ways to identify learning styles.
These are the following:
 discussions about how students remember simple things;
 observations of students’ specific behaviors that can help when the

latter are observed during classroom activities. The instructor/ facilitator
will record the exact way each student accomplishes a given task. The
students’ behaviors in the classroom can tell us a lot about the students’
learning styles;

 short personal interviews with the students at the beginning of the
course are primary sources to understand how students learn. Their
learning experiences are revealing about their attitudes about teaching,
learning, preferences for certain learning teachniques;

 a VAK or Kolb, Felder & Silverman etc. questionnaire. When students
and facilitators manage to understand the students’ learning styles it is
high time to select the most adequate technology to plan, implement
some learning experiences that are more effective during course
situations.

In this context the following question arises: How much and how far should
we personalize instruction? Suppose all the above mentioned steps are taken
and yet students have trouble with their learning. We should be reminded
that students are very different from one another in terms of personality,
learning style, acquisition level, learning media. It is likely that the system
that personalizes instruction is well implemented but the possible resources
one could use are limited. In extra, let us also suppose that the crisis time
when the students might have had the largest and most adequate support is
gone. In this case, we face an over-personalization where the students’
attention and motivation do not reach their expectations.

Personalized instruction can be defined as a form of instruction which is
adapted to the student’s learning style. In the framework of the online medium
of learning, a medium which is used in blended learning too, there are models

                                                                               Revista de Pedagogie • LXII • 2014 (1) 105



of personalized instruction which can facilitate learning according to the
students’ learning styles. Table 1 briefly presents some models to adapt
instruction according to the students’ learning styles.

Table 1. Models to adapt instruction according to the students’ learning
styles (adapted from Franzoni & Assar, 2009)
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System Learning style Adaptation

ARTHUR
(Gilbert &
Han, 1999)

Visual-interactive, readings
and various texts styles

* Adaptation is done by
media that are representative
for each student.
* Audio representation (for
auditory students) is done by
making use of sound and
radio broadcasts.
* Puzzles, animations, games
and riddles are used for visual
and kinesthetic students.

CS388
(Carver,
Howard &
Lane, 1999)

Felder-Silverman learning
style types, global
sequential model, visual-
verbal, sensory-intuitive,
inductive-deductive

* Adaptation is done by
various media that are
representative for each
student
* It makes use of various
types of mass-media, such as
graphs, films, texts,
slideshows

MANIC
(Stern &
Woolf, 2000)

The model favors graphs
but also information at text
level

* Adaptation is done by
various media that are
representative for each
student
* It makes use of graphic
design and information at text
level

INSPIRE
(Grigoriadou,
Papanikolaou
&
Kornilakis,
2001)

Activists of Honey and
Mumford type, pragmatics,
theorists of the Kolb type

* Adaptation consists in
presenting an alternative
sequence of the concept
* Concepts can be represented
by “examples”, “activities”,
“theory”, “practice”



These models display both benefits and limits and can be used for the courses
that are to be facilitated in an online or blended learning program.

1. Rationale of the research

Farmer argues that if the online technologies are part of a course and they
connect to the students learning preferences, then the course designers as
well as the teachers/ instructors/ facilitators should be aware of the students’
learning styles in order to connect the whole design to these issues (Farmer,
1995). What the students’ learning styles are represents just one step in the
process of instruction adaptation according to the learning styles. Teachers/
facilitators are invited to participate in a creative way to this process of
adaptation in order to enhance faster, more natural and effective learning.
Our paper aims at exploring the learning styles relevance for the blended
learning programs design as well as for the new methods of adaptation to
the students’ learning styles.

2. The research objectives

Our study is oriented by the following general objectives:
 Explore the relevance of the students’ learning styles for the design of

the blended learning programs;
 Develop recommendations for better adaptation of the teaching strategies

to the students’ learning styles in blended learning programs.
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System Learning style Adaptation

Tangow
(Paredes &
Rodriguez,
2002)

The sensing/ intuitive
dimension derived from the
Felder-Silverman model

* Adaptation consists in
presenting an alternative
sequence of the concept
* Concepts can be presented
by “example” “exhibit”

Curs PHP
(Hong &
Kinshuk,
2004)

Reflective - Active, Sensing
- intuitive, Visual – Verbal,
Sequential - Global

* Adaptation is done by
various representations for
each student
* It makes use of various
types of resources such as
concepts, theories, colors,
text, etc.



3. The research sample

The participants in the study are both faculty and students from CREDIS,
University of Bucharest. We explored the blended learning experiences as
well as the opinions of the students and faculty about the adaptation of
instruction to the students’ learning styles. Four faculty members and 42
students (graduate students from the Educational Management and School
Counselling programs) accepted the invitation to get involved in the study.
May we add that 50 students are enrolled in the programs out of whom 42
willingly took part in the study.

4. Research methods and instruments

In order to have a comprehensive picture of the teaching activity in the blended
learning approach, we used both quantitative methods (questionnaire-based
enquiry) and qualitative ones (individual half-structured interview).
 Questionnaire-based enquiry addressed to students regarding the

identification of the learning styles. The aim of the questionnaire was to
determine students to identify their own learning styles while they
responded to a series of questions related to their learning preferences.
This VAK model makes use of three main sensory receivers: visual,
auditory, kinesthetic in order to find out what the dominant learning style
is. This questionnaire is often named VAKT (visual, auditory, kinesthetic,
tactile);

 Questionnaire-based enquiry addressed to students is another
questionnaire for students that explores ideas about instruction
adaptation to the students’ learning styles;

 Individual interview addressed to faculty: the interview was addressed
to the teaching staff who facilitate learning at CREDIS, University of
Bucharest. Its aim was to explore ideas concerning the importance of
instruction adaptation to the students’ learning styles from the teachers’
perspective.

5. Main conclusions

Our study allowed us to summarize the main conclusions concerning the
instruction adaptation to the students’ learning styles. Thus we could identify
and analyse various instructional issues within the Distance Education
Department CREDIS, for the master programs (School Counselling and
Educational Management). The conclusions of our study are relevant and
useful for our goal: the attempt to adapt instruction to the students’
learning styles.
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Among faculty members in the universities of Bucharest, blended learning
has become increasingly popular. The reasons to use blended learning come
from the desire of faculty members to implement such programs that respond,
on the one hand, to the requirements of the steady advance of online
technologies that can be useful in education, as well as to the adult students’
needs, on the other hand.

Blended learning represents a learning system that reconciles both the
students’ learning needs to interact in a face-to-face environment, the
facilitators’ requirements to be in direct contact with those they train and the
needs of the adult learners who also have families and jobs that prevent
them to be present at course in the university. Nowadays, blended learning
can represent a good option for the master programs in Romanian
universities.

CREDIS is a distance education unit, a hybrid form of Open University, a
distance version for traditional programs. CREDIS is accredited for distance
education, yet not for blended learning programs. Nevertheless this
department of the University of Bucharest works with unplanned blended
learning components that derive from the students’ learning needs.

We should address at least the following issues in order to correctly
understand and implement blended learning in Romanian universities:
 We need to correctly understand what blended learning is and means

and to break free from the confusion that came into being in the universities
which promoted the system in a form different from the one that is
internationally agreed upon. The superficial implementation of this learning
system confused students, professors as well as wider audiences who
are interested in learning matters;

 We need to promote the implementation of the blended learning system
by clear means such as: video simulations that present a genuine classical
distance education program as well as an authentic blended learning
one;

 We need to educate larger audiences about the importance of this learning
system in education;

 Teaching staff both in higher education and in schools should be trained
on the use of technologies in blended learning as well as on the
pedagogies that lie behind this learning system.

According to the faculty members that we interviewed, the competences of
the academic managerial team are crucial when it comes to blended learning.

                                                                               Revista de Pedagogie • LXII • 2014 (1) 109



The education of the university management is probably the first step that
needs to be taken into account if authentic blended learning is to be adopted.
At the same time, facilitators also need to be trained. This constitutes a
priority în order to reach a reasonable standard and quality blended learning
experiences.

The E-learning platform – From the interviewed faculty members’ point of
view, the CREDIS platform is used only when courses take place.
Requirements about the use of the platform are not mandatory – there are
facilitators who visit the platform on a daily basis, both for the courses they
have and for the communication with their students. Yet there are also faculty
members who use the platform only when they have courses and in the
latter case only when they proceed to assessments.

Navigating on the site is very fast and the possibility to interact on the forum
or on the especially created collaborative spaces is easy. These elements
help the students’ communication with the teachers and with the learning
contents. In extra, the video or audio files that are uploaded on the platform
represent a medium to conduct the learning process, according to various
learning styles. This helps the attainment of the course objectives. Most of
the technologies that are used on the E-learning platform, at CREDIS, are
adequate for the visual and auditory students. Flash technologies,
tridimensional simulations or other technologies which are highly useful for
the kinesthetics, cannot be found in this department.

The tutor’s role – According to the faculty who were interviewed, some
supervisors assist or should assist students, including at the administrative
level. Unfortunately CREDIS does not employ these people as tutors and
therefore activities are randomly and superficially carried on.

The students’ learning styles – For some of the faculty the learning styles
are the onest hat make the difference and not the technology. For another
interviewee the learning style gets shaped within the interaction with the
learning media. There are other opinions that students should be aware of
their own learning styles before the face-to-face or online instruction takes
place. Many students do not know what learning style they have or what are
the elements that converge to learning. When these students interact with
the online technologies they cannot grasp the meaning of the learning
activities.
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The students’ digital literacy – According to the faculty members’ opinion,
the initial testing of the students is needed in order to see their technical
abilities. According to the results, students should be supported with digital
literacy short term courses. Yet, such a program needs extra funding and
more organization from the very beginning both from the university and the
students.

The students’ sample – All participant students are adults who are over 26,
who work and choose these master programs to requalify, for professional
reconversion or in order to continue their education. For these students the
distance education system is very favorable for their career development.
They are involved in diverse, productive activities and therefore cannot
participate in traditional education. Many of these students could attend these
courses in traditional education. Many students have fast and easy access
to computers and the Internet. This allows us to conclude that their active
participation on a virtual platform will not be a problem.

Course design/ adaptation to learning styles – Most courses are adapted
to the online medium. A CREDIS course comprizes learning activities, self-
assessment questionnaires, various tasks, requirements in order to pass to
the next module. Many courses were developed in a project for rural education
(the aim of which was the reconversion of teachers in rural schools). Then
the courses were adapted for the online medium and became an efficient
way for the students in the CREDIS master programs. The course designers
could cooperate with experts in E-learning to adapt the courses to blended
learning. From the faculty members’ point of view, there is just one more
step for the courses to be structured and fragmented by making use of the
online platform facilities.

From the students’ perspective, the courses for the traditional medium are
well designed. In the teaching process, the professors take into account the
students’ learning styles, their learning needs. The students positively
appreciate this approach.  Also the teaching methodology is varied and
adapted to the students’ learning styles. The learning activities are varied,
the assessment methods and instruments are adjusted to the course
objectives. According to the students the face to face approach is varied
and the instructors try to take into account the diversity of the learners’ styles.
They also consider that the adaptation of the instructional process to their
learning styles is a priority at CREDIS. It is true that this is the case only in
the traditional component of their course but for them it is crucial to know
that a course can be adapted to their learning needs. The adaptation to the
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actual learning styles of the students in a group depends to a large extent on
the ability of every facilitator/ instructor to offer students the best routes to
follow in the learning process.

From the point of view of the interviewees, learning is not something a teacher
does for the students. They consider they are the main participants within
the process, but the teacher’s role is to create the context where learning
takes place. One cannot adapt to all learning styles and all learning needs,
but these can be grouped so that most students could benefit from the
teacher’s support and assistance. At the same time, the students should
develop other learning styles and preferences because the labor market
might require qualified workers in various domains who are to adapt to varied
types of activities.

Considering that the CREDIS E-learning platform is used only for the
communication among students, students-professors and students-tutors
and not for the facilitation of learning, the adaptation of instruction does
not actually exist in the online component of the blended learning
system.  We cannot speak of a soft selection to personalize instruction as it
is the case with ARTHUR or INSPIRE, the above mentioned models. We
can conclude that for the moment, CREDIS does not possess an authentic
blended learning due to a number of factors. On the one hand the legal
regulations do not allow such an organization, on the other hand there is
also the issue of the facilitators and even the students’ abilities to work in a
genuine blend.

6. Suggestions and recommendations

Our conclusions allowed us to formulate a set of suggestions and
recommendations that can be addressed to both the CREDIS teaching staff
and the students who are enrolled in this department.

Reassess the tutorial system – Various assistants, lecturers and senior
lecturers or administrative staff work as tutors at CREDIS, which lead to
overload. A reassessment of the tutorial system is needed in order to optimize
communication between students and the university. Of course this is also
connected to a legal framework where tutors are not included among various
positions the teaching staff can hold.

Identify and address the students’ learning styles – The present study
highlights the importance of addressing the learning styles throught the
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instructional process. An initial questionnaire can help us with the
identification. Also, the teaching staff can support students by trying to find
out their learning styles via a variety of methods: questionnaires, observation
during group work. Students consider that the learning styles identification
is very useful as this will help them better receive and process the course
matter.

Technology – Most of the participant students are visual or auditory. There
are fewer kinesthetic among them. The reduced number of students with
this learning style does not lead to the reduction or the inexistence of suitable
technologies such as tridimensional simulations or flash technologies (with
drag and drop). An optimal framework for learning with adequate technologies
to address several learning styles will be a good support for students.

Blended learning at CREDIS – For the correct implementation of the
blended learning system at CREDIS it is important that the phenomenon is
truly understood and the confusion that was created by a faulty
implementation in various higher education organizations is overcome. At
the same time it is important that the system be implemented by clear means
such as: video simulations that can contrast a classical distance education
program and an authentic blended learning program. Also the audience can
be educated about the importance of this learning system by a variety of
actions. The teaching staff as well as the students should be trained for the
use of the new technologies in a blended learning system and the underlining
pedagogy. This should be a priority on the decision makers’ agenda.

Instructional design according to the students’ learning styles – We
appreciate that CREDIS has made efforts to develop courses that are
adequate with the requiremenets of a distance education program, yet for a
blended learning system implementation more steps need to be taken such
as the structuring and fragmentation of the courses by making use of the
online facilities.

Personalized instruction – Even if initiatives to implement an authentic
blended learning at CREDIS are at the beginning, we suggest that throughout
the development of this process personalized instruction models should be
used in order to address a variety of learning styles that the enrolled students
might possess.
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Rezumat
Cercetarea a fost realizată în două etape; prima etapă a constat în
structurarea şi elaborarea temelor de instruire în format blended learning
pentru consiliere şi consultanţă. Cercetarea a produs pentru această etapă
informaţii legate de sistemul de valori al profesorilor şi directorilor, informaţii
privind tipul ideal de director şi de şcoală performantă, caracteristicile de
bază ale reprezentărilor sociale ale unui director de şcoală şi ale şcolii în
general; relevante sunt şi rezultatele privind modelele de comunicare
organizaţională, temele comunicării şi utilitatea atribuită competenţelor de
comunicare: pentru a preveni aspectele negative din viaţa şcolară, pentru
utilizarea instrumentelor de analiză şi diagnostic sau de specializare în
domenii privind formarea. În a doua etapă a cercetării a fost realizată analiza
de impact a cursului, au fost identificate diverse categorii de dificultăţi
întâmpinate în lucrul pe platforma de instruire Moodle, au fost evaluate
facilităţile oferite pentru descărcarea de materiale, accesul la materialele de
instruire, relevanţa şi calitatea conţinutului temelor.
Cuvinte-cheie: program de instruire, blended learning, managementul
educaţional, managementul calităţii.
Abstract
The research has been done in two stages. The first stage consisted in
structuring and designing the topics for a blended learning training program
in counselling and consultancy. This stage collected information on to the
teachers‘ and principals‘ values system, as well as information concerning
the ideal principal and the school of excellence, the basic features of the
principal’s social and school representations. Other results have also been
relevant such as: models of organizational communication, the communication
themes and the usefulness of the communication competencies for preventing
the negative aspects in the school life and for making good use of the analysis
and diagnosis or the specialization in the training area. The second stage of
the research refers to the impact analysis of the training course. We identified
difficulties in using the Moodle platform, we aanalysed the facilities offered
for downloading the course materials, the access to the training materials,
the relevance and quality of the training.

FORMAREA ÎN REGIM BLENDED LEARNING PENTRU
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

CS. Ovidiu Măntăluţă*



Keywords: training program, blended learning, educational management,
quality management.

Introducere

Articolul de faţă se referă la experienţa furnizării unui program de formare al
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, cu ajutorul platformei Moodle, în format
blended learning. Programul, intitulat Consiliere şi consultanţă în
management educaţional, a fost adresat inspectorilor şcolari, directorilor de
şcoli şi membrilor consiliilor de administraţie ale şcolilor. Sesiunile de instruire
faţă în faţă au fost completate cu sesiuni de formare online, folosind platforma
Moodle.

Au existat două etape de cercetare, prima referindu-se la conţinutul temelor
şi analiza nevoilor de formare, cealaltă a fost axată pe colectarea de feedback
cu privire la program – proporţia dintre sesiunile faţă în faţă şi sesiunile
online, factorii care au influenţat calitatea şi eficienţa comunicării între echipa
de formatori şi cursanţi, pe de o parte, şi între cursanţi, pe de altă parte.
Abilităţile în utilizarea computerului în grupele de formabili au fost inegale,
unii dintre ei având dificultăţi în a redacta răspunsuri scrise pe platformă
sau în utilizarea platformei, în general.

Formatorii au trebuit să se adapteze la specificul competenţelor TIC ale
participanţilor la formare, propunând roluri de mentor pentru cursanţii care
au dovedit abilităţi crescute în utilizarea computerului, iar în unele sesiuni
au fost realizate faţă în faţă secvenţe în care formabilii care au avut dificultăţi
au primit asistenţă de la formatori. În cadrul cursului au fost propuse teme
de analiză organizaţională şi instrumente de diagnostic, iar aceste
instrumente au fost aplicate de către formabili pentru a scrie rapoarte de
analiză pentru organizaţiile şcolare de care aparţin.

Identificarea celor mai bune practici de management în şcoli este un rezultat
aşteptat al cursului, editarea colaborativă a acestor practici a fost facilitată
de către platforma cursului. Un forum special a fost dedicat pentru discuţii
despre cele mai bune practici, permiţând cursanţilor să voteze pentru cele
mai bune practici propuse, cu scopul de a le adopta în cadrul organizaţiilor lor.

Metodologie

În prima etapă a cercetării a fost utilizat un eşantion de 87 de subiecţi, din
care 61,4% au fost directori şi directori adjuncţi de unităţi de învăţământ,
31,4% au fost profesori şi 7,2% au fost inspectori şcolari. Subiecţii au fost

118 CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI



selectaţi dintre participanţii la formarea faţă în faţă cu subiecte de
management, care a avut loc în mai multe localităţi din judeţul Constanţa.

Ipotezele cercetării s-au referit la factorii care influenţează dorinţa subiecţilor
de a participa la formare şi de a dobândi abilităţi care ar putea fi utile în
gestionarea/ influenţarea activităţii organizaţiilor din care subiecţii provin, şi,
în cea mai apropiată zonă în raport cu acţiunea, la disponibilitatea de a
reflecta critic şi la dorinţa de a determina schimbarea organizaţională. Am
grupat aceşti factori în trei categorii: factori individuali, factori organizaţionali
şi factori strategici.
 Factorii individuali se referă la disponibilitatea de comunicare intra- şi

extraorganizaţională şi la autopercepţia eficienţei în orientarea/
influenţarea fenomenelor organizaţionale şi în interacţiunea cu actorii
educaţionali (Bandura, 1994, pp. 71-81).

 Factorii organizaţionali se referă la probleme organizatorice specifice şi
la anumite elemente ale culturii organizaţionale – tratamentul abaterilor
de la normativitate, facilitarea sau blocarea comunicării profesionale,
apariţia şi persistenţa problemelor nerezolvate, dificultăţile actuale
(Schein, 1988, pp. 66-68).

 Factorii strategici se referă la specificul interacţiunilor instituţionale şi cu
factorii de decizie de la nivel local şi judeţean, în special oferta de formare
locală şi deprinderea de a se informa şi de a accesa programele de
formare, precum şi poziţionarea şcolii în ceea ce priveşte obţinerea de
resurse – umane, materiale şi financiare –, cu precădere în raport cu
consiliul local şi cu primăria.

Instrumentul de cercetare: chestionarul pentru directori şi profesori.
Itemii 1-8 au fost destinaţi colectării de date individuale – vârstă, funcţie,
mediul în care se află şcoala, tipul de şcoală, vechimea în învăţământ şi
participarea la activităţi de formare. Itemii 9 şi 10, director de succes şi
şcoală bună, au constat în întrebări deschise, în care subiecţii au descris
tipul ideal de director şi de şcoală, care reuşeşte să fie poziţionat în zona
exemplarităţii. În afară de informaţii cu privire la respectarea valorilor, aceste
elemente pun în evidenţă caracteristicile de bază ale reprezentărilor sociale
ale unui director de şcoală şi ale şcolii în general. Itemul 11, În ce măsură
următoarele teme de management educaţional ar fi de interes pentru
dezvoltarea ta profesională?, care s-a referit la lista de teme propuse pentru
a fi studiate în cadrul proiectului, a permis obţinerea de informaţii cu privire
la gradul de interes pentru fiecare temă în parte. În cadrul itemului 12 subiecţii
au avut posibilitatea de a detalia nivelul de interes pentru anumite teme,
considerate importante pentru formarea lor, cu referire la ceea ce doresc să
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înveţe să facă şi utilitatea atribuită competenţelor dorite: pentru a preveni
aspectele negative din viaţa şcolară, pentru utilizarea instrumentelor de
analiză şi diagnostic sau de specializare pentru a consilia în management
educaţional alţi directori. Itemul 13, Cât de des vorbiţi cu alţi directori de
şcoli cu privire la probleme specifice de management educaţional, cu scopul
de a le rezolva? a permis exprimarea frecvenţei subiective a discuţiilor, pe
fiecare dintre cele opt din temele propuse, şi enunţarea liberă de alte teme.
Temele de discuţie au acoperit o gamă largă de interese profesionale ale
directorilor şi cadrelor didactice. Itemul 14, Cum apreciaţi următoarele
caracteristici ale vieţii şcolare?, s-a referit la anumite caracteristici globale
ale comportamentului profesorilor, elevilor şi părinţilor: interesul pentru unele
activităţi, implicarea în activităţi şcolare, grija pentru proprietatea şcolii, şi
este o sinteză a indicatorilor privind cultura organizaţională. În cazul unor
disfuncţionalităţi, acest item a solicitat propuneri pentru a le rezolva. Itemii
16, 18 şi 19 au fost destinaţi identificării ariilor de interes ale subiecţilor
privind formarea profesională, de luare a deciziilor şi furnizarea de expertiză
de management intern, privind nivelul cooperării în cadrul personalului
didactic, pe teme legate de management şi dezvoltare de proiect. Acest
item a solicitat informaţii specifice cu privire la competenţa conducerii şcolii.
Itemul 20, Cum aţi descrie/ evalua relaţiile şcolii cu instituţii şi persoane din
comunitate?, a permis evaluările subiective ale relaţiilor şcolii cu instituţii şi
persoane cu rol strategic pentru dezvoltarea şcolii. Itemul 21 a fost conceput
pentru a identifica adeziunea la valori şi identificarea valorilor dominante ale
subiecţilor.

După dezvoltarea noului curs în format blended learning, cu teme şi metode
care au apărut de la prima etapă, cercetarea a intrat în a doua etapă care a
fost realizată cu subiecţi dintr-o nouă serie de formare, de data aceasta în
judeţul Vrancea. A fost realizat un chestionar care a fost administrat la 93 de
subiecţi prin platforma Monkey Survey, la sfârşitul cursului. Structura
eşantionului: profesori 72,0%, directori 12,9%, inspectori şcolari 8,6%, alte
funcţii 6,5%.

Instrumentul de cercetare: cel de-al doilea chestionar pentru directori şi
profesori.
Itemii 1-7 au fost profilaţi pentru a colecta date individuale – vârstă, funcţie,
mediul în care se află şcoala, tipul de şcoală, vechimea în învăţământ,
participarea la activităţi de educaţie şi formare, competenţe de utilizare a
calculatorului. Itemii 8-12 s-au referit la diverse categorii de dificultăţi
întâmpinate în lucrul pe platforma de instruire Moodle, la facilităţile oferite
pentru descărcarea de materiale, accesul la materialele de instruire, relevanţa
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şi calitatea conţinutului temelor. Itemii 13-17 s-au referit la calitatea
interacţiunilor între formabili, între formabili şi formatori, prin intermediul
platformei Moodle. Itemii de la 18 la 21 s-au referit la gradul de noutate şi
interesul cu care au fost percepute temele prezentate, precum şi la calitatea
recomandărilor primite din partea formatorilor şi a altor cursanţi, cu privire la
rezolvarea problemelor de management. Itemii 22-24 au inclus feedback-ul
de la subiecţi, referitor la metoda online, spre deosebire de metodele
tradiţionale de învăţare. Itemii 25-26 au testat dacă subiecţii ar recomanda
cursul de blended learning pentru colegii şi prietenii lor şi dacă ar recomanda
Institutului să continue furnizarea de cursuri similare.

Validarea metodei blended learning de formare-consiliere în două grupe
din cadrul eşantionului Constanţa

În grupurile de participanţi s-au derulat secvenţe de formare profesională
alternând cu consiliere şi observare, urmate de feedback din partea
cursanţilor. În primul grup, format din 19 formabili, au fost prezentate secvenţe
alternative scurte de managementul schimbării, managementul strategic,
organizare şi planificare, management financiar şi managementul proceselor.
Firul discuţiei a constat în punerea de întrebări: formulare a problemei,
realizarea diagnosticului şi parcurgerea paşilor de rezolvare a problemelor
prin elaborarea de instrumente în cadrul activităţilor de grup. Elementul central
al dezbaterii a constat în grupul de intervizare de tip Balint, prezentat în
detaliu subgrupelor care au practicat metoda, iar atunci când a fost necesar
acestea au primit ajutor pentru o bună formulare a problemelor, pentru
realizarea de diagnostice, pentru a clarifica alternativele şi pentru luarea
deciziilor. De asemenea, în timpul celor 6 sesiuni de formare şi consiliere
mixte, câte o problemă a trecut prin toate aceste etape.

În primul grup s-a urmărit formularea corectă a problemelor – cursanţii au
enunţat o serie de 57 de aspecte problematice, dintre care două au fost
apoi alese pentru a fi rezolvate. Trecerea de la formularea problemei la
formularea scopului a necesitat sfaturi şi explicaţii. Fiecare problemă din
cele 57 a fost apoi analizată independent de cei care au formulat-o, folosind
întrebări circulare: cine a remarcat primul existenţa problemei, care sunt
părţile afectate de problema nerezolvată, cine s-ar opune rezolvării problemei
şi cine ar ajuta la rezolvarea problemei, cine ar remarca faptul că problema
este rezolvată. A fost vizibil în timpul acestor secvenţe progresul cursanţilor
de la incompetenţă accentuată şi incapacitatea de a influenţa, la dobândirea
de competenţe pentru analiza interacţiunilor de grup şi pentru lărgirea ariei
părţilor interesate.
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În al doilea grup, care a cuprins 16 cursanţi, s-au parcurs aceleaşi secvenţe
de interogare, insistând asupra fenomenelor care însoţesc schimbările
organizaţionale şi interacţiunile cu factorii de decizie din şcoală şi din afara
şcolii, în special primăria şi consiliul local. Participanţii s-au concentrat pe
un singur subiect la alegerea lor, insistând pe formularea obiectivelor şi pe
identificarea contextului social al şcolii. După secvenţa de instruire privind
managementul financiar, au formulat obiectivele şi activităţile, ceea ce a
condus la calcularea costurilor pentru activităţile propuse, care sunt formulate
în termeni de resurse umane, financiare şi materiale consumate pentru a
atinge obiectivele.

Validarea metodei a constat în buna calitate a materialelor realizate de către
cursanţi, precum şi în confortul participanţilor. Completarea individuală a
unui chestionar de auto-percepţie a eficacităţii şi răspunsurile la întrebările
circulare despre probleme au condus la informaţii utilizate în grupul Balint,
care a decantat şi aprofundat analizele şi a formulat soluţia pentru organizaţia
care a fost aleasă. Obiectivul transversal al metodei a fost de această dată
calitatea proceselor din şcoală, în special cele de luare a deciziilor şi de
comunicare.

Concluzia generală care a apărut din prima parte a studiului a fost necesitatea
metodei blended learning ca mediu de învăţare, pentru a putea permite
combinarea etapelor de formare cu cele de consiliere şi de identificare a
subiectelor de discuţii.

Rezultate

Principalele constatări cu impact asupra conţinutului formării s-au referit la:
1. Temele de management educaţional, care acoperă o gamă largă de oferte
de formare, consiliere şi formare de competenţe de intervenţie în grupuri şi
organizaţii au fost evaluate de subiecţi în privinţa gradului de interes suscitat
cu scoruri pe o scală de la 1 la 5, 1 = interes foarte scăzut, 5 = interes foarte
ridicat.
Scorul mediu a fost de 4,1, ceea ce indică faptul că temele propuse au
suscitat un grad ridicat de interes. Comparând media opţiunilor exprimate,
cel mai mare interes l-a suscitat tema rezolvarea problemelor organizaţionale
şi gestionarea crizelor; în ordine descrescătoare au fost următoarele teme:
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, asigurarea climatului
organizaţional, motivarea personalului, activităţi de self management
(managementul timpului, al stresului etc.). Interesul cel mai scăzut a fost
manifestat pentru subiecte legate de: reprezentări sociale, relaţia cu furnizorii
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şi companiile, dezvoltarea profesională a personalului didactic auxiliar,
organizarea şi gestionarea şedinţelor, stiluri de conducere, roluri de
management, relaţia cu personalul şcolii.

2. Director de succes. Acest item, constând dintr-o întrebare deschisă despre
cele mai importante caracteristici ale unui manager de succes, a fost
important din două puncte de vedere: pentru identificarea tipului ideal de
director de şcoală şi al reprezentării sociale privind directorul, pe de o parte,
şi, în al doilea rând, pentru obţinerea de informaţii cu privire la calităţile,
profilul moral şi valorile internalizate pe care subiecţii le atribuie unui director
de succes – care conduc direct la ponderile temelor de formare, cel puţin în
faza iniţială. Profilul unui manager de succes are, în opinia respondenţilor,
următoarele atribute:
 abilităţi de comunicare, de creare de reţele şi de negociere;
 abilităţi de organizare şi planificare;
 profesionalizare în management educaţional;
 eficacitate – atragerea de resurse, obţinerea de rezultate;
 stil managerial democratic, cooperant.

3. Identificarea reţelei sociale în care se realizează schimbul de informaţii
cu privire la aspectele şcolii este de maximă importanţă, ca un prim pas în
estimarea capitalului social exprimat printr-o reţea de prieteni, colegi în care
avem încredere, la care căutăm sprijin şi consiliere; capitalul social este un
atribut al eficienţei personale în organizaţie şi în mediul social mai larg (Voicu).

Principalele constatări privind impactul cursului:
1. Un procent de 91,3% dintre subiecţi au urmat cel puţin un curs de utilizare

a computerului, iar 29,0% au participat la ECDL. Echipa de formatori a
observat că un anumit număr de cursanţi (circa 15-20%) au avut dificultăţi
în înregistrarea şi lucrul pe platformă, solicitând îndrumare din partea
formatorilor, iar apoi din partea unor cursanţi care şi-au exprimat dorinţa
de a-i ajuta pe ceilalţi.

2. Marea majoritate a cursanţilor, după aceste măsuri luate, au fost capabili
să lucreze pe platformă (75,8% sunt de acord şi 18,7% sunt în totalitate
de acord, pe o scală cu 5 niveluri).

3. Interacţiunea între cursanţi şi între cursanţi şi formatori a fost de bună
calitate, subiecţii au apreciat feedback-ul din partea colegilor şi a
formatorilor (79,6% sunt de acord în totalitate, 20,4% sunt de acord).

4. Subiecţii au estimat că în timpul sesiunilor faţă în faţă au primit consiliere
şi au fost ajutaţi pentru a îmbunătăţi munca lor pe platforma online, iar în
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cadrul cursului au putut beneficia de consiliere cu privire la rezolvarea
problemelor de management din şcoală (73,3% complet de acord şi
25,6% de acord).

5. Subiecţii consideră că, în comparaţie cu metodele tradiţionale de învăţare,
acest curs a fost uşor de urmărit, învăţarea interactivă a facilitat şi a
permis accesul la mai multe informaţii (76,3% total de acord şi 21,5% de
acord).

Concluzii şi recomandări

1. Observăm un aspect interesant – temele de discuţii cu aspect metodologic
şi de problem solving au un aspect confidenţial, se desfăşoară în reţele
sociale mici în care încrederea este mare; unii discută managementul
riscurilor, metode şi tehnici pentru rezolvarea unor probleme din şcoală,
conflictele, alţii nu, acestea sunt acele teme care în general comportă
polarizare, iar în cazul în care sunt discutate, sunt plasate în zona
apropiaţilor şi nu constituie teme de comunicare deschisă, publică. Este
posibil ca acest tipar de comunicare să fie o caracteristică generală a
şcolilor, aceea că o bună parte a comunicării profesionale este apanajul
subgrupurilor şi nu al organizaţiilor. Cum era de aşteptat, discuţiile despre
PDI ocupă ultimul loc, iar pe penultimul loc sunt discuţiile despre formarea
şi dezvoltarea profesională. Între prieteni se discută lucruri stringente, la
ordinea zilei, privind incidentele negative şi problemele curente.  Se
desprinde de aici necesitatea aducerii într-un spaţiu al comunicării publice
a problemelor legate de managementul riscurilor, rezolvarea conflictelor
din şcoală şi o mai bună structurare a şedinţelor din cadrul şcolii, pentru
ca aceste ocazii de comunicare publică să fie mai bine valorificate şi să
diminueze nevoia de comunicare în grupuri mici pe probleme de interes
general.

2. La majoritatea temelor, ponderea discuţiilor cu părinţii este una
semestrială, iar dacă ne referim la discuţiile frecvente (de câteva ori pe
lună), rezolvarea conflictelor din şcoală şi a altor situaţii problematice se
află pe primele locuri; interesant este că tema oportunităţilor de proiecte
se află pe un loc bine plasat în cadrul ponderii discuţiilor cu părinţii.
Discuţiile cu autorităţile locale (semestriale) au ca obiect predilect
controalele şi auditul; frecvent (de câteva ori pe lună) au loc discuţii în
ceea ce priveşte rezolvarea situaţiilor problematice din şcoală şi
oportunitatea proiectelor la care ar putea participa şcoala; foarte rar au
loc discuţii privind conflictele şi formarea profesională. Inspectorii şcolari
sunt văzuţi ca resursă de consiliere pentru situaţiile problematice,
oportunităţile de proiecte la care ar putea participa şcoala, rezolvarea
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conflictelor, informarea profesională privind inspecţiile, controalele şi
auditul. De multe ori (semestrial), consultarea cu inspectorii este
reprezentată mai bine decât comunicarea cu parteneri din alte şcoli sau
din CCD. Se desprinde de aici nevoia diversificării comunicării dintre
şcoală şi autorităţile locale, introducând tematici de discuţii şi dezbateri
privind procesul instructiv-educativ şi tematici privind dinamica
organizaţională a şcolilor. Ar fi interesant de realizat şedinţe la care să
participe consiliile de administraţie ale şcolilor, factori de decizie din
consiliul local sau primărie şi din inspectoratul şcolar.

3. Observăm că nu există reţea instituţională de comunicare profesională
pe criterii parteneriale, ci doar reţele sociale bazate pe încredere şi reţele
ierarhice de expertiză. Subiecţii sunt implicaţi în foarte mică şi în mică
măsură în oferirea de programe de formare, consiliere sau orientare pentru
alţi directori, precum şi în elaborarea şi aplicarea proiectelor de cercetare
în educaţie. Se recomandă participarea şcolilor la reţele parteneriale
tematice, care să vizeze teme de interes pentru şcoală şi pentru autorităţile
locale. Realizarea unor grupuri de lucru tematice este recomandabilă.
De aceea, două teme din suportul de curs elaborat în urma cercetării
cuprind modalităţi concrete de realizare şi de valorificare a rezultatelor
grupurilor de lucru tematice.

4. Din discuţiile informale cu grupul martor, s-a desprins ideea existenţei
unui număr restrâns de profesori care participă la/şi care elaborează
proiecte. Pe aceştia apasă greutăţile. Toate aceste  ipoteze explicative
relevă un nivel scăzut de căutare activă şi un grad crescut de pasivitate.
În cazul activităţilor de promovare a ofertei şcolii în comunitate, aflată pe
primul loc ca participare în mare şi foarte mare măsură a personalului
didactic, aceasta se face exclusiv prim metode de marketing clasic, nu
prin proiecte parteneriale şi nici prin atragerea de resurse extrabugetare
care ar facilita promovarea şi sustenabilitatea ofertei; frecvenţa discuţiilor
pe aceste teme nu semnalează o preocupare constantă. Pornind de la
concluziile cercetării, se recomandă sporirea participării şcolilor la proiecte
în parteneriat, creşterea ponderii formării şi interformării în activitatea de
perfecţionare a personalului didactic.
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Rezumat
Noile media fac o concurenţă fără precedent lecturii – atât celei de informare,
cât şi celei de plăcere. Ca educatori putem blama epoca digitală pentru
neajunsurile din şcoală. Într-o perspectivă pesimistă, elevii se lasă limitaţi
de folosirea extinsă a internetului şi devin superficiali pe viaţă. Putem
îmbrăţişa însă şi o viziune optimistă, în care instrumentele informatice,
acordate unui demers didactic bine proiectat, devin catalizatoare pentru
învăţarea de calitate şi lectura de profunzime. Articolul de faţă porneşte de
la câteva concluzii ale unor studii recente de cogniţie şi oferă exemple de
activităţi reuşite la clasă, unde elevii, prin utilizarea noilor media, intră firesc
şi eficient în spaţiul literaturii, interiorizând concepte operaţionale şi asumând
valori.
Cuvinte-cheie: noile media, didactica literaturii, TIC în practica la clasă,
competenţe de lectură.
Abstract
The new media compete with reading practices in an unprecedent way as
they offer new opportunities for both reading for information and reading for
pleasure. Educators can choose to blame the digital era for school
shortcomings. In a pessimistic perspective, students who extensively use
the internet become superficial and get limited brains. There is nevertheless
an optimistic approach where the new technologies, if they are well tuned to
sound planning, could catalyze quality learning and deep reading. Our paper
starts from a few conclusions in recent cognition studies by reputed analysts
and presents successful school activities where students who use the new
media step naturally and effectively in the literary universe and internalize
concepts and values.
Keywords: new media, literature education, ICT in classroom practice,
reading competences.

Mai are vreun sens să discutăm despre literatură şi despre cititul cărţilor
într-un veac în care tabletele, kindle-urile, telefoanele smart sunt aproape
nişte prelungiri fireşti ale tinerilor şi ale copiilor din noua generaţie? Este de
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folos în viaţa omului fără zăbavă receptarea şi studiul literaturii? Mai are
studiul literaturii în şcoală vreun rol în formarea elevilor? Este nevoie de
reflecţie, de revizuirea paradigmelor didactice, din moment ce profesorul
blamează device-urile, timp în care elevii le folosesc nestingheriţi,
imperturbabili, glisând, pe sub bancă, aplicaţiile favorite? Pot tinerii, încă,
recepta discursurile despre frumuseţea intrinsecă a literaturii?

O perspectivă care provoacă îngrijorare în rândul educatorilor, şi nu numai,
este cea prezentată şi susţinută de Nicholas Carr în volumul Superficialii –
Efectele internetului asupra creierului uman. (Carr, 2012) Pe baza unor
cercetări din domenii diferite (neurologie, psihologie, sociologie, ştiinţele
educaţiei), autorul susţine că utilizarea internetului, considerată a fi cea mai
puternică tehnologie, de la apariţia cărţii tipărite încoace, duce la semnificative
modificări în structura şi funcţionarea creierului şi a minţii umane. La nivel
cognitiv, aceste schimbări se traduc prin lectură rapidă, gândire zăpăcită,
lipsită de profunzime, şi învăţare superficială. Legăturile neuronale, punţile
dintre anumiţi centri, sunt influenţate fundamental de mediul internautic, care
furnizează, până la saturaţie, stimuli repetitivi, interactivi, intensivi şi... adictivi.
Cititul online transformă fiinţele umane în simpli decodificatori de informaţii.
Astfel, se pierde capacitatea de a face conexiuni mentale bogate, care se
formează prin lectura liniară, pe hârtie, neperturbată de alte surse sau sarcini.

John Sweller, citat de Nicholas Carr, în capitolul Creierul Jonglerului (Carr,
2012), explică procesul învăţării de profunzime pe baza a două tipuri de
memorie, cea de lungă durată şi cea de scurtă durată. Un tip special de
memorie de scurtă durată este memoria de lucru, care conţine o încărcătură
cognitivă de care suntem conştienţi. „Noi suntem conştienţi de ceea ce se
află în memoria de lucru şi nu suntem conştienţi de nimic altceva”. (Carr,
2012, p. 40). Aşadar, profunzimea gândirii este susţinută de capacitatea de
a transfera informaţii din memoria de lucru în memoria de lungă durată şi de
a le împleti în scheme conceptuale recognoscibile, activate apoi în contexte
noi. Problema care apare şi explică superficialitatea minţii în era internetului
este că memoria de lucru poate înmagazina şi procesa cel mult patru unităţi
de informaţie la un moment dat, ceea ce înseamnă că intensivitatea
impulsurilor din mediile web blochează capacitatea de a le stoca şi de a le
transfera. Nicholas Carr foloseşte o analogie foarte sugestivă pentru a ilustra
modul în care memoria de lucru funcţionează în învăţarea de adâncime.
Este ca şi cum am umple o cadă cu ajutorul unui degetar – acesta
reprezentând memoria de lucru. Procesul are loc în timp, cu paşi mici, prin
alimentarea răbdătoare, reflexivă a degetarului. Totuşi, procesul se poate
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desfăşura inclusiv rapid, de la mai multe robinete – aşa cum se întâmplă
prin conectarea la internet. Ceea ce se transferă este un amestec de
fragmente (picături din surse diferite, unele nerelevante), pe care fiinţa umană
nu le mai poate conecta la schemele, sistemele, constelaţiile din memoria
de lungă durată.

Internetul creează disfuncţionalităţi şi în privinţa atenţiei şi a concentrării pe
o anumită sarcină. Jongleria, cum o numeşte N. Carr, cu informaţia impune
cogniţiei costuri de comutare, deoarece, prin conectare la reţea, utilizatorul
este întrerupt frecvent de nevoia de a verifica mailul, de notificări automate,
de updatări ale sistemelor şi ale programelor, de newsletterurile la care e
inevitabil abonat. Prin raportare la aceste aspecte, cititul pe deasupra, prin
căutare, prin simplă şi imediată scanare, devine modul dominant de lectură.
„Experimentele arată că, pe măsură ce atingem limitele memoriei noastre
de lucru, e tot mai greu să distingem informaţiile relevante de cele irelevante,
semnalul de zgomot. Devenim consumatori de date, lipsiţi de judecată.”
(Carr, pp. 173-174).

În aceeaşi filiaţie ideatică, creatorul inteligenţelor multiple, preocupat fiind
de o educaţie bazată pe valori, explorează impactul noilor tehnolgii asupra
conceptelor de Bine, Frumos şi Adevăr. Pentru el, alături de critica
postmodernă, posibilităţile deschise de noile media subminează profund
valorile clasice:

„Dintr-un punct de vedere foarte diferit – acela al tehnologiei – noile mijloace
digitale au determinat un curs haotic al reprezentărilor. Datorită extinderii şi
dominaţiei lor, ne izbim de un melanj de argumente şi contra-argumente; de
un amestec fără precedent al creaţiilor, care sunt revizuite continuu. Cum
să mai determin ce este adevărul dacă o propoziţie pe Wikipedia despre
cine sunt şi cu ce mă ocup poate fi schimbată de către oricine, oricând? Sau
dacă ne putem prezenta cum vrem noi pe reţelele de socializare? Sau dacă
blogurile pot afirma, fără dovezi şi fără consecinţe, că actualul preşedinte
american s-a născut în Kenya? Cum să mai ştiu ce este frumosul dacă o
fotografie a unui maestru recunoscut poate fi editată la nesfârşit cu
Photoshopul sau când judecăţile asupra unei opere de artă făcute prin vot
majoritar au mai mare greutate decât evaluările experţilor? Cum se te mai
încrezi în valoarea binelui – în cursul corect al unei acţiuni – când este atât
de uşor să faci să circule zvonuri nefondate despre viaţa privată a cuiva sau
când aproape oricine poate să descarce muzică piratată de pe internet deşi
este, tehnic vorbind, ilegal să faci aşa ceva?” (Gardner, 2012)
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În epoca digitală, sub influenţa tehnologiilor şi a schimbării paradigmelor
cognitive, este evidentă, parcă mai mult ca niciodată, tendinţa de a relativiza
cele trei valori clasice. Există, de această dată, şi mijloacele tehnice de a
face aceste ajustări şi reinterpretări, individuale sau particular colective, ale
Adevărului, ale Frumosului şi ale Binelui. Wikipedia este cel mai bun exemplu,
prin care se poate demonstra că o persoană oarecare poate schimba
adevărul despre evenimente, locuri, personalităţi doar prin tastarea unor
cuvinte într-un timp foarte scurt. Frumosul, de la un punct, devine o problemă
de Photoshop, iar critica de artă o poate face orice persoană înscrisă pe un
blog sau altul, fără să aibă, poate, niciun fel de expertiză. Problema Binelui
naşte la fel de multe dileme, din moment ce poţi spune orice, despre oricine
pe bloguri sau într-o reţea de socializare, poţi fura muzică şi filme, deşi ştii
că e ilegal şi că ar trebui să plăteşti pentru ele. Gradul de infracţionalitate pe
internet poate atinge cote alarmante, de aceea, de multe ori, s-au implementat
campanii prin care să se promoveze siguranţa morală... şi fizică, pe internet.

Ce se poate face în şcoală, în afară de a blama tehnologia şi internetul? Se
poate determina ceea ce este esenţial? Ce părţi din Adevăr, din Frumos şi
din Bine nu pot şi nu ar trebui abandonate? Cum pot fi depăşite relativismul
şi cinismul postmodern?

Dintr-o altă perspectivă, Veen şi Vrakking (2011) discută transformările asupra
structurilor cognitive în urma folosirii intensive a instrumentelor digitale. Spre
deosebire de N. Carr şi de H. Gardner, cei doi autori olandezi încearcă să
vadă partea plină a paharului şi analizează posibilităţi de aplicare constructivă
la nivelul şcolii.

În cele ce urmează, vom prezenta, în oglindă, trăsăturile tipologiei homo
sapiens şi cele ale mai recentului homo zappiens, cu scopul de a evidenţia
modul diferit în care aceştia învaţă. De ce este relevantă pentru practica
didactică conştientizarea celor două portrete? Creează un prim moment de
reflecţie asupra minţii şi abilităţilor copiilor care structurează altfel lumea
faţă de cel care are o viziune sapiens, pentru care, aşadar, înţelegerea şi
construirea sensurilor se face după alt model cognitiv.

Sapiens foloseşte abordări lineare, ceea ce înseamnă că informaţia textuală,
pe hârtie, este cea mai importantă sursă de informare şi procesarea ei se
face, în timp, pas cu pas, în funcţie de fiecare centru de interes. Zappiens
are abilitatea, de la o vârstă fragedă, de a extrage informaţie din diferite
canale, pentru a ajunge la cunoaştere prin procesarea simultană a acestor
părţi. Un atare comportament însumează alte două competenţe. Prima, care
ţine şi de o atitudine crucială în învăţare, este cea a definirii întrebărilor de
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căutare (Care este scopul meu în căutarea acestor resurse? Ce vreau să
realizez?). A doua subcompetenţă este aceea de a delimita cuvintele-cheie.
„Homo Zappiens foloseşte competenţe specifice pentru a stăpâni fluxurile
informaţionale şi pentru a învăţa prin cercetare. Elevul se află în centrul
procesului de învăţare, el sau ea hotărând ce întrebări şi secvenţe de întrebări
vor fi definite şi vor primi răspuns. În consecinţă, Homo Zappiens este o
persoană care învaţă activ, având o abordare non-liniară în care formulează
secvenţa întrebărilor de cercetare ce urmează a fi tratate.” (Veen, Vrakking,
2011, p. 84). Zappingul ca abilitate digitală presupune adunarea unor
fragmente din diferite fluxuri informaţionale. Zappiens găseşte nuclee
esenţiale de informaţie dintr-un flux informaţional, pe baza cărora construieşte
un întreg cu înţeles. Această competenţă explică de ce copiii pot procesa
de trei ori mai multe informaţii pe oră decât un adult. Pentru că fluxurile
informaţionale din viitor vor depinde tot mai mult de materialele audio-vizuale,
această abilitate de procesare a informaţiei va fi foarte importantă în viaţă şi
la locul de muncă.

Sapiens lucrează la viteză convenţională, ca o consecinţă a linearităţii
cognitive, rezolvă totul în paşi mici, după un demers de tipul dacă… atunci.
Foloseşte, de obicei, surse pe hârtie, pe care le răsfoieşte pentru a găsi
informaţiile de care are nevoie. Ca să consulte o altă sursă, trebuie să
schimbe cartea, raftul, chiar locaţia bibliotecii, ceea ce presupune mai mult
timp de studiu. De asemenea, sapiens foloseşte texte cu autoritate, chiar
dacă le procură cu dificultate, ceea ce încetineşte uneori procesul cercetării,
al învăţării.

Zappiens abordează totul la mare viteză, deoarece a crescut utilizând diverse
dispozitive încă din copilăria timpurie, cu ajutorul cărora a ţinut sub control
fluxul informaţional. Pentru el totul se poate găsi doar la un click distanţă.
De asemenea, cei cu care vrea să comunice se află la fel de aproape şi îi
poate contacta imediat. Posibilitatea de a procesa rapid informaţia cu
instrumentul digital este, de fapt, o realitate pentru zappiens. Tehnologia îl
ajută să construiască rapid un text, să-l editeze, să-l verifice şi să-l finalizeze.
Poate combina, de asemenea, într-un PowerPoint, limbaje diferite, cum ar
fi textul, simbolul, muzica, imaginea în mişcare. Astfel, reuşeşte să facă faţă
informaţiei discontinue şi supraîncărcării informaţionale, să împletească
comunităţile virtuale cu cele din realitate, să comunice şi să colaboreze în
reţele de socializare, în funcţie de interesele şi nevoile sale. În cursa
informaţională, zappiens îl depăşeşte de departe pe predecesorul său cognitiv
(sapiens), în privinţa accesării şi procesării oricărui tip de date.
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În demersul de învăţare, sapiens poate acorda atenţie unei singure sarcini.
De obicei, o cerinţă suplimentară sau neaşteptată, un eveniment de fundal,
îl distrage, îl împiedică să finalizeze sarcina.

Alta, fundamental diferită, este situaţia în cazul zappiens. Interviurile luate
copiilor, legate de abilitatea de a face mai multe lucruri simultan – ascultă
muzică, fac teme, urmăresc unul sau mai multe canale TV, vorbesc cu
prietenii prin intermediul reţelelor de socializare – dezvăluie faptul că sunt
„echipaţi mental” să urmărească mai multe surse de informaţie în acelaşi
timp sau să îşi scadă nivelul de atenţie faţă de anumite surse de informaţie,
fără a închide vreuna definitiv. Tradiţional, se consideră că lucrurile trebuie
făcute pe rând, de aceea se crede că multitasking-ul este contra-productiv,
nu are valoare şi duce la superficialitate. Totuşi, adoptând o viziune pozitivă
asupra problemei, cercetătorii consideră că zappiens dezvoltă strategii de a
procesa informaţia de trei-patru ori mai repede, au capacitatea de a gestiona
mai multe niveluri diferite de atenţie în mod simultan şi dezvoltă propriile
strategii de a opera cu sarcini multiple. Din punct de vedere didactic, ar fi
important de reţinut faptul că, pentru un copil din era digitală, sala de clasă
în care profesorul e singura sursă de informaţie este un mediu informaţional
foarte sărac: „Există doar o singură sursă de informaţie şi, în plus, această
sursă de informaţie e obligatorie” (Veen, Vrakking, 2011).

În plus, predarea în stil tradiţional limitează către zero numărul de sarcini şi
sursele informaţionale şi îi împiedică pe copiii de tip zappiens să aibă controlul
asupra alegerii informaţiilor şi a sarcinilor. În cazul lui zappiens, aceste metode
sunt, aşadar, demotivante şi nu conduc la implicare în propria învăţare.

Sapiens începe învăţarea utilizând competenţe de lectură. E necesar ca
totul să fie negru pe alb, apelează la adnotări, la fişe şi conspecte, la strategii
care ţin exclusiv de structura şi prezenţa textului scris, a cărui informaţie e
procesată pas cu pas, exclusiv de la stânga la dreapta.

Zappiens utilizează competenţele iconice, care se referă la abilităţile de a
citi „iconiţele”, simbolurile şi culorile, cu valoare informaţională, ce devin,
astfel, reale instrumente pentru recunoaşterea şi categorisirea informaţiilor.
Generaţia de dinainte de anii 1980 e obişnuită cu simbolurile semantice, cu
lectura care porneşte de la colţul din stânga-sus al ecranului, în timp ce
tinerii şi copiii din generaţia digitală au învăţat mult mai multe semne pentru
a căuta informaţie, nu doar literele. Existenţa competenţelor iconice aduce
în discuţie mai multe concepte adiacente: supraîncărcarea informaţională,
credibilitatea surselor, gestionarea informaţiei. Didactic, problema care apare
este legată de faptul că profesorii oferă elevilor cărţi, ziare, surse tipărite,
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dar nu îi ajută să-şi dezvolte competenţe de selectare şi de găsire a informaţiei
de încredere, folosind în clasă instrumentele digitale.

Sapiens preferă să înveţe în izolare, de unul singur, cercetând în ritm propriu
sursele la care are acces, rezolvând treptat, prin eroare şi încercare,
problemele apărute în timpul studiilor sau cercetărilor.

Zappiens se dezvoltă cognitiv prin conectare cu ceilalţi, prin crearea unor
comunităţi de învăţare. Zappiens comunică cu semenii cum nicio altă
generaţie dinainte nu a făcut-o. Toţi cei pe care vrea să-i contacteze sunt
doar la un click distanţă. Sondaje Microsoft arată că numărul mediu de
conversaţii simultane pe care copiii le poartă folosind MSN-ul este de zece;
Zappiens reuşeşte să se mute de la o fereastră la alta, în timp ce bara
colorată de instrumente clipeşte şi îl alertează atunci când există un răspuns
de aşteptare. Există şi posibilitatea blocării contactului respectiv, dacă nu
vrea să comunice cu acel cineva pentru o vreme sau pentru totdeauna. În
plus, dacă pretinde că este altcineva poate fi blocat sau exclus din comunitate
(pe Facebook clickul pe icoana ignor poate duce la situaţii dificile pentru cel
care este exclus, ignorat, deoarece consideră că imaginea lui publică în
spaţiul virtual este afectată.).

Sapiens, în general, alege să fie în competiţie cu alţii. Competiţia îi motivează
învăţarea şi îi oferă un scop pentru progresul cognitiv. Pe de altă parte,
Zappiens e mai motivat atunci când colaborează cu cineva. El activează
firesc într-o comunitate de învăţare, se poate sprijini pe achiziţiile celorlalţi,
poate împărtăşi experienţe.

„Colaborarea este o strategie comună în orice joc pe calculator; chiar şi
cele mai violente (Counter Strike) necesită muncă în echipă pentru a îndeplini
misiuni. Aptitudinile sociale sunt legate de rezolvarea problemelor, iar pentru
spaţiul online al viitorului e important ca indivizii să comunice cu cei care îi
pot ajuta să acceseze o sursă de informaţie sau alta, să discute, să dezbată
sensurile lor şi să împărtăşească propriile cunoştinţe”. (Veen, Vrakking, 2011,
p. 84)

Sapiens învaţă prin absorbţie. Este interesat să asimileze date, fapte, teorii
din diverse domenii ale cunoaşterii. Paradigma zappiens presupune un
demers constructivist, de căutare, facilitat de instrumentele digitale, al cărei
corolar este învăţarea prin descoperire. În practica didactică, elevul zappiens
preferă un traseu individualizat în locul unei parcurgeri riguroase a manualului.
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Sapiens separă activităţile de învăţare de cele ludice. În şcoală, jocul nu are
relevanţă pentru cunoaştere, ci se rezumă doar la pauza recreativă. Pentru
Zappiens, jocul e o dimensiune importantă în procesul cognitiv. În cadrul
jocului, se activează diverse achiziţii şi se capătă altele noi, atât prin
relaţionarea cu alţi parteneri, cât şi prin interacţiunea cu mediul înconjurător.
Jocul este o formă de activitate prin care se contextualizează şi se
mobilizează cunoştinţe. Totodată, jocul asigură colaborarea cu ceilalţi,
posibilitatea de a descoperi şi o certă libertate, limitată doar de câteva reguli
comun acceptate.

Sapiens încearcă să cucerească cognitiv lumea, să ştie cât mai multe, să
înţeleagă în profunzime. În acest sens, demersul cognitiv este unul centripet,
de la realitatea înconjurătoare la subiectul care învaţă. Elevul devine modelat
de factorul exterior şi ajunge să transpună cu uşurinţă, în propriul cod, ceea
ce cunoaşte. Zappiens, în schimb, versat în realitatea virtuală, îşi proiectează
imaginaţia spre exterior. Demersul său cognitiv e unul centrifug, subiectul
care învaţă proiectează asupra realităţii exterioare diverse scenarii sau intuiţii
care aşteaptă să fie probate.

Această prezentare în opoziţie nu reflectă realitatea concretă. Cele două
tipuri, sapiens-zappiens, sunt discutate de Veen şi Vrakking ca ipostaze ale
profilului cognitiv, care pendulează între cele două structuri mentale. Un
profesor de tip fundamental sapiens, prin formarea sa ca elev şi ca
didactician, poate fi contaminat, prin interacţiunea cu un grup de elevi,
eminamente zappiens, de reprezentările lor asupra lumii şi îşi poate schimba,
astfel, schemele mentale. În acelaşi mod, elevii actualizează, în învăţare,
atât abilităţi de tip sapiens, pe care le-au dobândit în şcoală, prin demersurile
tradiţionale, cât şi de tip zappiens, prin educaţia nonformală, prin contactul
nemijlocit, timpuriu cu instrumentele digitale. Important este, credem noi,
ca, în realitatea clasei, profesorii să aibă în vedere cele două paradigme,
care se concatenează în modele unice, specifice grupului respectiv. Este
esenţial ca proiectarea oricărui demers didactic, relevant pentru învăţarea
adevărată, indiferent de domeniul cunoaşterii la care se raportează, să nu
ignore noile realităţi ale minţii omeneşti, specifice erei tehnologiei.
Conştientizându-le, acceptându-le, profesorii pot folosi instrumentele digitale
şi obiceiurile zappiens de învăţare pentru a crea contexte de învăţare
autentice, care să valorifice ceea ce pot face elevii, nu ceea ce se presupune
că ar trebui să facă aceştia.

În mod concret, pentru orele de română, provocarea constă în a utiliza,
inteligent, în folosul comunicării, orale şi scrise, instrumentele digitale. În
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practică, elevii sunt mai motivaţi şi construiesc demersuri care conduc la
înţelegere de profunzime şi învăţare când rezolvarea sarcinilor nu impune
un anumit parcurs linear, când sunt liberi să utilizeze telefonul, internetul,
tableta, aplicaţii diverse sau reţelele de socializare pentru căutare şi
informare. Pornind de la aceste realităţi, se pot proiecta şi implementa
următoarele activităţi: proiecte individuale sau în echipă, dramatizări, explorări
film-cărţi, colaje, vizionări de scurtmetraje, istoria orală, activităţi de scriere
şi lectură creativă.

Proiectele, prin sarcini care trec dincolo de graniţa disciplinei, creează
contexte autentice, centrate pe elev, prin care se formează competenţe de
comunicare orală şi scrisă, precum şi alte competenţe-cheie. Fie că este
vorba de activităţi individuale, fie că este vorba de lucru în echipă, rezolvarea
sarcinilor înseamnă libertate, posibilitatea de a alege o reprezentare sau
alta (poster pe hârtie sau în varianta PPT), documentare din mai multe surse
– carte sau internet –, folosirea cu discernământ a aplicaţiilor, discutarea
credibilităţii surselor.

De asemenea, proiectul, chiar dacă porneşte de la un singur text suport,
asigură învăţarea prin descoperire, prin colaborare, prin conectare reală
sau pe reţelele de socializare. Fantezia şi creativitatea, tipice pentru zappiens,
sunt intrinseci oricărei activităţi de proiect.

Dramatizările sunt utile în ora de română, deoarece necesită lecturi succesive
ale textului / textelor-suport, interpretare, răspuns personalizat, critic. În afară
de competeţe de lectură, elevii comunică în mod autentic. În cadrul pregătirii
şi al performării jocului de rol, copiii îşi pot folosi registrul de inteligenţe
propriu, unic, în vederea sarcinilor de lucru. Aceasta reprezintă o încurajare
în plus pentru cel care, fără a avea o inteligenţă lingvistică deosebită, trebuie
să facă faţă unei discipline profund verbalizate. Dintre caracteristicile cognitive
de tip zappiens, dramatizările pun în act abilităţile colaborative, satisfac nevoia
de joc şi de exteriorizare a fanteziei. Posibilitatea de a înregistra aici şi acum
piesa, cu un telefon smart sau cu o tabletă, precum şi dorinţa de a le revedea
împreună cu ceilalţi oferă contexte pentru autoevaluare şi reflecţie.

Colajele şi activităţile de lectură creativă pornesc de la un text-support, care
trebuie citit, recitit, fragmentat, deconstruit, reconstruit pentru a realiza colajul
sau sarcina creativă. Din realitatea zappiens, se foloseşte abilitatea tinerilor
de a opera cu iconicul, atât pentru decodarea semnificaţiilor, cât şi pentru
exprimarea personală.
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Explorările carte-film motivează lectura şi conduc către interpretări de
profunzime şi creează contexte autentice de dezbatere. Se formează abilităţi
de gândire critică, iar din componenta zappiens se valorifică nevoia de surse
multiple şi de audio-vizual.

Istoriile orale înseamnă comunicare autentică, fie că e vorba de membrii
familiei sau de alte persoane pe care elevii le abordează cu scopul de a
obţine informaţii relevante. În acest sens, instrumentele digitale facilitează
comunicarea şi asigură autenticitatea datelor. Subiecţii îşi dau acordul (regula
de aur a acestei activităţi!), apoi sunt înregistraţi sau filmaţi cu telefonul
mobil. Produsele se analizează şi se discută în clasă cu entuziasm şi bucurie.
În cele ce urmează sunt prezentate câteva activităţi concrete de predare-
învăţare a literaturii, derulate la Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”, care se
subsumează acestor categorii.

1. Motivarea lecturii de profunzime prin construirea unei pagini pe
Facebook

Cititul este important
Aventura lecturii împărtăşite şi recunoscute pe Facebook a început într-o zi
de noiembrie, 2012, când eleva Irini Papandreou, din clasa a VI-a A, Liceul
Teoretic „Alexandru Vlahuţă” a deschis, ca reprezentant al clasei, o simplă
pagină pe, deja, celebra reţea de socializare. Rolul iniţial al profesorului a
fost acela de a accepta propunerile elevilor. A precizat doar că nu acceptă
să facă parte dintre administratorii paginii, dacă apar formulări fără diacritice
sau cu greşeli şi că va avea nevoie de ajutor, întrucât nu deţine competenţe
digitale de nivel înalt. Au fost de acord, precizând că cerinţa profesorului li
se pare firească şi uşor de respectat. Legat de titlu, copiii au explicat că l-au
ales după cele două cuvinte-cheie simple care să asigure o găsire rapidă pe
Google: Trebuie să fim găsiţi uşor, ca să primim like-uri şi să arătăm că
citim... (Filip)
Pagina conţine:
 mottoul paginii (Dragostea pentru cărţi e contagioasă. Oare pe Facebook

se ia?) – este important pentru ideea de promovare a lecturii;
 fotografii care surprind tematica abordată;
 fotografii din timpul activităţilor desfăşurate în clasă, care surprind

entuziasmul şi implicarea elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru;
 postere realizate în echipă, ca produs al proiectelor de lectură; acestea

demonstrează înţelegerea textelor prin reprezentări diferite, altele decât
prin cod verbal. În imaginea de mai jos se observă cum elevii învaţă prin
colaborare şi pot accesa surse diferite, pentru a adânci semnificaţiile
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textului-suport; în cazul prezentat, este vorba despre povestirea lui Vasile
Voiculescu, În mijlocul lupilor, abordată la clasa a VII-a, în decembrie
2013.

 teme pe care le-au avut de realizat pe pagina de Facebook, ca un exerciţiu
de reflecţie, post-lectură. Sunt astfel redactate, de către elevi, comentarii
care, din punct de vedere cognitiv, antrenează procese de interpretare a
textului şi de gândire critică. Faptul că textul este scris pe internet, deci
este public, impune o anumită grijă pentru conţinut şi pentru formă; în
plus, atinge şi problematica discernământului online;
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 fotografii şi postere prin care profesorul însuşi promovează activităţile
realizate de elevi, demonstrând că este un partener al acestora, în
procesul cunoaşterii;

 la conferinţa de la Florenţa, ITC for language learning, din noiembrie
2013, profesorul a realizat un poster în care a folosit imagini din timpul
activităţilor din clase, cu scopul de a demonstra că lectura de profunzime
cere reflecţie, sarcini de lucru creative, conectate la realitatea cognitivă
a elevilor zappiens;
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 imagini ilustrative pentru bucuria descoperirii, a învăţării împreună,
într-o atmosferă motivantă şi încurajatoare.

 fotografii prin care este promovată orice activitate din afara orelor de
curs, ca o extindere motivantă pentru lectură – mai jos sunt imaginile
surprinse la Târgul de carte Gaudeamus, ediţia din toamna anului 2012,
postate la puţin timp după înfiinţarea paginii.

În concluzie, dacă la început pagina de Facebook a părut o iniţiativă ce
corespundea nevoii elevilor de a se conecta la reţea, cu foarte vagi implicaţii
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pentru învăţare, pe parcursul celor doi ani, Cititul e important s-a transformat
într-un spaţiu virtual, în care elevii au promovat cărţi pe hârtie şi au discutat
despre experienţe profunde de lectură.

Care s-au dovedit a fi avantajele acestei pagini?
 elevii au fost mult mai motivaţi pentru lectură;
 comunitatea de lectură din care fac parte este una autentică,

semnificativă, şi pentru viaţa şcolară, şi pentru cea extraşcolară;
 rezolvarea sarcinilor de lucru a necesitat, de obicei, lecturi şi relecturi ale

textelor şi a dat posibilitatea de a apela inclusiv la surse venite pe alte
canale media;

 până să ajungă în spaţiul online, textele au fost abordate în paşi mici,
liniar, şi s-au redactat interpretări personalizate;

 sarcinile de lucru s-au realizat creativ, prin reprezentări multiple, atât în
clasă, cât şi în spaţiul online;

 elevii şi-au dezvoltat abilităţile metacognitive, prin faptul că au redactat
texte funcţionale în vederea promovării lecturii online, prin Cititul e
important. Au distribuit aceste anunţuri sub formă de fâşii colorate la
Târgul de carte Bookfest, în vara anului 2013 (la aproximativ jumătate
de an de la înfiinţarea paginii);

 postările au demonstrat implicarea elevilor în propria învăţare, mai ales
că lectura nu este pentru profesor, nu e percepută ca obligatorie şi poate
fi conectată la Facebook.

2. Proiecte de lectură cu semnificaţie, finalizate cu Power Point

Un roman canonic, precum Baltagul, creează serioase, adesea
insurmontabile, bariere de receptare pentru elevii contemporani. Totuşi, textul
poate fi abordat tematic şi sarcinile se pot proiecta, aşa încât să urmeze un
parcurs constructivist, care să vizeze şi dezvoltarea abilităţilor de gândire
critică. Mai mult, dacă elevul are libertatea de a folosi instrumentele digitale,
pentru a revolva o sarcină specifică de lectură, orizontul de aşteptare al
copilului se va reconfigura şi motivaţia va creşte.

Slide-urile de mai jos au fost realizate de o elevă de clasa a VIII-a, care a
citit romanul prin lupa temei Obiceiuri de ieri şi de azi, în ficţiune şi realitate.
Pornind de la acest filtru de căutare în roman, eleva a apelat şi la alte surse,
în afara textului scris.

Realizarea unui PowerPoint coerent, care să ilustreze un punct de vedere
personal, pertinent faţă de cele citite, a presupus reluări ale textului (cel
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puţin, ale fragmentelor semnificative pentru tema aleasă), consultarea mai
multor surse media pentru alegerea imaginilor potrivite, interpretare, abilităţi
iconice. În acest autentic, creativ context de învăţare, lectura romanului a
avut sens! Primul slide recompune iconic nunta din roman, reconstruire care
se bazează pe fragmente din text şi pe mici cercetări adiacente, probabil pe
Google Image. Al doilea slide se referă la nunta din contemporaneitate şi îi
are în centru pe celebrii miri ai familiei regale britanice.

                                                                               Revista de Pedagogie • LXII • 2014 (1) 141



Următoarele patru slide-uri au, ca lentilă de căutare şi filtrare, tema
Transporturi – de ieri şi de azi – ficţiune şi realitate. Pasionat de maşini, mai
vechi sau mai noi, Alex, elevul de clasa a VIII-a a ales să descopere
problemele legate de transport în lumea romanului şi să le confrunte cu cele
din realitatea în care trăieşte. A ajuns, printre altele, la concluzia că viteza te
face mai puţin răbdător şi că Gheorghiţă, pentru că nu avea de ales, practica
un fel de jogging forţat.
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Acest gen de activitate are următoarele avantaje:
 motivează lectura, inclusiv a textelor canonice;
 formează abilităţi de lectură critică;
 conduce la lecturi succesive în mod firesc, fără ca elevul să aibă impresia

că e obligatoriu;
 prezentările de acest tip sunt importante şi pentru viaţa reală;
 încurajează creativitatea şi interpretările personalizate;
 creează contexte pentru dezbateri autentice şi confruntări de idei;
 încurajează dialogul, cu textul, cu sine, cu ceilalţi şi cu lumea.
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3. Competenţe de comunicare şi înţelegere de text prin istorie orală

Există în manualele de limbă şi comunicare texte valoroase, scrise de autori
contemporani, care nu sunt înţelese în profunzime, decât dacă elevii fac o
cercetare, fie ea şi una sumară, ca activitate de pre-lectură.

Un astfel de text este Petruţa, de Mircea Cărtărescu, inclus într-o serie de
auxiliare didactice pentru elevi. Emoţia şi problematica naraţiunii nu sunt
înţelese, deoarece elevii de clasa a VI-a nu cunosc vaccinul IDR, nu l-au
făcut şi nu înţeleg de unde provine spaima petei de pe braţ, care apare dacă
ai putea avea tuberculoză, nu ştiu care sunt simptomele acestei boli, ce
legătură are ea cu oftica şi cu un anume sanatoriu din munţi.

În acest context, care cerea documentare, elevii au avut de intervievat fie
un membru al familiei, fie un vecin, fie o cunoştinţă mai în vârstă, care să
poată povesti o experienţă personală legată de acest vaccin de depistare a
tuberculozei. Suportul de înregistrare a interviului putea să fie unul digital,
de aceea mulţi dintre ei au ales să folosească telefonul pentru a-şi filma sau
înregistra bunicii şi vecinii. Unii dintre ei au transcris chiar, în caiete,
conversaţiile telefonice.

În consecinţă, audierea şi discutarea produselor audio-video au însemnat
comunicare autentică, empatie, multă emoţie. Nu au fost probleme de
comprehensiune, de interpretare legate de text, iar elevii s-au bucurat să
regăsească, în ficţiune, aspecte pe care le-au descoperit ei înşişi ca mici
exploratori.

Maria, una dintre elevele care şi-a înregistrat bunica, prezintă astfel experienţa
ei de învăţare:

„Experienţa cu scurtul documentar despre ce ţine minte fosta generaţie,
despre vaccinul IDR, a fost o plăcere şi pentru mine, şi pentru bunica mea.
Ea a fost foarte încântată să fie subiectul principal al documentarului. Am
folosit telefonul şi pe post de cameră şi de agendă, de unde luam întrebările.
Bunica mea nu a avut niciodată un caz de tuberculoză în clasa ei. Nici ea şi
nici ai ei nu au avut tuberculoză.
Trimis de pe iPhone-ul meu”

Concluzii
Activităţile prezentate mai sus arată că tehnologia poate sprijini achiziţia la
ora de limbă şi literatură română. Este neîndoielnic faptul că noile media
ocupă un loc important în preocupările copiilor; ei le folosesc pe scară extinsă,
dar cel mai adesea nu în scopuri de învăţare, ci în acelea de comunicare
informală şi de divertisment. Dacă vom reuşi să aducem în spaţiul clasei
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comunicarea şi jocul serios, prin interfaţa noilor tehnologii, cresc şansele să
avem elevi mai motivaţi şi mai competenţi. În cele din urmă, bătălia nu e
între sapiens şi zappiens. Chestiunea nu e să foloseşti cu orice preţ ecranul
şi mouse-ul la ora de română. Sunt la fel de nocive ignorarea tehnologiei, ca
posibil catalizator al învăţării, precum şi adiţionarea ei într-o abordare
tradiţională centrată pe discursul magistral. La nivelul întregului demers, e
importantă căutarea unor soluţii de lectură şi de învăţare eficientă pentru
generaţia APP (Gardner, Davies, 2013). Aceasta presupune, în primul rând,
luarea în serios a tinerilor, cu întreg bagajul lor de jucării electronice, precum
şi pornirea proiectării didactice, a receptării textului literar de la contextele
culturale relevante azi.

În activităţile derulate, s-a urmărit sistematic dezoltarea competenţelor de
comunicare, în mod special mai buna receptare a literaturii. Plusul faţă de
sarcinile obişnuite este dat de aducerea în prim-plan a caracteristicilor tinerilor
zappiens, a instrumentelor cu care aceştia operează cu uşurinţă şi a uzanţelor
lumii virtuale (individualizare, conectare, fantezie etc.). Rezultatul obţinut
indică atât achiziţia de profunzime, cât şi bucuria învăţării – în termenii Mariei
– o plăcere...
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Rezumat
Scopul acestui studiu constă în explorarea stilurilor de învăţare şi analiza
atitudinii faţă de sine. Am inclus în cercetare un eşantion de studenţi de la
Facultatea de Psihologie şi de la Universitatea Politehnică din Bucureşti.
Pentru realizarea studiului am aplicat un chestionar de identificare a stilurilor
de învăţare adaptat după P. Honey şi A. Mumford (1986) şi un chestionar
pentru măsurarea atitudinii faţă de sine (Attitudes Towards Self –  ATS) al lui
C. S. Carver (2008). Eşantionul selectat aleator a cuprins 57 de studenţi la
Psihologie şi 59 de studenţi la Politehnică, majoritatea cu vârste cuprinse
între 19 şi 26 de ani. Rezultatele obţinute au condus la confirmarea ipotezelor
cercetării: nevoia de mentorat este mai mare la studenţii umanişti, stilul
reflexiv corelează cu tendinţa de generalizare, iar stilul teoretizant corelează
cu fixarea standardelor înalte. Studiul de faţă oferă o premisă de lucru pentru
studii mai ample dedicate stilurilor de învăţare şi atitudinii faţă de sine a
studenţilor.
Cuvinte-cheie: stiluri de învăţare, mentorat, atitudine faţă de sine.
Abstract
The purpose of this study is to explore the learning styles and to analyse
attitudes toward self of 116 students from the Faculty of Psychology of
Bucharest University and from the Polytechnic University of Bucharest. We
applied a learning styles questionnaire adapted from Honey and Mumford
(1986) and Carver’s (2008) Attitude Toward Self Scale. The randomly
selected sample consisted of 57 Psychology students and 59 students from
the Polytechnic University, mostly aged 19, 20 and 21. Results have
confirmed the hypothesis of our research. First conclusion is that Psychology
students have a greater need for mentorship, compared to Polytechnic
students. Second conclusion is that reflective learning style correlates with
the tendency to generalize. The third conclusion of the study is that theorizing
learning style correlates with high standards.This study provides
relevant premises for larger studies concerning learning styles and student
attitudes toward themselves.
Keywords: learning styles, mentorship, attitude toward self.

STILURILE DE ÎNVĂŢARE ŞI ATITUDINEA FAŢĂ DE SINE

Drd. Elena Ghizdăreanu*



1. Introducere

Stilurile de învăţare şi atitudinea faţă de sine au fost intens studiate, atât
pentru complexitatea conceptelor, cât şi pentru implicaţiile pe care acestea
le aduc în practică. Cunoaşterea stilurilor de învăţare este o premisă
fundamentală în modelarea contextului, metodelor şi conţinutului procesului
instructiv-educativ, astfel încât să se obţină rezultate cât mai bune.
Cunoaşterea stilului propriu de învăţare, a caracteristicilor definitorii, ne ajută
să alegem cele mai eficiente strategii de învăţare, crescându-ne astfel
performanţele academice. Atitudinea faţă de sine (attitude, towards self),
aşa cum este abordată în această lucrare, cuprinde următoarele dimensiuni:
standard înalt, generalizare şi autocriticism. Fiecare dintre cele trei aspecte
s-au dovedit a fi relevante pentru practica terapeutică, în măsura în care
unele studii demonstrează calitatea celor trei factori de predictor pentru
tendinţele depresive.

Pe lângă gradul înalt de atractivitate ce decurge din aplicabilitatea conceptelor
studiate în această lucrare, noutatea asocierii celor două aspecte a
reprezentat o motivaţie puternică pentru realizarea acestui studiu. Deşi
literatura dedicată stilurilor de învăţare este bogată şi are o istorie îndelungată,
cercetarea atitudinii faţă de sine reprezintă un domeniu mai puţin studiat, iar
întrepătrunderea celor două este încă şi mai puţin aflată în atenţia
cercetătorilor.

Convingerea că explorarea stilurilor de învăţare ale studenţilor poate oferi
profesorilor instrumente de creştere a eficienţei predării şi curiozitatea faţă
de posibilele asocieri dintre stilul de învăţare şi alte dimensiuni ale
personalităţii (aspectele atitudinii faţă de sine) au constituit premisele
dezvoltării acestui studiu. Ceea ce aduce nou prezentul studiu este tocmai
aplecarea către eventualele tendinţe pe care studenţii le manifestă şi care
le pot diminua starea de bine; este vorba aici de standardele academice
excesiv de înalte pe care studenţii le fixează, de nivelul ridicat al
autocriticismului şi de tendinţa de a generaliza eşecul.

Ne propunem prin acest studiu să realizăm un tablou al stilurilor de învăţare
pentru studenţii de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, din
cadrul Universităţii din Bucureşti, respectiv pentru studenţii de la Universitatea
Politehnică din Bucureşti. Printre obiective se numără şi delimitarea
conceptuală a noţiunilor stil de învăţare şi atitudine faţă de sine. De
asemenea, dorim să aflăm măsura în care diferitele stiluri abordate de către
studenţii implicaţi în cercetare corelează cu cele trei dimensiuni ale atitudinii
faţă de sine. Un alt aspect interesant pe care îl vom aborda îl constituie
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modul în care nevoia studenţilor de a avea un mentor este prezentă diferit
în funcţie de specializarea acestora. Vom lua în considerare ipoteza că
studenţii umanişti sunt în mai mare măsură interesaţi de a fi parte într-o
relaţie de mentorat.

2. Cadrul teoretic

2.1. Definirea învăţării
Învăţarea a fost definită ca „schimbare relativ stabilă de comportament
realizată în contextul experienţei în confruntarea activă a individului cu mediul
său” (V. Negovan, 2006, p. 14) sau ca proces prin care fiinţa vie îşi
ameliorează şi adaptează sistematic conduita prin dobândirea experienţei
în mod activ, sub influenţa factorilor de mediu (P. Golu, 2001, apud V.
Negovan, 2006). Potrivit unui studiu din 1996, intitulat Towards a Theory of
Learning, învăţarea ne permite să participăm în mod activ la crearea lumii,
să ne definim pe noi înşine şi lumea înconjurătoare, să înţelegem şi să
acţionăm (Ranson et al., 1996, apud V. Negovan, 2006).

2.2. Strategii şi stiluri de învăţare
Strategiile de învăţare au fost definite ca paternuri ale activităţilor de procesare
a informaţiei (Schmeck, 1982, apud Negovan, 2006) sau planuri generale
de abordare a sarcinilor de învăţare (Derry, 1989, apud Negovan, 2006).
Potrivit viziunii lui Meirieu, strategia implică operaţii de sesizare, respectiv
de tratare a datelor, condiţiile pentru elaborarea strategiilor de învăţare ca
pilon cognitiv, istoria psihoafectivă a subiectului şi determinanţii socioculturali
(Meirieu, 1993, apud Negovan, 2006).

Stilul de învăţare este expresia unei învăţări strategice, dar nu se confundă
cu termenul strategie, nici cu noţiunea de stil cognitiv. Stilul de învăţare nu
se reduce la stilul cognitiv, ci reprezintă preferinţele individuale cu privire la
mediul învăţarii şi modul de abordare al acesteia. Stilul de învăţare este
modalitatea preferată şi specifică a individului de a recepta, prelucra, stoca
şi reactualiza informaţia.

Stilurile de învăţare pot fi clasificate după:
 modalitatea senzorială predominantă: auditiv, vizual, kinestezic;
 tipul de inteligenţă (conform modelului elaborat de Gardner, 1993 –

inteligenţa lingvistică, logico-matematică, muzicală, spaţială, kinestezică,
interpersonală, intrapersonală, naturalistă);

 emisfera cerebrală dominantă: global, analitic;
 experienţierea cunoştinţelor (Kolb, 1984).
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2.3. Autocriticismul şi perfecţionismul
Tendinţa unor indivizi de a fi extrem de duri, exigenţi şi critici cu ei înşişi este
de multă vreme un subiect de interes. Încă de la ipoteza lui Freud privind
Supraeul care „pedepseşte”, acest fenomen a fost prezent în literatura de
specialitate sub diferite nume, dar adeseori ca autocriticism sau perfecţionism
(Freud, 1959; Hewitt & Flett, 1991; Blatt, 1995; apud Powers et al., 2004).
Autocriticismul şi perfecţionismul au fost puse în legătură cu o serie de
afecţiuni psihologice, depresia fiind predominantă.

Autocriticismul poate fi conceptualizat ca evaluare extrem de aspră, punitivă
a sinelui, însoţită adesea de autoincriminare, de sentimentul individului că
este lipsit de valoare. Blatt şi colaboratorii săi (Blatt, D’Afflitti, şi Quinlan,
1976; Blatt et al., 1982, apud Powers et al., 2004) au diferenţiat două tipuri
de experienţe depresive şi au elaborat un instrument de măsurare,
Depressive Experiences Questionnaire (DEQ) pentru a le evalua. Unul dintre
tipuri este caracterizat de nevoi puternice de dependenţă şi celălalt de
autocriticism. Autocriticismul, aşa cum este măsurat prin intermediul DEQ,
a fost asociat cu o mare varietate de deficite personale şi interpersonale şi
s-a descoperit corelarea cu măsurările pentru perfecţionism. Blatt a revăzut
literatura de specialitate şi a legat cele două concepte de forme variate de
psihopatologie, inclusiv de suicid.

În vreme ce perfecţionismul este legat de autocriticism, el este totuşi un
construct distinct din punct de vedere conceptual. Perfecţionismul implică
lupta pentru a fi „fără cusur” şi a evita eşecul sau erorile. Autocriticismul nu
implică neapărat strădania pentru perfecţiune. Perfecţionismul a fost privit
ca un construct multidimensional, ce implică aspecte intrapersonale şi
interpersonale, calităţi adaptative şi însuşiri dezadaptative.

Cele două instrumente de măsurare a perfecţionismului cele mai utilizate
provin de la Hewitt şi Flett (1991), respectiv Frost, Marten, Lahart şi
Rosenblate (1990). În timp ce unele conceptualizări ale perfecţionismului
au fost unidimensionale şi centrate pe cogniţiile auto-orientate, Hewitt şi
Flett au propus o formă de conceptualizare multidimensională şi au dezvoltat
un instrument numit the Multidimensional Perfectionism Scale (MPS). Cele
trei dimensiuni evaluate de această scală sunt perfecţionismul orientat spre
sine, perfecţionismul orientat spre alţii şi perfecţionismul prescris social.
Perfecţionismul centrat pe sine presupune stabilirea unor standarde înalte
şi evaluarea riguroasă a sinelui. Perfecţionismul centrat pe ceilalţi presupune
standarde şi evaluare critică faţă de ceilalţi, iar perfecţionismul prescris social
implică nevoia de a atinge standardele sau aşteptările prescrise de persoane
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semnificative. Hewitt şi Flett conchid că perfecţionismul are atât aspecte
personale, cât şi interpersonale, ambele categorii având importante implicaţii
asupra dificultăţilor de reglare.

Frost et al. (1990) descriu, de asemenea, o conceptualizare multidi-
mensională a perfecţionismului, propunând şase dimensiuni: preocuparea
pentru greşeli, standarde personale, aşteptări ale părinţilor, criticism parental,
îndoiala faţă de acţiuni şi organizarea. Autorii au elaborat o scală separată,
Frost MPS, pentru a evalua aceste dimensiuni. O comparaţie a celor două
instrumente a evidenţiat o suprapunere considerabilă, astfel că dimensiunile
ambelor scale se află în legătură cu depresia. Analiza efectuată de Frost et
al. (1993) asupra subscalelor lui Hewitt şi Flett, împreună cu scalele MPS
ale lui Frost, a evidenţiat doi factori fundamentali. Cei doi factori sunt
consubstanţiali cu descrierea lui Hamacheck (1978, apud Powers et al.,
2004) privind aspectele adaptive şi nonadaptive ale perfecţionismului. Aceşti
doi factori pot fi numiţi perfecţionism autocritic şi perfecţionism privind
standardele personale. Modelarea prin ecuaţia structurală a lui Dunkey et
al. (2003, apud Powers et al., 2004) pun în legătură literatura despre
perfecţionism cu cea despre autocriticism, demonstrând că autocriticismul,
aşa cum este măsurat de DEQ, este încărcat de factorul latent al
perfecţionismului autocritic împreună cu perfecţionismul prescris social din
MPS al lui Hewitt şi Flett, şi cu grija pentru greşeli, aşteptările părinţilor şi
criticism din MPS a lui Frost. Prin urmare, perfecţionismul autocritic include
o componentă autodenigratoare şi, de asemenea, o hipersensibilitate în
perceperea standardelor externe excesive şi a criticismului. Dimensiunea
perfecţionismului numită standarde personale înalte, pe de altă parte, este
cuprinsă în conceptul perfecţionism orientat spre sine din MPS a lui Hewitt
şi Flett şi în standardele personale din MPS al lui Frost şi nu pare să implice
internalizarea standardelor dure sau critice ale persoanelor semnificative.
Se pare că distincţia fundamentală între cei doi factori sau dimensiuni constă
în ruşinea autopunitivă şi vinovăţia specifice perfecţionismului autocritic.

Studiile au arătat (Powers et al., 2004) că există o corelaţie pozitivă între
aspecte ale autocriticismului, perfecţionismului şi comportamentul de
autocriticism deschis (criticarea propriei persoane cu voce tare, în prezenţa
celorlalţi). Powers şi colaboratorii săi explică autocriticismul deschis prin
utilizarea acestuia ca strategie de a obţine suportul şi a evita criticile din
partea celorlalţi. Hipersensibilitatea indivizilor cu perfecţionism autocritic la
standardele şi judecăţile celorlalţi poate evoca autocriticismul într-un efort
de a obţine suport şi de a se păzi de potenţialele critici ale celorlalţi.
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Cercetări recente au început să pună în relaţie autocriticismul şi perfec-
ţionismul cu procesul şi rezultatele psihoterapiei. Se pare că autocriticismul
şi perfecţionismul au efecte semnificative asupra rezultatelor terapiei,
afectând în mod negativ alianţa terapeutică. În ciuda impactului demonstrat
al acestor trăsături de personalitate, dezvoltarea strategiilor şi intervenţiilor
pentru tratarea autocriticismului şi perfecţionismului este încă în stadiu
incipient.

Taranis şi Meyer (2010) au realizat un studiu în care au abordat relaţia dintre
standardele personale înalte, autocriticismul – ca dimensiune a
perfecţionismului – şi efectuarea de exerciţii fizice în manieră compulsivă.
Autorii au inclus în cercetarea lor 97 de tinere femei care efectuau exerciţii
fizice în mod regulat. Participantelor le-au fost administrate instrumente de
evaluare a standardelor personale perfecţioniste, a autocriticismului şi a
exerciţiului fizic compulsiv. Analiza de regresie multiplă a evidenţiat un rol
semnificativ al autocriticismului în relaţia dintre standardele personale înalte
şi exerciţiul fizic compulsiv. Prin urmare, a fost subliniat faptul că cei care
practică exerciţii fizice în mod compulsiv ar putea avea nevoie de intervenţie
terapeutică adresată tendinţelor de autocriticism.

2.4.  Mentoratul
Noţiunea de mentor provine din mitologia greacă, unde personajul Mentor
era fiul lui Alcumus şi prieten al lui Ulise. Când Ulise a plecat din Itaca pentru
a participa la războiul Troian, l-a lăsat pe fiul său în grija lui Mentor. Prin
urmare, în prezent termenul mentor este folosit cu sensul de profesor,
consilier, ghid, protector şi prieten.

Mentoratul a fost conceptualizat ca „relaţie interpersonală de întrajutorare
între două persoane care se află în stadii diferite în dezvoltarea lor
profesională” (Collins, 1994, p. 413). Mentorul este cel care, fiind mai avansat
profesional, înlesneşte dezvoltarea celui protejat, căruia îi serveşte drept
sursă de suport social. De asemenea, se pare că cei care au fost asistaţi în
dezvoltarea lor profesională de un mentor devin, la rândul lor, unii dintre cei
mai buni mentori (Moscinski, 2003, apud A. Donovan şi J. Donovan, 2009).

Studiul realizat de Collins în 1994 în rândul lucrătorilor sociali a evidenţiat
existenţa unor diferenţe măsurabile sub aspectul succesului în carieră,
satisfacţiei profesionale şi nivelul veniturilor la participanţii implicaţi într-o
relaţie de mentorat comparativ cu cei care nu beneficiau de o asemenea
relaţie. Prin urmare, mentoratul poate fi un factor important în facilitarea
dezvoltării carierei, atât pentru protejaţi, cât şi pentru mentori.
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3. Metodologia cercetării

3.1. Obiective teoretice
a) Delimitarea conceptului stil de învăţare;
b) Precizarea sensului termenului „autocriticism”;
c) Stabilirea semnificaţei sintagmei „standarde personale înalte”.

3.2. Obiective metodologice
Urmărim prin lucrarea prezentă obţinerea unor răspunsuri pentru următoarele
întrebări:
a) Care este relaţia dintre stilurile de învăţare şi atitudinea faţă de sine?
b) Sunt studenţii umanişti mai dornici de a avea un mentor decât studenţii

din domeniul ştiinţelor exacte?

3.3.  Ipoteze
a) Presupunem că există o corelaţie pozitivă între stilul de învăţare teoretizant

şi adoptarea unor standarde înalte.
b) Apreciem că stilul de învăţare reflexiv corelează pozitiv cu tendinţa de

generalizare.
c) Presupunem că în rândul studenţilor de la Psihologie nevoia de a avea

un mentor va fi mai crescută decât în rândul studenţilor de la Politehnică.

3.4. Descrierea eşantionului
Eşantionul cercetării a fost alcătuit prin selecţia a două grupe de studenţi de
la Universitatea Politehnică din Bucureşti, respectiv 3 grupe de studenţi de
la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti.

Studenţii au participat la studiu pe baza voluntariatului, fiind motivaţi de dorinţa
de a afla rezultatele cercetării.

Lotul cuprinde un total de 116 subiecţi, 58 de la Facultatea de Psihologie şi
58 de la Universitatea Politehnică. Participanţii au fost aleşi din anii I şi II de
studiu şi au vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani, media fiind de 20 de ani.
Distribuţia pe facultăţi este echilibrată, însă cea pe genuri este asimetrică,
având un total de 31 de băieţi şi 85 de fete. Din punct de vedere al anului de
studiu, 52 dintre participanţi sunt înscrişi în anul I, iar 64 sunt înscrişi în anul
al II-lea.

Populaţia de referinţă se caracterizează astfel: studenţi din Bucureşti, în
anii de studiu I şi II la Facultatea de Psihologie, respectiv Universitatea
Politehnică.
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4. Operaţionalizarea variabilelor

Operăm cu următoarele accepţiuni ale noţiunilor:
1. Prin stil de învăţare activ înţelegem stilul bazat pe experienţă concretă şi

experimentare activă. Studenţii cu un astfel de stil preferă învăţarea
concretă, prin testarea cunoştinţelor în situaţii reale. Învaţă bine prin
exprimare emoţională şi comportamente.

2. Stilul de învăţare reflexiv este bazat pe observaţie reflectivă şi experienţă
concretă. Studenţii cu un astfel de stil învaţă prin intermediul situaţiilor
concrete corelate cu situaţii generatoare de cunoştinţe. Importante sunt
reflecţiile ulterioare asupra cunoaşterii. Întrebarea lor preferată este: „De
ce?”. Au nevoie de timp suficient pentru a exprima propriile opinii,
argumente, reflecţii etc. asupra subiectului.

3. Stilul de învăţare teoretizant este acela bazat pe conceptualizare abstractă
şi observaţie reflectivă. Studenţii cu un astfel de stil valorifică reflecţiile
personale asupra situaţiilor, ajungând la concepte şi teorii cu grad înalt
de abstractizare şi generalizare. Învaţă prin intuiţie şi gândire. Pun de
obicei întrebări precum: „Ce legătură există între cele două?”.

4. Stilul de învăţare pragmatic este bazat pe conceptualizare abstractă şi
experimentare activă. Studenţii cu un astfel de stil sunt orientaţi spre
aplicarea practică a ideilor şi datelor prelucrate sistematic. Învaţă bine
prin acţiune şi gândire. Întrebarea lor preferată este: „Cum aş putea aplica
aceasta în mod practic?”

5. Autocriticismul reprezintă tendinţa unor indivizi de a fi extrem de duri,
exigenţi şi critici cu ei înşişi.

6. Termenul „standarde înalte” reflectă tendinţa de a fixa obiective personale
greu de atins, de regulă situate mult deasupra celor vizate de media
populaţiei.

7. Generalizarea eşecului reprezintă tendinţa de a concluziona că, pornind
de la un singur rezultat slab, nimic din ceea ce face subiectul nu este
bun.

5. Metode de investigaţie

Instrumentele utilizate în acest studiu sunt chestionarul ATS (Attitudes
Towards Self) al lui C.S.Carver (1998) şi Chestionarul Stilurilor de Învăţare
adaptat după Peter Honey şi Alan Mumford.

Chestionarul ATS cuprinde 10 itemi cu răspuns tip scală Lickert în cinci
trepte (de la 1 până la 5, unde 1 înseamnă în foarte mică măsură, iar 5 în
foarte mare măsură). În cercetare s-a utilizat versiunea tradusă în limba
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română de către V. Negovan (Negovan, Vanea, 2010; Bagana, Negovan,
Vanea, 2011).

ATS a fost construit să măsoare trei potenţiale vulnerabilităţi la depresie.
Una dintre ele este fixarea unor standarde foarte înalte, a doua este tendinţa
de a fi autocritic şi cea de-a treia este tendinţa de a generaliza de la un
singur eşec până la punerea propriei valori sub semnul întrebării. În mod
consistent, doar generalizarea corelează cu depresia. Descoperiri mai
recente evidenţiază rolul generalizării ca predictor al depresiei, în interacţiune
cu evenimente adverse.

Exemple de itemi: „Îmi propun scopuri mai înalte decât par să o facă
majoritatea oamenilor”; „O greşeală pe care o observ la mine mă face să
mă gândesc şi la celelalte greşeli ale mele”.

Chestionarul adaptat după P. Honey şi A. Mumford investighează stilurile de
învăţare prin intermediul a 40 de itemi cu răspuns de tip dihotomic. Scorurile
se calculează prin numărarea itemilor la care s-a răspuns afirmativ, pentru
fiecare stil fiind luaţi în calcul alţi itemi. De pildă, un item care vizează stilul
de învăţare activ are următorul conţinut: „În experienţa mea, acţiunile bazate
pe sentimente sunt adesea la fel de sănătoase ca cele bazate pe o analiză
grijulie”. Un item adresat stilului de învăţare reflexiv sună astfel: „Îmi place
să iau în considerare mai multe alternative înainte să mă decid.” Stilul
teoretizant este identificat prin itemi de genul acestuia: „Îmi place ca şedinţele
să se desfăşoare după anumite linii metodice, să se respecte agendele
stabilite”.

Analiza consistenţei interne pentru chestionarul stilurilor de învăţare a
evidenţiat valori ale indicelui Cronbach Alfa ce variază între 0.43 şi 0.59, iar
scorul global al instrumentului este 0.50. Aceste date indică o consistenţă
internă suficient de mare pentru aplicarea în contextul unei cercetări.

Pentru scala ATS, analiza statistică indică o consistenţă internă de 0.77, de
unde deducem că instrumentul este omogen, iar itemii săi merg în aceeaşi
direcţie, aceea a măsurării atitudinii faţă de sine.

Analiza de consistenţă internă pentru cele două instrumente are rolul de a
compensa lipsa unor date legate de calităţile psihometrice ale chestionarelor.
Precizăm că aceşti indici nu pot fi generalizaţi, ei fiind utilizaţi numai în
contextul studiului de faţă, urmând ca aplicări ulterioare să valideze sau nu
rezultatele obţinute aici.
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6. Rezultate şi limite

6.1. Rezultate
Există două niveluri de vârstă mai frecvent întâlnite în eşantionul cercetării:
20, respectiv 21 de ani; 86 dintre participanţi sunt incluşi în una din cele
două categorii, iar 21 dintre subiecţi au 19 ani. Prin urmare, 105 dintre
participanţi au vârste de 19, 20 sau 21 de ani. Am putea selecta acest eşantion
de 105 pentru a efectua analize pe un grup mai omogen din punct de vedere
al vârstei.

Grupurile formate după criteriul instituţiei de învăţământ sunt echilibrate ca
număr de participanţi: 59 de subiecţi provin de la Universitatea Politehnică
şi 57 de la Facultatea de Psihologie.

Stilul de învăţare teoretizant corelează semnificativ (p< 0.05, valoarea testului
este 0.202, iar mărimea efectului r2 =0.04). Gradul de asociere, deşi
semnificativ statistic, este slab, după cum indică mărimea efectului şi poate
fi afectat de volumul relativ crescut al eşantionului.

Se observă că atât studenţii de la Psihologie, cât şi cei de la Politehnică au
cele mai mari medii ale scorurilor la stilurile reflexiv şi teoretizant. Aceasta
ar putea fi în legătură cu nivelul înalt al studiilor, mai mult decât cu aria de
specializare.

Aşa cum afirmă una dintre ipotezele cercetării, la studenţii umanişti nevoia
de a avea un mentor este prezentă în mai mare măsură decât la cei din
domeniul real. Observăm existenţa unei corelaţii pozitive semnificative între
stilul de învăţare reflexiv şi tendinţa de generalizare. Valoarea testului Pearson
este egală cu 0.21, p<0.05, iar mărimea efectului r2 este egală cu 0.04.

Rezultatele cercetării evidenţiază, prin confirmarea ipotezelor de lucru,
existenţa unor corelaţii între dimensiunile atitudinii faţă de sine şi anumite
stiluri de învăţare. Astfel, corelaţia pozitivă dintre stilul de învăţare teoretizant
şi standardele înalte este explicabilă prin faptul că studenţii centraţi către
analiza profundă şi elaborarea teoriilor vor tinde mai mult către perfecţionism.
Stilul teoretizant se suprapune patternului omului de ştiinţă, iar studenţii care
se implică în cercetarea ştiinţifică au, de regulă, standarde personale înalte.
Stilul de învăţare reflexiv corelează pozitiv cu tendinţa de generalizare e
eşecului. Cu alte cuvinte, acei studenţi care meditează îndelung şi analizează
în mod excesiv experienţele de învăţare ajung să exagereze relevanţa. Prin
ruminarea permanentă a experienţelor negative, ei le menţin prezente, astfel
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că atunci când apare un eşec, „răsunetul” eşecului anterior va fi încă puternic,
prin urmare, mai copleşitor.

Nevoile diferite faţă de relaţia de mentorat la studenţii realişti versus umanişti
concordă cu observaţiile oferite de simţul comun. Studenţii „umani’ti” sunt
mai centraţi către valorizarea relaţiilor interpersonale, în vreme ce studenţii
„reali’ti” adoptă în mai mare măsură un stil pragmatic, orientat către rezolvarea
problemelor.

6.2. Limite
Printre dificultăţile întâmpinate în atingerea obiectivelor acestei lucrări am
putea enumera identificarea instrumentelor de măsurare adecvate, soluţia
aleasă fiind una de compromis, adică alegerea unui instrument neetalonat
pe populaţie românească. De asemenea, conceptul de atitudine faţă de
sine, puţin studiat în literatura de specialitate, a ridicat unele dificultăţi în
delimitarea semnificaţiei.

Eşantionarea realizată pe baza voluntariatului generează unele rezerve faţă
de eventualele covariante ce ar putea interfera cu cele pe care ne propunem
să le studiem. Este posibil ca aceia care s-au oferit să participe la cercetare
să deţină un set specific de trăsături de personalitate, care să inducă o
eroare de tip bias în modelul nostru. De asemenea, există riscul ca studenţii
să fi resimţit presiunea de a răspunde dezirabil, dat fiind faptul că răspunsurile
la chestionare au fost oferite în prezenţa cadrului didactic.

O serie de probleme au ridicat şi caracteristicile loturilor de participanţi.
Distribuţia pe gen a fost inegală, la studiu au participat mai multe fete decât
băieţi. Acest aspect a generat dificultăţi în alegerea testelor statistice, întrucât
testele parametrice impun o serie de condiţii nerespectate prin această
asimetrie a distribuţiei.

7. Concluzii

Acest studiu a fost realizat din dorinţa de a aduce o serie de clarificări
conceptuale cu privire la stilurile de învăţare şi dimensiunile atitudinii faţă de
sine: standarde înalte, autocriticism şi generalizare.

De asemenea, ne-am propus evidenţierea unei corelaţii între anumite tipuri
de învăţare şi dimensiuni ale atitudinii faţă de sine. Rezultatele au indicat
relaţia dintre stilul de învăţare reflexiv şi tendinţele de generalizare, pe de o
parte, şi stilul de învăţare teoretizant şi standardele înalte, de cealaltă parte.
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Cercetarea de faţă a condus şi la confirmarea ipotezei conform căreia nevoia
de mentorat diferă în funcţie de aria de studiu, studenţii umanişti fiind mai
dornici de a avea un mentor, decât cei din domeniul ştiinţelor exacte.

În aria literaturii dedicate subiectului, studiul de faţă aduce o ocontribuţie
prin cercetarea variabilelor în contextul selectării eşantionului de la facultăţi
cu profiluri diferite. De asemenea, evidenţierea unor relaţii între stilurile de
învăţare şi aspectele atitudinii faţă de sine reprezintă noutatea adusă prin
această cercetare. Aplecarea asupra nevoilor diferite de mentorat la studenţi
cu specializări diferite este un alt nucleu al lucrării de faţă, ce merită dezvoltat
prin studii ulterioare.
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Rezumat
Lucrarea prezintă pe scurt principalele concepte pe care se fundamentează
cursul de consiliere şi consultanţă managerială în mediu on line şi face to
face pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar,
proiectat şi implementat în judeţul Vrancea în anul 2013 de o echipă de
cercetători din Laboratorul de Consiliere şi Management Educaţional din
cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
Cuvinte-cheie: consiliere, consultanţă managerială, cultură organizaţională,
leadership, personal de conducere.
Abstract
The paper presents the main concepts that underline the on-line and face to
face counselling and management course for the head teachers in primary
and secondary schools that was designed and implemented in Vrancea
County in 2013 by a team of researchers from the Counselling and
Educational Management Department in the Institute of Education Sciences,
Bucharest, Romania.
Keywords: counselling, managerial consulting, organizational culture,
leadership, leadership staff.

Cursul de consiliere şi consultanţă managerială în mediu on line şi face to
face pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar
a fost fundamentat pe o serie de concepte-cheie. Pe unele dintre acestea
le-am selectat şi le vom prezenta în cele ce urmează; cursul are următoarele
capitole:

1. Administraţie, management, leadership şi stiluri de conducere.
2. Impactul liderului asupra organizaţiei.
3. Rolurile şi calităţile managerilor şcolari.
4. Modele de gândire strategică şi de management strategic.
5. Identificarea problemelor şi construirea viziunii strategice.
6. Rezolvarea de probleme în cadrul organizaţiei şcolare (I).

CONSILIERE ŞI CONSULTANŢĂ MANAGERIALĂ PENTRU
PERSONALUL DE CONDUCERE AL UNITĂŢILOR DE

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
CS. Paul Blendea
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7. Rezolvarea de probleme în cadrul organizaţiei şcolare (II).
8. Formarea şi menţinerea grupurilor (I. Iniţierea).
9. Formarea şi menţinerea grupurilor (II. Funcţionarea).
10. Formarea şi conducerea echipelor.
11. Rezolvarea problemelor de comunicare în grupuri.
12. Managementul conflictelor şi negocierea.
13. Dezvoltarea resurselor umane – rolul directorului de şcoală.
14. Motivaţia umană.
15. Culturi organizaţionale şi profesionale.
16. Creşterea şi dezvoltarea grupului – normele.
17. Încrederea în organizaţiile şcolare.
18. Introducere în managementul propriei activităţi (self-management).
19. Diagnosticarea şi intervenţia în organizaţiile şcolare.
20. De la răspundere la responsabilitate: capacitarea administraţiei publice

locale pentru susţinerea unui program de interes comun şcolar-comunitar.

Cultura organizaţională este mediul „intern” ce caracterizează fiecare
organizaţie, în care sunt „imersaţi/te” indivizii şi grupurile care fac parte din
ea şi care determină comportamentul în organizaţie şi, în ultimă instanţă,
eficienţa organizaţiei respective. Cultura este rodul „istoriei” proprii, având,
însă, multe componente construite de a lungul timpului prin determinări şi
condiţionări externe. Cultura organizaţională poate fi asemuită unui aisberg:
ea are o parte vizibilă – ale cărei componente sunt secundare, derivate, şi o
parte ascunsă – care cuprinde elementele primare. Partea vizibilă a culturii
organizaţionale cuprinde: simboluri şi sloganuri, ritualuri şi ceremonii, „mituri”
şi „eroi”, modele comportamentale, vestimentare, atitudini fizice, precum şi
jargonul utilizat de membrii organizaţiei respective. Partea invizibilă cuprinde
componentele propriu-zise ale culturii organizaţiilor, din care derivă cele
„manifeste.

În sistemele democratice guvernarea la nivel social şi organizaţional este
rezultanta concilierii unor poziţii şi puncte de vedere extrem de diverse,
adesea contradictorii. Sa constatat că în organizaţii – şi în societate – nu
domneşte raţionalitatea unică şi omniprezentă, ci conflictul e inevitabil, iar
negocierea e o activitate managerială esenţială. În educaţie, aceste constatări
au dus în sistemele de învăţământ avansate la următoarele tendinţe:
considerarea diferenţelor individuale şi culturale ca fireşti şi necesare evoluţiei
oricărei societăţi, cu urmarea firească a opţiunilor strategice pentru
interculturalitate şi pentru individualizarea educaţiei; descentralizarea
sistemelor şcolare, din punct de vedere administrativ, financiar şi curricular
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pentru a răspunde nevoilor şi intereselor diferitelor grupuri de interes care
pot fi foarte mari, depinzând de funcţiile, de rolurile lor sociale şi de contextul
sau situaţiile concrete în care se manifestă. Pornind de la aceste premise,
au fost formulate concepţii pluraliste care recunosc diversitatea intereselor
individuale, de grup şi/ sau organizaţionale, considerând conflictul nu numai
firesc, ci chiar dezirabil, între anumite limite, pentru buna funcţionare a
organizaţiei. Domeniul de activitate privind dezvoltarea resurselor umane
cuprinde câteva funcţii din organizaţie, începând cu recrutarea şi formarea
personalului, evaluările şi remuneraţia, şi extinzându-se asupra aspectelor
motivaţionale ale personalului. Sunt cuprinse şi aspectele privind sentimentul
de bună stare şi de împuternicire în rolurile şi atribuţiile asumate, de împlinire
profesională şi de realizare a potenţialului deplin de care angajaţii sunt
capabili. Angajaţii nu sunt trataţi doar ca resurse umane, ci şi ca agenţi care
creează şi adaugă valoare şcolii şi procesului de învăţământ. Cele mai
importante teorii care arată pe ce se bazează motivaţia umană sunt cele
elaborate de Abraham Maslow, Douglas Murray McGregor şi Frederick
Herzberg.Abraham Maslow a elaborat o teorie despre motivaţie şi trebuinţele
umane în care susţine că fiinţele umane sunt motivate prin nevoile
nesatisfăcute. Douglas Murray McGregor a indicat două modalităţi de a
motiva angajaţii: pe calea autorităţii, direcţiei şi controlului sau prin integrare
şi autocontrol. Frederick Irving Herzberg a susţinut că oamenii sunt influenţaţi
de două seturi de factori: motivatori şi igienici sau de întreţinere.

Administraţia se concentrează pe proceduri, contabilitate şi evitarea riscurilor,
în timp ce managementul are în vedere mai ales rezultatele şi asumarea
unui risc calculat, în timp ce leadership-ul se referă la acea parte a activităţii
unui manager prin care acesta influenţează comportamentul indivizilor şi
grupurilor în vederea obţinerii rezultatelor dorite. Problema stilurilor de
conducere s-a pus atunci când au apărut şi s-au dezvoltat teoriile situaţionale
care spun că managerul se poate comporta diferit în funcţie de situaţie.
Tipologiile anterioare teoriilor situaţionale nu făceau decât să demonstreze
superioritatea unui anumit model comportamental (de exemplu, faimosul
experiment al lui Lewin, Lippitt şi White care demonstrează superioritatea
stilului democratic – concluzie contrazisă, de altfel, încă din anii 1950 de
experimentele soţilor Sheriff). De asemenea, dacă la început se vorbea mai
mult de stilurile de management, astăzi subiectul discuţiei îl reprezintă stilurile
de leadership. Cea mai cunoscută clasificare a stilurilor de conducere este
aceea a lui K. Lewin, care distinge trei stiluri: autocratic, democratic şi laissez
faire. Prin competenţele interpersonale şi prin calitatea deciziilor luate în
calitate de conducător de unitate, membru ori coordonator al echipelor
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decizionale, directorul influenţează alegerile organizaţionale. O serie de
caracteristici ale leadership-ului care privesc capacitatea liderului de a
relaţiona cu personalul şi cu alţi actori relevanţi pe plan instituţional pot fi
văzute ca aparţinând planului individual (tact, compasiune, modestie,
onestitate, dreptate), dar şi planului organizaţional (influenţa în cadrul
grupului, stăpânirea de sine, discernământul şi responsabilitatea). Prin
leadership se asigură următoarele resurse unei echipe: conceptualizarea
ideilor, câştigarea adeziunii şi entuziasmului echipei, conceperea unui
program, capacitatea de a promova proiecte relevante, asigurarea sprijinului
extern pentru proiectele şcolii. Există zece roluri ale managerului în care pot
fi încadrate activităţile acestuia. Cele zece roluri sunt grupate în trei mari
categorii: elaborarea deciziilor, prelucrarea informaţiilor şi angajarea în relaţii
interpersonale. Managerul îşi pune în valoare calităţile intelectuale atunci
când identifică probleme, găseşte soluţii inovatoare, identifică parteneri etc.
Calităţile managerilor şcolari pot fi grupate în patru categorii: intelectuale,
antreprenoriale, psihosociale şi interpersonale. Timpul pe care un manager
şcolar îl petrece în şcoală poate fi divizat în: direct, suplimentar şi voluntar.
Un alt mod de a clasifica timpul este: timp fixat strict şi timp la propria
dispoziţie. Principiile pe care se bazează managementul eficace al timpului
se referă la obţinerea de rezultate notabile într-un timp cât mai scurt sau de
a obţine mai multe rezultate în acelaşi interval de timp.

Planificarea eficace a timpului are patru etape: stabilirea unui set de obiective,
planificarea activităţilor specifice îndeplinirii sarcinilor, stabilirea priorităţilor
şi stabilirea de date precise la care se face evaluarea îndeplinirii sarcinilor.
Stresul apare ca răspuns al organismului uman la o nouă provocare apărută
viaţa noastră. El ne ajută, până la un punct, prin mobilizarea energetică a
organismului, să facem faţă cu succes unei schimbări şi/ sau presiuni apărute
în mediul nostru imediat. Stresul creează probleme doar atunci când devine
patologic, adică atunci când răspunsul organismului este disproporţionat
faţă de amploarea stimulului respectiv sau când se permanentizează.
Eficacitatea reuniunilor de lucru depinde în mod hotărâtor de director,
deoarece el este cel care, de regulă, are iniţiativa convocării lor şi cel care
stabileşte agenda. De el depinde dacă şedinţa este un forum în care se
colectează idei noi, se iau decizii şi unde oamenii se sprijină reciproc sau
poate fi o maşină de tocat timpul şi nervii participanţilor ori un prilej de
manipulare a oamenilor. Esenţiale sunt: numărul, calitatea şi costurile
şedinţelor.

Competenţele sociale se referă la gama de priceperi şi deprinderi care
facilitează interacţiunea şi comunicarea cu ceilalţi. Oamenii se confruntă cu
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o varietate de situaţii în care regulile sociale şi relaţiile dintre oameni sunt
create, comunicate şi schimbate utilizând modalităţi de comunicare verbală
sau nonverbală. A reflecta asupra acestor situaţii sociale şi competenţe, a
observa şi exersa, a discuta cu ceilalţi despre aceste teme ajută la depăşirea
momentelor dificile şi la reducerea stresului în organizaţiile şcolare. Nevoile
de comunicare socială sunt în primul rând ale indivizilor, ca oameni şi actori
sociali. Şcoala, ca matrice a dezvoltării profesionale care are ca scop educaţia
elevilor şi care vizează atât poziţia în cadrul şcolilor din localitate, cât şi
prestigiul în cadrul comunităţii, nu poate decât să beneficieze de relaţiile
sociale armonioase din interiorul ei şi de capacitatea angajaţilor de a relaţiona
corect, eficient şi fără distorsiuni comportamentale în cadrul echipelor
restrânse de colegi din cadrul colectivelor de catedră şi în cadrul mai larg
organizaţional. Cu toate că îmbracă forme diferite ce constituie perturbaţii
ale comunicării, barierele de comunicare nu sunt de neevitat. Pentru
înlăturarea lor se vor lua în considerare mai multe aspecte: se atacă
problema, nu persoana, se vorbeşte concret/ punctual, nu în general, se
practică ascultarea suportivă.

Modelul Ferestrei Johari este un instrument care îmbunătăţeşte conştien-
tizarea şi înţelegerea reciprocă a membrilor unui grup. Acest model a fost
elaborat în anul 1955 de psihologii americani Joseph Lust şi Harry Ingham.
Modelul ferestrei Johari este relevant pentru dezvoltarea competenţelor
sociale, empatiei, cooperării şi dezvoltării grupurilor. Aşteptările noastre şi
ale celorlalţi, bazate pe experienţă, preconcepţii sau stereotipuri, creează
filtre ale comunicării. Atât emiţătorul, cât şi receptorul informaţiei aplică o
serie de filtre, atât asupra informaţiei transmise, cât şi asupra celei
recepţionate. Aceasta nu implică (auto)cenzura conştientă care poate apărea,
totuşi, simultan cu filtrarea. Există un set de reguli de decizie învăţate, ce
devin automatisme care prescriu ce se spune, cum se spune şi când.
Emiţătorul şi receptorul au o imagine sau o concepţie despre sine, sentimente
de stimă de sine şi de importanţă a propriei persoane. Comunicarea dintre
cele două părţi va fi influenţată de aceste concepţii despre sine şi o parte
din mesajele care le contrazic vor fi blocate. Atât emiţătorul, cât şi receptorul
au o imagine sau un concept despre alţii şi ataşează anumite valori de aceştia
– valori ce vor determina, la rândul lor, comunicarea. Acelaşi mesaj transportă
mai mult decât un singur înţeles, iar semnificaţiile pot fi chiar contradictorii.
Un mesaj de tipul: „Veniţi să ne vizitaţi când doriţi…”, fără a preciza alte
elemente, comunicarea fiind făcută pe un ton ambiguu, lasă de înţeles că
este doar o invitaţie politicoasă şi nu se aşteaptă realizarea vizitei. Dacă o
persoană este parte a unei echipe, iar în cultura respectivă nu se obişnuieşte
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contrazicerea punctelor de vedere comune, aceasta poate da de înţeles că
este de altă părere. De multe ori, pentru a salva aparenţele, obişnuim să
spunem una şi să gândim alta. Grupul reprezintă un număr de persoane
care împărtăşesc sentimentul unei identităţi comune, care interacţionează,
sub conducerea unui lider, în vederea atingerii unui obiectiv comun. Echipa
este un grup formal construit pentru rezolvarea unor sarcini organizaţionale
concrete şi care acţionează unitar sub conducerea unui manager. Principalele
caracteristici ale grupului şi echipei sunt: scopul comun, mărimea, structura
de statut, structura de rol, conducerea (leadership), coeziunea, comunicarea,
motivaţia şi interesele personale ale membrilor, normele de grup, natura
sarcinii şi mediul în care grupul îşi desfăşoară activitatea. Din punctul de
vedere al componenţei lor, grupurile şi echipele pot fi omogene ’i eterogene.
Etapele formării şi dezvoltării grupului sunt următoarele: formare, conflict,
normare, acţiune. Dintre clasificările rolurilor care pot fi utilizate în construirea
unor echipe de înaltă performanţă, cea mai frecvent utilizată este a lui Belbin:
coordonator, modelator, persoană creativă, căutător de resurse, monitor –
evaluator, coechipier, finalizator, expert. Există şi o serie de efecte şi probleme
ale activităţii în echipă care trebuie avute în vedere atunci când se optează
pentru acest tip de activitate: gândirea de grup; lenea socială; ineficienţa
grupului în deciziile rutiniere sau luate sub presiunea timpului; oamenii se
comportă diferit când se află în grupuri diferite; conservatorismul şi înclinarea
grupului spre compromis; sindromul Apollo; caracterul „seducător” al ierarhiei;
diferenţa în cunoaştere; resursele personale diferite; stilul managerial şi mitul
echipei de clone. Încrederea reprezintă abilitatea unui partener de a acţiona
în conformitate cu intenţiile şi aşteptările unei relaţii (încrederea în calitate
de competenţă) sau în conformitate cu propriile intenţii de a nu trăda
încrederea (încredere intenţională). Psihologia defineşte încrederea ca o
stare cognitivă sau una calculativ-decizională. Teoria cognitivă a încrederii
formulează ipoteza unui substrat dublu, raţional şi relaţional. Percepem că
suntem vulnerabili la acţiunile celor de care depindem, în circumstanţele
unei informări incomplete asupra intenţiilor acestora. În modelul alegerii
raţionale, încrederea se bazează pe cunoaşterea noastră despre ceilalţi;
această cunoaştere ne ajută să decidem dacă să avem încredere în cineva
sau nu. Încrederea poate forma prin ea însăşi o parte a utilităţii relaţiei, pe
lângă faptul că limitează costurile tranzacţionale. Partea de utilitate intrinsecă
se bazează pe încredere şi pe sursele sale: etică, rudenie, prietenie, empatie.
Încrederea interpersonală este caracteristica centrală a acelor relaţii sociale
care promovează cunoaşterea adecvată la domeniul de lucru, iar cercetările
arată că încrederea contribuie la schimbul global de informaţii, face schimbul
de informaţii mai puţin costisitor şi creşte probabilitatea ca informaţiile şi
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competenţele dobândite în facultate sau în şcoală să capete un caracter
aplicat, operaţional şi eficient. Două dimensiuni ale încrederii sunt importante
în contextul creării de cunoaştere şi împărtăşirii acesteia în reţelele informale:
bunăvoinţa – participanţii simt că ceilalţi sunt interesaţi de evoluţia lor pozitivă,
şi competenţa – în organizaţie se face apel la competenţa şi expertiza
celorlalţi. De regulă, a întreba, a cere sprijin şi sfaturi predispune solicitantul
la vulnerabilitate, deoarece îşi recunoaşte limitele, eventual chiar în situaţii
în care ar trebui să poată da soluţii sau răspunsuri adecvate fără ajutorul
altora. Încrederea bazată pe bunăvoinţa existentă şi recunoscută face ca
un coleg să poată întreba, detaliat şi concret, şi să primească răspuns, fără
teama că stima de sine sau imaginea externă vor avea de suferit. Oamenii
trebuie să aibă încredere în expertiza persoanei cu care discută pentru ca
aceasta să poată furniza soluţii care să fie şi aplicabile. Încrederea bazată
pe competenţă îi permite să te simţi încrezător în cunoştinţele colegilor, să
ştii că aceştia vorbesc în cunoştinţă de cauză, te ascultă şi învaţă din discuţia
purtată.

Intervenţiile în organizaţiile şcolare în vederea rezolvării problemelor pot
avea multiple aspecte, de la intervenţiile în care un expert interacţionează
cu o singură persoană, de regulă managerul sau directorul (consiliere
managerială, coaching), până la interaciunea cu grupuri de persoane
(formare specifică) sau cu întreaga organizaţie, de-a lungul unei perioade
de timp date (consultanţa pentru dezvoltare şcolară).
De cele mai multe ori, în practică, nu putem separa formele de intervenţie
pure, ci ele apar combinate, alternând, în funcţie de nevoile specifice ale
etapei de evoluţie a organizaţiei sau de cerinţele expres formulate ale unor
membri ai organizaţiei şcolare, cel mai adesea din partea conducerii şcolii.
Modelul de rezolvare a problemelor pe care îl propunem poate funcţiona în
grupuri mai mici sau în organizaţii mai mari, în comitete, comisii sau consilii
de administraţie. Grupurile mici sunt considerate cele mai propice luării
deciziilor. Se descompune luarea deciziilor în două mari cicluri: primul, ciclul
predecizional, înainte de luarea deciziei sau de realizare a acţiunilor şi, cel
de-al doilea, după ce deciziile au fost luate.

Rezolvarea problemelor constă din două cicluri, primul conţine dezbaterile,
iar al doilea instrumentele de acţiune. Primul ciclu constă în identificarea şi
formularea problemei, generarea de idei şi propuneri, testarea ideilor şi
propunerilor prin prognozarea consecinţelor. Cel mai dificil stadiu este acela
de identificare şi formulare a problemei – acest stadiu necesită şi efort de
diagnoză. Al doilea ciclu implică planificarea acţiunii, paşii acţiunii şi evaluarea
rezultatelor. Planificarea acţiunii este ea însăşi un proces de rezolvare de
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probleme şi trebuie tratat ca atare. În cazul în care grupurile implicate diferă,
dificultatea majoră o constituie trecerea de la ciclul I la ciclul II. Cei care au
formulat problema trebuie să comunice eficient cu cei care vor implementa
acţiunile.

Procesul de decizie poate fi realizat prin: lipsa răspunsului grupului, regula
autorităţii, regula minorităţii, regula majorităţii, consens, unanimitate.

Grupul va fi conştient de existenţa metodelor, de plusurile şi de minusurile
fiecăreia şi de necesitatea alegerii unei metode prin dezbateri iniţiale, care
vor elimina eventuale tensiuni în grup. Grupurile de lucru şi parteneriatele
furnizează oportunităţi crescute pentru rezolvarea problemelor socio-
economice mai largi, ca şi aprofundarea temelor de cercetare; vorbim aici
de cercetare în sens larg – activitate inovativă, proiect de îmbunătăţire a
climatului organizaţional, de schimbare etc., lucruri ce necesită o cooperare
strânsă între specialişti din domenii diferite. Pentru ca grupurile nou constituite
să funcţioneze eficient, este nevoie de facilitare. Rolul facilitatorului în
constituirea şi funcţionarea unui grup constă în încurajarea participării cât
mai depline a membrilor, promovarea înţelegerii reciproce, găsirea şi
practicarea soluţiilor incluzive, cultivarea responsabilităţii împărtăşite. Pentru
aceasta, facilitatorul va face apel la o serie de tehnici, referindu-se în special
la ascultare activă, încurajare şi menţinere a unui dialog echilibrat.

În concluzie, avem nevoie de modele conceptuale care sintetizează
activitatea consultantului sau facilitatorului pentru a demara studiul proceselor
umane, interacţiunea dintre organizaţie şi mediul extern, rezultatele obţinute
şi tehnicile de observare a acestora, dinamica internă succes-insucces şi
programe de formare care să pună în practică aceste modele.
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Abstract
The article describes the importance of competence-based training and
learning in the Job Orientation Training for Businesses and Schools
programme (JOBS) in Romania. It focuses on the different areas of
competences and their application in the relevant components within the
project. From a Swiss perspective the experiences from the implementation
of such competence-based programmes are presented as a conclusion for
a further development and knowledge transfer.
Keywords: job orientation, career guidance, competences, competence-
based training, student-centred learning, teaching material.
Rezumat
Articolul descrie importanţa abordării unui demers centrat pe competenţe în
programul Job Orientation Training for Businesses and Schools programme
(JOBS) – Formarea pentru orientarea pe piaţa muncii în mediul de afaceri
şi în şcoli din România. Accentul este pus pe diferitele arii de competenţă şi
pe aplicarea acestora în cadrul componentelor relevante ale proiectului.
Descrise dintr-o perspectivă elveţiană, experienţele obţinute în urma
implementării unor astfel de programme centrate pe competenţe sunt
prezentate ca o concluzie în vederea unei dezvoltări ulterioare şi al
transferului de cunoaştere.
Cuvinte-cheie: orientarea pentru un loc de muncă, orientarea carierei,
competenţe, formare centrată pe competence, învăţare centrată pe elev,
material didactic.

1. Job Orientation Training for Businesses and Schools (JOBS)

Since 2010 the Centre for International Projects in Education (IPE) of the
Zurich University of Teacher Education has been active in Romania,
implementing the JOBS programme in the pilot region of Braşov. IPE has
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IN ROMANIA. EXPERIENCES ON IMPLEMENTATION FROM A

TRANSCULTURAL POINT OF VIEW.
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reacted to the demand formulated by the Romanian stakeholders: bridging
the gap between school and labour market and preparing young people in
Romania for the up-coming decision about their professional lives. As a
second demand, Romanian authorities stated the importance of increasing
the attractiveness of the local labour market and strengthening the beliefs of
young people and their parents that a successful future does not only have
to be sought in academic studies such as management and economy. The
Swiss Agency for Development Co-operation (SDC) has taken up the
programme which was formerly co-financed by the Lotteriefonds of the
Canton of Zurich1 into their EU-enlargement contribution Thematic Fund
programmes from 2012 – 2016.

The JOBS programme combines two elements: integration in the labour
market and schooling. It aims to help students in the last years at the
gymnasium and the first years of technical college to get a realistic insight
into the world of work and the variety of jobs available. At the same time,
they learn to recognise their own strengths and competences. The
programme offers them the opportunity to gain an overview of possible jobs
and studies. By visiting businesses, administrations and public institutions
they see what skilled workers and graduates do. It is then up to the students
to collect information about job offers nearby and the requirements for
different kinds of occupations. JOBS is also a good practice for students to
learn how to present themselves successfully to potential employers. In order
to reach this goal, a new competence-based cross-curricular approach,
adequate teaching and learning methods (task based learning) and a series
of seven booklets for students are introduced and a network of involved
business partners is set up. JOBS also provides corresponding support for
teachers and school counsellors in terms of training, coaching and continuous
information exchange via a distance learning platform. The teachers involved
not only teach the subject but also actively support and advise the students
in performing the tasks defined by JOBS. The experience in the first
implementation phase has shown that school pedagogues as well as
counsellors play and important role in this innovative teaching and learning
approach.

The JOBS programme functions on different levels with different stake-
holders: a) development of competence-based teaching and learning
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material, b) development and conduction of trainings for teachers and
mentors, c) installing of an e-learning platform for nationwide use, d)
development of a JOBS website for information purposes for all stakeholders,
e) the accreditation and certification process and f) an accompanying
baseline-study aiming at identifying the impact of the JOBS learning
programme on teachers and students. All these aspects imply high standards
on the active initiative to work and learn for the students. Supporting this
process and accompanying the students therefore becomes an important
element in the coaching and learning support competences of educators.

2. The various competence areas in international projects like JOBS

As stated in the beginning of this article, JOBS uses a competence-based
approach in the development of all pedagogical and didactical products and
processes such as teaching material, model lessons, trainings for teachers,
distance learning opportunities etc. Since the coining of the term ‘competence’
by R.H. White in 1959, the discussion surrounding models of competence,
definitions of competence and the measuring of competence has spread
across the world (Guerrero et al. 2012). In the Anglo-American region, the
use of the term ‘competence’ for the conception of training programmes,
curricula and testing procedures was already propagated as early as the
1980s. It was only in the development of the educational standards mentioned
at the outset and in the introduction of increased measurements of
educational outcome, that the German-speaking world experienced a revival
of the term. The most widely known use of the term stems from F.E. Weinert
(2001), which the subsequent Klieme-Expertise2 used as a reference point.
The work undertaken by the Centre for International Projects in Education is
based on a framework that assumes ASK (attitudes, skills and knowledge)
to be fundamental components of all learning processes. Foundational for
the further broadening of the term ‘competence’ as understood within
pedagogical collaboration is the assumption that all three areas can be
understood as an expression of behaviour or performance. In this way,
successful learning processes can be described as an oscillation between
abilities (competence) and behaviour (performance) that are expressed in
three different areas (Schmid 2013). This design is used for the conception
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of competence-based training, at the same time forming the structure for
the curriculum development of further education courses (see McCowan
and Wegenast, 1995). The combination of overarching so-called “instructional
objectives”, namely attitudes, skills and knowledge (ASK) forms the starting
point from which a domain can develop (McCowan 1998, 8f). A domain
indicates in this usage a set of various different yet interrelated learning
objectives. In this sense, competence can be defined using an American
definition as being a “state or [a] quality of being adequately or well qualified
- a specific range of skill, knowledge, or ability” (ibid., 9). Thus a domain can
also be seen as a collection of connected competences. In this model, a
competence is described as a collection of numerous specific performance
objectives (numerous ASK combinations). So, ‘competence’ as used here
equates to an ‘objective’, in other words the attainment of the various
dimensions of performance. The JOBS programme bases its work - the
construction of training courses and the undertakings in competence
development - on the ASK model. In addition, the programme ascribes to
the predominant idea of competence and competence oriented teaching as
learnable, cognitively rooted skills and abilities that contribute to the
successful completion of particular tasks and demands (Lersch 2010a, 7).
To illustrate this, the JOBS programme has got as its core element an
exploratory business visit of the students to local companies. There, they
gather information about the profession, talk to different workers in different
functions and put together their results into a presentation to be done in
school. Only if students were able to get to know, practice and understand
the skills needed they can complete this task successfully. The skills needed
to be cognitively rooted are in this example how to write a guideline for the
interview, how to contact a business, how to talk to people, how to record
information and how to present their findings.

A domain in the ASK model describes a set of various different competences.
A further step would then be the combination of different domains of
competences that, for example, one would need for exercising a given
profession. So a cluster of domains contains the various competences
necessary for a given job. Figure 1 illustrates the ASK model as a basis for
conceptualising competence-based training (also used in pedagogical
development work) (see McCowan 1998).
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Richard McCowan uses this illustration in his explication of competence
orientation and the development of competence-based training (1998). In
terms of the work undertaken by the IPE, such a simplified illustration provides
a useful structural aid when it comes to incorporating the aims that need to
be attained into the various performance dimensions of pupils and teachers
or other target groups. The ASK model thus described comprises the basis
of project work in the conception of ideas and shows itself to be expedient
mainly in the clarification of the needs of project partners in the field.
Apart from the ASK model as a structural aid used in JOBS, in the context of
education and employment it is also important to consider the inter-
connectedness of competences and the permeability of the various areas
of the education system (Pellert 2011, 63). Thus in international collaborative
education, competence orientation addresses various dimensions:
• the imparting of subject specific competences to students
• the transmission of cross-curricular competences to students
• the connecting of subject-specific and cross-curricular competences to

solve specific problems
• the connecting of subject specific and cross-curricular competences in

order to survive and prosper in other areas of life (school - work)
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Figure 1.: ASK model as a basis for competence-based trainin
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The term ‘competence’ hereby encompasses a further dimension that
concerns competence-oriented teaching and learning. It also points to the
relevance of the future learning comprehension of students beyond their
scholastic careers and calls for the connection between school and the world
of work and the acquisition of the needed competences for this. Moreover,
this definition of competence never loses sight of the individual, as Pellert
remarks, “a focus on the individual thus belongs to competency-orientation.
It is important to be aware of the particular competences that a person
possesses at any given time, how this person can develop these
competences further and which form of support he or she needs in this
process.” (Pellert 2011, 62: author’s own translation). Thus, in our usage,
competence-orientation is critical for an understanding of teaching and
learning as well as pedagogy; it also highlights the function of school in
moving students towards “employability” (ibid.). This focus on the individual
becomes particularly salient when it comes to assessing acquired
competencies. The fear that the shift of focus from input to output in teaching
and learning loses sight of the learner and orientates itself solely towards a
social criteria or benchmark can thus be allayed (see Reusser 2011). Teaching
and learning in a school context must ensure and be conceived in such a
way that learning pathways, learning pace and learning objectives help pupils
to attain the minimal standards and to acquire the appropriate competences
(ibid.). It will be a crucial role of the teachers and counsellors to ensure that
the individual student gets the support that is needed by also keeping up a
network with all involved people such as parents, other teachers, school
psychologists, siblings, peers etc.

3. Career options and transition from school to the workplace

In terms of the JOBS programme - career options and job orientation at the
transition point between school and the workplace - the idea of competence
on a subject but also general level in its categories becomes evident. Work
on the JOBS project in Romania assumes the importance of combining
subject-specific and cross-curricular competences or: acquiring competences
for life, not only for deciding about a specific job. Thus, cross-curricular
competences are acquired in the context of subject teaching and learning
processes, as Lersch postulates (Lersch 2010a, 7). The JOBS project ties
in with this to connect specialist knowledge about jobs and careers, the
world of work, different working models, contextual factors of the home
country etc. with examining one’s self and one’s own skills and abilities. By
means of task-based learning settings paired with a strong focus on forms
of cooperative learning, cross-curricular competences such as teamwork,
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criticism communicative competences, flexibility, taking responsibility etc.
can be trained (Weidinger, 2012). In other words: young men and women
get to know their own competences, should increase their independence
and independent learning skills and have the possibility of researching real
job opportunities in their own region themselves (Gollob 2011).

The JOBS programme uses school as an actual living social environment in
which authentic experiences are made. During the entire cycle of the JOBS
programme lasting a full school year, students undertake the task of visiting
a local business and collecting information on different jobs, speaking to
people and following this, presenting their findings to their fellow students or
exhibiting their findings to a wider public in a JOBS fair. Additional cross-
curricular competences that are trained have as their focus the areas of
performance competence, research competence and presentation
competence. It is obvious that supporting all these competences a close co-
operation within the teaching staff in a school is needed also aiming at sharing
their specialists’ knowledge.
If the competence areas of the IPE’s career options programme are
categorised, four main competence areas become apparent:
– analysis competence,
– specific career orientation competence,
– methodological competence,
– cross-curricular competences such as communication competence,

cooperation competence, performance competence, presentation
competence.

The competence areas of this career options programme also reflect the
three performance dimensions of attitudes, skills and knowledge. Thus the
first two competences, analysis competence and specific career options
competence mainly connect to the performance dimension of knowledge
(and partly also that of skills), whilst methodological competence focuses
on the area of skills. In the context of career options, the area of cross-
curricular competences usually means a combination of skills and attitudes.
The areas overlap and are in many cases not possible to separate. It is
better to attempt of an explanatory model that locates the interplay between
the necessary competences for students at the transition point between
school and workplace. Seeing competences from such a transversal
perspective has entered the academic debate and is used by countries - as
for example Romania, in the context of trainee teachers - in the following
way:
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“Being competent implies the ability to transfer, a concept that enables us to
state that competence should be regarded also from a transversal
perspective. […] a student should acquire the following:
– General competences;
– Field related competences […];
– Methodological competences;
– Communication and relating competences;
– Management competences” (Kelemen 2012, see also Baartman et al. 2011).

How these various competence areas should best complement each other
so as to enable students to make appropriate decisions regarding their own
career pathways using in-depth analysis of and reflection on their own selves
is also the object of present debate. The theories of competence development
differ considerably and yet they all advocate an integration of knowledge,
skills and attitudes in order for successful acquisition of competences to
take place in vocational education (Baartman et al. 2011):

“A common notion of most competence definitions is that it consists of
integrated pieces of knowledge, skills and attitudes that can be used to carry
out a professional task successfully. Whereas many researchers define
competence as the integrated whole of knowledge, skills and attitudes, we
postulate that integration should be measured as a learning process and
competence as a learning product. These integration processes lead to
certain levels of knowledge, skills and attitudes. When measuring
competence we can assess the level of such knowledge, skills and attitudes
as they are applied together to perform a professional task.” In the field of
career options and job orientation, this integration becomes all the more
important, as it depends on direct application and trialling of learned
competences in the lived reality of the students. The precise ways in which this
integration takes place is discussed in the accompanying research. However,
one key thing is clear: tasks given should be varied, in order for optimal transfer
to take place (ibid.), so that students learn to locate the differences between
familiar and new information, ideas and processes and to construct mental
models on how these tasks relate to each other. In this context then,
competence acquisition delineates a combination of being able to form
analogies and being able to be flexible enough to deal with new situations.

4. Experiences and transcultural differences in competence orientation

In the international collaborative work the Centre for International Projects
in Education (IPE) is always confronted with an array of varying contextual
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frameworks. In the main, these result from very different material conditions
in the countries in question (infrastructure, school equipment, access to media
and technology, number of teaching and learning resources). These also
result from different perceptions of the role of teachers as well as school
counsellors. However, they are also the result of different expectations and
imaginings of school, work and society. An analysis of these transcultural
differences does not consist of merely cataloguing the behaviours or
circumstances in a particular country. Rather, the aim is to try to understand
the behaviour of the project partner as well as to understand and reflect on
one’s own behaviour and attitudes. In the analysis of and reflection on these
differences, the IPE uses Geert Hofstede’s theoretical model of values and
cultural dimensions (Hofstede 2005/2011). In his elucidations, Hofstede
makes clear that “no human can liberate him or herself from the fact that
they have to continually apply values that are reduced to norms. A successful
intercultural encounter relies on the participants holding on to their own value
system. If this isn’t the case, they feel alienated and lose a sense of identity.
This sense of identity imparts a feeling of security with which one can openly
confront other cultures” (ibid., 477). Thus Hofstede pleads for a continuous
reflection on one’s own self and one’s own values. It is not necessary to
think, feel and act in exactly the same way as the project partners. For a
successful cooperation to take place, a reflection of one’s own values in the
mirror held up by those of the partner in question suffices. Thus, an analysis
of differences serves to rethink our own cultural values, imaginings and work
habits. In the context of competence-based teaching and learning in JOBS
the Swiss – or middle European perspective – is delivered into different
levels of the school system of Romania. The ways of transfer on the Swiss
side as well as the different ways of dealing with the content on the Romanian
side are biased by the different school systems’ layout, societal norms and
mechanisms of school development and steering processes.

The following analysis of transcultural differences in international project
work is to be seen in this light and to be understood as a preliminary collection
of impressions about different levels of the school system in Switzerland
and Romania as well as different historical processes.

4.1 At the level of teaching staff
One of the most important connecting factors for a successful implementation
of project initiatives within the educational systems of projects like JOBS is
collaborative work with groups of teachers. They are the ones who pass on
competence oriented learning techniques directly to the students. At the
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same time, this is also the group who pose the greatest challenge to project
implementation of competence orientated teaching and learning. This is due
to a range of factors. Firstly, for the work of the Centre for International
Projects in Education this is to do with a shift in the culture of teaching and
learning towards competence orientation. For many teachers in various
regions, this presents a great chance for change. On the one hand, this is
due to their education and training which has - more often than not - taken
place in a traditional system like the Romanian one in which the teacher
takes on the role as transmitter of knowledge through lecturing. The change
towards a lesson culture in which the students take on an active role and
include their own ideas, needs, backgrounds and in which the emphasis is
on learning rather than on instruction, is a shift in the entire professional
approach. This uncertainty is often depicted as a concern that a letting go of
the reins, a departure form of the position of lecturer would surely lead to a
loss of control and ultimately to chaos! This is not new to teachers as well as
school counsellors in Romania as well as Switzerland. What is new is the
shift from a knowledge-based view of their own role to a skill and competence
oriented perspective which allows also time and room for trial. For this reason,
the training lead by the Centre for International Projects in Education is in
itself competence oriented (see McCowan 1998). Teachers must have the
opportunity to experience for themselves how a lesson can be lead in terms
of competence orientation. The JOBS implementing team followed this
paradigm.

This begins with the formulation of tasks, with carrying out group work or
other social forms of learning and carries on to include effective classroom
management, evaluation of pupil performance and progress as well as
feedback to pupils. An IPE project that encompasses further education for
teachers also contributes to this model of learning. Experience gained over
the last few years has shown that teachers are able to successfully transfer
the approach of competence oriented teaching and learning into their own
lessons if they themselves have experienced this model and had the
opportunity to trial it and then in a third step to reflect on their work and
evaluate it with their trainers. For this reason, the further education
programmes always contain an element of model lessons with a subsequent
trialling phase and communal reflection phase.  Initially, a modelling and
copying of the lesson that has been partaken in and discussed takes place.
This lesson is carried out with actual school students by experts from the
PH Zurich in front of the group of trainee teachers (Gollob 2011).
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A further factor that has a strong and positive influence on competence
orientation in all project regions is the development of new teaching and
learning material and resources. In the JOBS project and its activities in
career options and job orientation the IPE uses its own specifically developed
teaching and learning material. This material is usually structured in a similar
way. It contains learning objectives, details of the various lesson sequences
and the competences to be trained thereby, the pedagogical steps to be
taken, the particular social form to be used as well as the content information.
Conceived specifically for use in collaborative pedagogical development work,
these lesson resources and teaching and learning materials take a very
pragmatic approach that is directly applicable within the lesson. In terms of
didactic methodology, the specifically developed teaching and learning
materials use a cognitive-constructivist understanding of learning and work
with elements of task-based learning and methods of cooperative learning.
In the teacher’s handbooks, additional didactic advice is given for variation
in each lesson or for the successful implementation of a suggested lesson
sequence. In the work with teaching professionals in Romania teachers show
a very strong tendency - within their everyday work life - to orientate
themselves towards available teaching and learning resources. On the one
hand this is because additional information is hard to access due to a lack in
infrastructure, on the other hand, teachers - just as is the case in Switzerland
- tend to use teaching and learning material as the only real point of reference
for their lesson planning, thus rendering curricula obsolete. It seems that
teachers have the tendency to lack confidence for a change in their own
daily routines. This lack in confidence in one’s own competences is a subject
of academic research and, as has already been noted, in the transfer process
of competences, targeting the group of teachers is the first step that needs
to be taken even before work is started with the students (see Spiel/Schober
2002; Hadré/Sullivan 2008). The question could be whether school
counsellors could also be contact persons for these kinds of issues for the
teaching staff?

A final point of interest in the transfer of competences to teachers is the
varying acceptance of the different competence areas amongst teachers
themselves. In particular, work with the content focus of career option has
shown that teachers are very effective in the competence area of analysis
and specific career orientation. The area of methodological competence is
also very well accepted and applied by teaching professionals. The more
problematic areas are those of cross-curricular competences or life skills.
How can these competences be fit into existing subject-specific curricula?
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The idea that school should become an environment in which students are
able to participate in real decision-making processes, to partake in social
life and actually have an impact on school life though their actions is, for
teachers often problematic and sometimes difficult to accept. Teachers
express this with fears of chaos, loss of discipline and control. The statement
often formulated is: “Our students are not ready for this” (Weidinger 2012).
In this case too, the steps of demonstrating and copying in terms of the
aforementioned model lessons are necessary to allay these fears that are a
barrier to this meaningful change in lesson and school culture. Students
and teachers do need support in this process.

4.2 At the level of school leadership
The position of school principal or school leadership team is in most project
countries connected to a clear delineation in terms of a hierarchy of teaching
professionals. In international comparison, school principals - particularly in
the countries of (South) Eastern Europe and in contrast to the Swiss model
- furnished with an alternative constellation of competences, capacities and
duties. They lead a school personally, administratively, content-wise. The
importance of including school principals and leadership teams into the
implementation programmes of collaborative pedagogical development work
shows itself clearly in the fact that they are proven to be pivotal in furthering
the long-term anchoring of the project within the school culture. Collaborative
work with school principals in the area of competence orientation shows
(similarly to school teachers) that the acceptance of the various competence
levels - as well as the readiness for self-reflection and putting competence
orientation into practice - varies greatly. In this respect, action and decision-
making competence as well as social competence pose the biggest
challenge. The keyword resulting from the JOBS experience is collaboration
within the schools. It is evident that a great amount of trust in one’s own co-
workers (the school staff) is needed and in turn this is to do with a basic
attitude that arises from the area of personal and social competence.
Depending on the type educational system, school leadership in the school
cultures of (South) Eastern Europe is connected to control, steering, planning
and evaluation. In many cases, the participation of all parties in terms of a
school partnership is described as fanciful or – if put into practice – is in
many cases just done for pretence.

School principals facilitate a project in competence orientation if they identify
the process with the objective. This proves to be the case in the area of
career options and job orientation. In the JOBS programme the school
principals and school leadership team are the driving force behind networking,
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organising the yearly ‘job fair’, developing a recognised certification for the
programme and in addition they take on responsibility for the development
of competence oriented teaching and learning materials and resources. It is
assumed that this works because school leaders partake in further education
from the start, as they are important stakeholders in the project concept as
a whole. They also have positions with a high degree of responsibility within
the project management team. For these school leaders, participation in a
project is seen as a prestigious, responsible task connected to proliferation
and influence.

Based on experience, we can surmise that on the whole, the concept of
competence orientation in the performance dimension of attitudes is the
most difficult. However, when it is put into practice it has a great potential for
success in changing a school culture.

4.3 At the level of the educational system
International projects for the implementation of competence orientation in
schools and lessons are always contingent on the particularities of the
educational system of the country in question. In collaborative pedagogical
development work, the project activities often take place in regions with a
strongly centralised, highly administratively and bureaucratically regulated
educational system. Particularly in the countries of new Europe there is a
strong element of striving for conforming to EU standards and “modern”
elements of educational policy. The “Bologna” process is often referred to in
the discourse relating to the implementation of new subjects, higher and
further education options, formation and training etc. In Romania there has
been a marked increase in international project activities (within the scope
of the Eastern EU expansion or in the bilateral agreements such as in
Switzerland or Norway). Larger NGOs but also supra-national organisations
such as UNICEF, the World Bank or the EU itself also engage in such project
activity. In the worst case, this accumulation of development activity leads to
a glut of various projects within the educational system and to a loss of
overview (often begun but seldom seen through to their conclusion).
Frequently within the same country, different projects which cover the same
thematic area run in parallel to each other but without any knowledge of
each other. As a consequence, this leads not only to an over-saturation in
terms of participation, but also a decline in motivation on the part of partner
institutions to engage in such projects. In a lot of cases, the fact that the
various activities are like puzzle pieces that are isolated from each other
within the educational system - lacking synergy and connection - often leads
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to a complete lack of sustainable, long-term integration of these multiple
projects within the educational system in question. The Centre for
International Projects in Education of the PH Zurich has made the experience
that a project can be all the more successful if it engages with the educational
system at different levels to offer an entire package consisting of training,
further education, recognised certification at both of these levels, teaching
and learning material etc.

In the case of competence orientation, various grades of impact are evident
in the target regions. In Romania there has been great success with the
career options and job orientation project “JOBS”, which works on a national
level through the Ministry for National Education and the University of
Bucarest, but is also strongly anchored in the practical work at a local level
through the various regions, schools and teaching staff. However, in other
regions this has been a failure. The reason for this lies in the fact that in the
past few years after joining the EU, the Romanian educational system has
undergone a series of reforms which have put in to place such things as
new subjects, new time tables, accreditation systems after Bologna, access
to information technology in schools, E-Learning programmes etc. What is
still missing in Romania however, are contents for these structures that have
been put in place. According to education professionals in the Ministry of
Education, the JOBS project came at the exact right moment in order to fill
some of the established structures with meaningful content.

Outlook
The analysis of international activities and collaborative pedagogical
development projects of the Zurich University of Teacher Education in the
field of competence-orientated teaching and learning shows that various
competence dimensions take on a range of different characteristics within
the JOBS programme. In the conception of projects like JOBS, the IPE of
the Zurich University of Teacher Education has chosen a pragmatic approach
that orientates itself towards the needs of each particular partner. The search
for conditions, success factors, preparation and support for the partner in
the implementation of competence- oriented teaching and learning has
produced new ideas and concepts of how colleagues in Switzerland who
work in other contexts can contribute to capacity building and knowledge
transfer. For programmes like JOBS, this search will continue in order to
integrate these precise success factors systematically into the process of
forming concepts and project planning. Only then will it be possible to support
and accompany schools and lessons in partner countries - with the necessary
knowledge, developed competences and skills as well as a critical awareness
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of our own attitudes and values - towards competence-oriented teaching
and learning. For the JOBS programme collaboration between teaching staff,
school leadership and parents is crucial for the students’ success in acquiring
life skills. School counsellors could have the potential as acting as facilitators
and as a bridge between these actors as they have direct access to the
students in the JOBS programme.
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Rezumat
„Firma de exerciţiu” reprezintă o metodă modernă de învăţare interactivă,
aplicată cu succes în liceele tehnologice. Articolul de faţă realizează o analiză
a acestei metode, aplicate într-un mediu virtual de afaceri creat prin
înregistrarea firmelor de exerciţiu în centrala ROCT, compartiment al CNDÎPT
din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Rolul înfiinţării firmelor de exerciţiu
care funcţionează într-un mediu virtual este acela de a dezvolta competenţele
de antreprenoriat dinamic ale elevilor, asemănător unui mediu concurenţial
real în plină formare.
Cuvinte-cheie: firma de exerciţiu, mediu virtual, învăţare aplicată.
Abstract
“Exercise firm” is modern and interactive teaching and learning method,
successfully applied in Romanian technological high schools. The current
article analyse the “exercise firm” method applied in the virtual business
environment in ROCT system in Romania – a compartment of NCVET –
Ministry of National Education. The role of the exercise firms in the virtual
business environment is to develop dynamic entrepreneurial skills of students,
simulating a real emergent business competition environment.
Keywords: exercise firm, virtual business environment, applied learning.

Introducere

Acest articol prezintă o metodă modernă de învăţare interactivă – firma de
exerciţiu – aplicată cu succes în liceele tehnologice, de către profesorii de
specialitate. Existenţa unei Centrale a firmelor de exerciţiu în România,
parteneră cu Centrala firmelor de exerciţiu din Austria, oferă posibilitatea
derulării şi aplicării acestei metode moderne şi active de învăţare, într-un
mediu virtual de afaceri creat prin înregistrarea firmelor de exerciţiu în centrala
ROCT, compartiment al CNDÎPT din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Rolul înfiinţării firmelor de exerciţiu care funcţionează într-un mediu virtual
este acela de a dezvolta competenţele de antreprenoriat dinamic ale elevilor,

FIRMA DE EXERCIŢIU
DE LA MEDIUL VIRTUAL LA CEL REAL
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asemănător unui mediu concurenţial real în plină formare. În Liceul
Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ, conceptul firmelor de
exerciţiu este aplicat din 2004 şi până în prezent, 2014. Elevii sunt încântaţi
de aplicarea conceptului în cadrul orelor de specialitate şi sunt familiarizaţi
cu cerinţele şi competiţiile desfăşurate la nivelul ROCT – Competiţia Business
Plan, Competiţia marca de Calitate, Topul Firmelor de exerciţiu, Târguri
regionale, naţionale, internaţionale.

Concepte specifice

Firma de exerciţiu – metodă interactivă şi inovatoare de învăţare care are în
vedere abordarea aplicată a învăţării. ROCT – centrala firmelor de exerciţiu
care coordonează activitatea reţelei naţionale a firmelor de exerciţiu; membru
afiliat EUROPEN din 2009. EUROPEN – asociaţia internaţională a centralelor
firmelor de exerciţiu din peste 42 de ţări, înfiinţată în 1997. Activităţile din
firma de exerciţiu – planificare, organizare, desfăşurarea proceselor,
evaluare, autoevaluare – depind de domeniul de activitate. Coordonatorul
firmei de exerciţiu – profesorul care asigură coaching-ul: îndrumare,
organizare, instruire, pregătire şi antrenare a angajaţilor. Elevul în firma de
exerciţiu – angajatul firmei de exerciţiu. Laboratorul firmei de exerciţiu –
spaţiul unde îşi desfăşoară activitatea firma de exerciţiu.

Ce sunt firmele de exerciţiu?

Evoluţia conceptului ,,firmă de exerciţiu” în învăţământul profesional şi tehnic
din România s-a realizat în perioada 2001-2004, prin proiectul Econet, derulat
în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est de către Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi tehnic, Ministerul
Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi KulturKontakt
Austria. Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin
practică. Este o simulare a unei firme reale, care poate fi realizată prin
implicarea directă a unui specialist coordonator. Metoda de studiu într-o
firmă de exerciţiu se bazează pe observarea şi urmărirea proceselor
comerciale şi a legăturilor care se stabilesc între ele, precum şi pe însuşirea
structurii şi relaţiilor administrative şi executive care susţin conducerea unei
firme. Locul de desfăşurare a activităţii firmei de exerciţiu este un laborator
echipat cu mobilier corespunzător, cu tehnica necesară învăţării (computere
şi pachete software specializate), pentru efectuarea de operaţii economice
şi comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică
reală. Scopul firmei de exerciţiu este dobândirea unor competene de bază,
care să le permită absolvenţilor să se realizeze cu succes în economia reală.
Prin aplicarea metodei „firmă de exerciţiu” sunt preconizate următoarele
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rezultate: creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor;
reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă; mai buna adaptabilitate
la schimbarea locului de muncă, flexibilitate; atitudine favorabilă în asumarea
iniţiativei şi a riscului. Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe
învăţarea prin practică, un model de simulare a proceselor interne desfăşurate
într-o firmă reală şi a relaţiilor sale cu alte firme şi instituţii. Aceasta reprezintă
o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o
concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o
abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea
şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea
profesională. Implementarea conceptului de „firmă de exerciţiu” îşi propune
crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de
producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o
nouă cale de distribuţie. Activităţile desfăşurate în cadrul firmelor de exerciţiu
sunt identice cu cele din firmele reale, utilizând aceleaşi proceduri şi beneficiind
de aceeaşi dotare, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu practica şi
legile specifice economiei naţionale. Fiecare firmă de exerciţiu se concentrează
pe situaţii reale sau pe baza unui cadru antreprenorial, într-un domeniu bine
precizat, pe care nu şi-l poate schimba decât cu aprobarea centralei la care
este afiliată.

Participanţii îşi desfăşoară activitatea într-o atmosferă productivă reală şi
învaţă să îndeplinească sarcinile primite. Deciziile greşite, care în realitate
ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul unei firme de
exerciţiu, dar oferă situaţii de învăţare.

În cazul firmelor cu profil comercial activităţile desfăşurate sunt: cumpărare
şi vânzare de produse fictive, de la şi către alte firme fictive din reţea. Dacă
firma are ca obiect de activitate producţia, se pot simula şi activităţi de
fabricaţie, pregătire, programare şi urmărire a fabricaţiei.

Forma de organizare a firmei de exerciţiu depinde de condiţiile concrete de
desfăşurare a activităţii de simulare şi de natura activităţilor desfăşurate în
cadrul acesteia. Pentru firme de exerciţiu cea mai recomandată formă juridică
este S.R.L. (societatea cu răspundere limitată), cu posibilităţi de transformare
ulterioară, după 2-3 ani de funcţionare, în S.A. (societate pe acţiuni).

Pentru realizarea obiectivelor propuse, aceasta trebuie să-şi desfăşoare
activitatea pe baza unei strategii economice proprii, bine fundamentate din
punct de vedere tehnic şi economic, care să vină în întâmpinarea aşteptărilor
partenerilor de interese.
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Centrala firmelor de exerciţiu din Austria – Austrian Center for Training Firms
– ACT. La iniţierea acestei forme de pregătire practică au fost definite de
către ACT obiectivele majore ale firmei de exerciţiu: „O firmă de exerciţiu
este un loc de învăţare în cadrul căruia procesele din cadrul unei întreprinderi
sunt derulate în conformitate cu principiile economiei de piaţă în cadrul unei
aşa-numite economii naţionale de exerciţiu. Se procesează, printre altele,
cereri de ofertă, contracte acordate, comenzi de servicii şi mărfuri oferite de
propria firmă de exerciţiu. Mărfurile nu au însă o mişcare reală, ci se
efectuează doar activităţile necesare pentru pregătirea şi formarea unor
lucrători în economie”.

Firma de exerciţiu devine o „firmă de învăţare” pe baza principiului învăţării
după un model. Aceasta reprezintă un loc de predare multidisciplinar în care
cunoştinţele de tehnologie se îmbină cu cele de management şi marketing,
făcând posibilă dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale cursanţilor prin
experimentare (Learning by doing).

Pe baza acestor cerinţe s-a implementat firma de exerciţiu care reprezintă
o metodă de predare inovatoare, orientată spre practică – modelul unei
întreprinderi în care activităţile derulate de o firmă reală sunt transpuse virtual
pentru procesul de învăţare. În domeniul afacerilor simulate, cu parteneri
naţionali şi internaţionali din aceeaşi categorie, se asigură suport informatic
pentru dezvoltarea unor abilităţi esenţiale precum lucrul în echipă, motivaţia
de a lucra, flexibilitatea şi rezistena la stres, dorinţa de a lua decizii,
competene privind rezolvarea conflictelor şi, mai ales, deschiderea către
colaborare interculturală transnaţională.

Alături de introducerea unei metode de educaţie cu caracter practic, ECO
NET îşi propune să promoveze comerţul şi schimburile între şcoli din Europa
de Sud-Est.

Firma de exerciţiu determină dobândirea de abilităţi antreprenoriale,
perfecţionarea comportamentelor personale şi ajută la identificarea
potenţialului propriu, fiind o metodă practică de integrare a cunoştinţelor de
la diverse discipline. Instruirea în firma de exerciţiu oferă competenţe în
ceea ce înseamnă comportamentul profesional, determinând o verificare
practică şi o aprofundare a cunoştinţelor dobândite în anii de studiu.
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In 2011 in Europe, 13.5% of those aged 18 to 24 were early leavers from
education and training, with at most a lower secondary education.  According
to Eurostat, in 2011, 7.5 million young people aged 15–24 and an additional
6.5 million young people aged 25–29 were excluded from labour market
and education in Europe.  The problem of Early School Leaving (ESL) is a
complex issue with negative consequences for students and families,
especially for those who come from low socioeconomic environments and
vulnerable groups.

Most negative factors of ESL are already present in primary school and they
affect pupils’ choices and their commitment to schooling and learning.
Primary school should be a place where pupils learn to know and explore
the world, as well as to develop their career and life dreams, regardless of
the cultural and social backgrounds of their families.

The EU funded Comenius project “Widening the Future” has been conceived
to use careers guidance in primary schools as a positive remedy to ESL.
The project involves five countries (UK, Italy, Spain, Denmark and Romania)
and looks at best practice in guidance for students aged 7 to 12 and
developing action plans for:
 analysis of guidance needs in 5 countries adapted to local circumstances

in order to prevent early school leaving;
 development of training pathways for teachers based on cooperative

learning approaches;
 creation of an on-line platform for cooperative learning;
 adaptation of ICT tools in order to meet the specific needs of teachers

and pupils;
 testing the best resources and promoting dissemination and exploitation

activities
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Exemplary programmes such as the National Danish Framework for
Guidance in Education and the ACEG Framework in England have been
studied and used in the development of pilot actions.  A variety of tools and
activities are also being piloted to look at what will prove most effective in
each country.

In the UK, CASCAiD Ltd, a careers guidance software producer owned by
Loughborough University, has been using Paws in Jobland to assist primary
schools with an introduction to the world of work.  Paws in Jobland is an
easy to use online software resource for children aged 7 to 11.  The animated
dog Paws helps students to explore Jobland with places such as an hospital,
office, building site, shops and an airport.  Paws helps children to meet
people in different job areas and find out about what jobs they do.  This is
helped with audio narration and on-screen text supporting the development
of reading and listening skills.

The tool also features a simple career finder where students answer questions
on things they like and then relevant jobs are suggested.  There is a quiz
about jobs and puzzles and other fun things to do.  A set of worksheets and
teachers’ notes have been prepared to link the tool to the primary school
curriculum and help teachers introduce the tool into different classroom
contexts.

Paws in Jobland helps schools to deliver career-related learning at Key Stage
2. It can be used to deliver many elements of the suggested learning
framework and is a fun way to look at the world of work and opportunities for
young peoples’ futures.
Further information is available at:
www.wideningthefuture.eu
www.cascaid.co.uk

Quotes from Teachers (these are taken from Paws Case Studies on our
website)
Our children loved using the site and we could see the real benefits for
including it in Term 6 work for Year 6 pupils as they head towards secondary
school.

 “The computer delivery kept the children engaged throughout. It’s colourful,
pacey and fun, yet at the same time giving a lot of very useful information to
inform choices later in life.”
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 “We feel that Paws in Jobland really does encourage the children to think of
themselves in the real world of work, yet in a fun and child-friendly format.”
Head teacher, Linda Jeffcutt, Blockley C of E Primary School in
Gloucestershire

“I’ve introduced them to Paws and then the children have been exploring for
themselves.”

“The children have been very enthusiastic. They’ve found it very easy to
manage and navigate.”

“The children get excited particularly when they come across a job that they
had thought about themselves.”

Miss Perkins, a teacher at Thringstone Primary School

All of the age groups have enjoyed using it to find out about the range of jobs
in each area and the roles and responsibilities that people have.

“It has broadened their knowledge of the community and what people do.”

“It helps with community cohesion, which is something we focus on in terms
of how we work with the community.”

Mr Wakeland, Assistant Headteacher at Sutton Road Primary School

Logos
The two important ones (after CASCAiD!) are for Widening the Future and
the EU and these are attached.
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Conference
There will be a final conference for the Widening the Future project in Siena,
Italy in September.  Details will be on the Widening the Future website in
due course.
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Biography
John Kelly - BSc (Hons) is International Business Director at CASCAiD and
a member of Careers Development Institute and the International Association
for Educational and Vocational Guidance.  CASCAiD create career guidance
software programs for all ages and are owned by Loughborough University.
John manages the relationships between CASCAiD and the careers guidance
organisations in Canada and the US, Denmark, Sweden, Norway, Belgium,
Scotland, Northern Ireland, Italy, Slovenia and Croatia.



O COMUNITATE VIRTUALĂ A PROFESORILOR DE
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE DIN EUROPA

Prof. Irina Vasilescu*

* Şcoala Gimnazială Nr. 195, Bucureşti, România
ivasil63@yahoo.com

1. Introducere

Comisia Europeană a lansat în mai 2010 Scientix (www.scientix.eu), un portal
web care are ca public-ţintă profesorii, cercetătorii, factorii de decizie politică,
părinţii şi orice alte persoane interesate în predarea şi învăţarea matematicii
şi a disciplinelor ştiinţifice. Scientix oferă acces la materiale, rezultate de
cercetare şi documente de politici educaţionale europene, la proiecte de
educaţie în domeniul matematicii şi ştiinţelor finanţate de Uniunea Europeană
şi de către diverse iniţiative naţionale. Platforma facilitează diseminarea

regulată şi schimbul de ştiri, know-how şi bune practici în educaţia ştiinţifică
din întreaga Uniune Europeană. Scientix este operat de European Schoolnet
(www.europeanschoolnet.org) în numele Comisiei Europene, fiind finanţat
prin Programul Cadru 7 pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică al Uniunii
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Europene. European Schoolnet ( http://www.eun.org/) este o reţea formată
din 30 de Ministere ale Educaţiei din Europa, cu sediul la Bruxelles. Scopul
organizaţiei este de a implementa inovaţiile în activităţile de predare-învăţare
şi de a stimula colaborarea între şcoli, profesori, cercetători şi factori de
decizie la nivel european, în domeniul STEM. În cazul României, procesul
de aderare la European Schoolnet este în curs de desfăşurare.

Portalul este disponibil în opt limbi: engleză, franceză, germană, spaniolă,
italiană, poloneză, olandeză şi română, oferind acces la produsele şi
rezultatele principalelor proiecte educaţionale europene cu conţinut de
matematică şi ştiinţe finanţate de Uniunea Europeană.

Filozofia platformei poate fi rezumată prin următoarele cuvinte-cheie: „a
căuta”, „a găsi” şi „a implica”. Acest motto pune accentul pe trecerea de la
un portal de unde informaţia este diseminată către utilizatorii finali (care
acţionează în acest caz, în calitate de utilizatori pasivi) spre o platformă
dinamică, centrată pe utilizator. Scientix, prin urmare, nu ar trebui să fie
văzută ca un simplu instrument de informare, ci mai degrabă ca o platformă
colaborativă.

Informaţiile şi serviciile furnizate cuprind mai multe dimensiuni ale educaţiei
în domeniul ştiinţelor şi vizează o varietate largă de actori implicaţi în educaţia
pentru ştiinţă. De exemplu, pentru cadrele didactice, Scientix a colectat
materiale didactice de la sute de proiecte europene, pe care le face disponibile
la cerere în toate limbile vorbite în Europa.

Cu toate acestea, Scientix nu este doar o pagină web! Mai multe evenimente,
cursuri online şi ateliere de lucru au fost şi vor fi în continuare organizate în
următorii ani. Evenimentul principal de până acum a fost conferinţa Scientix,
care a fost organizată în perioada 6-8 mai 2011, şi a avut ca scop crearea
de legături între comunităţile online din ştiinţă şi educaţie. Un newsletter
lunar este, de asemenea, trimis pentru a furniza informaţii despre actualizările
de pe portal.

2. De ce un portal pentru educaţia în domeniul ştiinţific?

Deşi fiecare stat membru UE este responsabil pentru organizarea şi conţinutul
sistemului său de educaţie, există avantaje în conlucrarea pe probleme,
cum ar fi cele de educaţie în domeniul matematicii şi ştiinţei. Provocările
legate de educaţia pentru ştiinţă şi tehnologie sunt comune şi urgente în
toate ţările europene: învăţământul tradiţional a fost axat în principal pe
predare şi testare, pe dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi, pentru un model
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de societate industrială care este în prezent pe cale să dispară. Statele
membre ale UE împărtăşesc nevoia urgentă de a preîntâmpina lipsa de
interes a tinerilor pentru ştiinţă şi tehnologie, precum şi nevoia de a-i atrage
pe mai mulţi dintre aceştia către cariere ştiinţifice şi tehnologice şi pentru a
asigura tuturor tinerilor posibilitatea de a-şi însuşi competenţele şi
cunoştinţele necesare viitorilor cetăţeni responsabili şi inovatori. Aceasta
este, însă, o investiţie pe termen lung.

Schimbarea sistemelor educaţionale europene fragmentate şi greoaie
necesită eforturi susţinute pe termen lung şi implicarea tuturor părţilor
interesate la toate nivelurile: profesorii trebuie să fie pregătiţi şi sprijiniţi,
factorii de decizie trebuie să definească şi să aplice modificări în programele
de învăţământ, metodologiile şi practicile de evaluare, părinţii trebuie să
înţeleagă şi să sprijine nevoia de schimbare, iar universităţile, mediul de
afaceri, actorii implicaţi în educaţia informală şi societatea civilă trebuie să
joace, de asemenea, un rol în scopul de a face educaţia ştiinţifică mai
semnificativă şi legată de societate. Acest lucru înseamnă că este necesar
un efort concertat din partea tuturor părţilor interesate. Scientix poate juca
un rol important în sprijinirea acestor eforturi, deoarece construieşte puntea
necesară între aceste părţi interesate, în scopul de a facilita dialogul şi
schimbul de bune practici, orientări politice şi rezultate ale cercetării.

Accesul la portal este liber şi gratuit, astfel încât oricine este interesat în
educaţia ştiinţifică în Europa se poate alătura comunităţii Scientix. Cea mai
mare parte a conţinutului de pe portal este accesibilă tuturor utilizatorilor,
fără înregistrare. Cu toate acestea, după înregistrare, utilizatorii au
posibilitatea de a accesa unele conţinuturi suplimentare, cum ar fi paginile
lor personale, şi de a folosi servicii suplimentare, cum ar fi forumurile şi
chatul, dar mai ales să solicite traduceri ale materialelor didactice existente.
Toţi utilizatorii sunt încurajaţi să îşi exprime opinia cu privire la portal prin
instrumentul de feedback, şi, astfel, să ia parte la dezvoltarea în continuare
a portalului.

3. Beneficii pentru cadrele didactice

3.1 Proiecte
Secţiunea de proiecte a portalului Scientix prezintă proiecte educaţionale
europene de ştiinţă, matematică şi tehnologie, finanţate fie de către Comisia
Europeană, fie de alte entităţi publice. Se poate efectua o căutare avansată
după subiect, grupul ţintă, data începerii proiectului sau ţările participante.
Toate informaţiile legate de proiect sunt disponibile în opt limbi: engleză,
franceză, germană, italiană, poloneză, română, olandeză şi spaniolă.



Informaţiile despre fiecare proiect sunt împărţite în trei pagini. Prima pagină,
de prezentare a proiectului, oferă o descriere generală a obiectivelor
proiectului, informaţii despre parteneri, grupurile ţintă, subiecte etc. Aceste
informaţii sunt deosebit de relevante pentru factorii de decizie sau pentru
oricine vrea o idee rapidă despre proiect. În secţiunea de cercetare a
proiectului, cercetătorii şi factorii de decizie pot găsi rapoarte, studii de caz
şi proiecte legate de domeniul lor de activitate, în timp ce managerii de
proiect pot fi interesaţi de rezultatele şi rapoartele proiectelor europene în
domeniul matematicii şi ştiinţelor.

Pe o a treia pagină, informaţiile pentru profesori asupra proiectului includ
date generale despre metodologia şi strategiile didactice ale proiectului,
precum şi link-uri către materialele didactice şi alte resurse de învăţare
dezvoltate în proiect, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie pe
portalul Scientix. În această secţiune, profesorii vor găsi resurse pentru a
stimula interesul elevilor pentru ştiinţă şi pot solicita traducerea materialor
didactice în oricare din cele 23 de limbi ale Uniunii Europene.

Scientix le oferă profesorilor şi alte avantaje: aceştia pot sugera noi proiecte,
transmite ştiri şi evenimente, îşi pot exprima opinia prin intermediul funcţiei
de feedback a portalului, pot fi informaţi când vor avea loc ateliere de lucru
şi lua parte la acestea, sunt încurajaţi să se alăture comunităţii de utilizatori
şi să facă schimb de experienţă cu colegii din întreaga Europă, prin utilizarea
forumurilor şi facilităţilor de chat.

3.2 Înregistrarea utilizatorilor pe portal şi traducerea la cerere
Accesul la informaţiile găzduite de portal este posibil fără înregistrare.
Utilizatorul înregistrat are însă posibilitatea de a cere traducerea unui material
într-o anumită limbă dintre cele vorbite în Europa. Traducerea unui material
se face dacă există 3 utilizatori înregistraţi care solicită traducerea materialului
în acea limbă.

3.3 Conferinţa Scientix 2014
Conferinţa europeană Scientix 2 se va desfăşura la Bruxelles în perioada
24-26 octombrie 2014. În cadrul acesteia, cei 550 de participanţi vor putea
asista la expuneri, mese rotunde, workshop-uri, expoziţie de postere şi una
ce va conţine 25 de standuri ale unor proiecte finanţate de Uniunea
Europeană.

3.4 Cursuri gratuite şi ateliere de lucru
Platforma Moodle Scientix oferă posibilitatea de formare online, prin cursuri
pentru cadrele didactice interesate în îmbunătăţirea competenţelor lor, oferind
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acestora ocazia de a învăţa să folosească instrumente care pot aduce o
nouă dimensiune pentru lecţiile lor de matematică sau ştiinţe, de a-şi
aprofunda cunoştinţele pe teme specifice, sau chiar de a urma un curs
introductiv pe un subiect cu totul nou. Cursurile Scientix Moodle includ teme
cum ar fi crearea unui curs Moodle propriu, modul de a utiliza eficient
instrumentele Google, sau cum se pot „condimenta” lecţiile de matematică.
Atelierele de lucru faţă în faţă se vor organiza la sediul EUN în sala de clasă
a viitorului (FCL – Future Classrom Lab).

3.5 Promovarea cooperării între proiecte
Pentru dezvoltarea cooperării în cadrul proiectelor, Scientix îşi propune
organizarea de întâlniri între manageri de proiect şi oferă suport pentru
organizarea de conferinţe online, bazate pe tehnologia Webex.

4. Concluzii

De la lansarea în mai 2010, Scientix s-a dovedit a fi un portal de succes,
care atrage utilizatorii în a căuta proiecte educaţionale de ştiinţă şi studii, a
descărca rapoarte, resurse şi instrumente şi a folosi serviciile de comunicare
şi de traducere furnizate. Sondajul anual de utilizare al Scientix a arătat că
acesta a reuşit să ajungă la grupurile ţintă vizate: mai mult de două treimi
dintre utilizatori sunt profesori la şcoli sau universităţi, urmaţi de cercetători,
factori de decizie politică şi manageri în învăţământ, cum ar fi directori de
şcoli, experţi implicaţi în dezvoltarea curriculumului etc. Cei mai mulţi utilizatori
sunt în căutarea de informaţii referitoare la proiecte, ştiri şi materiale didactice.
În general, sunt mulţumiţi de conţinutul şi resursele pe care le-au gasit –
unul din trei dintre respondenţii studiului au folosit unul sau mai multe resurse
de la Scientix în activitatea de predare. Scientix este în creştere treptată, pe
măsură ce mai multe proiecte se alătură comunităţii şi îşi partajează resursele
şi materialele prin intermediul portalului, care este, de asemenea, în mod
constant actualizat şi dezvoltat pentru a afişa starea curentă şi cele mai
recente rezultate ale proiectelor, precum şi a satisface nevoile şi dorinţele
utilizatorilor. Scientix este tot timpul în căutarea de noi iniţiative educaţionale
care să se alăture comunităţii pentru a demonstra noi idei şi bune practici
pentru educaţia ştiinţifică din Europa.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Eloïse G. & Snellmann J. (EUN Partnership AISBL). Scientix, the community
for science education in Europe. Publications Office of the European
Union, 2011.

Gras-Velázquez, Àgueda. Introduction of EUN, the Scientix team and

                                                                               Revista de Pedagogie • LXII • 2014 (1) 199



participants. Prezentare susţinută la reuniunea Scientix 2 – Teachers’
panel kick-off 1, desfăşurată la European Schoolnet, Brussels, Belgia, 30th

Nov 2013.
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ERASMUS+ SCHIMBĂ VIEŢI, DESCHIDE MINŢI

Corina Popescu*

* Coordonator Dep. Proiecte de Parteneriat Strategic şi Proiecte privind Dialogul Structurat,
ANPCDEFP; corina.leahu@anpcdefp.ro

În momentul în care Programul Erasmus a fost adoptat, în anul 1987, Comisia
Europeană susţinea deja de 6 ani schimbul de studenţi în Europa. Programul
a fost propus iniţial la începutul anului 1986, dar, din păcate, o parte din
statele membre de atunci au întâmpinat cu ostilitate propunerea. Denumit
după numele filosofului olandez Desiderius Erasmus din Rotterdam, recunoscut
pentru opoziţia sa faţă de dogmatism, cel care din dorinţa de a-şi împărtăşi
cunoştinţele şi de a învăţa lucruri noi a trăit şi a lucrat  în multe locuri din
Europa, programul s-a dovedit de-a lungul timpului a fi unul de succes, nume-
le său devenind un brand la nivel european. În acest context, alegerea unui
nume pentru un singur Program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare
profesională, tineret şi sport, conceput pentru perioada 2014-2020, nu a
fost una dificilă.

De ce Erasmus+? Pentru că Programul asigură continuitatea  programelor
europene anterioare, Învăţare pe tot parcursul vieţii şi Tineret în acţiune,
cuprinzând toate domeniile educaţiei, formării profesionale, tineretului şi
incluzând, ca noutate, sportul. Cu un buget total de 14.7 miliarde de euro
pentru perioada 2014- 2020, cu 40% mai mare decât finanţarea anterioară
pe aceste domenii, Erasmus+ este o dovadă că la nivel politic european
investiţia în educaţie este considerată a fi un pilon esenţial pentru atingerea
obiectivelor Uniunii Europene stabilite prin strategia Europa 2020.

Ce aduce Erasmus+ pentru educaţia din România? Aduce Europa prin
valorile sale şi posibilitatea de a lucra împreună cu alţi actori din alte ţări
europene sau partenere, aduce  schimbul de idei şi experienţe, aduce
oportunităţi de învăţare şi formare în contexte diferite, sinergii şi
multiculturalitate. Astfel, pentru nevoile reale din sistemele naţionale de
educaţie, formare şi tineret se pot indentifica prin intermediul programului
răspunsuri creative, colaborative, strategice în context internaţional.

Programul Erasmus+ se distinge de programele anterioare prin structura
simplă ce cuprinde doar două acţiuni: o acţiune destinată mobilităţilor şi una
destinată cooperării în vederea inovării şi schimbului de bune practici. Prin
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intermediul activităţilor de mobilitate programul îşi propune pentru domeniul
educaţiei şi formării profesionale susţinerea mobilităţii studenţilor, a ucenicilor
şi elevilor din învăţământul vocaţional şi tehnic, dar şi a mobilităţii cadrelor
didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar şi a adulţilor care
doresc să predea sau să participe la activităţi de formare în afara graniţelor
ţării. În domeniul tineretului sunt încurajate mobilităţile tinerilor pentru
participarea la activităţi de învăţare nonformale şi informale organizate între
ţările participante la program sau la activităţi de voluntariat, precum şi
mobilităţile lucrătorilor de tineret.

Acţiunea dedicată cooperării în vederea inovării şi schimbului de bune practici
susţine la rândul său parteneriatele strategice între instituţii/ organizaţii
implicate în domeniul educaţiei, formării profesionale şi tineretului sau în alt
domeniu relevant. Prin parteneriatele strategice, programul Erasmus+ îşi
propune crearea de legături între educaţia generală, învăţarea nonformală
şi informală, formarea profesională, lucrul cu tinerii şi conectarea lor cu piaţa
muncii prin dezvoltarea de competenţe şi calificări adecvate unei pieţe a muncii
în schimbare, promovarea egalităţii şi includerii în domeniul educaţie, formare
profesională şi tineret, pentru a preveni abandonul şcolar şi pentru a stimula
participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate. Nu în ultimul rând,
programul susţine şi implicarea tinerilor în viaţa democratică, prin finanţarea
de proiecte, prin care tinerii şi responsabilii politicilor de tineret intră în dialog.

Chiar dacă, după cum se poate observa, accentul în program este pus pe
instituţie/ organizaţie şi nu pe individ – în sensul că un proiect porneşte de la
nevoile instituţiei şi de la viziunea acesteia – , în cele din urmă impactul se
focalizează pe acele persoane care se pot forma prin proiecte, care pot
învăţa prin diferitele tipuri de activităţi posibile: profesori, elevi, studenţi,
lucrători de tineret, tineri, voluntari, adulţi, persoane implicate în general în
domeniile educaţie, formare profesională şi tineret. Aceştia pot determina,
prin propriul exemplu, prin noile competenţe pe care şi le dezvoltă, o
transformare în domeniile vizate de program.

În România Programul Erasmus+ este administrat de către Agenţia Naţională
Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Informaţii detaliate privind Programul Erasmus+ pot fi consultate pe pagina
de web www.erasmusplus.ro sau www.anpcdefp.ro dar pot fi adresate şi
întrebări în mod direct responsabililor de acţiuni utilizând datele de contact
disponibile pe cele două site-uri.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
*** Erasmus+ Programme Guide. European Commision, 2014.

202 AGENDA EDUCAŢIEI



ELENA JOIŢA

* Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România
anton.ilica@yahoo.com

Am aflat destul de târziu că a decedat Elena Joiţa, profesor de pedagogie al
Universităţii din Craiova. Cu numai un an înainte de trecerea sa în eternitate,
dădea literaturii pedagogice naţionale şi europene două volume excepţionale
despre teoria educaţiei şi aşezarea acesteia în paradigmă. Acest medallion
reprezintă omagiul adus unei colege, pedagog reprezentativ contemporan.

ELENA JOIŢA (4 mart. 1942, Ciurea, jud. Iaşi –
13 dec. 2011, Craiova) a fost unul dintre cei mai
importanţi profesori ai Universităţii din Craiova.
După absolvirea secţiei de Pedagogie a
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1967), obţine
doctoratul în pedagogie, la Universitatea din
Bucureşti, cu teza Cunoaşterea şi formarea
elevilor din liceul de cultură generală, în
perspectiva integrării profesionale (1976). A scris:
Didactica aplicată (1994), Eficienţa instruirii
(1998), Pedagogia – ştiinţă integrativă a educaţiei

(1999), Managementul educaţional. Profesorul manager: roluri şi metodologie
(1999), Educaţie cognitivă (2002), Instruirea constructivistă – o alternativă
(2005), Ştiinţa educaţiei prin paradigme. Pedagogia „văzută cu alţi ochi”
(2009), volum legat problematic cu Metodologia educaţiei. Schimbări de
paradigmă (2010), A deveni profesor constructivist. Demersuri constructiviste
pentru o profesionalizare pedagogică iniţială (2010).

Elena Joiţa a fost preocupată de noile paradigme ale educaţiei, adică de
cognitivitism şi constructivism, menite să schimbe efectele educaţiei şi ale
învăţământului, precum şi procedurile de realizare ale acestora. Demersurile
sale ştiinţifice vizează suplinirea absenţei unei paradigme clare la îndemâna
profesorilor: „profesorilor din învăţământul secundar le lipseşte o lucrare
fundamentală din domeniul pedagogiei… cu repere sigure şi complete pentru
practicieni”, afirma Elena Joiţa în volumul Eficienţa instruirii. Fundamente
pentru o didactică praxiologică (1998). De altfel, menirea pedagogilor este

IN MEMORIAM

Prof. univ. dr. Anton Ilica*
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de a oferi didacticienilor coordonate, principii, sugestii, scheme ş.a. pentru ca
activitatea efectivă în relaţiile cu elevii/ studenţii să fie eficientă şi satisfăcătoare.
Pentru aceasta, autoarea propune „o praxiologie pedagogică în didactică” sau
„didactica praxiologică”, pe care o defineşte ca „o teorie practică a instruirii, a
conceperii şi realizărilor acţiunilor şi situaţiilor practice specifice, ca didactică
aplicată, ca ştiinţă metodologică”. Pornind de la consideraţia că didactica este
„ştiinţă a procesului de învăţământ”, fostul universitar craiovean propune un
model al acţiunii profesorului integrat în sistem, ale cărui activităţi se răsfrâng
asupra elevului. Modelul este prezentat sub forma unei machete, în care
variabilele sunt cunoscutele relaţii structurale: identificarea şi proiectarea
acţiunilor şi situaţiilor, realizarea procesului instructiv-educativ, evaluarea
rezultatelor şi reglarea acţiunilor/ situaţiilor.

Pedagogul Laurenţiu Şoitu, prefaţatorul volumului Ştiinţa educaţiei prin
paradigme. Pedagogia „văzută cu alţi ochi” (2009), menţiona că acest volum
„nu este altceva decât prilej de recunoaştere a drumului parcurs de la
începuturi, o reparcurgere special întreprinsă pentru sine, pentru noi şi pentru
toţi cei care vor deschide paginile volumului. În el se regăsesc elementele
esenţiale ale celor aproximativ alte douăzeci de volume semnate de acelaşi
autor, mereu prezent între cele dintâi nume ale pedagogiei.” Este vorba de un
proiect finalizabil în două volume: Ştiinţa educaţiei prin paradigme. Pedagogia
„văzută cu alţi ochi” şi Metodologia educaţiei – schimbări de paradigme.
„Pedagogia văzută cu alţi ochi” are ca temei „analiza procesului de înţelegere
a stării de criză, în care se află educaţia şi pedagogia”. Atragem atenţia asupra
identificării corelaţiei dintre criza în educaţie şi criza din pedagogie. Pentru
depăşirea situaţiei de criză, se impune „validarea identităţii ştiinţei pedagogice
şi recâştigarea autorităţii pedagogilor în antrenarea lor în motivarea deciziilor
de politică educaţională”. Prin reconstrucţia pedagogiei (şi schimbarea
concepţiei despre eficienţa discursului pedagogic), se poate depăşi criza din
educaţie. Autoarea identifică trei cauze ale degradării legitimităţii pedagogiei
de a fi solicitată în însănătoşirea educaţională a societăţii: (1) exprimarea
îndoielii că pedagogia ar avea o ţintă ştiinţifică; (2) agresivitatea altor ştiinţe
socioumane de a prelua şi rezolva problemele educaţiei (şi declararea lor
drept ştiinţe ale educaţiei în dauna pedagogiei); (3) reafirmarea incapacităţii
pedagogiei de a fi o ştiinţă autentică şi preluarea domeniului de aplicaţie de
către didactică. Împărtăşind criteriile ştiinţifice noi pentru constituirea unei
paradigme semnalate de filosoful german Th. Kuhn, E. Joiţa propune
alcătuirea unei alte viziuni asupra educaţiei şi pedagogiei contemporane.
Este o pledoarie pentru reconstituirea pedagogiei ca ştiinţă teoretică a
educaţiei, precum şi un alarmant semnal pentru explicarea demersului
statutului epistemic al pedagogiei, ca „ştiinţă normală” (paradigmatică) şi
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matură. Ipoteza volumului este astfel sintetizată: „Pedagogia, ca ştiinţa
educaţiei, îşi poate actualiza şi reconstrui cunoaşterea problematicii ei
specifice şi îşi poate consolida statutul, prin recursul la principiile
paradigmatice (de esenţă kuhniană) necesare redefinirii sale ca ştiinţă
normală şi matură”. Volumul se vrea o reanalizare a conceptualizării
fundamentale a ştiinţei numite „pedagogie”, nevoită să se reconstruiască şi
să râvnească spre a recuceri altfel „statutul de ştiinţă unitară a educaţiei”:
„şi acum s-au multiplicat formele de manifestare a nemulţumirii, incertitudinii
şi ambiguităţii profesionale, cu negarea chiar a statutului anterior al
pedagogiei, cu înlocuirea soluţiilor ştiinţifice prin cele administrative sau
politice sau manageriale, cu manifestarea crescândă a rolului nefavorabil
pedagogiei a «ştiinţelor educaţiei», fără o reacţie mai susţinută a comunităţii
pedagogilor, cu proliferarea recunoaşterii opiniilor (doxa) asupra educaţiei
de către oricine dintre cei interesaţi, cu minimalizarea rolului bazei ştiinţifice,
teoretice, pentru rezolvarea faptelor curente, nesemnificative teoretic,
paradigmatic” (s.n.). Am subliniat punctul de vedere al Elenei Joiţa, întrucât
constată şi împărtăşeşte persistenţa pericolului de întârziere sau chiar de
pierdere a rolului ştiinţei pedagogice, cauză şi efect al „crizei educaţiei”.
Completarea ce urmează este relevantă ca soluţie: „Pedagogia nu poate
gestiona situaţiile de criză educaţională, dacă ea însăşi nu are clare criteriile,
soluţiile eficiente şi eficace de abordare, de argumentare a schimbărilor
necesare, alimentându-se astfel atitudinile antipedagogice, de preluare a
rolurilor ei de către alte «ştiinţe ale educaţiei»”. Citatele de mai sus ar trebui
să mobilizeze comunitatea pedagogilor pentru implicare, pentru temeinicie
structurală, pentru a-şi reconsidera opţiunile terminologice şi teoretice în
vederea susţinerii pedagogiei, ca ştiinţă fundamentală a educaţiei.
Argumentele sale sunt atent susţinute de alţi pedagogi reprezentativi, precum
şi de o credinţă că afirmaţiile sunt dintre cele mai temeinice şi prioritare în
preocupările oamenilor de ştiinţă care se ocupă de învăţare şi educaţie.
Analiza statutului pedagogiei ca ştiinţă normală şi matură este o pledoarie
pentru recâştigarea autorităţii acestei ştiinţe a educaţiei, pe baza unei identităţi
şi a matricei sale disciplinare: „Ca domeniu, pedagogia este o disciplină, în
curs de reconstrucţie a normalităţii şi maturităţii sale epistemice, aflată la
confluenţa între problemele complexe, amplu determinate şi contradictorii
ale practicii… şi reflecţiile, interpretările sale asupra realităţii problematicii
educaţiei”. În sprijinul aserţiunii sale, autoarea dă o convingătoare „matrice
de identitate disciplinară a pedagogiei”.

Este o lucrare ştiinţifică fundamentală pentru pedagogia europeană, o
provocare pentru teoreticienii educaţiei, scrisă cu argumente temeinice şi
cu o îngrijorătoare justificare a necesităţii realcătuirii certitudinii că pedagogia
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este o ştiinţă autentică, matură, „normală” şi nu doar una dintre ştiinţele
educaţiei.

O contribuţie semnificativă a Elenei Joiţa la dezvoltarea gândirii pedagogice
se referă la educaţia cognitivă. Sunt aprofundate aspectele teoretice şi
practice, „statutul, esenţa, problematica, valoarea ştiinţifică şi aplicativă” ale
educaţiei cognitive, ca orientare a filosofiei postmodernităţii. „Comoara lăuntrică”
de care pomenea J. Delhors se regăseşte în revizuirea educaţiei intelectuale,
formative: „ce se învaţă în raport cu evoluţia actuală a cunoaşterii, cum este
introdus şi format elevul pentru construcţia cunoaşterii individuale şi colaborative,
ce importanţă se acordă procesării informaţiilor şi, mai ales, cum să treacă de
la atenţia acordată achiziţiei produselor cunoaşterii la dezvoltarea proceselor
de construire a ei şi a căilor, instrumentelor necesare acestei construcţii, a
capacităţilor metacognitive, la valorificarea situaţiilor favorizante pentru
dezvoltarea capacităţii cognitive, dar şi la dezvoltarea funcţiilor noncognitive,
care susţine învăţarea, cunoaşterea”.

Un alt volum de referinţă pentru clarificarea unor probleme de terminologie
ştiinţifică specifică domeniului este ‘tiinţa educaţiei prin paradigme (2009),
un excelent discurs prodomo, cu o justificare filosofică şi cu argumente logice
pentru reanalizarea discursului pedagogic şi al domeniului reflexivităţii
educaţionale. Este o cercetare fundamentală longitudinală, o temeinică
analiză a statutului ştiinţific al pedagogiei, ca ştiinţă a educaţiei. Învocând
opinii din literatura psihologică românească, europeană şi americană, E.
Joiţa sugerează modele de învăţare şi de instruire a elevilor, capabile să
asigure o amplificare a educaţiei cognitive eficace.

În volumele sale, Elena Joiţa se adresează, preponderent, cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar, sugerând modele, experienţe, scheme,
schiţe, strategii pentru operaţionalizare terminologică, pentru activităţi practice
eficiente, pentru exerciţiile de formare iniţială şi ameliorarea discursului
profesional prin perfecţionări periodice. Elena Joiţa a fost pedagogul
reprezentativ al Universităţii din Craiova, în jurul căruia s-a conturat o veritabilă
„şcoală de pedagogi”, tineri cercetători, care sunt atraşi în proiecte editoriale,
în granturi de cercetare, fiindu-le un autentic mentor spiritual şi ştiinţific.
Cumpănită şi echilibrată în afirmaţii, îşi bazează afirmaţiile pe argumente
preluate dintr-o literatură pedagogică de actualitate, fără a cădea în ispita
„módelor” sau a modélelor nevalidate din punct de vedere experimental. A
avut capacitatea şi ştiinţa adaptării unei teorii filosofice la domeniul
educaţional, fiind focalizată, în intenţii, asupra eficienţei teoretice asupra
didacticii aplicate, a exerciţiului didactic specific procesului de învăţământ.
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GEORGE VĂIDEANU

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
badeadan6@ygmail.ro

După aproape nouăzeci de ani de viaţă, profesorul George Văideanu a plecat
dintre noi şi a intrat într-altă dimensiune a timpului. Dar ne-a lăsat roadele
muncii sale şi imaginea exemplară a unei personalităţi dedicate trup şi suflet
învăţământului.

Născut în 1924 (Podu-Iloaiei, Iaşi), a absolvit în 1948 Facultatea de Filozofie,
luând doctoratul în pedagogie în 1966, cu lucrarea Cultura estetică şcolară
(coordonator Ştefan Bârsănescu). A fost director al Liceului pedagogic din
Iaşi, iar ulterior a devenit cadru universitar ieşean. Între 1967 şi 1973 a fost
director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice. În 1974 a ajuns coordonatorul
secţiei Structuri şi conţinuturi ale învăţământului din cadrul UNESCO, fiind
unul dintre primii români care au deţinut poziţia de funcţionar de rang înalt
pe lângă UNESCO. În această calitate, profesorul George Văideanu a
efectuat misiuni în diverse ţări de pe glob, a elaborat studii şi a organizat
numeroase reuniuni la nivel continental. După 1980 a revenit la Universitatea
din Iaşi. Între 1980 şi 1990 a fost ales de două ori secretar al Asociaţiei
Internaţionale a Educatorilor pentru Pacea Lumii (asociaţie cu rol consultativ
pe lângă UNESCO şi ONU). Între 1990 şi 1994 a fost Secretar General al
Comisiei Naţionale UNESCO pentru România.

A primit de-a lungul vieţii mai multe titluri şi distincţii internaţionale. În 1993 a
devenit membru al Academiei de Ştiinţe din New York.

Domnia sa a avut preocupări legate de mai multe domenii ale educaţiei şi
învăţământului: pedagogia artei, teoria educaţiei, curriculum, didactică,
interdisciplinaritate, reforma sistemelor de învăţământ, metodologia
cercetării, pedagogie comparată, educaţia adulţilor şi educaţia permanentă.
Pe lângă numeroase articole, George Văideanu a scris sau coordonat mai
multe cărţi, printre care:
 Educaţia estetică (1961), împreună cu Ştefan Bârsănescu.
 Cultura estetică şcolară (1967).
 Fundamenta Pedagogiae (coordonator, 1970).
 Educaţia intelectuală. Studii comparative şi prospective (coordonator, 1971).
 Pedagogie. Ghid pentru profesori (coordonator, ediţia I, 1976).

CS. Dan Badea*
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 Tineretul şi lumea contemporană (coordonator, 1985).
 Educaţia la frontiera dintre milenii (1988).
 Les contenus de l’éducation (împreună cu S. Rassekh, 1987, carte

tradusă în engleză şi chineză, în care se propune o concepţie coerentă
despre „noile educaţii”).

 UNESCO – 50. Educaţie (1996).
 Pedagogie. Note de curs I (1998).

De asemenea, a contribuit cu texte în diverse cărţi pe teme de educaţie,
cum ar fi:
 Locul şi funcţiile televiziunii şcolare în acţiunea de modernizare a

învăţământului. În: Televiziunea ca mijloc de învăţământ (1971).
 Coautor în L. D’Hainaut (coord.) Programe de învăţământ şi educaţie

permanentă (1981).

Remarcabilă, pentru că inovativă şi cu efecte pe termen lung, a fost activitatea
depusă în calitate de director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice din
Bucureşti. A avut, între altele, iniţiativa introducerii televiziunii de tip integrat
în învăţământul preuniversitar; a stabilit relaţii de colaborare cu instituţii
similare din Europa; a organizat reuniuni ştiinţifice având o participare
internaţională, aşa cum a fost cazul organizării primului simpozion din estul
Europei dedicat educaţiei adulţilor (1968).

Între 1969 şi 1970 a organizat, sub egida I.E.A., prima cercetare internaţională
la care România a fost ţară participantă, bazată pe un eşantion naţional
realizat după standarde occidentale. De asemenea, profesorul George
Văideanu a iniţiat cercetări comparative care au scos în evidenţă deficienţele
existente pe atunci în planurile şi programele de învăţământ din România.
Domniei sale i se datorează promovarea şi încetăţenirea conceputului de
curriculum în literatura noastră de specialitate, precum şi referirea constantă
la Taxonomia obiectivelor educaţionale (a lui Bloom şi a colaboratorilor săi).
Prin orice loc, prin orice instituţie a trecut şi-a lăsat pecetea personalităţii
sale. A fost o personalitate cu vocaţie pentru revigorarea şi dezvoltarea
instituţiilor cu rol educaţional, gândind educaţia ca factor de modelare a
mentalităţilor la nivel planetar.

În data de 16 martie 2014, profesorul George Văideanu a fost înmormântat
la cimitirul Sfânta Vineri. Ar fi meritat nişte funeralii naţionale. Dar poate că,
dacă ar fi depins de domnia sa, le-ar fi refuzat cu sfială. Fiindcă, suntem
siguri,  „în marea trecere” a fost însoţit de muzica sferelor şi de glasurile
gracile ale îngerilor.



Revista de Pedagogie • Anul LXII • Nr. 1 • 2014
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 1995-2012, precum şi, pentru

vânzare, de diferite numere din perioada 2010-2013.

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

Vă mulţumim,

REDACŢIA


