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ABORDĂRI TEORETICE
INOVAŢIE, PARTICIPARE ŞI TRANSPARENŢĂ ÎN PROCESUL
DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PRIMAR, CLASELE A III-A – A IV-A
CS Angela Teşileanu
CS dr. Ciprian Fartuşnic*
Rezumat
Acest articol analizează procesul de realizare a unor noi programe şcolare
pentru clasele a III-a şi a IV-a din învăţământul primar, în contextul dezvoltării
unui nou Curriculum naţional. Aflat la intersecţie de perspective, procesul
oferă ocazia unei radiografii de detaliu a celor mai importante provocări cu
care s-au confruntat conceptorii de curriculum, dar şi a aspectelor de noutate
existente în programe ca răspuns la aceste provocări. Articolul prezintă, de
asemenea, procesul parcurs de programele şcolare de la stadiul de proiect la
cel de document curricular oficial, detaliind etapa de consultare a specialiştilor
şi a practicienilor din domeniul educaţiei. Experienţa este reflectată în articol
sub aspectul rezultatelor înregistrate şi al semnificaţiei acestora pentru
dezvoltarea unei culturi a participării şi a transparenţei.
Cuvinte-cheie: competenţă-cheie, competenţă, programă şcolară, curriculum
naţional, dezvoltare curriculară, transparenţă.
Abstract
Our paper analyses the development of the grades 3 and 4 curricula within
the context of the new national curriculum. This process is at the crossroads
of perspectives and it offers a detailed picture of the most important challenges
the curriculum developers were confronted with as well as the innovative issues
that stand as answers to such challenges. The paper also presents the curricula
from their draft stage to that of the official document, as it gives highlights
from the consultation process that involved both experts and practitioners.
The experience is revealed in terms of the recorded data and is interpreted
from the perspective of developing a culture of participation and transparency
Keywords: key competence, competence, subject curriculum, national
curriculum, curriculum development, accountability.
Introducere
Început în ianuarie 2012 şi fără a fi lipsit de discontinuităţi, procesul de
dezvoltare a unui nou Curriculum naţional, coordonat ştiinţific de Institutul de
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România.
angelatesileanu@ise.ro
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Ştiinţe ale Educaţiei, a inclus elaborarea unor noi planuri-cadru de învăţământ
pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru
de învăţământ pentru învăţământul primar (aprobate prin ordinul ministrului
Educaţiei Naţionale nr. 3371/12.03.2013), precum şi a unor programe şcolare
pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I şi a II-a (aprobate prin ordinul
ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3418/19.03.2013). Discontinuităţile indicate
se referă la elaborarea în anul 2012 a unor planuri-cadru de învăţământ pentru
ciclul achiziţiilor fundamentale (clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a), înlocuite
de planurile-cadru elaborate în 2013, precum şi la elaborarea, în 2012, a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, reluate şi dezvoltate pentru clasa
pregătitoare, clasele I şi a II-a, în anul următor. Procesul de realizare a unor
noi programe şcolare la clasele a III-a şi a IV-a s-a desfăşurat în 2014 şi în
prima parte a anului 2015, continuând procesul de dezvoltare curriculară realizat
pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I şi a II-a. Procesul de elaborare a
noilor programe şcolare a valorificat perspective diverse, astfel: a) sistemul
de referinţă (naţional şi internaţional) cu rol de întemeiere şi de susţinere a
construcţiei curriculare; b) diagnoza stării de fapt existente în construcţia
curriculară pentru clasele a III-a şi a IV-a; c) noua filosofie a programei şcolare.
1. Întemeierea activităţii de dezvoltare curriculară – modificări
legislative la nivel naţional, referinţe europene şi studii de evaluare
internaţională
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a constituit o schimbare legislativă majoră
pentru educaţie şi a determinat desfăşurarea unui nou proces de dezvoltare
curriculară. Reflectate de Legea Educaţiei Naţionale, principalele modificări
legislative referitoare la Curriculumul naţional vizează, în esenţă: a) structura
învăţământului primar (introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar,
ca primă clasă a şcolarităţii obligatorii); b) structura Curriculumului naţional (planuri-cadru şi programe şcolare); c) raportul dintre bugetul de timp alocat prin
programa şcolară orelor de predare-învăţare-evaluare şi bugetul total de timp
alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv (programa şcolară acoperă doar
75% din orele de predare-învăţare-evaluare, 25% din orele alocate disciplinei/
domeniului de studiu fiind lăsate la dispoziţia cadrului didactic); d) deschiderea
europeană a Curriculumului naţional, prin reflectarea competenţelor cheie,
prezentate în documentul european Key Competences for Lifelong Learning
– a European Reference Framework (Official Journal of the EU, 30.12.2006, L
394/13-18) – comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine,
competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii,
competenţă digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, spirit de
iniţiativă şi antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală.
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Potrivit legii, competenţele cheie sunt asumate ca finalităţi ale nivelurilor
învăţămânului preuniversitar şi conturează pentru absolvenţii învăţământului
preuniversitar un profil de formare european structurat de cele opt competenţecheie, considerate necesare oricărei persoane în societatea cunoaşterii.
Curriculumul naţional pentru primar şi gimnaziu se axează pe competenţele
cheie care determină profilul de formare al elevului, în timp ce Curriculumul
naţional pentru liceu este axat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor
cheie (Legea Educaţiei Naţionale, 2011).
Schimbările legislative vizate influenţează deopotrivă planurile-cadru de
învăţământ şi programele şcolare. La nivelul planurilor-cadru, de exemplu,
clasa pregătitoare este inclusă în parcursul de învăţare oferit de şcoală în
învăţământul primar; de asemenea, trăsătura esenţială a competenţelor cheie
(faptul că majoritatea sunt transversale, formându-se prin contribuţia diferitelor
discipline cuprinse în planurile-cadru de învăţământ şi nu doar prin studiul
unei anumite discipline) a jalonat plusul de flexibilitate şi de integrare
caracteristic planului-cadru de învăţământ aprobat în 2013, prin sugerarea
apartenenţei unor discipline de studiu la mai multe arii curriculare.
Reflectarea competenţelor cheie în programele şcolare pentru clasele a III-a
şi a IV-a a constituit un proces complex care şi-a propus să depăşească
invocarea retorică a competenţelor cheie şi să ofere în construcţia curriculară
realizată răspunsuri concrete despre cum anume trebuie să se realizeze
acest lucru (de exemplu, în competenţe, activităţi de învăţare, sugestii
metodologice). Acest demers inovativ realizat în programele şcolare a beneficiat
de rezultatele activităţii de cercetare în domeniul educaţiei, activitate derulată
în ultimii ani în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Avem în vedere,
îndeosebi, proiectele de cercetare: Integrarea competenţelor cheie în demersul
didactic (2010) şi Valorificarea experienţelor de învăţare non-formală în
construirea competenţelor cheie (2011).
Cercetarea cu tema Integrarea competenţelor cheie în demersul didactic a
explorat, din perspectiva diferitelor discipline de studiu, demersul didactic
care antrenează formarea/ dezvoltarea competenţelor cheie, respectiv: a) identificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor prezentate în Cadrul de referinţă
european, pentru competenţa-cheie vizată; b) explorarea modului în care
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile identificate pot fi infuzate în demersul
didactic, prin organizarea/ reorganizarea acestuia (îndeosebi din perspectiva
utilizării unei metodologii interactive) în vederea dezvoltării competenţei-cheie
vizate.
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Învăţarea semnificativă a reprezentat şi conţinutul cercetării cu tema
Valorificarea experienţelor de învăţare non-formală în construirea competenţelor
cheie, în condiţiile extinderii contextelor de învăţare; explorarea activităţilor de
învăţare realizate în contexte nonformale şi informale a adus în atenţie atât
modalităţi de susţinere a educaţiei formale, cât şi de apropiere firească a
învăţării în şcoală de cea realizată în afara şcolii, ceea ce are ca rezultantă o
învăţare atractivă pentru elevi.
Alte referinţe ale procesului de dezvoltare curriculară la clasele a III-a şi a IV-a
sunt reprezentate de studiile de evaluare internaţională TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) şi PIRLS (Progress in
International Reading Literacy Study) şi de cadrele de referinţă ale acestor
studii internaţionale. Desfăşurate ciclic, studiile internaţionale menţionate
măsoară achiziţiile elevilor şi pun în evidenţă tendinţe în rezultatele învăţării.
Realizate pe eşantion reprezentativ, aceste studii oferă informaţii comparative
la nivel internaţional.
La testările internaţionale pentru clasa a IV-a, desfăşurate în anul 2011, au
participat elevi români din 148 şcoli situate în mediul rural şi urban, astfel:
4573 elevi la testarea TIMSS şi 4665 elevi la testarea PIRLS. Rezultatele
obţinute de elevii români au situat România, astfel:
 la testarea TIMSS, realizată la matematică şi la ştiinţe, pe locul 30 la
matematică şi pe locul 28 la ştiinţe, numărul total de ţări participante fiind
de 50;
 la testarea PIRLS, care măsoară achiziţiile elevilor la lectură, pe locul 36,
în condiţiile în care numărul total de ţări participante a fost de 45.
Rezultatele la studiile internaţionale necesită atenţie prin faptul că, vizând
sistemul naţional de educaţie, curriculumul naţional, pot întemeia măsuri de
intervenţie şi de schimbare la nivelul politicii educaţionale, precum şi al
practicilor didactice. Proiectele de cercetare derulate în Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, proiectul POSDRU Un învăţământ performant bazat pe decizii
fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind
rezultatele învăţării, derulat, în ulimii ani, în parteneriat de ministerul Educaţiei,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, GNOSOS Consult şi International Association
for the Evaluation of Educational Achievement au adus şi au susţinut studiile
internaţionale TIMSS şi PIRLS şi problematica acestora, în atenţia practicienilor,
experţilor şi decidenţilor. Menţionăm resursele elaborate şi puse la dispoziţia
celor interesaţi (disponibile la adresa http://training.ise.ro/course/
view.php?id=341), dar şi programul de abilitare a profesorilor, a directorilor de
şcoli şi a inspectorilor cu referire la valorificarea diagnozelor TIMSS şi PIRLS.
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În procesul de dezvoltare curriculară la limba şi literatura română, la matematică
şi la ştiinţe la clasele a III-a şi a IV-a, perspectiva studiilor internaţionale a
concentrat atenţia pe curriculumul oficial (de exemplu, pe formularea
competenţelor, pe corelarea competenţelor specifice cu exemplele de activităţi
de învăţare, pe selecţia conţinuturilor, pe contextualizarea învăţării); în egală
măsură, atenţia a fost concentrată şi pe relaţia dintre curriculumul formal
(oficial) şi curriculumul realizat (ceea ce învaţă elevii efectiv, rezultat al
interacţiunii dintre profesori şi elevi).
Raportarea, în construcţia curriculară pentru clasele a III-a şi a IV-a, la cadrele
de referinţă ale studiilor internaţionale TIMSS, PIRLS a reprezentat, în fapt,
raportarea la un standard internaţional al învăţării; demersul a fost considerat
necesar, atât pentru identificarea acelor achiziţii ale învăţării recunoscute ca
utile oricărui elev, cât şi pentru ameliorarea rezultatelor pe care elevii români
le-au obţinut la testările internaţionale.
2.
Diagnoza stării de fapt în construcţia curriculară pentru clasele
a III-a şi a IV-a
Preocupat de principiile care întemeiază dezvoltarea de curriculum, profesorul
american Peter F. Oliva îl menţionează, între acestea, pe următorul: un
conceptor de curriculum pleacă de la nivelul la care este curriculumul aşa
cum un profesor pleacă de la nivelul la care sunt elevii lui (Oliva, 2001, p. 41).
Fără să se constituie în confirmarea unei presupoziţii, asumată la nivel teoretic,
analiza stadiului existent al construcţiei curriculare din învăţământul primar a
reprezentat o altă coordonată fundamentală a procesului de realizare a noilor
programe. Pentru conceptorii de curriculum care au realizat noile programe
şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a, diagnoza a implicat o activitate de
explorare pe mai multe planuri: a) analiza vechilor programe şcolare pentru
clasele a III-a şi a IV-a aplicate în învăţământul primar; b) consultarea unor
studii de specialitate care privesc documentele curriculare şi procesul de
dezvoltare curriculară pentru învăţământul primar; c) analiza noilor programe
şcolare elaborate în anul 2013 pentru clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a,
care urmau să fie continuate prin programele şcolare pentru clasele a III-a şi
a IV-a.
Raportarea conceptorilor de curriculum la vechile programele şcolare pentru
clasele a III-a şi a IV-a aplicate în învăţământul primar a pus în evidenţă aspecte
referitoare la perioada de realizare, la modelul de proiectare şi la structura
programelor şcolare, astfel:
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 cele mai multe programe şcolare au fost realizate, în 2004, pentru clasa
a III-a, respectiv în 2005, pentru clasa a IV-a;
 sunt elaborate pe baza unui model de proiectare curriculară centrat pe
obiective; obiectivele sunt definite ca intenţionalităţi ale procesului didactic,
respectiv, ca tipuri de schimbări urmărite, în dezvoltarea elevilor, în procesul
didactic; consecinţa aplicării acestui model este reprezentată de
proiectarea demersului didactic în termeni de „intrări”;
 structura programei şcolare include: notă de prezentare, obiective cadru,
obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare, conţinuturile
învăţării.
Studiile de specialitate au oferit conceptorilor de curriculum atât analize ale
stării de fapt, cât şi repere utile pentru noua construcţie curriculară (Căpiţă,
2012). Cercetarea cu tema Demersul de proiectare a curriculumului şcolar:
Provocari şi modalităţi de optimizare. Aplicaţii pentru învăţământul primar şi
gimnazial (2013), derulată în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, a
oferit conceptorilor de curriculum alte repere utile, prin: a) analizele programelor
şcolare din învăţământul primar; b) rezultatele unui studiu opinional cu privire
la activitatea de elaborare a programelor şcolare la care au participat membri
ai grupurilor de lucru implicaţi în dezvoltarea de curriculum, în etape anterioare;
pentru conceptorii de curriculum, au fost importante nu doar rezultatele studiului, dar şi posibilitatea de a reflecta critic asupra propriului demers, pornind
de la reprezentările altor participanţi la construcţia de curriculum; c) materialeleresursă dezvoltate, prin proiect, pentru conceptorii de curriculum.
Analiza noilor programe şcolare elaborate în anul 2013 pentru clasa
pregătitoare, clasele I şi a II-a a constituit, pentru conceptorii de curriculum,
ocazia de identificare a unor repere care să asigure continuitatea în construcţia
noilor programe şi o construcţie curriculară unitară la nivelul învăţământului
primar.
3. Elemente de noutate şi inovaţie în programele şcolare pentru clasele
a III-a şi a IV-a
Orice programă şcolară este un construct. Elaborarea unei noi programe
şcolare implică confruntarea conceptorului de curriculum cu diferite tipuri de
provocări, care vizează de exemplu:
 realizarea programelor şcolare pornind de la un model de proiectare
curriculară considerat, deopotrivă, în litera şi în spiritul lui;
 specificul domeniului de cunoaştere, dar şi relevanţa studiului pentru viaţa
reală;
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 luarea în considerare a nevoilor şi intereselor elevilor, a faptului că elevii
din clasele a III-a şi a IV-a se află într-o anumită etapă a evoluţiei lor cognitive;
 depăşirea utilizării retorice a unor concepte, principii, care nu au acoperire
în conţinutul curricular;
 asigurarea coerenţei intra- şi interdisciplinare, intra- şi intercurriculare.
Elaborate iniţial ca propuneri realizate de conceptorii de curriculum din grupurile
de lucru, programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a au dat rezolvări
provocărilor menţionate anterior, concretizate în elemente importante de noutate
şi de inovaţie care privesc aspecte generale şi specifice ale construcţiei
curriculare.
Ne propunem să evidenţiem câteva dintre aspectele de noutate pe care le-au
adus programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a, considerate în
ansamblul lor, pornind de la filosofia construcţiei curriculare. Procesul de
dezvoltare curriculară pentru învăţământul primar nu a fost întemeiat conceptual
de un document de politică educaţională în domeniul Curriculumului naţional
(realizarea acestui document, încă în desfăşurare, însoţind procesul propriuzis de dezvoltare curriculară). Cu toate acestea, în realizarea noilor programe
şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a a fost aplicat, în mod unitar la nivelul
învăţământului primar, un model de proiectare curriculară pe competenţe,
utilizat şi în elaborarea programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasele
I şi a II-a, aprobate în anul 2013.
Noile programe şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a sunt elaborate pe baza
unui model de proiectare curriculară centrat pe competenţe; în lucrările de
teoria şi metodologia curriculumului, competenţele au fost definite iniţial ca
ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare;
acestea permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme
caracteristice unui domeniu (Singer et al., 2001); ulterior, în concordanţă şi
cu dezvoltările realizate la nivel european, competenţele sunt definite, în
programele şcolare (compensând absenţa unui document de actualizare a
termenilor de referinţă în domeniul curriculumului), ca ansambluri structurate
de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini… Aplicarea modelului de proiectare pe
competenţe este însoţită, în programe, de reconsiderarea demersului didactic,
a modului de concepere a învăţării, din perspectiva competenţelor (ca achiziţii
finale care urmează să fie dobândite de elevi şi care acoperă, în egală măsură,
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, nereducându-se, prin urmare, doar la
cunoştinţe). Structura programelor şcolare include: notă de prezentare,
competenţe generale, competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare,
conţinuturi, sugestii metodologice.
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Programa şcolară nu încetează să aibă în vedere faptul că disciplina de studiu
pentru care este elaborată presupune un decupaj epistemologic prin care un
domeniu al cunoaşterii umane devine domeniu al curriculumului. Decupajul
epistemologic are în vedere nu doar relevanţa şi utilitatea aspectelor selectate
pentru elevi, dar şi adaptarea acestora la nivelul lor de vârstă. Dezvoltarea intelectuală a elevilor vizaţi de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a
corespunde, potrivit lui Jean Piaget (Piaget&Inhelder, 1969), stadiului operaţiilor
concrete, caracterizat, în esenţă, de următoarele trăsături: operaţiile gândirii
se realizează ca operaţii concrete, în prezenţa obiectelor; trecerea de la acţiune
la structuri logice se realizează prin operaţiile concrete (de exemplu, clasificare,
ordonarea crescătoare sau descrescătoare a elementelor); sunt utilizate
raţionamente simple de tipul „dacă, ... atunci” pe bază de obiecte şi exemple
concrete, precum şi raţionamente progresive (bazate pe relaţia cauză-efect,
condiţii-consecinţe).
Aplicarea modelului de proiectare pe competenţe constituie premisa operării
cu un sistem conceptual unitar pe întreaga durată a învăţământului
preuniversitar; în cadrul acestui sistem, termenii de referinţă, conceptele asigură
o comunicare corectă din punct de vedere profesional, în condiţiile în care au
caracter operaţional (Potolea, 2002). Este, în fapt, şi modalitatea de a depăşi
utilizarea pur retorică a unor concepte, principii, golite de semnificaţia lor
autentică şi neavând acoperire în conţinutul curricular; aceiaşi termeni, aceleaşi
principii dobândesc operaţionalitate în măsura în care au acoperire într-un
anumit nivel de profunzime al conţinutului curricular şi în care pot fi aplicate la
nivelul practicii didactice. Depăşirea unui nivel pur declarativ poate fi identificată
în noile programe şcolare pentru clasa a III-a şi a IV-a. De exemplu, prin
modul în care sunt structurate, programele şcolare permit evidenţierea mai
clară a relaţiilor dintre ce se învaţă?, de ce se învaţă? şi cum se învaţă?
Ce se învaţă? Se învaţă competenţe (competenţe specifice, în cursul unui an
şcolar, ca etape în dobândirea competenţelor generale, formate la nivelul
disciplinelor de studiu, pe durata mai multor ani sau a întregului învăţământ
primar); conţinuturile sunt considerate, în mod firesc, ceea ce sunt, respectiv,
componente ale competenţelor, mijloace care contribuie la formarea
competenţelor.
De ce se învaţă? Scopul învăţării este reprezentat de rezolvarea de probleme
realizată cu ajutorul competenţelor (dintr-un domeniu, în diferite contexte).
Competenţele asigură, astfel, transferul de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini în
situaţii noi.
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Cum se învaţă? Întrebarea primeşte răspunsuri de niveluri diferite, care vizează:
a) contexte/situaţii/activităţi de învăţare (corelate cu competenţele specifice);
b) strategii, metode, modalităţi de lucru cu elevii de natură să contribuie la
atragerea elevilor şi la sporirea motivaţiei lor pentru învăţare, la dezvoltarea
creativităţii elevilor şi a propriului lor potenţial (acestea sunt puse în evidenţă
îndeosebi prin sugestiile metodologice care privesc aplicarea programei şcolare
şi realizarea proiectării didactice).
În egală măsură, axarea reală pe formarea de competenţe presupune centrarea
demersului didactic pe elev; centrarea pe elev depăşeşte nivelul unei susţineri
declarative şi este realizată în mod efectiv, prin accentul pe învăţare (ca proces),
pe parcursul propriu de învăţare, pornind de la nevoile şi interesele elevului
(Petrescu, Petrovici, 2014).
Asigurarea coerenţei intracurriculare şi intercurriculare, pe orizontală şi pe
verticală, reflectarea schimbărilor legislative referitoare la curriculum, infuzarea
competenţelor cheie în conţinutul curricular al programelor şcolare s-au reflectat
în elaborarea componentelor structurale ale programelor şcolare.
Notele de prezentare ale unor programe şcolare includ propuneri referitoare la
modul de abordare, din perspectiva cadrului didactic, a timpului lăsat la
dispoziţia sa, respectiv 25% din timpul alocat disciplinei de studiu, ca
răspunsuri posibile la schimbările referitoare la curriculum din Legea Educaţiei
Naţionale.
Demersul de elaborare a competenţelor i-a pus pe conceptorii de curriculum
să reflecteze critic şi să răspundă, prin formulările date, cel puţin la următoarele
întrebări:
 cu privire la competenţele generale: Reflectă adecvat domeniul care
fundamentează disciplina de studiu?; Câte competenţe generale sunt
formulate?; Cum poate fi apreciat acest număr sub aspectul raţionalităţii?;
Există o dezvoltare a competenţelor generale de la un nivel de învăţământ
la altul?; Sub ce aspect?;
 cu privire la competenţele specifice: Sunt competenţele specifice corect
derivate din competenţele generale?; Ce număr de competenţe specifice
este propus pentru fiecare competenţă generală?; Cum poate fi apreciat
acest număr?; Ce număr de competenţe specifice este stabilit pentru un
an de studiu?; Este acest număr corespunzător? (de exemplu, atât din
perspectivă disciplinară, cât şi din perspectiva competenţelor specifice
care urmează să fie dobândite de elevi, la finalul anului de studiu, la toate
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disciplinele de învăţământ); Competenţele specifice formulate sunt
distincte?
Demersul didactic de construire a unor activităţi de învăţare are ca valoare
adăugată proiectarea acestora din perspectiva formării competenţelor cheie
recomandate la nivel european, precum şi delimitarea de practicile didactice
de tip rutinier, prin: a) deconstruirea unor stereotipuri şi prejudecăţi, de exemplu,
predarea unor conţinuturi, corelată cu învăţarea despre... (ceea ce limitează
învăţarea la o componentă a competenţei – cunoştinţele), învăţarea
necontextualizată (realizată ca instruire abstractă), pasivă (realizată ca însuşire
de cunoştinţe); b) proiectarea unor altfel de activităţi de învăţare care pun
accent pe învăţarea prin…, învăţarea pentru… (ceea ce conduce la dobândirea
de competenţe), pe învăţarea contextualizată (care valorifică experienţele de
învăţare pe care le au elevii) şi pe învăţarea activă (care îi implică pe elevi în
construcţia înţelegerii fenomenelor, proceselor, conceptelor explorate în vederea
dobândirii unor achiziţii de calitate).
Demersul de elaborare a conţinuturilor, realizat în corelaţie cu competenţele
specifice şi cu activităţile de învăţare, a implicat reflecţia critică asupra unor
întrebări, precum: Sunt relevante pentru domeniul pe care îl reprezintă?; Sunt
necesare studiului elevilor?; Cum trebuie organizate pentru a fi accesibile
elevilor?; Sunt, cu adevărat, mijloace informaţionale prin care se urmăreşte
realizarea competenţelor specifice?; Oferă elevilor posibilitatea de a manifesta
un comportament cognitiv specific domeniului?
Domeniile de conţinut prevăzute în unele programe şcolare sunt selectate din
descriptivul de cunoştinţe pentru diferitele competenţe-cheie din Cadrul de
referinţă european pentru competenţe-cheie.
Noile programe şcolare ilustrează, la nivelul diferitelor secţiuni, un alt principiu
al dezvoltării de curriculum menţionat, de asemenea, de profesorul american
Peter F. Oliva: curriculumul nu numai că reflectă, dar este un produs al timpului
său (Oliva, 2001, p. 29). Reflectând spiritul acestui principiu, programele
şcolare favorizează învăţarea activă şi abordările multiple, ceea ce răspunde
unor concepţii care, în ultimele decenii, au schimbat perspectiva de abordare
a educaţiei. Astfel, unele activităţi de învăţare incluse în programe favorizează
implicarea activă a elevilor în rezolvarea unor sarcini comune, dar în rezolvarea
cărora pot utiliza coduri diferite, ceea ce contribuie la adaptarea şi dezvoltarea
diferitelor profiluri de inteligenţe ale elevilor (Gardner, 2006).
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Un alt aspect de noutate regăsit în noile programe şcolare îl constituie punerea
cunoaşterii educaţionale în relaţie cu modul de structurare a achiziţiilor. Vechile
programe şcolare, pe obiective, aplicate la clasele a III-a şi a IV-a nu includ în
structura lor sugestii metodologice. Noile programe şcolare cuprind o secţiune
generoasă de sugestii metodologice utile cadrelor didactice în proiectarea
activităţii pe care o realizează cu elevii prin faptul că oferă răspuns la întrebări
referitoare la metodologia de aplicare a programei şcolare şi la proiectarea
demersului didactic, aşa cum sunt: Ce exigenţe presupune învăţarea centrată
în mod real, pe elev?; Cum poate fi organizată învăţarea elevilor astfel încât
aceştia să fie implicaţi activ în propria învăţare?; Cum pot fi oferite elevilor
planuri personalizate/ trasee individuale de învăţare, care ţin cont de diferenţele
care există între elevi în ceea ce priveşte învăţarea? Ce presupune acest
lucru pentru profesor? Cum pot fi utilizate în mod eficient şi creativ noile
tehnologii de informare şi comunicare la clasă?
Implicarea activă a elevilor în propria învăţare este o notă definitorie reflectată
în sugestiile metodologice, de exemplu, în spiritul constructivismului cognitiv
fundamentat pe teoria lui Jean Piaget privind dezvoltarea cognitivă, care pune
în evidenţă caracterul activ al învăţării, rolul fundamental pe care îl au experienţa
directă, erorile, căutarea soluţiilor, în construcţia realităţii; aceasta se realizează
la nivel individual prin intermediul schemelor, structurilor mentale al căror număr
şi a căror complexitate cresc pe măsură ce cresc şi copiii; în ansamblul
acestui proces, componenta acţională a învăţării este definitorie (Chadwick,
2014).
Secţiunile de Sugestii metodologice din programele şcolare includ, de exemplu:
prezentarea (în unele situaţii şi exemplificarea) modului de proiectare a
demersului didactic; prezentarea unor practici de succes; exemple de
probleme abordate potrivit vârstei elevilor; recomandări de strategii, metode,
utile pentru practica didactică, prezentarea unor contexte şi medii de învăţare.
Sugestiile metodologice valorizează şi faptul că la nivelul cunoaşterii
educaţionale conţinutul academic/disciplinar este activat de conţinutul didactic/
pedagogic, cu efecte mai durabile în timp (Vlăsceanu, 2002).
Absenţa unui program de formare a cadrelor didactice (care, de exemplu,
urmează să aplice la clasă, începând din anul şcolar 2015-2016, noile
programe şcolare pentru clasa a III-a) evidenţiază şi mai mult importanţa secţiunii
de sugestii metodologice.
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Dincolo de aspectele de noutate şi inovaţie care ţin de filosofia programei
şcolare, pot fi puse în evidenţă elemente de noutate care ţin de conţinutul
curricular al programelor şcolare. O prezentare succintă a acestor elemente
însoţeşte punerea programelor şcolare în dezbaterea specialiştilor şi a
practicienilor din domeniu şi poate fi accesată la adresa web http://
programe.ise.ro/Actuale/Programeindezbatere.aspx.
4. Procesul de realizare a programelor şcolare – o abordare bazată
pe participare
O noutate a procesului de realizare a noilor programe şcolare pentru clasele
a III-a şi a IV-a are în vedere şi desfăşurarea acestuia potrivit Metodologiei
privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de
învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei
Naţionale nr. 3593/ 18.06.2014. Acest cadru de reglementare pune un accent
important pe elaborarea programelor (ca proiecte) în cadrul unor grupuri de experţi
şi pe un amplu proces de validare, atât la nivelul comisiilor naţionale de
specialitate, al specialiştilor, cât şi al practicienilor/ cadrelor didactice care au o
activitate profesională relevantă pentru ciclul primar. Modul de realizare a validării
are în vedere valorificarea expertizei participanţilor, de exemplu, faptul că membrii
comisiilor naţionale pot să ofere un feed-back important referitor la adecvarea
proiectelor de programe la realităţile domeniului de cunoaştere abordat şi la
construcţia curriculară. În acelaşi timp, practicienii/ cadrele didactice pot să
indice în ce măsură programele ridică probleme de înţelegere şi cât de uşor
pot fi acestea utilizate în activităţile de învăţare la clasă.
Procesul de dezvoltare curriculară pentru clasele a III-a – a IV-a a urmărit, sub
aspect procedural, în foarte mare măsură, paşii prezentaţi mai sus. Echipele
de lucru care au realizat proiectele de programe şcolare au fost reprezentate,
în principal, de membrii grupurilor de lucru care au lucrat programele şcolare
pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I şi a II-a, de experţii Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei, de reprezentanţii ministerului Educaţiei, ai Centrului
Naţional de Evaluare şi Examinare. Dezbaterea proiectelor de programe şcolare
în comisiile naţionale, fără să fie realizată pe baza unui instrument standardizat
de evaluare, a oferit un feed-back important îndeosebi în relaţie cu relevanţa
decupajului epistemologic realizat prin programa şcolară şi cu conţinutul
curricular al programei (competenţe generale, competenţe specifice şi activităţi
de învăţare, conţinuturi, sugestii metodologice).
Elaborate ca proiecte, programele şcolare au parcurs un proces de dezbatere,
analiză şi consultare realizat în comunitatea specialiştilor în domeniu, precum
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şi a practicienilor. În esenţă, fiecare etapă parcursă a fost însoţită de observaţii,
propuneri, reflectate în formele revizuite ale proiectelor de programe şcolare.
5. O cultură a participării şi transparenţei: consultarea online
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a iniţiat în luna octombrie 2014 un amplu
proces de consultare în vederea validării de către actorii educaţionali relevanţi
a propunerilor de programe şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a. Pentru
creşterea participării şi transparenţei acestui proces, pe lângă întâlnirile faţă
în faţă, a fost dezvoltat şi un sistem online de consultare pe platforma
programe.ise.ro. Cu sprijinul reţelelor de la nivel judeţean, conţinutul
propunerilor de programe a fost promovat în rândul cadrelor didactice şi
inspectorilor şcolari, iar feed-back-ul acestora a fost înregistrat printr-un
instrument standardizat (chestionar online). Au fost supuse dezbaterii în mediul
virtual programele de la următoarele discipline de studiu: Limba şi literatura
română, Limba modernă, Matematică, Ştiinţe ale naturii, Istorie, Geografie,
Educaţie civică, Religie, Educaţie fizică, Joc şi mişcare, Muzică şi mişcare,
Arte vizuale şi abilităţi practice. Aceste discipline au fost selectate în funcţie
de planul de învăţământ de la clasele a III-a şi a IV-a.
Distribuţia respondenţilor la nivel naţional arată că programele şcolare supuse
analizei s-au bucurat de un amplu proces de validare, chiar din partea celor
care au responsabilitatea de a le utiliza la clasă. Aproape 9000 de respondenţi
au participat la acest proces, în cea mai mare parte cadre didactice din
învăţământul primar. Disciplinele unde ponderea cadrelor didactice respondente
este mai mare în cazul învăţământului gimnazial sunt Educaţia fizică şi Limba
modernă. Cu o pondere ridicată întâlnim şi Religia (peste 40% dintre cadrele
didactice respondente), situaţie ce se explică prin faptul că toate aceste
discipline sunt predate de cadre didactice de specialitate. Din perspectivă
geografică, toate judeţele au fost reprezentate, şapte judeţe (Cluj, Maramureş,
Iaşi, Ialomiţa, Dâmboviţa, Călăraşi, Sibiu) înregistrând cele mai mari scoruri
în ceea ce priveşte numărul de respondenţi. Trebuie remarcat, de asemenea,
distribuţia echilibrată pe medii de rezidenţă, cu un uşor avantaj în favoarea
mediului rural (vezi pentru o prezentare detaliată a lotului participant la procesul
de consultare şi Teşileanu, Fartuşnic, 2014).
Participarea ridicată la nivel naţional şi calitatea feed-back-ul oferit în cazul
diferitelor discipline confirmă nevoia de consolidare a unui proces larg de
participare, care promovează transparenţa instituţională. Ca şi în cazul altor
politici educaţionale, politicile curriculare au nevoie să fie cunoscute de către
toţi actorii din sistem, de la abordarea generală, la structură şi conţinut.
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Trecerea de la un dat la un construct comun pare să fie cea mai eficientă cale
de a creşte raportarea adecvată a cadrelor didactice la documente curriculare,
însă avem nevoie de timp pentru dezvoltarea unei culturi a participării la
dezbatere: nevoia de feed-back constructiv, de participare activă în perioada
de consultare, de conştientizare a semnificaţiei participării în legitimarea
unui produs care parcurge un proces.
Principalele aspecte urmărite în cadrul acestui proces au ţinut, în primul rând,
de obţinerea unei perspective generale cu privire la proiectul de programă şcolară
analizată: contribuţia concretă la formarea competenţelor specifice profilului unui
elev care finalizează ciclul primar; corespondenţa cu nivelul de vârstă/ dezvoltare
cognitivă a elevilor din clasele a III-a şi a IV-a; valorificarea perspectivelor şi
abordărilor moderne privind învăţarea; valorificarea analizei rezultatelor unor evaluări
naţionale şi internaţionale pentru învăţământul primar. De asemenea, prin procesul
de consultare online am urmărit colectarea de feed-back în legătură cu unele
aspecte specifice ale propunerilor de programe şcolare:
 formularea competenţelor specifice (claritate, fezabilitate în raport cu
perioada de timp corespunzătoare, relevanţă în raport cu nevoile şi interesele
elevilor şi cu specificul disciplinei, coerenţă cu competenţele generale şi
progresie adecvată de la clasa a III-a la clasa a IV-a, respectarea planului
de învăţământ etc.);
 definirea activităţilor de învăţare oferite ca sugestii în proiectul de
programă şcolară (relevanţă în raport cu competenţele specifice,
aplicabilitate la clasă şi posibilitatea de a fi adaptate în raport cu diferite
categorii de elevi, centrare pe implicarea directă a elevului în învăţare,
colaborare, dezvoltarea creativităţii şi autonomiei acestuia etc.);
 definirea conţinuturilor oferite ca sugestii în proiectele de programă şcolară
analizată (utilitate şi relevanţă pentru domeniul de cunoaştere vizat şi pentru
dezvoltarea competenţelor specifice; echilibru cantitativ în raport cu setul
de competenţe specifice; accesibilitate şi adecvare la nevoile elevilor etc.);
 formularea sugestiilor metodologice (varietatea şi relevanţa exemplelor
oferite de strategii, metode şi tehnici didactice; utilitatea în raport cu
procesul de proiectare a activităţilor de învăţare şi evaluarea rezultatelor
învăţării; flexibile şi adaptabile diferitelor categorii de elevi; actualizate la
nivelul abordărilor şi metodelor moderne în educaţie).
Rezultatele procesului de consultare, după cum se observă în Tabelul 1, au
confirmat opiniile favorabile în general cu privire la noile programe şcolare,
pentru toate disciplinele în dezbatere. Ponderea celor care îşi exprimă o opinie
pozitivă în raport cu aspectele prezentate mai sus este de peste 80% în
cazul majorităţii disciplinelor.
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Tabelul 1 – Rezultatele procesului de consultare online
Disciplina

Număr respondenţi

Pondere opinii pozitive prin raportare
la nr. total respondenţi-%

Limba şi literatura română

3190

80,07 – 98,48

Limba modernă

249

77,96 – 97,78

Matematică

1967

70,75 – 98,69

Ştiinţe ale naturii

650

85,06 – 98,98

Istorie

542

79,06 – 98,78

Geografie

444

84,98 – 99,52

Educaţie civică

402

94,60 – 99,23

Religie

127

87,27 – 100

Educaţie fizică

186

87,35 – 99,39

Joc şi mişcare

371

87,77 – 97,52

Muzică şi mişcare

405

87,60 – 98,93

Arte vizuale şi abilităţi practice

420

92,13 – 99,74

O prezentare detaliată a rezultatelor procesului de consultare este disponibilă
la adresa:
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2015/Rezultate%20consultare
% 20programe%20scolare.pdf
6. Valorificarea procesului de consultare
Procesul de consultare a fost important, în primul rând, pentru a verifica dacă
suntem pe drumul cel bun. Deşi din componenţa fiecărui grup de lucru a făcut
parte şi un cadru didactic din învăţământul primar, procesul de validare a oferit
ocazia unei validări pe scală largă a proiectelor de programe şcolare, chiar de
către cei care le vor utiliza la clasă. În absenţa unui astfel de proces, riscul de
a avea un document valid din punct de vedere metodologic sau ştiinţific, dar
care nu ajunge să-şi îndeplinească rolul este foarte ridicat. Opiniile exprimate
de participanţii la consultare confirmă acest lucru.
De asemenea, procesul de consultare a condus la ameliorări ale tuturor
proiectelor de programe. Modificările realizate în urma procesului de consultare
au ţinut, în principal, de: reformularea unor competenţe specifice; completarea/
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eliminarea unor conţinuturi; noi sugestii metodologice şi/sau exemple de
activităţi de învăţare.
Datele rezultate în urma consultării au oferit şi oportunitatea de a identifica o
serie de aspecte problematice în abordarea unui domeniu de cunoaştere şi în
strategiile didactice bazate pe competenţe. Aceste rezultate pot constitui un
punct de reper în realizarea unor activităţi metodice şi în dezvoltarea unor
resurse de sprijin (de exemplu, ghiduri metodologice) care să răspundă nevoilor
cadrelor didactice de a reflecta critic asupra centrării reale pe competenţe.
Consultarea a demonstrat interesul actorilor educaţionali, arătând cât este
de necesară asigurarea transparenţei procesului de dezvoltare curriculară, de
la proiect la promovarea programelor şcolare ca document oficial. Dincolo de
legitimarea nivelului de dezvoltare conceptuală şi metodologică a programei,
acest proces oferă argumente clare pentru avantajele coordonării/ cooperării
actorilor educaţionali şi sociali în toate etapele procesului de elaborare, aplicare
şi evaluare a programelor şcolare.
Nu în ultimul rând, acest proces de consultare s-a dovedit foarte util pentru
etapa de promovare a programelor, după ce acestea au fost în mod oficial
aprobate.
Concluzii
Prezentarea sintetică a principalelor repere în procesul de dezvoltare curriculară
pentru învăţământul primar, clasele a III-a – a IV-a, evidenţiază complexitatea
demersului, consonantă cu varietatea perspectivelor actuale asupra învăţării
(Illeris, 2014). O constantă a acestui proces rămâne orientarea spre analiza
sistematică a provocărilor cu care se vor confrunta elevii în viaţa socială,
profesională şi personală şi a competenţelor necesare pentru a face faţă
acestora (Jonnaert, P. et al. 2010). Astfel, dezvoltarea de curriculum şi reflecţia
curriculară au o finalitate oferită de chiar beneficiarii primi ai sistemului
educaţional: elevii.
Cu toate că perioada de elaborare a programelor şcolare a fost scurtă,
activităţile care au precedat-o – aşa cum sunt cercetările menţionate – au
avut un important rol exploratoriu (conceptual şi metodologic), ceea ce a
facilitat procesul de construcţie curriculară.
Elaborarea unor noi programe şcolare este însoţită de aşteptări care vizează
producerea unor schimbări asupra învăţării elevilor şi asupra elevilor, reflectate
în rezultatele pe care aceştia le obţin. Cu toate acestea, programele şcolare
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nu antrenează astfel de consecinţe doar prin faptul că sunt noi documente
curriculare. Noile programe şcolare pot întemeia schimbări în măsura în care
sunt înţelese în litera şi în spiritul lor, aspect care trebuie să se reflecte în
practicile didactice aplicate în activitatea cu elevii – practici didactice care
satisfac şi susţin nevoile şi interesele elevilor, care valorizează parcursul de
învăţare din perspectiva elevului, pentru care acest demers este o experienţă
unică. Sunt, de asemenea, de menţionat şi alte consecinţe în plan educaţional,
pe care noile programe trebuie să le influenţeze major şi în absenţa cărora
schimbarea aşteptată nu se înfăpuieşte. Poate fi, de exemplu, menţionată
semnificaţia programelor şcolare de reper esenţial pentru un nou mod de a
concepe şi pune în practică evaluarea. Focalizarea pe competenţe a
programelor şcolare oferă oportunitatea de a trece de la interesul pentru
observarea a ceea ce fac elevii în anumite contexte tipice, la ceea ce ei
demonstrează că sunt capabili să facă în anumite condiţii (Mareschal, D. et
al., 2013). În viitorul apropiat vom putea observa în mod direct modul în care
acest proces a continuat şi în celelalte cicluri educaţionale (gimnaziu, liceu)
şi în ce măsură curriculumul românesc dovedeşte coerenţă, pertinenţă şi
fezabilitate, aplicabilitate şi relevanţă (Căpiţă, 2012), respectiv, criterii
fundamentale de evaluare a programelor şcolare.
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ASPECTE PSIHOLOGICE ALE RELAŢIEI DE MENTORAT
Prof. univ. dr. Elena Stănculescu*
Rezumat
Acest articol prezintă o temă care nu a mai fost abordată în literatura de
specialitate românească şi anume aspectele psihologice ale relaţiei de
mentorat. Chiar şi în literatura străină, specialiştii au explorat mai mult
activitatea de mentorat şi nu fundamentele psihologice ale relaţiei care se
construieşte în acest context. A fost subliniată în acest articol ideea că eficienţa
relaţiei de mentorat este influenţată, în primul rând, de aspecte care ţin de
personalitatea mentorului, cum ar fi: generativitatea, empatia, uşurinţa în
stabilirea de relaţii interpersonale, atitudinea pozitivă faţă de stagiar,
autoeficacitatea şi integritatea sau verticalitatea morală. Beneficiile relaţiei
de mentorat se regăsesc atât în cazul stagiarului, cât şi al mentorului, din
punct de vedere instrumental şi psihosocial. Am explorat nu doar beneficiile
relaţiei de mentorat, ci şi eventualele tipare contraproductive care pot să apară
în aceste condiţii. Având în vedere complexitatea rolului mentorului şi contribuţia
adusă la formarea profesională a celor aflaţi la începutul carierei didactice,
este nevoie de studii aprofundate ale aspectelor psihologice care eficientizează
relaţia dintre mentor şi stagiar.
Cuvinte-cheie: mentor, stagiar, beneficiile mentoratului, atitudine suportivă,
dezvoltare profesională.
Abstract
This article presents an issue that has not been addressed so far in Romanian
literature, namely the psychological issues within the mentoring relationship.
Even in foreign literature, experts have explored more mentoring as such and
less the psychological foundations of the relationship that builds in this context.
This article points out that the effectiveness of the mentoring relationship is
influenced primarily by the mentor’s personality characteristics, such as
generativity, empathy, easiness in establishing interpersonal relationships,
positive attitude toward mentee, self-efficacy and integrity or moral verticality.
Benefits of mentorship are found both in the case of the mentee and mentor,
in terms of instrumental and psychosocial effects. We explored not only the
benefits of the mentoring relationship but also any negative patterns that
may occur under these conditions. Given the complexity of the mentor’s role
* Departamentul pentru Formarea Profesorilor, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea din Bucureşti
elistapsy@yahoo.com
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and his/her contribution to the training of those in the early stages of the
teaching career, we need further studies of the psychological issues that
improves the relationship between mentor and mentee.
Keywords: mentor, mentee, mentoring benefits, supportive attitude,
professional development.
Introducere
Mentoratul, indiferent de domeniul în care se realizează, presupune un proces
complex, de creare a unei relaţii bazate pe încredere, reciprocitate, conexiune
emoţională. În acest context este favorizată transformarea identităţii profesionale
a stagiarului prin suportul, informaţiile practice şi modelul oferit de o persoană
cu înaltă expertiză. Mentorul trebuie să creadă în potenţialul stagiarului, iar acesta
din urmă să simtă că într-adevăr este aşa. Dezvoltarea profesională este mai
rapidă pe fondul unei relaţii autentice, creată de pasiunea, entuziasmul şi
implicarea profundă a mentorului în traseul de formare a viitorului profesor.
1. Delimitări conceptuale
În literatura de specialitate, activitatea de mentorat este definită ca
„interacţiunea dintre mentor şi stagiar, având ca scop împărtăşirea experienţei
profesionale” (Healy şi Welchert, 1990, p. 17). Mentorul este un model de
profesionalism, încurajând visele şi aspiraţiile profesorilor aflaţi la începutul
carierei, oferindu-le acestora oportunităţi de activare a propriilor resurse pentru
a fi performanţi în activitatea didactică. Este vorba, aşadar, despre relaţia
dintre un mentor (profesor cu experienţă care a dobândit competenţa de a-i
îndruma pe cei mai tineri) şi un profesor stagiar. În limba franceză este folosit
termenul protégé, iar în engleză cel de mentee (Ramirez, 2012). Echivalentul
în limba română ar fi protejat, respectiv ucenic. S-a optat pentru folosirea
noţiunii de stagiar. Întâlnim această titulatură în Metodologia privind constituirea
corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în
vederea ocupării unei funcţii didactice, aprobată prin ordinul ministrului
Educaţiei în anul 2011.
Aşa cum am menţionat, când vorbim despre mentorat, ne gândim la o relaţie
bazată pe încredere, nu doar la o activitate în care o persoană cu înaltă
expertiză din punct de vedere profesional îndrumă o altă persoană, aflată la
începutul carierei sale, stimulând procesul de adaptare la cerinţele de rol.
Mentorul urmăreşte identificarea şi actualizarea potenţialului stagiarului,
contribuind astfel la satisfacerea nevoii fireşti a acestuia de împlinire.
Conceptul de mentor de succes este asociat cu următoarele însuşiri, calităţi
sau abilităţi psihice: înaltă expertiză profesională, entuziasm, naturaleţe,
flexibilitate mentală, disponibilitate pentru comunicare, dorinţa de a împărtăşi
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celor mai tineri din propria experienţă sau generativitate, uşurinţă în
interacţiunea cu ceilalţi şi construirea unui climat de încredere, integritate,
răbdare, încurajarea şi atitudinea suportivă faţă de stagiar, capacitatea de a
empatiza şi, nu în ultimul rând, deschiderea pentru învăţarea permanentă.
Dacă am grupa aceste noţiuni în funcţie de mecanismele psihice predominant
implicate, am observa că este vorba de aspecte cognitive, socio-afective,
motivaţionale şi de personalitate. Cu alte cuvinte, competenţa de mentor
integrează factori intelectuali (flexibilitate mentală, autodidaxie şi învăţare
permanentă, expertiză profesională) şi nonintelectuali (abilităţi sociale, de
comunicare, trăsături de personalitate: generativitate sau atitudine suportivă,
capacitate de empatizare, integritate, entuziasm, naturaleţe – expresie a
autopercepţiei pozitive şi acceptării de sine).
De subliniat că aspectele cognitive, socio-afective şi morale sunt absolut
necesare pentru dezvoltarea competenţei de a mentoriza pe cei aflaţi la
începutul carierei lor. Mai mult decât atât, Johnson şi Campbell (2002) consideră
că „personalitatea şi nu factorii intelectuali reprezintă primul determinant al
succesului unui mentor” (Johnson şi Campbell, p. 138). Dorim să accentuăm
rolul aspectelor morale în crearea unei relaţii eficiente, mai precis importanţa
conduitei mentorului în raport cu principii etice şi deontologice. Deficitul la acest
nivel ridică serioase semne de întrebare legate de competenţa mentorului. Este
vorba despre verticalitate morală, integritate, onestitate şi consistenţă
comportamentală în diverse contexte, respectarea confidenţialităţii.
2. Modelul de rol al mentorului. De la abilităţi şi competenţe la
eficienţa în relaţia cu profesorul stagiar
Relaţia de mentorat, ca de altfel orice relaţie interumană, are nevoie să fie
construită şi optimizată permanent. Succesul activităţii de mentorat depinde
în mare măsură de capacitatea mentorului de a satisface numeroase cerinţe
de rol. Vom menţiona în continuare principalele aspecte ale acestor cerinţe
de rol sau mai simplu, ce anume face mentorul:
 Ascultă cu atenţie ceea ce îi comunică stagiarul, încercând să surprindă
mesajele implicite, nu doar pe cele explicite. Sunt importante aşadar
aspecte ale comunicării ectosemantice: tonul şi pauzele folosite, ritmul
vorbirii, postura, expresia facială, gesturile.
 Observă patternuri nu pentru a judeca, ci pentru a optimiza activitatea
didactică a stagiarului.
 Elaborează un plan de dezvoltare, formulând scopuri foarte clare care
trebuie atinse pe parcursul activităţii de mentorat.
 Caută alternative fezabile în ceea ce priveşte nelămuririle şi dilemele
stagiarului, formulează răspunsuri la obiect, lipsite de ambiguitate.
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 Oferă diferite perspective de abordare a situaţiilor educative analizate, dând
dovadă de flexibilitate mentală.
 Acceptă diversitatea modalităţilor de lucru şi chiar poziţii diferite ale
stagiarului. Prin urmare, va fi stimulat procesul de comunicare drept un
flux de argumente şi contraargumente menite să ducă în final la
interpretarea complexă a temei abordate şi la găsirea unui consens.
 Abordează situaţiile problematice cu care se confruntă stagiarul, scopul
fiind suportiv şi nu judicativ/critic.
 Formularea eventualelor feedback-uri negative trebuie realizată într-o manieră
constructivă. Stagiarul trebuie să afle cum şi cu ce ar putea să înlocuiască
demersurile care s-au dovedit a fi mai puţin eficiente. De evitat critica
distructivă, întrucât aceasta afectează încrederea în sine, autoeficacitatea
şi chiar motivaţia de a continua activitatea didactică.
 Mentorul trebuie să aibă o atitudine de acceptare, să-i confirme stagiarului
lucrurile bine făcute. Astfel de feedback-uri vor stimula sentimentul eficienţei
de rol, încrederii în forţele proprii, care la rândul lor se vor răsfrânge asupra
stării de bine psihic şi implicit asupra capacităţii de a gestiona factorii de
stres întâlniţi în mediul educaţional. Este cunoscut că rezistenţa la stres
depinde de felul în care individul percepe stresorii. Atunci când aceştia îi
dau impresia că depăşesc resursele pentru a le face faţă, impactul lor va
fi mult mai mare. Nu vor mai fi căutate soluţii, din cauza blocajului creat de
convingerea individului că este neputincios sau depăşit de situaţie. Pe
fondul stării de bine psihic, autoeficacităţii şi încrederii în sine, vor fi mai
mari şanse ca individul să caute soluţii şi să depăşească mai uşor
obstacolele cu care se confruntă. Prin urmare, subliniem acest aspect
foarte sensibil al relaţiei de mentorat – modul în care sunt transmise
aprecierile, încurajările şi feedback-urile negative.
 Este un bun motivator, ajutându-l pe stagiar să îşi activeze resursele pentru
a se adapta la cerinţele rolului de dascăl, făcând faţă şi inevitabilelor
obstacole care ar putea în anumite momente să pară insurmontabile. Altfel
spus, mentorul acţionează pentru a îmbunătăţi lucrurile, pentru a stimula
dezvoltarea personală a stagiarului.
 Facilitează înţelegerea de către profesorul stagiar a aspectelor formale şi
nonformale ale organizaţiei şcolare în care lucrează. Vor fi conştientizate
mai rapid regulile nescrise, implicite, care funcţionează în şcoala respectivă,
contribuindu-se astfel la adaptarea mai rapidă a stagiarului în acea instituţie.
 Respectă confidenţialitatea discuţiilor cu stagiarul, construind o relaţie bazată
pe încredere. Ar fi foarte derutant, chiar frustant pentru stagiar să descopere
că propriile nelinişti, temeri, dileme şi inevitabile stări de nesiguranţă,
împărtăşite mentorului, au fost comentate de acesta cu terţe persoane.
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 Menţine legătura cu stagiarul. În acest sens, Campbell şi Lom subliniază
că este de dorit ca săptămânal mentorul să comunice prin e-mail cu
stagiarul, acesta din urmă având sarcina de a răspunde la întrebări de
genul: În ultima săptămână ai descoperit că ştii (...). De asemenea ai
constatat că nu ştii (...) Cum crezi că poţi remedia/ rezolva ceea ce ai
observat că nu ştii? Care sunt nemulţumirile tale? Este foarte interesantă
modalitatea de comunicare propusă de cei doi specialişti americani, întrucât
din punct de vedere psihologic stagiarii simt că într-adevăr mentorii sunt
interesaţi de felul în care decurg lucrurile, punând accent nu doar pe
evidenţierea provocărilor sau dificultăţilor, ci pe cultivarea unei atitudini active,
de căutare de soluţii. Întâi propune stagiarul diverse variante, urmând ca în
continuare mentorul, în virtutea expertizei pe care o are, să ofere informaţii
practice avizate, stimulându-l pe stagiar să aplice şi să testeze el însuşi
aspecte deja testate şi probate de către mentor în cursul carierei sale.
Se subînţelege că îndeplinirea cerinţelor de rol menţionate anterior depinde
nu numai de abilităţile cognitive şi socio-afective ale mentorului, ci şi de aşanumitul savoir-fair sau de folosirea acestora pentru a iniţia, construi şi menţine
o relaţie, care are ca scop creşterea personală sau dezvoltarea identităţii
profesionale a stagiarului – cel care va fi răspunzător de formarea a sute de
viitori adulţi de-a lungul carierei sale. Cu alte cuvinte, un mentor competent
face posibilă trecerea de la a şti ce să faci la a şti cum să faci şi de ce să faci.
3. Beneficiile relaţiei de mentorat
3.1 Beneficiile stagiarului
Prezenţa unui mentor preîntâmpină testările de tipul „încercare şi eroare” din
partea stagiarului, întrucât acesta are ocazia să pună întrebări ori de cât ori
apar nelămuriri, confuzii sau dificultăţi legate de metodele şi strategiile de
predare sau evaluare, armonizarea cerinţelor programei şcolare cu lucrul
propriu-zis la clasă. De asemenea, provocări pot să apară şi în comunicarea
cu elevii dificili, cu comportament opoziţional, deficit de atenţie, demotivaţi
sau chiar în relaţiile cu părinţii elevilor. Stagiarul are o marjă de siguranţă mai
mare atunci când se confruntă cu astfel de situaţii, dacă mentorul discută cu
el orice problemă pe care o are, dar nu pentru a-i oferi „reţete” – care, de fapt,
nici nu ar avea cum să funcţioneze cu orice elev, în orice clasă, cu orice
părinte. Stagiarul are exemple de bune practici, pe care le analizează împreună
cu mentorul, le integrează şi interiorizează, creând el însuşi alternativa cea
mai viabilă în funcţie de context. Pentru ca să se întâmple astfel, este nevoie
nu numai de discuţiile cu mentorul, ci şi de multă spontaneitate şi ingeniozitate,
dublate de încrederea că eforturile depuse, iniţiativele şi demersurile folosite
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sunt menite să eficientizeze actul didactic şi progresul fiecărui elev. Este
cunoscut că în literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia că o relaţie de
colaborare eficientă între mentor şi stagiar duce la creşterea performanţelor
obţinute de acesta din urmă (Ortiz-Walters, 2009).
Un alt beneficiu al activităţii de mentorat rezidă în faptul că stagiarul va putea
să avanseze mai rapid în carieră. Interacţiunea cu mentorul, transferul de
bune practici, modelul de rol, suportul şi ghidarea oferite îşi pun amprenta
asupra procesului complex de conturare a identităţii profesionale a stagiarului.
Acest lucru va contribui la gestionarea eventualelor conflicte de rol familial şi
profesional, datorită faptului că stagiarul depăşeşte mai uşor provocările cu
care se confruntă, pentru că discută în întâlnirile cu mentorul despre nelămuririle
şi întrebările fără răspuns legate evident de activitatea didactică. Prin urmare,
stresul profesional este diminuat şi implicit „coliziunea” dintre rolul familial
(cu solicitările sau cerinţele specifice, a căror îndeplinire presupun timp, resurse
şi disponibilitate) şi cel profesional nu mai are o intensitate foarte mare. Se
poate spune că discuţiile şi informaţiile avizate ale mentorului sunt o supapă
de siguranţă pentru stagiar. Este cunoscută relaţia dintre stresul profesional
perceput, satisfacţia muncii şi starea de bine psihic în cazul practicienilor în
educaţie (Stănculescu, 2015). Acest aspect este valabil nu numai în mediul
educaţional, ci în orice organizaţie profesională.
Relaţia de mentorat contribuie de asemenea la dezvoltarea personală, nu
doar profesională, a stagiarului. Este vorba despre beneficii care se răsfrâng
asupra nucleului identităţii şi anume autopercepţia pozitivă, autoeficacitate,
stima de sine, precum şi la nivelul satisfacţiei şi ale stării de bine psihic,
nevoii de autoactualizare şi depăşire de sine. Într-un studiu realizat pe profesori
stagiari (Van der Weijden et al., 2015), au fost analizate diferenţele dintre cei
care beneficiaseră de o perioadă de mentorat şi cei care nu avuseseră o
astfel de ocazie. Rezultatele au evidenţiat diferenţe semnificative între aceştia,
în sensul că cei mentorizaţi au fost mai motivaţi, au obţinut performanţe mai
bune şi au avut o percepţie mai favorabilă asupra mediului în care lucrau.
3.2 Beneficiile mentorului
Poate la prima vedere există tentaţia de a crede că numai stagiarul este cel
care beneficiază de implicarea în activitatea de mentorat. Realitatea a
demonstrat că şi pentru mentor, interacţiunea cu stagiarul reprezintă un bun
prilej de exersare a propriilor abilităţi şi de îmbogăţire a repertoriului de bune
practici, de stimulare a creativităţii. De asemenea, satisfacţia profesională
creşte, întrucât expertiza sa este valorificată nu numai în lucrul cu elevii, ci şi
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în poziţia sa de deschizător de drum, influenţând pozitiv evoluţia colegului
foarte tânăr, aflat la începutul carierei didactice.
Generativitatea constă în disponibilitatea de a împărtăşi celor mai tineri din
propria experienţă şi în investirea propriilor resurse pentru a contribui efectiv
la procesul de creştere personală a acestora. Specialiştii au probat empiric
ideea că oamenii generativi au niveluri mai ridicate ale satisfacţiei de viaţă şi
stării de bine psihic (Seligman, 2013). Sunt foarte entuziaşti în a-i ajuta pe
ceilalţi şi se încarcă pozitiv atunci când simt că pot fi de folos altora. Subliniem
că un mentor de succes este cel care are nu numai o înaltă expertiză
profesională, ci şi calităţi profund umane: altruism, empatie şi preocuparea
faţă de nevoile ceilalţi.
Interacţiunea cu stagiarul poate aduce şi beneficiul procesului de rejuvenare
a propriei cariere. Pe de o parte, este vorba despre fenomenul de contagiune
afectivă (transmiterea implicită a entuziasmului şi elanului tinereţii), iar pe de
altă parte, despre conectarea mentorului la inovaţiile sau rezultatele de ultimă
oră din domeniul său de expertiză. Cu alte cuvinte, deschiderea faţă de nou
este dublată de activitatea propriu-zisă de informare. O astfel de atitudine
este reflexul flexibilităţii mentale – opusul rigidităţii şi conservatorismului, care
evident n-au ce căuta în niciun demers de formare.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat un alt beneficiu şi anume recunoaşterea
la nivel instituţional a competenţei mentorului de a stimula dezvoltarea
profesională a stagiarului. Eficienţa activităţii şi relaţiei de mentorat îşi va pune
amprenta nu numai asupra identităţii profesorului stagiar, dar şi asupra
generaţiilor de elevi care vor fi formaţi de acesta de-a lungul întregii sale cariere.
4. Capcanele relaţiei de mentorat sau tiparele contraproductive care
o pot submina
4.1. Tipare contraproductive ale mentorului
1. Supradimensionarea rolului său, pornind de la credinţa că numai
el poate să-l ajute pe profesorul stagiar
Este de dorit ca mentorul să fie conştient de faptul că nu trebuie să creeze o
relaţie în care stagiarul devine dependent de ajutorul său. Cu alte cuvinte,
stagiarul poate şi chiar are nevoie uneori să găsească el însuşi calea cea mai
bună de a aborda o situaţie provocatoare, dificilă. Numai astfel îşi va dezvolta
autoeficacitatea profesională şi autonomia în luarea deciziilor. Prin urmare,
este firesc ca mentorul să sprijine acest proces şi să nu interpreteze greşit
astfel de situaţii, simţindu-se respins când nu-i sunt urmate sugestiile sau

32

ABORDĂRI TEORETICE

inutil, întrucât consideră că îi este declinată temporar asistenţa. Tot o capcană
poate fi şi dorinţa mentorului de a-l face pe stagiar să adopte exact aceleaşi
metode, strategii, să-şi formeze un stil didactic asemănător. Metaforic vorbind,
un fel de clonare profesională. De subliniat că mentorul are rolul de a susţine
procesul complex de afirmare a stagiarului, punând în lumină calităţile acestuia
şi contribuind la dezvoltarea competenţei didactice.
2. Stagiarul are nevoie de mentor şi nu invers
O astfel de credinţă este păgubitoare, reflectând o viziune îngustă, egocentrată.
Este o adevărată capcană să gândeşti în termenii cost-beneficiu, în condiţiile
în care a mentoriza înseamnă să ai disponibilitatea de a împărtăşi celor mai
tineri din experienţa ta, îmbogăţindu-te astfel pe tine însuţi. Cu alte cuvinte,
beneficiul este de ambele părţi. Un mentor competent nu se raportează la
stagiarul său din această perspectivă pragmatică, ci rezonează faţă de nevoile
acestuia, ghidându-i paşii la începutul carierei didactice, contribuind la
conturarea unei identităţi profesionale structurate pe un fundament securizant.
Acesta din urmă se construieşte în virtutea transferului de bune practici de la
mentor la stagiar şi nu pornind de la premisa falsă că doar stagiarul are ceva
de câştigat.
3. Mentorul are credinţa că el ştie foarte bine totul, aşteptând
aprecieri, complimente din partea stagiarului
Dorinţa de a fi gratificat şi apreciat de ceilalţi este ceva natural. Ea este
descrisă de Maslow în piramida nevoilor. Dar poate deveni o capcană
periculoasă atunci când mentorul consideră că are răspuns la orice întrebare,
aşteptând să fie lăudat de stagiar. Poate fi o reflexie a unei vulnerabilităţi a
propriei imagini de sine, nevoia de a-i fi confirmată valoarea de cei cu care
interacţionează. O persoană matură este conştientă de propriile calităţi şi
defecte, are o atitudine de acceptare de sine, nefind necesare feedback-urile
pozitive ale celorlalţi pentru a crede în propria valoare sau mai simplu, pentru
a avea încredere în sine. Prin urmare, trebuie evitate extreme de tipul: ştiu
totul, merit laude şi complimente din partea stagiarului; dacă nu ştiu să răspund
la o întrebare, mă voi face de ruşine în faţa stagiarului.
De menţionat că în cazul în care mentorul nu are răspunsul imediat pentru o
situaţie problematică, este de dorit să aibă o reacţie naturală şi nu să schimbe
subiectul sau să se autoculpabilizeze. Poate spune că până la viitoarea întâlnire
se va documenta, va discuta cu colegii săi care au o înaltă expertiză în
domeniu, pentru a găsi soluţia cea mai bună. Mai bine un comportament
autentic, decât încercarea de a se ascunde în spatele unei măşti.
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4. Performanţele stagiarului se datorează exclusiv mentorului
Este de la sine înţeles că evoluţia profesională a stagiarului este rezultatul
influenţei conjugate a factorilor intraindividuali (cognitivi, afectivi, motivaţionali
şi de personalitate) şi nu numai ai celor externi, care includ competenţa şi
măiestria mentorului de a împărtăşi din experienţa sa. Tendinţa mentorului de
a-şi atribui succesul obţinut de profesorii debutanţi, iar eventualele stagnări
sau insuccese stagiarului reprezintă o tendinţă de conservare a imaginii de
sine pozitive şi a propriei eficacităţi profesionale. În loc să se glorifice pe sine,
mai bine ar celebra succesul obţinut de stagiar, încurajându-l să continue pe
acest drum al creşterii profesionale.
5. „Îi voi comunica directorului cum te descurci”
O astfel de reacţie este descurajantă, provoacă distanţarea stagiarului şi
diminuarea încrederii, putând fi interpretată ca o ameninţare. Mentorului trebuie
să-i fie foarte clar că rolul său nu este de a judeca prestaţia stagiarului şi de
a-l ţine la curent pe directorul instituţiei cu progresul sau regresul înregistrat,
ci de a împărtăşi din experienţa sa, punându-şi amprenta asupra dezvoltării
profesionale a stagiarului. Este cunoscut faptul că evaluarea presupune o
relaţie ierarhică, mentoratul fiind o relaţie de colegialitate între profesorii cu
înaltă expertiză şi debutanţi. Mentorul trebuie să încurajeze şi să susţină
creşterea profesională a stagiarului său, respectând în acelaşi timp ideea de
confidenţialitate. Fără aceasta din urmă nu se poate construi o relaţie bazată
pe încredere.
6. Tendinţa de a acţiona în locul stagiarului
Este cunoscut faptul că o astfel de tendinţă este de fapt o reflexie a atitudinii
hiperprotectoare, dar şi a lipsei de încredere în capacitatea stagiarului de a
duce la bun sfârşit ceea ce-şi propune, fără un ajutor substanţial din partea
mentorului. Probabil că este mai simplu sau mai comod să acţionezi în locul
cuiva decât să găseşti cele mai ingenioase căi de a-l stimula să acţioneze pe
cont propriu. Chiar dacă nu va reuşi din prima încercare să aibă un succes
total, sunt meritorii încercarea şi efortul depus. Acţionând în locul stagiarului,
mentorul, deşi crede că are cele mai bune intenţii, îi va submina fără să-şi
dea seama încrederea în forţele proprii, construindu-se o relaţie dezechilibrată,
de dependenţă. Aşadar, atenţie la aşa-zisele cele mai bune intenţii.
4.2 Tipare contraproductive ale stagiarului
1. Nu am nevoie de niciun ajutor, întrucât am făcut suficientă practică
în formarea mea iniţială
În faţa unei astfel de opinii, mentorul trebuie să sublinieze cu foarte multă
francheţe că oricărei formări iniţiale îi urmează formarea continuă. Practic,
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este riscant să crezi că formarea ta s-a încheiat odată cu terminarea facultăţii.
Ar însemna să te autocondamni la stagnare, interzicându-ţi să înveţi din
experienţa altora (prin implicarea în activitatea de mentorat sau prin
comunicarea cu cei care au o vechime considerabilă în învăţământ). Nu ar
mai avea substanţă conceptele de longlife learning şi wide learning.
Stagiarul trebuie să conştientizeze că este în avantajul său să afle informaţii
care au fost testate de nenumărate ori de cei cu experienţă. Este adevărat că
tinerii absolvenţi sunt la curent cu teoriile clasice, dar şi cu ceea ce este mai
nou în domeniu, însă practicienii cu vechime în educaţie îi pot familiariza cu
excepţiile de la regulile sau teoriile învăţate în facultate. Ei au avantajul unui
set impresionant de know how pe care şi l-au creat an de an în vastul laborator
social din clasă.
Ar mai putea fi o explicaţie pentru această credinţă şi anume teama de a nu
fi judecat ca fiind un nepriceput sau un incompetent. În termeni psihologici
este vorba despre teama de inadecvare, care se naşte fie dinr-o nesiguranţă
de sine, fie dintr-o tendinţă spre perfecţionism. Trebuie să insistăm asupra
importanţei unei bune cunoaşteri de sine, dublată de încrederea în forţele
proprii şi de aşteptări realiste. Exigenţele prea mari accentuează distanţa
dintre eu-l actual şi eu-l ideal, ducând în cele din urmă la dezamăgire şi
nemulţumire de sine, precum şi la diminuarea iniţiativei de angajare în lungul
drum al creşterii profesionale.
2. Nu ştiu nimic, sunt depăşit de situaţie
Stagiarul trebuie să fie de acord că există un număr impresionant de detalii
ale predării care n-au fost învăţate în facultate. Nici nu este posibil ca în
cadrul cursurilor să fie surprinsă în totalitate realitatea atât de complexă a
procesului de instruire. Sunt studiate aspecte teoretice şi practice, fără
pretenţia de exhaustivitate. Fără îndoială că profesorii debutanţi au avantajul
cunoaşterii celor mai noi abordări şi cercetări din domeniul ştiinţelor educaţiei.
Prin urmare, impresia că nu ştiu nimic este neîntemeiată. Nu trebuie să se
îngrijoreze sau, mai precis, nu trebuie să lase ca dificultăţile inerente oricărui
început să se transforme într-un sentiment de neputinţă. Este foarte oportun
să ceară ajutorul mentorului sau altor colegi cu experienţă, care s-au confruntat
cu siguranţă şi ei la începutul carierei lor cu diverse provocări.
De asemenea, trebuie să ţinem cont că senzaţia stagiarului că nu ştie nimic
poate fi determinată şi de discrepanţa dintre realitatea imaginată a ceea ce
înseamnă activitatea la clasă şi realitatea concretă. Această diferenţă sau,
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mai bine zis, distanţă ar putea crea deziluzii, sentimentul de copleşire şi
chiar decizia de a părăsi sistemul de învăţământ. Prezenţa unui mentor
competent, capabil să rezoneze cu astfel de trăiri şi reacţii, este menită să
preîntâmpine diminuarea încrederii în forţele proprii sau renunţarea la meseria
de dascăl.
3. Sunt singurul care se confruntă cu astfel de probleme
Acest tipar contraproductiv este alimentat de tendinţa inconştientă de a intra
în rolul de victimă – toate mi se întâmplă numai mie, orice aş face, tot nu sunt
în stare să reuşesc. Stagiarul trebuie să conştientizeze că nu îl ajută cu
nimic să-şi spună în mod repetat că are probleme. Nu înseamnă că este de
dorit ca el să nege că se confruntă cu probleme, ci să aibă o atitudine activă,
nu defensivă, în faţa problemelor. Cu alte cuvinte, este vorba despre diferenţa
consistentă dintre decizia de a merge mai departe sau de a te da bătut în faţa
obstacolelor.
Evoluţia profesională are meandrele ei, ascensiuni şi, în mod inevitabil, situaţii
de stagnare sau chiar declin. Important este să cauţi soluţii în faţa provocărilor,
nu să te autocompătimeşti pentru diferenţa dintre aspiraţii şi prestaţii, dintre a
dori şi a realiza. Ca să se convingă că acest tipar este o idee preconcepută,
care are numai efecte negative, dezangajante, stagiarul ar putea să stea de
vorbă cu colegii mai în vârstă despre cum a fost primul lor an de învăţământ.
Din astfel de discuţii va descoperi nu numai că nu este singurul care se
confruntă cu dificultăţi la începutul carierei, ci va învăţa o lecţie foarte importantă:
întotdeauna există o soluţie, doar dacă există convingerea că trebuie să încerci
şi să lupţi ca să o găseşti. Este mult mai simplu să te autovictimizezi, dar
este meritoriu efortul pentru a depăşi ceea ce pare la prima vedere un obstacol
– extern sau intern – de netrecut.
Consideraţii finale
În concluzie, este de dorit ca specialiştii în educaţie să acorde importanţa
cuvenită activităţii de mentorat, întrucât calitatea acesteia îşi pune amprenta
asupra noii generaţii de profesori. Este foarte reconfortant şi securizant pentru
cei aflaţi la începutul carierei să ştie că ori de câte ori au o dilemă, întrebări
fără răspuns, temeri sau confuzii, vor putea primi suportul necesar din partea
unei persoane cu o înaltă expertiză profesională. O relaţie de mentorat de
succes îi va oferi stagiarului încrederea şi entuziasmul de a lucra cu elevii, iar
mentorului motivaţia şi plăcerea de a mentoriza alţi profesori aflaţi la debut în
cariera didactică.
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ENSEIGNER L’INTERROGATION:
DE LA LEÇON DE GRAMMAIRE À LA LEÇON DE
SAVOIR-ÊTRE
Conf. univ. dr. Simona-Aida Manolache*
Resumé
Bien que la plupart des enseignants roumains de français se rendent
parfaitement compte du riche éventail de fonctions de l’interrogation dans la
vie de tous les jours (faciliter la communication, stimuler la réflexion sur soi
et sur les autres, encourager la créativité et la recherche, etc.), ils se limitent
assez souvent à faire apprendre à leurs élèves comment formuler correctement
les questions du point de vue grammatical, sans mettre celles-ci à profit, par
des pratiques quotidiennes, afin de développer les compétences générales
individuelles des jeunes. Nous avons l’intention de présenter quelques
exemples de stratégies et d’activités «interrogatives» qui, proposées assez
fréquemment dans la classe de français langue étrangère, pourraient contribuer
à l’épanouissement des élèves roumains.
Mots-clés: interrogation, action, savoir-apprendre, savoir-être.
Rezumat
Deşi majoritatea profesorilor români de limbă franceză cunosc foarte bine
multiplele funcţii ale interogaţiei în viaţa de zi cu zi (facilitarea comunicării,
stimularea reflecţiei asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi, încurajarea
creativităţii şi a cercetării etc.), ei se limitează frecvent la a-i învăţa pe elevi
cum să formuleze corect întrebările din punct de vedere gramatical, fără să
profite de ele pentru a dezvolta, prin practici cotidiene, competenţele generale
individuale ale tinerilor. Avem intenţia să prezentăm câteva exemple de strategii
şi activităţi bazate pe interogaţie, care, propuse suficient de des la ora de
limbă franceză ca limbă străină, ar putea contribui la dezvoltarea plenară a
elevilor români.
Cuvinte-cheie: interogaţie, acţiune, capacitatea de a învăţa, competenţa
existenţială.
Introduction
Regarder la télé en Roumanie devient une activité de plus en plus éprouvante.
De la stupeur, de la gêne, de l’irritation, de l’angoisse, du désespoir, voilà les
sensations et les sentiments qu’on éprouve si l’on a la mauvaise idée de
* Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România
simona@usv.ro
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passer d’une chaîne à l’autre à la recherche d’une émission captivante,
enrichissante. Le malaise est provoqué moins par les thèmesdes journaux,
des reportages, des documentaires ou des débats sur lesquels on tombe en
zappant, que par la qualité des échanges verbaux entre les journalistes, leurs
invités (il s’agit le plus souvent depersonnes qui jouissent d’une certaine
célébrité – deshommes et des femmes politiques, des chanteurs/chanteuses,
des acteurs/actrices et, surtout, des gens de presse) et/ou des anonymes,
interviewés/enquêtés dans divers contextes économiques, sociaux ou
culturels. Beaucoup d’intellectuels ont remarqué la dégradation du dialogue
dans l’espace public roumain, cependant la situation n’a pas l’air de s’améliorer
ces dernières années, bien au contraire. Le discernement, la raison, le respect
mutuel, l’écoute active, les propos pertinents et honnêtes, l’élégance de la
clarténe font plus surface devant la confusion, la vulgarité, l’ignorance
agressivedes monologues superposés. L’un des aspects frappants dans les
émissions de télévisionen roumain est la manière dont on formule les questions
et les réponses. De nombreuses questions posées par les journalistes sont
soit absurdes («Comment est-ce qu’on aurait pu prévenir le tremblement de
terre au Népal?»), soit inutiles par la récurrence de la structure et de
l’information attendue («Comment les Roumains ont-ils fêté le 1er Mai cette
année?»; on fournit tous les ansle même résumé, avec de petites variations:«Ils
sont allés au bord de la mer ou à la montagne et ils ont mangé des «mici», le
plat spécifique pour cette fête.»). Dans trop de situations il n’y a pas de
connexion logique entre la question et la réponse. Mais ce qui étonne le plus,
c’est le nombre impressionnant de gens qui n’osent pas avouer leurs lacunes,
par un sincère «Je ne sais pas», en imaginant parfois, pour des interrogations
des plus simples, des réponses tout à fait ahurissantes. (Question: «Comment
s’appelle notre planète?» Réponse: «Mars.») Si l’on n’a pas la force de renoncer
complètement à la télé, il est possible qu’on déprime face à des manifestations
verbales qui ne témoignent pas seulement du dérapage du journalisme, mais
de l’involution apparente de toute une société. On se dit vainement que
l’ignorance a toujours existé, qu’elle est relative, on l’accepte difficilement à
l’époque de la communication sous toutes les formes et par tous les moyens.
Vu le caractère multifactoriel de l’éducation, il semble impossible de mesurer
l’influence du système roumain d’enseignement sur la culture de masse,
telle qu’elle se reflète dans les différents enregistrements diffusés par les
chaînes de télévision. Et pourtant, si l’on travaille comme enseignant de langues
et que l’on soit confronté quotidiennement à des discours télévisés qui défient
le bon sens et qui, de plus, se constituent en modèles pour des milliers de
gens, on se pose sérieusement le problème de l’échec de ce système. En
voyant tant de personnes incapables de participer à un dialogue cohérent, de
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saisir dans ce but le sens des interrogations auxquelles elles doivent répondre,
un professeur de langue (maternelle ou étrangère) échappe difficilement au
sentiment de culpabilité et se remet en question, tout en réfléchissant au rôle
de la question dans le système dont il fait partie.
1. L’interrogation dans les programmes scolaires de français langue
étrangère
Dans les programmes scolaires pour le français, l’enseignement de
l’interrogation est explicitement prévu, sous maintes formes, dès la première
année d’étude jusqu’à la dernière. Au début, les élèves sont censés construire
des phrases pour demander des renseignements, en utilisant les adverbes
où et comment. Ils s’habituent également à répondre aux questions par des
affirmations ou des négations simples. Au fur et mesure qu’ils avancent dans
leur apprentissage, les interrogations à formuler deviennent de plus en plus
complexes, avec des pronoms et des adverbes de plus en plus variés,
exprimant différents actes de langage (demander des informations, inviter,
solliciter des éclaircissements, requérir, proposer, suggérer, solliciter une
opinion, demander des explications). Le programme de la troisième classe
prévoit déjà l’élaboration de mini-dialogues, mais les genres de textes qui
exigent le maniement de la phrase interrogative se diversifient, de sorte qu’la
fin du lycée les élèves doivent comprendre et produire des textes dialogiques,
des questionnaires, des enquêtes, des interviews, ils doivent aussi être à
même d’interagir avec les autres dans le cadre des débats des plus divers.
Les auteurs de programmes indiquent comme supports des documents
authentiques imprimés (textes littéraires, articles de presse) ou audio-visuels
(émissions de radio, vidéos, extraits de films). Pour s’approprier l’interrogation,
l’élève trouve dans les manuels des exercices et des activités variés (exercices
lacunaires, puzzle, d’appariement, questionnaires à choix multiples ou à
réponses ouvertes courtes/longues, jeux de rôles etc.). En d’autres mots,
l’apprentissage des formes linguistiques de l’interrogation se fait
progressivement, niveau par niveau (de A1 jusqu’à B2), en insistant sur les
particularités du français. Les programmes et les manuels scolaires mettent
bien en évidence cette progression.
2. L’interrogation dans la classe de français langue étrangère
Réduire l’enseignement de l’interrogation à faire apprendre aux élèves roumains
les structures linguistiques françaises qui correspondent à chaque type
d’interrogation (totale ou partielle) ou à chaque acte de langage signifierait
obnubiler le fait que toute interrogation est une forme d’action, qui modifie
aussi bien l’interrogateur que l’interrogé. En 1981, Leo Apostel observait:
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«Quand nous demandons ce qui nous permet d’interroger autrui et nousmêmes, nous nous rendons compte que cette action consiste en une
organisation de nos croyances et de nos préférences, un savoir du non-savoir,
une décision sur ce qui est indécidé, qui vise dans certaines directions à se
compléter. Nous pouvons poser des questions parce que cette organisation
d’un certain passé en vue d’un certain avenir est elle-même un facteur
déterminant le passage d’un état du savoir et du vouloir à un autre état du
savoir et du vouloir.
S’il en est ainsi, le problème du devenir que rencontre Zenon d’Élée se retrouve
dans le problème de la question, dont le paradoxe, relevé par Platon, est le
même que celui indiqué par Zenon. Pour demander il faut à la fois savoir et
ignorer: le pur savoir et la pure ignorance n’interrogent pas, comme le mobile
assis dans son lieu initial ou final ne se meut pas. Comprendre la logique de
l’interrogation signifie donc développer un modèle du devenir intellectuel.»
(Apostel, 1981, p. 29)
En classe de langue, l’interrogation est plus qu’une forme linguistique, c’est
une vraie stratégie, qui contribue de manière déterminante à la construction
des interactions et, par conséquent, à l’évolution des élèves, au développement
de leurs comportements. L’enseignement du français (comme d’autres
disciplines) est fondé sur un contrat didactique entre le professeur et
l’apprenant, chacun remplissant un rôle bien déterminé et respectant des
règles instituées depuis longtemps ou négociées. Dans la didactique actuelle,
on insiste sur la qualité de médiateur, de guide de l’enseignant. Celui-ci facilite
la transmission des savoirs, par des pratiques de transmission langagières
et interactionnelles, en étant particulièrement attentif à la formation des
compétences générales individuelles (savoirs, savoir-faire, savoir-apprendre,
savoir-être) et linguistiques (y compris sociolinguistiques et pragmatiques)
de ses élèves. L’apprentissage d’une langue en milieu scolaire n’est pas
identique à celui qui s’accomplit dans un milieu naturel. Les interrogations,
par exemple, portent beaucoup plus fréquemment que dans la vie quotidienne
sur des aspects linguistiques, en comprenant un nombre plus grand de termes
de métalangage que les discours ordinaires. Le problème n’est pas là, il est
bien normal qu’il y ait des différences entre les interactions de la salle de
classe et celles de la vie courante. Mais ce que nous avons constaté en
assistant à de nombreuses classes de français, c’est que les élèves ne
questionnent presque jamais leurs enseignants (sauf les cas, assez peu
fréquents, où ils ont besoin d’éclaircissements concernant l’organisation du
travail). En plus, quand leurs réponses aux questions des enseignants sont
moins prédictibles, ceux-ci n’en profitent pas afin de lancer de nouvelles pistes
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de réflexion. Quant aux interrogations liées au thème de la leçon adressées
spontanément aux camarades de classe, cela n’existe presque pas. Or c’est
une grande perte, parce que «La coopération des enfants entre eux présente
à cet égard une importance aussi grande que l’action des adultes. Du point
de vue intellectuel, c’est elle qui est le plus apte à favoriser l’échange réel de
la pensée et de la discussion, c’est-à-dire toutes les conduites susceptibles
d’éduquer l’esprit critique, l’objectivité et la réflexion discursive. Du point de
vue moral, elle aboutit un exercice réel des principes de la conduite, et non
pas seulement à une soumission extérieure. Autrement dit, la vie sociale,
pénétrant en classe par la collaboration effective des élèves et la discipline
autonome du groupe, implique l’idéal même d’activité que nous avons
précédemment décrit comme caractéristique de l’école nouvelle: elle est la
morale en action, comme le travail «actif» est l’intelligence en acte. Bien
plus, la coopération conduit à un ensemble de valeurs spéciales telles que
celles de la justice fondée sur l’égalité et que celles de la solidarité
«organique». (Piaget, 1969, p. 244) Leo Apostel précise lui-aussi que «les
conditions de réussite d’un dialogue interrogatif sont, pour une grande partie,
des conditions de réussite d’une coopération.» (Apostel, 1981, p. 36)
Solomon Marcus a maintes fois insisté sur l’importance de la question pour
le processus de formation de l’individu, en affirmant, par exemple, qu’elle est
la forme élémentaire de la créativité, que c’est avec la question que commence
tout acte d’intelligence (Marcus, 2007, p. 289). Savoir formuler des
interrogations exige un entraînement constant, qui peut se faire pendant la
classe de français, même sous la forme d’exercices de morphosyntaxe. Les
apprenants hésitent à poser des questions parce qu’ils ont peur de la réaction
(ironique, punitive, agressive) de l’enseignant, ou parce qu’ils veulent préserver
leur face (une interrogation inhabile pourrait dévoiler leur ignorance), ou parce
que le sujet qui les rend curieux s’avère trop troublant. C’est grâce à un travail
constant que le professeur peut réussir à vaincre la timidité de ses élèves, en
leur montrant, de manière plus ou moins explicite, les vertus de l’interrogation.
Par exemple, d’habitude, le professeur entre dans la salle de classe, salue,
ensuite formule la question «Comment-allez-vous?». Les élèves répondent,
mais il n’arrive pas souvent qu’ils posent la question à leur tour au professeur.
Dès le début de la classe, on suggère ainsi que c’est l’enseignant qui interroge,
ce qui n’est pas nécessairement mobilisateur pour les élèves. Leur dire que
c’est très poli de répéter la question et d’attendre la réponse de la part de
l’adulte, voilà un petit pas avec des conséquences significatives sur la relation
de partenariat entre l’apprenant et son maître. Les réponses fournies par les
élèves aux questions qui, quand, où,comment, pourquoisont essentielles pour
l’interprétation de tout texte. Mais il est encore plus utile d’attirer leur attention
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en leur demandant de formuler eux-mêmes les questions sur le texte, le
professeur étant celui qui devrait y répondre. De temps en temps, l’enseignant
pourrait proposer un questionnement, suivi par une autre interrogation, du
type: «Qu’est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce que je vous ai posé ces
questions?» Ainsi, les élèves sont invités à réfléchir aux objectifs de leurs
efforts. Interroger signifie agir sur autrui, mais, tout d’abord, agir sur soi-même.
Certains portfolios de langues sont construits à partir d’interrogations qui
permettent aux élèves de décrire leurs expériences linguistiques et de
s’autoévaluer, en devenant plus autonomes dans leur apprentissage.
En d’autres mots, il faut que les enseignants encouragent leurs élèves, par
un entraînement quotidien, à formuler des interrogations, adressées soit aux
enseignants, soit à leurs camarades, sur:
 les savoirs; afin de mieux comprendre les contenus, les élèves doivent
poser des questions sur les sens des mots et des documents authentiques,
sur les règles de grammaire, sur les registres de langue, sur les références
culturelles etc. (Exemples: Qui a écrit ce texte? Quel est le narrateur?
«Flic» est un mot familier? Que signifie «à toute allure»? Diam’s, c’est
qui?); une place privilégiée sera occupée par les questions portant sur les
valeurs à partager (Exemple: Vous nous avez demandé de préciser notre
opinion sur la condamnation à mort: mais vous, qu’est-ce que vous en
pensez?);
 les savoir-faire (Exemple: Comment fait-on la bise en Suisse?);
 les savoir-apprendre; en répétant de telles questions, les élèves s’approprient
plus facilement les diverses stratégies d’apprentissage (Exemples: Estce que je peux utiliser le dictionnaire/le portable? Dois-je copier tout
l’exercice, y compris la consigne? Combien de fois faut-il écouter
l’enregistrement? Où est-ce que je peux trouver les réponses à ces
questions? Est-ce que nous avons le droit de travailler en équipe? Pour le
devoir à la maison, puis-je demander l’aide de mes parents?);
 l’évaluation; comprendre les règles de l’évaluation et se familiariser avec
l’autoévaluation, cela fait partie, en fait, du savoir-apprendre; l’enseignant
contribue au développement de l’autonomie de l’apprenant s’il incite celuici à s’intéresser aux critères d’évaluation (Exemples: Pourquoi ma
troisième réponse a-t-elle été mauvaise? Si j’avais écrit «prêter» au lieu
d’«emprunter», cela aurait été correct? Qu’est-ce que je devrais encore
répéter? Comment avez-vous noté la rédaction?);
 le partenariat avec l’enseignant; pour créer un climat de collaboration réelle
entre l’enseignant et l’apprenant, celui-ci doit être stimulé à demander
des éclaircissements, à exprimer ses doutes, sa satisfaction ou son
mécontentement, à s’informer sur les conditions de travail, à proposer
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des activités, à négocier etc. (Exemples: Je n’ai pas très bien compris,
pouvez-vous m’expliquer encore une fois? Ce devoir me semble très bizarre,
pourquoi nous avez-vous demandé de le faire? Ce texte est particulièrement
difficile, vous ne trouvez pas? Je suis de très bonne humeur aujourd’hui,
et vous? Il fait très beau, peut-on faire la classe dehors? Il faut vraiment
faire cet exercice? Et si l’on participait au concours de création de
nouvelles?).
Conclusion
Le rôle essentiel de l’interrogation pour le processus didactique est indéniable.
Un professeur de français efficace doit vraiment remplir la fonction de médiateur,
de guide de l’apprentissage, en renonçant de temps à autre volontairement
au contrôle des tours de parole, afin de permettre aux élèves d’exprimer
librement leur curiosité concernant les mots, les textes, les stratégies
d’apprentissage, leurs propres comportements langagiers et sociaux. La
créativité, le désir de recherche seraient ainsi stimulés. Peut-être qu’il ne
serait pas dépourvu de risques de jouer parfois avec les élèves, en leur faisant
apprendre comment éviter une réponse, comment répondre sans donner
aucune information, comment détourner une conversation, comment anéantir
les efforts d’un professeur trop gentil par la détopicalisation. (Cicurel, 2011,
p. 49.)
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THE INFLUENCE OF VARIOUS TYPES OF LEARNING AND
TECHNOLOGY THAT BEAR UPON MODERN EDUCATION
MECHANISMS – SOME CONSIDERATIONS
Dragoş Bărbieru*
Abstract
Set along classical training forms and methods, eLearning can trigger new
procedures to solve labour related problems, irrespective of the activity-driven
work load. This modern form allows accomplishing tasks remotely, minimizing
the needs for actual move and sudden breaks from current activities. When
best tailored for teaching activities, eLearning raises a series of pedagogically,
technologically and eventually pragmatically driven challenges. Yet, when
facing new challenges, new requirements and educational necessity, we need
more than technology and pedagogy can offer, we need new energies and
new aspirations.
Keywords: eLearning, teaching activities, types of learning, work-based
learning, advanced distributed learning.
Rezumat
Privite din perspectiva formelor şi metodelor tradiţionale, eLearning poate
iniţia noi procedee orientate spre rezolvarea de probleme legate de activitatea
practică profesională, indiferent de volumul de muncă implicat de acestea.
Aceasta formă modernă de educaţie permite rezolvarea sarcinilor de la
distanţă, reducând nevoia de deplasare efectivă şi apariţia de întreruperi bruşte
ale activităţilor curente. Atunci când este proiectat din perspectiva metodelor
de predare, eLearning ridică o serie de provocări în egală măsură pedagogice,
tehnologice şi, pe cale de consecinţă, pragmatice. Totuşi, atunci când ne
confruntăm cu noi provocări, noi solicitări născute din condiţionalităţi
educaţionale, avem nevoie de mai mult decât ne pot oferi nouă tehnologia şi
pedagogia; avem nevoie de noi energii şi aspiraţii.
Cuvinte-cheie: eLearning, activităţi de predare, tipuri de învăţare, învăţare
bazată pe activităţi practice profesionale, sistem avansat de distribuţie a
învăţării.
Without claiming exclusivity, eLearning provides new educational and training
opportunities since it is popular today in all universities, being a side component
of the traditional learning, based on hardware and software technologies brought
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dragos.barbieru@adlunap.ro
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up by the evolution in society. This form of information dissemination can be
extremely effective if the military personnel who needs training is scattered
on a large geographical area, within various operations theatre. ELearning as
a concept and as a means to disseminate knowledge is part of the Advanced
Distributed Learning concept1.
Carol I National Defence University currently delivers military courses via the
Advanced Distributed Learning Department and provides an accomplishment
certificate, supporting teaching activities for the master and doctorate
programs. The success of this training scheme is revealed by the high number
of trainees; thus, for the subject Introduction to NATO there have already
been 23 series, for the Conflict Management and Negotiations course there
have been 15 series, for Law and Armed Conflict 12 series, for Common
Security and Defence Policy 10 series, altogether giving way to an average of
8000 student accounts on the department’s learning management system
(LMS).
Beside the achievement of resource savings, the student has his own learning
pace, no time restrictions, while he is off duty, without putting aside his work
assignments. He can do this in the environment he chooses, alongside his
family and friends. To reduce confusion and alienation while learning, various
forms of communication offered by the eLearning platform can be used, to
turn learning into a more social activity. Technology does not offer solutions
to identify the test taker in an evaluation process and neither does it cover the
liability of the fact that the test taker simultaneously refers to references
while being evaluated. However, we believe that multiple choice tests
administered in the secondary and tertiary education are a good thing; the
drawback is that these tests do not scaffold logical thinking, synthesis and
analysis, and even more, they limit imagination. An essay, a synthesis, a
composition, the logical and coherent solution found to a math problem will
always constitute thresholds for the learner whose knowledge is built on
multiple choice tests. Needless to say that more hilarious are the situations
when a faulty rationale can lead to a right answer; such situations can be
possible. Leaving aside the wrong answers and choosing the most possibly
correct answer in a multiple choice item is another aspect that is detrimental
to learning. It goes without saying that the multiple choice test is output
oriented and it does not matter how one gets to it. Introducing multiple choice
tests in the development stage as a form of evaluation and checking for the
secondary school represents a limitation as the latter ones do not test for
higher order skills, such as synthesis, information analysis and transfer. This
is the context where one can meet students that cannot exercise logic and
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deduction, cannot develop ideas or analyze a given text. It is even worse
sometimes when the student can know the answers for some series of sets
of tests within an exam, being motivated towards memorizing instead of
focusing on correlations between the acquired pieces of information.
In educating and shaping adults into acquiring certain terminologies, concepts,
information where one needs to know and memorize without performing
complex analysis, the multiple choice test is a facile solution. To this end, in
order to encourage the students attending online courses within Advanced
Distributed Learning Department, the multiple choice final test can be
performed twice. The final test does not contain a fixed set of questions, as
they are generated randomly from a huge pool with a score of other similar
questions. This way, each student has a personally tailored quiz at the end of
the course, with various sets of questions displayed each time the test taker
tries to finalize the course. This method is used at the European Security and
Defence College2, where the students have endless trials to be able to finalize
the course by the trial and error system. The final goal is not to differentiate,
rank or eliminate but to get each learner achieve the desired set of knowledge
in a given timeframe. The meaning of the word test3 most frequently met is
about connotations which identify themselves with the results of the participants
to give way to a ranking both in people and results and get classifications for
the people admitted to attend a certain course, while the test itself is a mere
check of the starting level knowledge, as the tested people were not competing
against any challenging position.
Developing a new technology, lowering the price for the current ones,
diversifying the teaching methods can lead to research into the educational
performance, but these are not enough criteria to guarantee a learner‘s
preparation. The learner-centred education is an intimate4 process that is
connected to a series of attitude generating factors which we will try to highlight
based on the impact they have. These are not independent one to another, so
classifying them on the basis of their importance is a matter of personal
choice. The main actor is the environment where the individual spends most
of his time, which is his family. The family is the one that can design
requirements and criteria, the one that can promote values and establish
goals. The individual is the actor, represented by the personal effort and
individual work, the interest manifested in gathering and managing new pieces
of information. The existence of educational objectives, of an individual career
plan, as well as curiosity is the stage for such an actor. The innate intellectual
gift can enhance the personal effort and it is the element that develops the
range of individual choices. In the current socio-economical context, where,
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touching upon competences one lays blueprints on the pragmatic side to
answer an ever changing society, the learning required level to successfully
integrate an individual in a society does not require labour to surpass the
capabilities of a common individual. The only requirement is that the individual
should get the needed information within the specific moments by triggering
the factors that enhance the desire to learn and know and make everything
achievable. To this end, the debates between the approaches on the
developments offered by the psychologist Jean Piaget5 and the mental universal
representations that support their innate character raise a series of questions
in Noam Chomsky‘s6 view about the teacher‘s role: „the environment does
not introduce more complexity inside someone‘s brain than in other organs”7.
There have been different trends of thought in the history of education, theories
about the ontogenetic process and the influences of various endogen and
exogenous factors. The heredity8 theory focuses on the important role of the
genetic factors and it is sceptical about the teacher‘s environment and role.
Various theories have stemmed out of the previously mentioned one, some of
them being criticized and others either/or denied, as such: the inneist theory,
the organicist, the sceptical, the racist theory, similar to Cesare Lombroso’s9
theory of the innate criminal. In chapter 8 of The Theory of language. Theory
of learning, the biologist Jean-Pierre Cahngeaux10 states that „the extreme
structural complexity of the central nervous system is in contrast to the weak
genetic information quantity available”. Radu Gologan, the leader of the
Mathematic Olympics team and the President of the Mathematics Sciences
Society makes the following comment in an article11: „...there has not been
any child from the rural area to come to the national mathematics contest.
Should we look at the range between grades 5 to 12 where there are 700
children from across the country, we must say there was no child from the
rural area”. This way the focus is laid on the environment where the upbringing
takes place, and, more than that, the role the school has. Yet, we cannot
draw conclusions as in this situation the rationale should work based on
exceptions from the general rule. To support this, the book Bell Curve written
by Richard Herrnstein and Charles Murray tries to demonstrate that intelligence
is the dominant factor within an individual’s line of life and it is based on a
series of statistics about the socio-economic status and the trends towards
some individuals’ criminal behaviour. These have generated a large series of
debates and have been heavily criticized for supporting the racist ideology.
This subject will always be controversial, in the author’s opinion, and we
should state that environment is a catalyst factor in an individual’s shaping.
As a reaction to the hereditary theory, the ambientalist theory lays accent on
the socio-cultural environment and on the importance of the exogenous factors.
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J.B. Watson stated that he can transform any child in any type of adult,
provided one has the needed tools: time, patience and the sum of rewards
and punishments given. Behaviourist theories have not yet vanished from
education, they are met even today within the „red dots” when national
standardized tests are administered. The curiosity children manifested or
their endless energy is often prohibited by such methods. Along the evolution
of the human species, curiosity was the mechanism by which it tried to meet
the world and which helped synthesize and approach things in an abstract
way, to deal with concepts, to approximate in order to anticipate dangers and
new situations. When they are at the beginning of the road, children use this
resource fully, in order to build themselves a personal perspective over reality.
We believe that this functionality diminishes and eventually fades away when
we speak about an adult that has an already built perspective over the world,
as the adult can approach things in an abstract way, he can anticipate, and
this issue can question the lifelong learning concept. We should not yet
mistake a repetitive activity that renders pleasure, satisfactions and rewards
for the curiosity that surpasses the area of a single field or activity. We believe
that the promoters of the behaviourist theory have very well understood that
pain and sorrow join people together, as people are equal when facing it,
while happiness seen as accomplishment is a state that is different from one
person to another.
The theory of double determination brings conciliation between the different
perspectives of the two theories already mentioned and also introduces
education as a main factor. Lev Vygotsky‘s social constructivism states that
the learning process can be achieved through models, in a social context:
„We know ourselves as we are aware of the others and we are aware of the
others as our own awareness about our self comes from the awareness the
others have about us”12 This theory had a special influence and the concept
web 2.0 supports this, that is why web 2.0 is not a really new technology, it is
more of a mentality.
The characteristics of the web 2.0 are embedded in the social and interactive
aspect. The models can trace the way, while by means of interaction and
limitation we can reach our goals. The value of this theory can be seen in
informal education. The multitude of the media channels, the blogs and forums,
virtual conferences, social media, Massive Open Online Courses13 confirm
the individuals desire to learn, to communicate, to be connected and participate.
In formal education, most of the eLearning platforms have software eLearning
tools to communicate and bring interaction among students. A necessity for
students is the presence of the tutor, of various means to communicate, of an
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access to various educational resources using the mobile devices. We thus
state that social interaction and the social aspect of learning can lead to
conformism and uniformity. Moreover, these call for authority, over-evaluating
the teacher‘s role, which can limit the critical spirit and curiosity, the student
having some patterns and predefined recipes. It is hard to believe that the
tutor/teacher can satisfy the educational needs for a large group of students
on his own, and that is why the student centred learning process, targeted on
the student‘s needs tries to involve the other students in the class in a real
exchange of ideas and knowledge. The birth of this theory gets intersected
with the Russian revolution, Vygotsky being influenced by Marxism, so we
can anticipate the birth of the „new man”, the educated one, the one influenced
by society, while there is no accent on the unique and particular nature of the
human. Today, the media of communication and information can exploit
human‘s social nature via different means, which probably are responsible for
Vygotsky”s success. Competency-based education is a challenge for teachers
as well, as they have to adapt to the labour market requirements, therefore
their competency area must permanently be updated. Should I anticipate, we
believe that the development of the artificial intelligence along with progress
in the fields like nanotechnology and neuroscience will change both the teacher
and the school. The first one could be replaced by software intelligent program
that addresses each individual separately based on own needs and they will
not depend on a lot of other factors like emotions, fatigue, time, etc. At the
beginning, education addressed the elite, school being active alongside
temples, churches and monasteries. The Enlightenment, the industrial
revolution as well, has been factors that took education from the private to the
public level and it has become a necessity for the modernization of society.
The public mandatory education becomes a state attribute. Even since the
first Romanian school in Brasov14 that activated near St Nicolas church to the
first modern law of the Romanian education15, during the reign of Al. I. Cuza
ruled, education passed through various stages and the results were not
sudden. To this end, school went from church administration to the various
court administrations and it was much later when the public mandatory
education was introduced. We need to call this history upfront in order to
explain what led to competency based education. Gradually, various
specialization programs were introduced in schools, based on different, upto-date technologies16, thus making it possible for students to enter the labour
market without further much ado. Excluding the state’s national educational
projects and also some disciplines that fit in the services field as occupational
areas, a synchronization between school and the educational environment
was, and still is, needed. It is thus possible that the state would not be the
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main actor in the future and might lose the role it had up to the 20th century,
that is to educate its citizens via large scale systems. The economical system
shows that among the knowledge generator vectors are the companies and
the large corporations. The European research projects represent, we believe,
an essay to save the traditional school by bringing and orienting the academic
community towards new technologies, interests, directions and societal
challenges. The economy-based model is the one generating these changes
and for sure significant alterations will occur in the future. It is believed that by
introducing competences, social cohesion level will increase, enhancing the
graduates’ possibility to find and fill in a work position, knowing that youth
unemployment for people between the age of 18 and 2417 is high in Europe
currently. We believe that only by introducing competences filling in new
positions will not be enhanced, as the main factor is a lack of jobs and not the
quality of education, knowing that many companies provide various internships
and training to their newly hired.
A huge advantage for the military personnel is the introduction in the Romanian
Army of qualification courses that are certified by the National Qualifications
Authority (ANC). These courses are carried out with the support and online
technology through online e-learning platform of the Carol I National Defense
University. These courses, like health and safety at work, environmental manager,
fire-guards (PSI) technical personnel, offer new qualifications and skills useful
for army personnel and are recognized both in military and civilian life.
Contemporary learning theories establish four learning types18. Cumulative
learning is characterized by acknowledging new patterns of thoughts, where
the information is new and has no connection to what we have previously
learned. This type of learning best fits to the multiple-choice tests, where the
main focus falls on memorizing. Using the eLearning LMS and the software
tools offered by this, the cumulative learning would help considerably. We
can thus imagine several situations, such as new terminology learning (NATO
terminology) or a new program running rules (such as a game – Virtual
Battlespace 3, etc).
Assimilation learning represents the type of learning where the individual
connects between what he is currently learning and previously inherited
patterns. Although the topics within the subject matter follow a logical line
from simple to complex and enhance assimilation learning, we still believe
that the Romanian school does not lay accent on the pluridisciplinarity and
multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity. Currently, the
school does not promote interdisciplinary and transdisciplinary aspects, such
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as the link between the numerical system and geometry, the correlation
between Kirchhoff‘s laws and geophysics, similarities and differences between
the birds and human species‘ migration. The existence of higher mathematics
within some disciplines make the understanding of some phenomena
impossible, while the lack or the insufficient attention paid to logics changes
the student‘s perception in a negative way. The skill of correct thinking is one
of the essential elements that will positively mark individuals‘ lives as this is
a necessary but not sufficient condition to make the best decisions. We
believe that any exam should include a test to check the logical process of
thinking. This model is used in Romania for the judicial system entrance
examination19 but similar tests exist (for example the GMAT test) in other
countries to allow access to a master program. This test focuses on20 critical
reasoning, analytical writing assessment, quantitative, sentence correction,
reading comprehension, integrated reasoning. Also, we believe that extending
the curricula on a longer period of time would be counter-productive. A
connection between the cumulative and assimilation one is offered by Tony
Buzan21 and the methods he proposes for rapid learning.
Learning by accommodation or transcendent learning means breaking
some patterns of thought and inheriting some new ones to correspond to new
learning contexts. The individual must accept something different and this fact
is more complicated than adding new information to an already existent pattern.
In a society where information is accessible by various sources, where the
rhythm of scientific discoveries is alert, while an inflexible thinking is an obstacle
into adapting an individual to the environment. It is by experience that we have
reached a new perspective, which is the probability based thinking, where one
can associate probability factors to events and information. Placing new knowledge
into a cognitive flux and into a specific context can offer a larger perspective over
the world. This pattern of thought should build the pattern that is closest to the
contingent reality. The cognitive flux is based on the logical argumentation and
its placement into a context refers to experience and imagination. A software
tool that is very useful in this case is Mind Mapping, useful for creating
representations of mental maps. We have to say that learning is not a singular
act, is implies feeling as well, that is why an inflexible mind can generate negative
and frustrating attitudes. Generally, individuals notice what they like or what
they understand, that is why breaking the patterns of thought, represented by
this type of learning is energy- consuming, yet there is the bonus of „…this type
of learning that is characterized by the possibility of being reactivated and applied
in many different relevant contexts”22.
The main threshold for this type of learning is conformism, because once a
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pattern of thought is created, this will generate comfort for all our actions and
we will try to eliminate any new idea that changes the current state. Were we
to consider the book Thinking, fast and slow written by the psychologist
Daniel Kahneman23 it should be stated that here we meet the pleasure of
cognitive ease: „The link between the positive emotion and cognitive ease of
System 124 has a long evolutive history”.
Another learning type that is deep and vast is the transformational learning.
This can bring changes of personality and results in a crisis situation. Professor
Jack Mezirow launched this concept in 1978 in an article published in the US
journal Adult Education Quarterly. The author considers that „the two major
elements of transformational learning are, firstly the critical reflection or selfreflection over any assumption - critical evaluation of the sources, nature and
consequences of our mental habitudes-secondly, our free and full participation
in a dialectical discourse to validate the best reflexive argumentation”. The
need to build a new inner vision of the world, in a world where the valid
information is not always easily accessible, the critical spirit and sceptical
nature turn the individuals that hint for this kind of education into rejected or
unreliable individuals. To us, the final target of this endeavour should be a
higher level of understanding, but it could be possible that negative/ positive
feelings accompany us on the way. Were we to take a short imagination test,
where a third party told us that all we know, all we learned or were told by
others is false, we could assume it to be a traumatizing experience.
Transformational learning can be the ultimate level in the process of becoming
a mature adult. Should we parallel the transformational learning stages to
intelligence development stages belonging to Jean Piaget and Chomsky’s
inneist perspective we could state that it is only at certain stages of life that
we can access the transformational learning and that it is a certain genetic
determinism for that. Simultaneously, not all individuals feel the need to know,
and those who do not have such curiosity have other types of needs that
could change their way of living, their habits, their values. Critical thinking is
not easily accepted by the individuals, groups, ideologies, and that is why
the end of the first theorist of critical thinking, Socrates, a spring of endless
thoughts for humanity, to the benefit of the state, came the way it did. The
method he used, maieutics, targeted reaching truth via dialogue and debates,
where the principle of ignorance and doubt in his discourse has a deeply
critical character.
Stephen Brookifield25 is a contestant of the transformational learning and his
arguments are based on ideological criteria. He sees critical reflection as a
criticism for an ideology, stating: „...it focuses on people’s adjustment to
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become aware of the way capitalism moulds systems of beliefs and
assumptions (ideologies) that justify and maintain social and economical
inequities”26. We believe that critical thinking should be no one ‘s enemy, as
this is meant not to bring one injustice but, on the contrary, to connect one to
a brighter light, to a contingent reality, in order to rebuild and progress. The
main target for this type of learning is not related to ideologies. From a
constructivist perspective one believes that personal evolution means going
through certain stages that all lead to maturity. Maria Carmen Matei
(Stefanescu)27 arguably considers that „a transdisciplinary perspective like
the one advanced by critical thinking, can ensure a better awareness of the
dysfunctional phenomena (disinformation, diversion, discrimination,
manipulation, etc) and yet a better defensive strategy against these, keeping
control of the detrimental effect of the quality of life as much as possible.”
Society and family with the help of the values they forward, school and its
contribution via the quality of educational performance, are actors that work
together and should not be taken separately in the act of human shaping.
Research in the field considers heredity to be an important actor as well, yet,
without degrading it, we believe that Romanian educational system should
address the many common ones and not the few chosen. Currently, the
undergraduate educational system abounds in series of negative aspects by
family relationship degradation due to the fact that parents no longer spend
time with their children, being either very busy or abroad, to work. Also, teachers
are no longer involved in the teaching process and they grade students based
on unreal criteria.
The need for critical thinking, we believe, came as a current of thought against
the abundance of information overlapped with the individual’s confusing attitude
towards society. Should we look at the abstract of the PhD thesis „…social
decision from a critical thinking perspective”28 the idea of introducing critical
thinking in schools and university’s curricula is highlighted, arguing that:
„students can be taught minimal critical thinking terms in any field. There is
basically no reason why students should not use the basics of critical thinking
they learned in a subject and then to extend this information (with limitations,
of course) to other subjects and fields they study”.
The community can substantially contribute to individuals’ informal education
and a new actor emerges on the stage, where the technological support can
make possible a large array of courses that are open, libraries, forums, blogs,
Wikipedia, communication/information platforms and open educational
resources29. This is a concept firstly defined in 2002, within UNESCO meeting
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in Paris, aiming at integrating software technologies and educational resources
along with promoting scientific research, to offer free access to all this for the
teachers, students but also to those that are not necessarily and formally
enrolled into a form of the educational process.
Education must address everybody, it must keep standards for evaluation
and examination by putting an end to the multiple-choice test run within
entrance examination, selection process, ordinary exams, and national exams;
thus, prosperity and security will be accomplished. Developing capabilities to
adapt and think can replace lack of experience for the young graduates.
Introducing informal logic and critical thinking in schools would be a huge
advantage. Supporting disadvantaged children, integrating the Romany people,
stimulating the educational staff into performance, programs and frequent
contacts between school and family can be clear courses of action.
Using open resources requires well protected security information’s systems.
In this regard, all educational materials that can be accessed on the Internet
regardless of the chosen security solution must be unclassified.
Through using the e-learning system, the military personnel will gain access
to a modern and high quality educational system, designed for the specific
needs of the area that is available anytime and anywhere with minimal costs.
Moreover, an integrating educational perspective will ensure consistency and
will open the way to achieve our aim, namely to provide learning activities and
quality instruction to as many students as possible.
This work was possible with the financial support of the Sectorial Operational
Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by
the European Social Fund, under the project number POSDRU/159/1.5/S/
138822 with the title „Transnational network of integrated management of
intelligent doctoral and postdoctoral research in the fields of Military Science,
Security and Intelligence, Public order and National Security – Continuous
formation programme for elite researchers – SmartSPODAS.”
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The European Security and Defence College LMS is hosted by Romania at the Carol I National
Defence University, accessible at https://esdc.adlunap.ro
Test (acc. to DEX) is a stage when perceptive skills are examined, be these kinetic or mental,
intellectual development, aptitudes, etc. Also, a test is a written or oral form of knowledge
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examination. An exam is a way to test and appreciate the knowledge a student or a candidate
gets in order to finish a course or get a position.
The Romanian pedagogy researcher Constantin Narly considers that education is ”both a social
and an individual act, simultaneously”.
The youth are not miniature adults, ignoring the own ways of representing lives.
Noam Chomsky considers that language is a cognitive specialized system with psychological
and neurological representations.
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ÎN CE MĂSURĂ NE AJUTĂ MATEMATICA?
EXEMPLE DE APLICARE A MATEMATICII: DE LA FRACŢII, LA
ALOCAREA RESURSELOR ÎNTR-O ORGANIZAŢIE
CS Luminiţa Catană*
Rezumat
Alocarea resurselor este o problemă importantă pentru manageri şi pentru
membrii unei echipe, iar rezolvarea sa corectă şi echitabilă este imposibilă
fără matematică. De la fracţiile simple şi până la modele mai complexe ale
matematicii este un drum lung. O constatare cu caracter general este aceea
că, de obicei, resursele sunt limitate sau au un ritm de acumulare mai lent
decât cerinţele sau nevoile pe care persoanele le au în mod curent, ceea ce
duce la insatisfacţii şi la stări conflictuale în cadrul grupurilor. Articolul dezbate
pe larg problema aceasta, recurgând la explicaţii matematice. Matematica
ne arată că, dacă vom alege strategii de alocare a resurselor astfel încât
fiecare persoană să fie cât mai mulţumită cu resursele pe care le primeşte
sau dacă resursele sunt „corect” împărţite, stările de nemulţumire vor fi mai
rare şi intensitatea lor redusă. Sunt prezentate câteva modele matematice,
explicate într-un limbaj accesibil şi care ar putea fi preluate ca aplicaţii în
orele de educaţie antreprenorială sau de matematică la liceu, oferind elevilor
o bază de informaţii pentru dezbateri.
Cuvinte-cheie: alocarea resurselor, teoria jocului, jocuri matematice.
Abstract
Resource allocation is an important issue for managers and for the members
of a team, and its fair solution is not possible without math. From simple
fractions to the more complex mathematical models is nevertheless a long
way. A general observation is that, usually, the resources are limited, or they
have an accumulation rate slower than the people’s demands or needs, which
causes dissatisfaction and even conflicts among the group members. This
article addresses this issue with the use of mathematical support.
Mathematics tells us that if we choose resource allocations strategies which
allow every person to be satisfied with the resources he/she receives, or if
the resources are shared in a „right” way, the dissatisfaction will be less
frequent and with a lower intensity. This article presents, in an accessible
way, some mathematical models which could be used as practical applications
in entrepreneurial education or math classes in high-school, that give students
a base for further discussions and learning.
Keywords: resource allocation, Game Theory, mathematical games.
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România.
luminita.catana@ise.ro
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1. De la înţelegerea fracţiilor...
Problema împărţirii echitabile, între mai multe persoane, a unor bunuri, fie
acestea obiecte sau bani, apare din cele mai vechi timpuri, ea fiind reflectarea
unor frământări constante din viaţa cotidiană. Fiind atât de importantă pentru
fiecare dintre noi, apare nu numai în situaţiile de viaţă, ci şi în poveştile
popoarelor. Amintim două dintre aceste poveşti, una din înţelepciunea arabă,
alta din tradiţia românească.
Povestea arabă spune că trei băieţi, după ce tatăl lor moare, au de împărţit
între ei 17 cămile. Modul de împărţire, conform testamentului, era următorul:
cel mai mare trebuie să ia jumătate dintre cămile, cel mijlociu o treime, iar
cel mic a noua parte. Povestea mai spune că aceştia nu se descurcă singuri,
după calculul lor cămilele ar trebui tranşate şi, în final, nimeni nu ar fi mulţumit,
cămilele în viaţă fiind mult mai valoroase. De aceea, cer ajutorul „înţeleptului”
satului. Acesta adaugă turmei cămila sa şi totul devine deodată posibil! 18
cămile pot fi împărţite la jumătate, la trei şi la nouă. şi mai mult decât atât, la
sfârşitul acestei „împărţeli”, înţeleptul poate să îşi ia înapoi cămila. (Deşi, în
fapt, calculul este incorect aritmetic încă din prima etapă,

şi de

aici toate calculele care urmează sunt eronate). Însă, priviţi cu atenţie câştigul:
fiecare primeşte un număr de cămile în viaţă, iar ceea ce câştigă sau pierd
este practic neglijabil. Satisfacţia nici nu poate fi mai mare!
Tot o astfel de „împărţire” întâlnim şi în povestea Cinci pâini, scrisă cu mult
talent de Ion Creangă, şi care este, practic, o lecţie de calcul elementar,
referitoare la fracţii. Pentru cei care nu cunosc povestea, o prezint pe scurt:
doi prieteni, care călătoresc împreună, au în desagi mai multe pâini. Primul
călător are două pâini, iar cel de-al doilea trei pâini. Întâlnesc un alt călător şi
împart în mod egal, între ei, cele cinci pâini. Înainte de a se despărţi, invitatul
la ospăţ le oferă cinci monede de aceeaşi valoare. Aceştia împart iniţial
monedele astfel: cel cu 2 pâini ia două monede, iar cel cu 3 pâini, restul. De
aici se iscă un mare scandal pe bani, aşa, ca între prieteni. După discuţii şi
demonstraţii matematice, cel cu două pâini ia o monedă, iar celălalt restul.
Însă, de această dată împărţirea monedelor este una corectă1. Iată deci că
matematica ne conduce uneori către soluţii care par să contrazică bunul
simţ. Dar tot astfel de exemple ne demonstrează şi importanţa acestui domeniu
al ştiinţei în viaţa reală.
Vom arăta în cele ce urmează că, deşi scopul este de a aloca resurse într-o
manieră corectă, uneori acest lucru este greu de realizat practic.
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2. Despre situaţiile când „egal” înseamnă „mai puţin egal”
Ce se întâmplă dacă avem de împărţit în mod egal un obiect la mai multe
persoane, de exemplu o sfoară de 1 m la trei persoane? Se poate realiza o
împărţire exactă?
Teoria şi practica oferă diverse soluţii. Aritmetica din învăţământul obligatoriu
ne oferă primul astfel de răspuns din teoria referitoare la numerele zecimale:
putem împărţi exact orice număr la numere care sunt multipli de 2 şi 5, altminteri
numerele obţinute pot fi de altă natură, pot fi numere zecimale periodice.
Acest lucru înseamnă că de fapt împărţirea nu poate fi chiar exactă! De exemplu
1:3 are un număr infinit de zecimale.
Geometria de gimnaziu însă ne oferă o metodă practică, pornind de la teorema
lui Thales. Iată cum stau lucrurile: dacă avem o sfoară de lungime 1 m (vezi
Fig. 1) care trebuie tăiată în 3 părţi egale vom proceda astfel:

Fig. 1

Fig.2

Fig.3

Vom desena un segment de o lungime convenabilă, care poate fi teoretic
împărţită în 3 părţi egale, de exemplu poate avea 1 metru şi 20 cm, astfel
încât vom forma astfel o linie frântă formată dintr-un segment de lungime 1 m
şi unul de lungime 1,20 m (ca în figura 2). Apoi vom uni capetele libere ale
liniei frânte, formând un triunghi (ca în figura 3). Vom desena două „tăieturi” la
60 de cm distanţă una de cealaltă şi respectiv de capetele segmentului de
1,20 m (vezi figura 3), apoi ducem segmente paralele prin tăieturi. Vom obţine
trei triunghiuri asemenea, iar pe latura de 1 m a triunghiului vom obţine 3
segmente aproximativ egale, cu dimensiunea de 33,33 cm, deci 1/3 m.
De ce este necesar să ne punem o astfel de problemă? De exemplu, imaginaţivă o bucată de pizza perfect circulară, care ar trebui împărţită la trei copii.
Fireşte că la bucătărie nu vom utiliza instrumentele geometrice! Dar dacă
pizza este simbol pentru alt bun? Cum vom proceda? Sesizăm că unghiul la
centru este unul de 360°, număr care se împarte exact la 3. Trigonometria ne
rezervă însă surprize referitoare la împărţirea exactă a unui unghi. Pornim de
la presupunerea că dacă putem împărţi un unghi în 3 părţi egale putem împărţi
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orice unghi în trei părţi egale! Imaginaţi-vă deci un unghi cu vârful în centrul
unei pizza circulare, care are măsura de 360°.
Iată cum putem să construim astfel de unghiuri fără raportor: se desenează
un cerc cunoscând raza şi centrul său. Se ia în deschiderea compasului raza
cercului. Deoarece aceasta este egală, ca dimensiune, cu latura hexagonului
înscris în cerc, se desenează punctele de pe cerc care pot fi vârfurile
hexagonului înscris în cerc. Unind centrul cercului cu trei dintre aceste puncte,
se obţin trei zone de dimenisuni egale.
3. Trigonometria uluitoare
Şi totuşi, de ce ne-ar furniza trigonometria şi un altfel de răspuns? Un
matematician francez, Pierre Wantzel, a demonstrat că nu este posibilă o
împărţire exactă pentru orice unghi în trei părţi egale (demonstraţia
trigonometrică a fost realizată în 1837 şi se reduce la o problemă de algebră
elementară). El arată că practic este imposibil să se construiască astfel de
unghiuri matematic egale, prin împărţire, apelând la funcţiile trigonometrice şi
la formulele din trigonometrie.
El şi-a demonstrat teoria utilizând formula arcului triplu:
cos(3) = 4

.

A considerat un unghi de 60° şi, ştiind că cos (
prima formulă

, prin înlocuirea în

= t, a obţinut:

4

- 3t-

= 0. Dacă înmulţim cu 2 această ecuaţie, vom obţine:

8

- 6t- 1= 0, iar ecuaţia se poate scrie şi

2t) -1 = 0.

Facem o nouă substituţie şi anume 2t = y şi avem ecuaţia echivalentă:
- 3y -1 =0
Însă această ecuaţie nu are soluţii în Q, cosinusul nu este număr raţional.
Acest fapt ne duce la concluzia că unghiul nu poate fi împărţit în 3 părţi egale,
deşi există unghiuri de 20° şi de 60°!2
Contrar răspunsului lui Pierre Wantzel, există însă şi în acest caz un procedeu
practic, aproximativ din punct de vedere matematic. Iată cum se poate proceda
practic:
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a) Se desenează unghiul respectiv, se decupează hârtia după laturile
unghiului, formând un triunghi, se răsuceşte şi se ajustează astfel încât
să se realizeze un con drept. Acest con are ca proiecţie pe planul hârtiei
un cerc, dacă se efectuează corect paşii anteriori.
b) Cercul se împarte în trei părţi egale, aşa cum am procedat în exemplul
anterior. Dacă ducem segmente de dreaptă de la vârful conului către cele
3 puncte desenate pe cercul nostru, vom obţine o împărţire a unghiului
decupat (în 3 părţi egale).
Iată deci că nu întotdeauna modul de împărţire a unui întreg corespunde cu
ceea ce ne sugerează bunul simţ şi se poate, de asemenea, ca un obiect să
nu poată fi împărţit exact la numărul de persoane interesate. Totuşi, când
este vorba de resurse, exactitatea este mai puţin importantă decât satisfacerea
unor cerinţe minimale ale persoanelor implicate.
4. Alocarea de resurse în viaţa cotidiană
Orice proiect sau activitate presupune implicarea unor resurse de diferite
tipuri – umane, materiale, financiare şi de timp. De obicei, împărţirea acestor
resurse se face de către o persoană desemnată, cu acceptul membrilor echipei.
Problema alocării de resurse, într-o perspectivă mai largă, priveşte atât
asigurarea de resurse de la furnizori, cât şi împărţirea acestora membrilor
echipei. Se poate spune că problemele de alocare a resurselor conţin
următoarele elemente care urmează să fie clarificate:
 resursele care urmează să fie alocate pe proiect sau pe un obiectiv al
proiectului şi intervalul temporal în care acestea sunt necesare;
 sursele de provenienţă ale resurselor sau furnizorii şi volumul sau
cantitatea din resursa respectivă de care dispune fiecare furnizor, asociate
cu intervalele de timp definite şi cu raportul preţ /calitate, care se presupune
că nu e constant;
 alocarea cât mai echilibrată a resurselor disponibile, între membrii
echipelor, în funcţie de activităţile pe care le vor desfăşura fiecare.
Sunt relativ puţine studii referitoare la modul în care resursele sunt alcocate
la nivel de proiect sau la nivelul organizaţiilor. Există însă rezultatele unui
studiu realizat de Ernst & Young pe un eşantion de 750 de directori financiari3
de firme din mai multe ţări. Acest studiu, cu referire numai la un singur aspect
specific domeniului (resursa financiară), subliniază că aproximativ două treimi
dintre specialiştii chestionaţi consideră că alocarea de resuse nu este una
echitabilă/echilibrată în domeniul financiar (deşi banii sunt mai uşor de împărţit
decât obiectele sau resursele care au valori şi caracteristici diferite!). Şi, deşi
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fenomenul este prezent şi în alte domenii, sunt extrem de rare studiile
opinionale care să stabilească cu claritate existenţa şi dimensiunea fenomenului
de alocare inechitabilă a resurselor în diferite tipuri de organizaţii.
Revenind la studiul respectiv, deoarece nu se pot face alocări de resurse
echitabile, una dintre recomandările care s-au desprins a fost necesitatea
dezvoltării şi aplicării unor strategii de comunicare pentru a preveni situaţiile
de nemulţumire şi au fost formulate în acest sens un număr de 10 lecţii pentru
managerii financiari, unele de strategie, care au în vedere mai buna cunoaştere
a mediilor economice şi altele privind comunicarea cu partenerii, cu scopul
unei ajustări a alocărilor resursei financiare (în raport cu câştigurile presupuse
şi cu anumite riscuri). Totuşi, ipoteza cercetătorilor a fost că nemulţumirea
persoanelor implicate în astfel de situaţii poate fi redusă semnificativ prin
aplicarea unor modele matematice de alocare de resurse.
5. Modele matematice statice şi modele dinamice de alocare a
resurselor
Modelele matematice de alocare a resurselor sunt de două tipuri: modele
statice şi modele dinamice. La rândul lor, modelele statice au structuri
matematice diferite, în funcţie de tipul sau tipurile de resurse pe care le prevăd.
Prin simple generalizări sau particularizări, se poate trece de la un model la
altul (există anumite echivalenţe).
Pentru a înţelege mai bine o astfel de structură trebuie să definim numărul şi
caracteristicile resurselor vizate: dacă sunt mai multe resurse sau o singură
resursă, dacă sunt omogene sau nu (adică dacă sunt de acelaşi fel sau
diferite), dacă sunt perisabile sau nu, dacă pot fi înlocuite unele cu altele, cu
caracteristici asemănătoare sau nu ş.a.m.d.
5.1. Modele statice
Modelele statice de alocare a unei resurse, distribuite la un număr de „n”
persoane, urmăresc câteva principii care sunt, aşa cum se va vedea în cele
ce urmează, reguli de bun simţ:
 maximizarea satisfacţiei persoanelor în raport cu cererile acestora – adică
acestea vor primi cât mai mult posibil din ceea ce au solicitat (1);
 simultaneitatea – în acelaşi interval temporal, din resursă să fie alocate
părţi (numite resurse parţiale) conform cu necesităţile persoanelor (2);
 însumate, aceste resurse parţiale nu trebuie să depăşească totalul resursei
disponibile la un moment dat (3).
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În general, pentru un scop propus, sunt proiectate mai multe variante de
realizare ale proiectului care necesită resurse diferite. Pentru fiecare astfel
de variantă există, probabil, posibilităţi diferite de alocare a resurselor, deoarece
avem activităţi diferite, altfel dimensionate, iar numărul de persoane poate fi
de asemenea diferit.
Notăm cu „v” o variantă aleasă dintr-o mulţime V de variante posibile. Pentru
această variantă sunt mai multe persoane implicate notate cu 1, 2, 3, …,
care doresc părţi distincte din resursele necesare derulării proiectului, notăm
cu
alocarea de resurse pentru varianta de planicare aleasă, notată cu v,
pentru resursa i şi persoana j din echipă (menţionez că v, i, j sunt numere
naturale, j este un număr între 1 şi n, deci un număr prin care este identificată
o persoană dintr-o echipă de n persoane).
Dacă, de exemplu, avem pentru persoana a cincea din echipă, pentru resursa
1 – hârtie de copiator, alternativa nr. 2 – adică o activitate ce presupune
multiplicarea de chestionare pentru 100 de profesori, chestionarul având 4
pagini, putem spune că
înseamnă de fapt 400 de pagini de hârtie, un
minim de hârtie alocat pentru activitate (este posibil ca numărul acestea de
pagini să fie insuficient dacă activitatea trebuie să fie reluată din cauza unor
erori sau să fie necesare mai multe pagini de hârtie pentru un chestionar,
pentru că încadrarea în pagină nu a fost realizată aşa cum se dorea iniţial).
Principiul al treilea de alocare de resurse se scrie sub forma unei inegalităţi.
Pornim de la un caz particular. Presupunem că resursa totală de hârtie de copiator este de 5 topuri, fiecare de 500 de pagini, deci un total de 2500 de pagini.
+ + + +
Asta înseamnă că această condiţie se va scrie

2500 pag., ceea ce înseamnă că resursele personale, parţiale,
nu trebuie să depăşească resursa totală disponibilă la un anumit moment, deci
valoarea 2500.
Dacă generalizăm, obţinem formula:

?

unde i, j, v sunt numere naturale cu semnificaţia acordată anterior.
Există un raport al alocărilor utilizat în dimensionarea resurselor numit alocare
minimă a unei resurse pentru un solicitant, care este de obicei notată cu şi
care matematic se exprimă printr-un raport ce denotă cantitatea minimă
acceptabilă dintr-o resursă pentru o variantă aleasă.
Dacă ne referim la situaţia anterioară, persoana nr. 5 are nevoie de cel puţin
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400 pagini de hârtie sau de altă resursă care o poate înlocui pe aceasta, de
exemplu banii necesari pentru a realiza la un centru de copiere xerox a celor
400 de pagini.
Introducând ideea de satisfacţie raportată la volumul resursei alocate unei
persoane, aceasta se defineşte ca o funcţie continuă cu valori în intervalul [0,
1].
Funcţia este definită astfel:

: R? [0, 1],

=

Ideea este aceea că managerul de proiect trebuie să găsească un maxim
pentru această funcţie de satisfacţie, pentru fiecare dintre persoanele implicate
într-o echipă.
Altfel spus, satisfacţia solicitanţilor este maximă atunci când ei primesc cât
cer sau mai mult. Funcţia are valori subunitare şi poate fi chiar nulă atunci
când o persoană nu primeşte nimic din ceea ce solicită.
5.2. Modele dinamice
Modelele dinamice sunt cele care permit repartizarea resurselor pe obiective
şi o variaţie a intensităţii consumului într-un interval de timp dat. Fără a insista
prea mult asupra acestor modele, deoarece sunt foarte laborioase (de aceea
managerii utilizează programe pe calculator pentru modelele dinamice), totuşi
vom enumera paşii presupuşi de un astfel de model, care porneşte de la
resursele disponivile pentru a identifica cea mai bună metodă:
 se defineşte şirul de funcţii care modelează satisfacerea solicitanţilor în
raport cu împărţirea resurselor, pe obiective (acestea seamănă cu funcţia
satisfacţie definită anterior, dar este o funcţie dependentă de timp);
 funcţiile sunt însumate; apoi, pe baza satisfacţiilor însumate, este
identificată cea mai bună variantă de alocare a resurselor.
Aceste modele au ca ipoteză existenţa unor resurse omogene suficiente
(adică resurse de acelaşi fel), însă, în cazul în care acestea nu sunt suficiente
ca volum, în practică pot fi adăugate resurse care pot substitui resursele
lipsă.
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6. Răspunsuri oferite de noi teorii
6.1. Împărţirea echitabilă
Steven J. Brams analizează o procedură destul de cunoscută în teoria jocurilor
numită „eu tai şi tu alegi”. Această procedură este denumită şi împărţire
echitabilă. Imaginaţi-vă de această dată că bunurile care urmează să fie
împărţite sunt asemănate cu o felie de tort. Fireşte că aceasta este o metaforă
a ceea ce se întâmplă în cele ce urmează, tortul putând fi orice alt bun care
este sau nu omogen. Brams defineşte acest procedeu ca pe un joc între doi
parteneri. Primul partener taie felia de tort în două părţi, iar cel de-al doilea
alege primul bucata de tort pentru el. Primul partener ştie că, dacă nu
procedează echitabil, va lua probabil bucata mai mică din prăjitură sau pe
cea care nu i-ar conveni. De aceea, această „procedură” este executată astfel
încât să fie satisfăcute două din trei proprietăţi pe care le vom defini astfel:
a. prima se referă la o alocare/ împărţire astfel executată încât nici o persoană
să nu considere că cealaltă este avantajată;
b. respectarea principiului de optim Pareto sau de eficienţă, în sensul dat de
statistică, adică nu există nici o altă alocare de resurse care să avantajeze
o persoană în raport cu alta;
c. cea de-a treia cerinţă însă nu este satisfăcută în acest procedeu, cea de
echitabilitate, adică este posibil ca valoarea acordată unei părţi primite de
o persoană să fie diferită de valoarea evaluată de altă persoană.
Felia de tort trebuie privită ca o metaforă, tortul poate fi orice obiect sau bun
care poate fi împărţit între două persoane. Presupunem că este de formă
dreptunghiulară, dimensiunea sa este 1, de aceea matematic vorbind se „întinde
între două limite”, de la x=0 până la x=1. Definim funcţiile care determină
(x)≥0 şi (x)≥0 ,
valorile suprafeţelor din tort care ar urma să fie tăiate:
cu valori pozitive, subunitare ( (x) [0 ,1], (x) [0 ,1]). Se poate constata uşor că funcţiile sunt pozitive, aditive, crescătoare şi continue.
Fiind vorba de două persoane, putem considera valabilă următoarea formulă:
(x)+ (x)=1,, adică cele două părţi care, împreună, refac întreaga prăjitură. Pentru a simplifica situaţia din punct de vedere al matematicii, presupunem
că tăieturile sunt totdeauna paralele cu laturile tortului.
Acum vă imaginaţi că tortul este făcut din ciocolată şi din vanilie, în părţi
egale, însă acordarea valorilor acestor porţiuni este diferită. Partenerul „a”
acordă o valoare dublă părţii cu ciocolată, comparativ cu partea din tort cu
vanilie. Atunci valorile atribuite părţilor vor fi: (x)=4/6 pentru partea cu ciocolată şi (x)=2/6 pentru partea cu vanilie (altfel spus, partenerul a are o

66

ABORDĂRI TEORETICE

preferinţă pentru tortul de ciocolată). Pentru a garanta primul principiu (adică
nici o parte să nu fie avantajată), cum ar trebui să împartă tortul partenerul a?
Considerăm că tăietura care garantează primul principiu este la distanţa d de
linia x=0; dimensiunea d s-ar calcula din ecuaţia de mai jos, astfel:
( d – 0 ) = ( - d ) + ( 1 - ).
Această ecuaţie are această formă pentru că între 0 şi ½ avem ciocolată şi
între ½ şi 1 vanilie.
De aici se poate calcula d = , deci tăietura ar trebui făcută la o distanţă de
3/8 de unde începe partea cu ciocolată. În final, o felie va avea numai ciocolată
şi va avea dimensiunea 3/8, în timp ce cealaltă va avea 1/8 ciocolată şi restul
4/8 vanilie. Sunt din punct de vedere al compoziţiei şi al dimensiunii diferite,
dar maniera de împărţire ia în calcul preferinţele fiecărui participant.
6.2. Excedentul sau procedura de adăugare a unui surplus
În teoria dezvoltată de Taylor şi Brams, împărţirea în două părţi egale se poate
realiza prin satisfacerea relativă a principiului echităţii, numit de aceştia
echitabilitate proporţională. Se presupune că se împarte nu la jumătate ca în
exemplul precedent, ci se adaugă un surplus din prăjitură, numit excedent,
pentru a mulţumi persoanele. Practic, o persoană poate primi mai mult de
50% dintr-o felie de tort, dacă felia este formată din părţi distincte care sunt
considerate de valori diferite (de exemplu dacă vanilia este considerată de
două ori mai puţin valoroasă de către un participant, poate lua o cantitate
dublă). Ceea ce se poate deduce este că, într-o astfel de perspectivă, fiecare
persoană trebuie să fie onestă cu privire la preferinţele sale, astfel încât
împărţirea să fie echitabilă.
a. Calcul pentru echitabilitate proporţională
Să presupumen că avem o bucată de tort ca în situaţia anterioară, format din
două bucăţi egale, cu valoare diferită, pe care o reprezentăm printr-un segment
[0 ,1].

0

1
a

b

Iniţial, primul jucător ia porţiunea de la 0 la a, iar cel de-al doilea de la b la 1,
conform preferinţelor exprimate. Porţiunea de la a la b constituie excedentul.
Se poate ca în unele cazuri a şi b să coincidă şi atunci se taie după acest
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punct. Dacă însă punctele nu coincid, presupunem existenţa punctului c între
a şi b, iar tăietura să se facă prin c, un punct situat între a şi b, după preferinţele
celor doi parteneri. Acest punct c este determinat printr-o proporţie de suprafeţe
care matematic sunt exprimate printr-un calcul de suprafeţe:

=

=p

Acest punct c se calculează şi determină linia de tăietură pentru echitabilitatea
proporţională. De exemplu, aplicând formula de mai sus în cazul în care
tăieturile (care exprimă preferinţele) sunt a = şi b = , şi calculând c prin
înlocuire (
este şi
este 1) se obţine

c=

, iar p = .

b. Calcul pentru excedent împărţit echitabil
Acest tip de calcul se realizează dacă dorim ca fiecare să aibă părţi de
aceeaşi valoare din excedent. Ariile suprafeţelor ar trebui să fie egale, dacă le
considerăm de aceeaşi valoare.
Iată cum se procedează:
Se consideră punctul e la care alocarea de resurse e echitabilă.

=

,

(e - ) = – e
Iar din calculul integralelor definite rezultă, pentru acest caz particular, e = .
Câteva concluzii relevante
Alocarea de resurse este un domeniu interesant pentru matematicieni,
economişti şi manageri, existând în acest moment întrebări care încă nu
sunt clarificate; unele întrebări formulate conduc la paradoxuri matematice,
aşa cum sunt şi cele prezentate în acest articol. Există însă şi propuneri
recente de modele teoretice care clarifică anumite aspecte. Capitolul însă
rămâne deschis, mai ales că modelele nu au legătură unele cu altele, în
acest moment fiind dificil să construim reprezentări închegate ale unui atare
subiect.
Unele exemple demonstrează că matematica oferă alte soluţii decât cele
care ar părea de bun-simţ.
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Alocările sunt uneori inexacte matematic, dar produc mulţumirea membrilor
echipei.
Unele alegeri ţin numai de preferinţa unui participant sau a unor participanţi.
Dacă se ţine cont de toate preferinţele persoanelor, situaţia din punct de vedere
matematic se complică, iar răspunsurile oferite de matematicieni, până în
acest moment, depind de ipotezele luate în calcul (nici un model nu oferă
complexitatea unei situaţii reale).
NOTE
1

2

3

Dacă împărţim în 3 părţi egale fiecare pâine, obţinem un număr de 15 bucăţi egale; primul
pune 6 bucăţi, provenind de la cele două pâini ale sale, şi mănâncă 5 părţi, iar cel de-al
doilea are 9 bucaţi şi mănâncă tot 5. Deci primul călător a oferit de fapt o singură bucată din
pâini, în timp ce al doilea dă restul de 4 bucăţi de pâine (cel de-al treilea mănâncă tot 5
bucăţi). Dacă cel de-al treilea oferă 5 monede, atunci este normal ca şi cei doi să fie
răsplătiţi proporţional, conform numărului de bucăţi de pâine oferite.
Semnificaţia este aceea că un unghi de 60 de grade nu poate fi împărţit în 3 părţi identic
egale, pentru că cos ne va da un număr iraţional.
Rezultatele acestui studiu se referă la necesitatea unei alocări echilibrate de resurse între
pieţele dezvoltate şi cele în creştere rapidă, la riscurile implicate şi la oportunităţi.
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Abstract
This paper is exploratory in nature and refers to the contemporary
methodological aspects of ICT implementation in early school education .
Having in mind the importance of the need to modernize the process of
knowledge acquisition in early school age, according to which education
should be adapted to the students’ individual characteristics and needs, it is
pointed out that modern information technology has great potential in the first
grades.
The study was conducted in three regions of Montenegro on a sample of 420
primary school teachers. The sample was heterogeneous both in terms of
work experience and qualifications. Two goals have been highlighted: The
theoretical aim of this paper is to highlight the need for modernization of
primary school education; while, the research objective of this paper is to
investigate the presence of ICT in the organization and implementation of
primary school education, and the ability of teachers to apply it in their work.
The results show an uneven geographical distribution of ICT in schools by
region, but also a wide variety of answers regarding the independent variables:
work experience and educational background of the respondents. We have
identified some of the problems in teaching practice regarding the application
of ICT in primary school education from the perspective of teachers and
proposed measures in the conclusion to improve the current situation.
Keywords: ICT, primary school education, professional competence, student,
teacher.
Rezumat
Articolul propune un studiu exploratoriu care se referă la aspectele
metodologice ale implementării TIC în primii ani de şcoală. Având în vedere
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importanţa modernizării procesului de achiziţie a cunoştinţelor la vârsta şcolară
mică, acolo unde educaţia trebuie adaptată caracteristicilor şi nevoilor
individuale ale elevului, evidenţiem marele potenţial al tehnologiei informaţiei
în clasele primare.
Studiul s-a derulat în trei regiuni din Muntenegru pe un lot de 420 de profesori
de învăţământ primar. Lotul a fost eterogen atât din punct de vedere al
experienţei cât şi al calificărilor deţinute. Două obiective au fost urmărite: în
perspectivă teoretică, acest studiu şi-a propus să evidenţieze nevoia
modernizării şcolii primare; în perspectiva cercetării exploratorii, interesul s-a
centrat pe investigarea prezenţei TIC în organizarea şi implementarea
învăţământului primar, precum şi pe abilităţile profesorilor de a folosi noile
tehnologii la clasă.
Rezultatele indică o distribuţie neuniformă a TIC din punct de vedere geografic
intre şcolile investigate, precum şi o mare varietate a răspunsurilor din
perspectiva variabilelor independente. Au fost identificate o serie de probleme
în utilizarea TIC în şcoală primară din perspectiva profesorilor şi au fost
propuse măsuri pentru eficientizarea situaţiei actuale.
Cuvinte-cheie: TIC, învăţământ primar, competenţe profesionale, elev,
profesor.
1. Introduction
Modern teaching and new learning styles do not combine well with frontal
instruction as the only interaction between teachers and students. A new
method of teaching favours independent activities of students aimed at efficient
mastering of curriculum content. ICT, especially in the form of personal
computers, educational software and the Internet, becomes the focal point of
education policy and reform. Teachers are required to use information
technology in the planning and preparation of teaching as early as primary
school. It becomes indispensable to the organization of teaching, learning
and teaching. The use of ICT in education enables easier, faster and better
acquisition of new knowledge, adaptation to individual abilities and access to
the most current information on the Internet. After all, the digital competence
is one of the eight key LLL competences and it is necessary to develop it
since the earliest school days. To what extent it will be present depends on
several factors, but professional competencies of teachers are crucial, because
this model requires a more comprehensive and extensive preparation on behalf
of the teachers as well as good organization of work.
The amount of frontal instruction here is reduced to a minimum, and is present
only as much as it is necessary for a teacher to inform students about the
important parts of the studied content, or theme, and the rest of the class is
left for individual students’ work, which provides children with opportunities
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not only to use ICT skills but also to develop learning strategies (see Vučković,
2010). In this way, students have to think and learn in an active way, and the
information offered to them through ICT, are received by a number of cognitive
receptors (see Mićanović & Marijanović, 2013).
The implementation of ICT in school requires specific teaching qualifications,
more specifically skills to operate with modern information technology in
working with students. On this occasion, we emphasize that the information
technology, among other things, includes modern microprocessor systems,
devices for transmission and storage of information, virtual computer graphics,
software, etc.. Information technology has features that no other teaching
resources have, to meet the different needs of students who express
themselves through their: general and specific skills, emotional and motivational
features and preferences and interests (Mićanović, 2009, pp. 33-34).
2. The didactic-methodical concept of using ICT in primary education
Proper application of ICT in working with students is preceded by its quality
planning in the teaching process. The application of ICT in the teaching process
involves altered positions of teachers and students. The teacher is no longer
the sole source of knowledge; on the contrary s/he leaves this function to the
modern style of learning, but retains a much more responsible role in the
planning and immediate implementation of the modern learning process.
In the traditional school system, most individuals are trained to use a linear
verbal code, while the internet, for example, (as an indispensable part of ICT)
offers an almost unbelievable combination of graphic and verbal codes, a
quick connection of various articles or parts of the text (hyperlink), as well as
a complex system of connections within a text (hypertext) (Vučković, 2011,
p. 302).
Changes in the way of implementation of the objectives and content of the
curriculum require a greater accountability and involvement on the part of
students. That is why contemporary models of teaching, based on the
implementation of information technologies require an increased level of general
knowledge and awareness among students. As the volume of information
increases continuously, it is impossible to expect the individual to master all
of this information, and in accordance with these changes and education
strategy. The emphasis is increasingly placed on the training to locate and
use relevant information, and not on their mechanical memory. When it comes
to the application of ICT in teaching, then teachers are trained for basic
information literacy and its application in individual subjects. Those teachers
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who have not acquired the necessary computer knowledge while studying,
should in the process of professional development, be trained on the use of
information technology in teaching and learning of the planned content (Pinter
et al, 1996, p. 154).
In order for a teacher to use ICT in primary education, s/he must be well
prepared for it; they must be competent to successfully plan on when and to
what extent they will use information technology to facilitate better
understanding and internalization of certain concepts.
Modern teaching at all levels of education requires a dynamic learning
process. The requirements of modern times suggest the integration of
knowledge and technological support (with)in the process of acquiring such
knowledge. The teacher should be able to develop the possibilities of
information technology and creatively incorporate it into the educational
process.
Innovation, inventiveness and creativity are, in organizational terms, much
more important for a teacher’s personality profile than for students themselves.
Teachers are, after all, creators of these skills in students. Therefore, it is
important to emphasize that the education of future primary school teachers,
especially when it comes to their methodological training, should focus on
organizational aspects of the information technology use in the educational
process. This means that the basic teaching methodology should include
methodological issues on how information technologies could be implemented
into educational content. It is essential for future teachers who teach at an
elementary level to develop the skill of lesson organisation and teaching with
the support of information technology.
The application of ICT in the initial methodological training of teachers should
be implemented in the right way, through systematic practice. Only practical
models of ICT-supported preparation and immediate implementation of the
teaching/learning content guarantee its proper use in future teaching.
Since students in primary education are at a level of concrete operations
(according to Piaget’s theory), it is necessary to have classes for this age
group based on the particular experience of children without formal definitions
which are not grounded in real children’s experiences (Dejić, 2007, p. 103).
Much educational content which is the most difficult to implement in primary
education, due to the children’s limited abstraction abilities, can be
nevertheless made obvious and understandable by using ICT. This applies to
many concepts in mathematics, language, science, art and the like. It is
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important to point out here that such an approach to adopting educational
content is not merely a simulation of concepts to be learned, but a serious
systematic approach based on identifying the essential characteristics of the
studied concept.
For the successful implementation of ICT in primary education it is necessary
to ensure that:
 learning comes with understanding,
 learning is more interesting,
 the students’s involvement is increasing and
 the students’ divergent thinking is dominant.
To be able to talk about the quality of primary education in the first place, it is
necessary to modernize the traditional teaching mode, which we must admit,
is still largely present in the learning process. A larger number of students in
traditional classes are not given time to participate in the learning process
because the traditional approach does not leave them enough space and
time to think and autonomously discover connections and relationships
between the concepts they learned. ”Teaching is often so formalized, verbalized
and insufficiently obvious that it reduces the permanence of knowledge and
the possibilities for connecting theory with real life.” (Mandić, 2003, p. 33). This
is why ICT-supported teaching should encourage and promote divergent
thinking, encouraging students’ own work on problem solving instead of
providing them with an instant solution.
It is true that there are many teachers who do not have previous experience in
the use of simple „tools” offered to them by information technology in the
preparation of educational resources. For a teacher to be able to optimally
use all the benefits offered by modern information technology, s/he primarily
has to be qualified for using the technology, and it is during the vocational
training that these skills are acquired, that is while studying.
The great importance and impact of information technology in the learning
process at an early school age is supported by positive effects of its influence
in practice among the youngest. Information technology combines acoustic,
visual and audio-visual effects in the cognitive process. There are efforts to
make various educational contents understandable, obvious and more
accessible to cognitive capacities of students through images, text, audio
and film whereby engaging and integrating many different teaching methods.
Today, many software packages offer teacher support for the preparation and
implementation of planned educational content. At the same time, information
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technology simplifies and improves the process of teaching and learning.
Thus, it provides with plenty of opportunities both those who teach and those
who learn. Students are offered the chance to develop independently, to work
and learn individually and in a creative manner. It is precisely because of the
simplicity of ICT that students can easily experiment and to a great deal
independently learn (Mićanović, 2007, pp. 77-96).
3. Research Methodology
The subject and the aim of the research The subject of the research is to
assess the current situation in the Montenegrin education system in terms of
the application of ICT in early school. The aim of the study is to create a
picture of the current teaching practices, the use of modern ICT in early
education, the interest in the application of ICT in teaching and the willingness
of teachers to learn about ICT and implement it in their work, on the basis of
responses received from teacher practitioners as well as the proposed objective
measures to improve teaching practice in the near future.
The main problem of our research in this paper was to determine the current
state of the representation of ICT in initial teaching in primary schools in the
Montenegrin education system.
In this research, we opted for open-ended and closed-ended questionnaires,
as well as the assessment scales in order to get a more objective idea of the
real current state of the affairs regarding the issue we focus on in teaching in
the elementary school younger grades with the guaranteed anonymity of the
respondents’ data.
3.1. The Sample
The sample included 420 teachers in elementary school (classroom teaching)
in three Montenegrin regions (South, Central and North Montenegro). It is a
deliberate and a convenience sample. It is deliberate because it included
only teachers in classroom teaching, and it is appropriate because the research
was conducted in establishments (schools) that were available from all three
regions and with respondents who were willing to answer.
3.2. The Instrument
The study used a questionnaire. The questionnaire has served us to get
important data on the studied problem in the initial teaching in primary
education directly from the respondents, The questions in the questionnaire
were defined according to the given issue. The questions related to: the region
in which respondents are employed, years of experience, qualifications,
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application of ICT in the planning and implementation of educational objectives
in primary education, current state of ICT equipment in schools, interest in
the application of ICT in teaching and the willingness of teachers to learn
about ICT and implement it in their work, as well as proposed objective
measures to improve the teaching practice in the near future.
3.3. Research organization
The organization of the study involved the authors of the paper. The respondents
were guaranteed anonymity of the data obtained from the questionnaires and
evaluation scales they filled in. Thus we reduced the possibility of giving
„desirable” answers. The data were collected in the first half of 2013.
4. Results of the research
The results we obtained indicate serious problems of non-compliance of the
needs of the educational process in the 21st century, on the one hand, and
the current state of the organization and implementation of teaching in the
elementary grades, on the other. For the needs of the analysis, we have tried
that our sample should cover all the three regions of Montenegro and teachers
of different age and educational background who teach grades 1-5. The sample
was balanced by region, so that from each region (North, Central, South) the
study included 140 respondents (a total of 420). A number of issues regarding
the representation of ICT in teaching practice in the implementation of the
planned objectives in the younger elementary shool grades were identified.
Table 1. Respondents’ education

Education
Two-year postsecondary school
qualifications
a college/
university degree
(higher education)
Total

Frequency

Valid Percent

81

19,3

339

80,7

420

100

By category of qualification, we can conclude that teachers with higher education
(a college/university degree) are prevalent. The sample includes 81 respondents
with two-year post-secondary school qualifications, which represents 19.3% of
the total sample and 339 respondents hold a university degree or 80.7% of the
sample (Table 1). Teachers with two-year post-secondary school qualifications
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Table 2. Respondents’ years of service

Years of service

Frequency

Valid Percent

0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
Total

60
166
114
80
420

14,3
39,5
27,1
19,0
100

fall into the category of the respondents with the years of service ranging from
31 to 40, although a smaller number of them fall under the category of 21 to
30 years of service. The heterogeneity of the sample in terms of educational
background is important for the distribution of responses to key questions
about the inclusion of ICT in primary education.
In addition to education background, the sample was heterogeneous also in
terms of experience (Table 2). Therefore, we purely accidentally obtained a
sample pattern which covered 60 subjects whose experience ranges between
0 to 10 years, which makes 14.3% of the total sample, 166 respondents
(39.5%) with 11 to 20 years of service, 114 subjects (27, 1%), whose
experience ranges from 21 to 30 years of service and 80 respondents, or 19%
of sample with years of service between 31 and 40 years. Based on this
sample, we can conclude that in Montenegrin primary schools, the largest
number of teaching staff is in the second decade of service.
Table 3. The use of ICT in the planning and implementation of educational
objectives by region

Region

Northern
Region
Central Region
Southern
Region
Total

To what extent do you use ICT in the planning
and implementation of the educational
objectives
To a large
Mostly
Rarely
Never
extent
5
31
53
51
3.57%
22.14%
37.85%
36.42%
17
76
29
18
12.14%
54.28%
20.71%
12.85%
13
73
31
23
9.28%
52.14%
22.14%
16.42%
35
180
113
92
8.33%
42.85%
26.9%
21.9 %

x2 = 34.235

df = 4

C. Coeff. = 0.365

p = 0.001

Total
140
100.0%
140
100.0%
140
100.0%
420
100.%
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The results obtained indicate that there is a higher tendency among teachers
from the central region to use ICT in the planning and implementation of the
education objectives than their counterparts in the southern and northern
regions. It is evident that teachers in the northern region use ICT significantly
less in planning of education objectives than their colleagues from the other
two regions (Table 3). It is interesting that there is a tendency of intensive use
of ICT in planning of educational objectives in all three regions. Regardless of
the fact that a great number of teachers to a great extent (35 or 8.33%) or
mostly (180 or 42.85%) use ICT in planning of educational objectives, the fact
that a large number of teachers (92 or 21.9 %) do not use it in its planning is
worrisome, which indicates the need for further education of teachers to use
ICT in their work. From the distribution of responses presented by region
(Table 3) a statistically significant difference can be noted (x2 (4) = 34.235; C.
Coeff. = 0.365; p<.01) regarding the evaluation of the use of ICT in planning
educational objectives in primary education.
The determined statistical significance in the field of the assessment of the
use of ICT in one of the most important stages of the teaching process planning educational objectives, by region leads us to determining the reasons
for such attitude of the respondents. Entering the essence of the problem, we
can identify a number of factors, but on this occassion we have singled out
the four key factors: for example, teachers in primary education in different
regions: a) have not received the same initial training, b) do not have the same
working conditions (classroom equipment and modern technology ), c) have
different experiential opportunities to apply ICT in lesson planning, d) have not
undergone the same programs, self-education and further professional training
regarding the use of ICT in their work.
Interestingly, the variables of years of service and use of ICT in education are
inversely proportional, which means that teachers with less experience use
ICT in their work more than their colleagues with more experience (Table
4). Teachers in the category with the least experience (years of service) are
predominantly of the view that they mostly (29 or 48.33%) or largely (23 or
38.33%) use ICT in planning and implementation of educational objectives in
primary education, while teachers in the category with the most work experience
(years of service) largely responded that they never (53 or 66.25%) or rarely
(17 or 21.25%) use ICT in their work. The majority of the respondent category
with 11 to 20 years of service said that they mostly use ICT (105 or 63.25%),
while in the respondent category with 21 to 30 years of sevice the number of
those mostly (37 or 32.45%) and those rarely using (44 or 38.59%) ICT in
planning and implementation of teaching is similar.
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Table 4. The use of ICT in the planning and implementation of educational
objectives by years of service

Years of
service
0-10
11-20
21-30
31-40
Total

To what extent do you use ICT in the planning and
implementation of the educational objectives
To a large
Mostly
Rarely
Never
extent
23
29
8
0
38.33%
48.33%
13.33%
0.0%
8
105
44
9
4.81%
63.25%
26.5%
5.42%
3
37
44
30
2.63%
32.45%
38.59%
26.31%
1
9
17
53
1.25%
11.25%
21.25%
66.25%
35
180
113
92
8.33%
42.85%
26.9%
21.9 %
x2 = 71.364

df = 4

C. Coeff. = 0.396

Total
60
100.0%
166
100.0%
114
100.0%
80
100.0%
420
100.%

p = 0.001

The work experience (years of service) of the respondents is an important
determinant of the respondents attitude (Table 4), which represents a
statistically significant difference (x2 (4) =71.364; C. Coeff. = 0.396; p<.01) in
attitudes by the category of years of service. This can be explained by the
fact that the initial teacher education followed the contemporary social
developments and that curricula were continuously innovated, therefore, having
these changes in mind it is understandable that younger teachers use ICT in
teaching to a larger extent than their older counterparts.
On the respondents’ sample differentiated by qualification (Table 5) in two
categories (two year post-secondary education and a university degree) we
noted significant differences in the use of ICT in the planning and
implementation of educational goals. The largest number of respondents with
two-year post-secondary education do not use ICT in their work (57 or 70.37%),
while the majority of the respondents with a university degree (171 or 50.44%)
answered that they mainly use ICT in the planning and implementation of
educational goals. From a statistical point of view significant differences in
the attitudes of the respondents were observed (x2 (2) =27.273; C. Coeff. =
0.345; p<.01).
The teachers with two-year post secondary education did not have IT training
at the basic studies and that is why they do not use modern information
technology in their work, while teachers with university degrees did have
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Table 5. The evaluation of the use of ICT in the planning and implementation
of educational objectives by teachers’ education background

Teachers’
education
Two year postsecondary education
A university degree
Total

To what extent do you use ICT in the planning
and implementation of the educational objectives
To a large
Mainly
Rarely
Never
extent
1
9
14
57
1.23%
11.11%
17.28%
70.37%
34
171
99
35
10.02%
50.44%
29.2%
10.32%
35
180
113
92
8.33%
42.85%
26.9%
21.9 %

x2 = 27.273

df = 2

C. Coeff. = 0.345

Total
81
100.0%
339
100.0%
420
100.%

p = 0.001

such training. Hence, we can conclude that teachers with a university degree
have an advantage as compared to their counterparts with two-year post
secondary education because during the initial education they acquire basic
knowledge in the use of ICT in the teaching practice.
Table 6. The assessment of how schools are ICT- equipped by region

Region

Northern Region
Central Region
Southern Region
Total

To what extent is the school ICT-equipped in
terms of the use of the equipment in primary
education
To a
Not
great
Mostly Yes Mostly No
equipped
extent
0
1
54
85
0.0%
0.71%
38.57%
60.71%
0
81
43
16
0.0%
57.85%
30.71%
11.42%
0
37
74
29
0.0%
26.42%
52.85%
20.71%
0
119
171
130
0.0%
28.33%
40.71%
30.95 %

x2 = 37.734

df = 4

C. Coeff. = 0.418

Total
140
100.0%
140
100.0%
140
100.0%
420
100.%

p = 0.001

When it comes to the extent to which schools are equipped with ICT to be
used in primary education, we observed most significant difference by region
(Table 6). Based on these results, we conclude that schools in the northern
region are less sufficiently ICT-equipped, than the majority of respondents
(85 or 60.71%) who declared that the schools are not equipped with the given
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equipment, while their counterparts in the central region mainly (81 or 57.85%)
believe that schools are generally equipped with ICT, which can be used in
primary education. As for the teachers in the southern region, they
predominantly share the view that schools generally are not equipped with
the aforementioned equipment (74 or 52.85%), and, consequently, ICT generally
cannot be used in primary education.
The determined statistical significance in the analysis of the responses (x2
(4) =37.734; C. Coeff. = 0.418; p<.01) calls for a more serious approach to
the problem. These attitudes of the respondents point to the need for a more
realistic redistribution of teaching equipment to schools regardless of which
region they belong to. It is interesting that none of the respondents in all three
regions believe that the school is largely equipped with ICT to be freely used
in primary education which suggests that the competent institutions must
approach this problem more seriously and do much more in terms of equipping
school with modern ICT.
Table 7. Available interest of teachers in using ICT in primary education by
years of service

Years of service

0-10
11-20
21-30
31-40
Total

How much are you interested in the use of ICT in
primary education
Very
Not
Interested
Moderately
interested
interested
47
9
4
0
78.33%
15%
6.66%
0.0%
69
75
22
0
41.56%
45.18%
13.25%
0%
23
32
47
12
20.17%
28.07%
41.22%
10.52%
11
23
27
19
13.75%
28.75%
33.75%
23.75%
150
139
100
31
35.71%
33.09%
23.8%
7,38 %

x2 = 33.751

df = 4

C. Coeff. = 0.265

Total
60
100.0%
166
100.0%
114
100.0%
80
100.0%
420
100.%

p = 0.001

Teachers in the category with the least experience (47 or 78.33%) are mostly
very interested in the application of ICT in their work, while with the years of
experience/service the interest decreases and vice versa; respondents with
more work experience are more willing to show indifference towards the use
of ICT in education than their younger colleagues. The category of respondents
with 11-20 years of work experience is interested or very interested in the use
of ICT in teaching, while the category of the respondents with 21-30 years of
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teaching as well as the most experienced teachers hold approximately the
same position which is that they are moderately interested in using ICT in
primary education. Work experience is an important determinant of the
expressed attitude (Table 7), which represents a statistically significant
difference (x2 (4) =33.751; C. Coeff. = 0.265; p<.01) in respondents’ attitudes
by the category of years of service.
Table 8. The interest of teachers in education for the use of ICT in teaching
by qualifications

Teachers’
education
Two-year post
secondary
education
A university degree
Total

To what extent are you interested in training for
the use of ICT in teaching
To a great
Mostly
Moderately
Not
extent
interested
interested
interested
interested
12
19
31
19
14.81%
23.45%
38.27%
23.45%
241
71.09%
253
60.23%

x2 = 53.427

df = 2

73
21.53%
92
21.9%

25
7.37%
56
13.33%

C. Coeff. = 0.437

0
0%
19
4.52 %

Total
81
100.0%
339
100.0%
420
100.%

p = 0.001

This can be explained by the fact that younger teaching staff possesses
more recent knowledge in the field of information technology, and is more
aware of its advantages, so it is logical to expect that they will show more
interest in the use of ICT in primary education compared to their colleagues
who do not have similar knowledge.
When it comes to the question of the extent to which teachers are interested
in training for the use of ICT in the teaching process the greatest significant
difference was determined in the variable of education (Table 8). We obtained
significant differences in the respondents’ interest in education in terms of
using ICT in their work. The largest number of respondents with two-year post
secondary education are moderately interested in additional training in the
use of ICT in their work (31 or 38.27%), while respondents with a university
degree mostly (253 or 60 , 23%) declared that they are largely interested in
training on this issue.
Statistically significant differences in the attitudes of respondents were noted.
(x2 (2) =53.427; C. Coeff. = 0.437; p<.01) These answers should be interpreted
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by the fact that teachers with two-year post secondary education feel quite
weary and unprepared for additional training, although there are those who
would want to receive additional training regardless of the qualifications they
possess. On the other hand, we have the majority of respondents in the
category with a university degree (241 or 71.09%) who largely want this kind
of education. Therefore, we can conclude that teachers with university degrees
are in greater numbers interested in new ideas, models of work and application
of modern information technology achievements in their practice to keep up
with the times. During our research, we also noted several teachers’ outright
comments relating to the assessment of the need for better quality pre-service
education for the use of ICT.
5. The conclusion with the proposed measures for improving teaching
practices with the use of ICT
Education is one of the most important and most responsible missions in the
development of the society and, therefore, it is very important to adjust it to
the changes brought about by today’s Information Age. In order to successfully
adapt to the new developments, it is not enough to merely change and
modernize learning content, but to introduce changes in the organization of
teaching and application of teaching methods. Contemporary education
requires a new model of learning based on ICT resources. The school is
expected to be ready to accept all the innovations that can streamline the
work of teachers and students, and provide necessary technical means and
learning resources that are needed for teachers in the educational process.
Modern information technology has made a big step forward in all spheres of
human activity and enjoys massive user support. The question is no more
whether it can be applied, but the extent to which it may be applicable in the
classroom.The possibilities of its application in the teaching process are great,
and whether it is used depends on several factors. Primary education is of
particular importance for the early development of all capacities. The extent
to which lessons will be modern and meet the needs of the new era, mostly
depends on how the school is equipped and what level of professional
competence teachers have.
Taking into account the fact that children in the early school age grow up in
an environment where the use of modern information technology is common
they deserve ICT-supported lessons. Primary education, as part of the teaching
process, should not be a barrier to understanding and adoption of instructional
content with the support of ICT. Research has shown that relevant institutions
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should seriously engage in enabling all teachers to be trained to work with
ICT so that they freely use it in class. Based on the results of the research,
we could make a proposal of measures to improve the general teaching
situation regarding the inclusion of ICT in primary education, which are as
follows:
 During the studies primary school teachers who are preparing for this
vocation should be provided quality methodological training for the use of
ICT in the implementation of primary education goals.
 Teachers should be informed in detail about the possibilities of using ICT
in teaching, on the advantages and disadvantages of such teaching (a
large number of respondents expressed mild interest or complete
indifference towards additional training).
 Teachers who are employed should be further educated to plan the
implementation of instructional objectives and content with the support of
ICT.
 Teachers should be enabled to apply a modern approach more in which
students’ activity is prevalent, which is certainly, dominant in the
contemporary methodological approach.
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EDUCAŢIA PRIN FILM – TEORIE ŞI PRACTICI

Prof. Cristian Răducanu*
Rezumat
Articolul susţine promovarea educaţiei prin film în cadrul reformei curriculumului
oficial, ca formă a educaţiei multimedia, luând ca puncte de reper şapte
premise ale teoriei constructiviste a învăţării pe care educaţia multimedia le
satisface: autenticitatea învăţării, vizibilitatea învăţării, competenţe de gândire
de ordin superior, învăţarea prin metafore, transdisciplinaritatea, finalitatea
morală a educaţiei şi autoreglarea progresului de învăţare. Impactul filmului în
educaţia elevilor este relevat de rezultatele unui sondaj de opinie. Patru aplicaţii
privind studiul istoriei din perspectiva subiectivă a filmului sunt oferite ca
exemple de facilitare a înţelegerii şi învăţării de cunoştinţe istorice, valori şi
atitudini civice, prin intermediul educaţiei cinematografice.
Cuvinte-cheie: educaţia cinematografică, constructivism, evaluare autentică,
învăţare prin proiecte, reforma curriculumului integrat.
Abstract
The article is advocating that film education, and more generally multimedia
education, should be an important part of the reform of the written curriculum
in Romania. Film education is analyzed based on seven principles of the
constructivist theory of learning: authenticity, visibility, high-order thinking
skills, learning through metaphors, trasfer of learning competences across
disciplines, moral purpose of education and self-regulation of the learning
process. In support of the value of cinema in education the article presents
the results of a survey administered to music college pupils, as well as four
work sheets used in teaching history knowledge, cultural values and civic
attitudes assisted by film.
Keywords: film education, authentic assessment, constructivism, project
based learning, the reform of the integrated curriculum.
1. Teoria educaţiei prin film
1.1. Argumente în favoarea educaţiei prin film
Filmul are calitatea de a ne emoţiona, de a prezenta ca document evenimente
istorice, de a ne învăţa despre greşelile trecutului şi de a oferi soluţii subiective
problemelor morale puse de istorie. Ne-am propus să ne documentăm privind
* Profesor de istorie, C.N. de Muzică „George Enescu”, Bucureşti, România
email duxian7@yahoo.co.uk
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tehnica cinematografului şi să înţelegem din interiorul universului filmic în ce
constă puterea de atracţie şi convingere a filmului asupra maselor, să
răspundem ştiinţific la întrebarea „cum poate preda filmul istoria?”.
Putem imagina o lume prezentă şi viitoare fără comunicare digitală? Mai
avem oare nevoie de divertisment prin cinematografie, de viziuni regizorale
care să ne răstălmăcească sensurile acţiunilor umanităţii? Întrebări retorice,
desigur.
A înlocuit filmul lectura cărţilor, va substitui tableta în cursul unei generaţii
hârtia de pe care învaţă încă elevii noştri? Poate că răspunsul este afirmativ:
mulţi deplâng deja moartea culturii, generalizarea analfabetismului. Probabil
că au dreptate, judecând după rezultatele catastrofale de la Bacalaureat.
Sau poate greşesc. Din poziţia de autor al unui volum considerabil de materiale
didactice şi de executant al unui efort zilnic în serviciul elevilor nu pot accepta
verdictul agonizant. Văd că elevii mei sunt în stare de performanţe în
comunicarea digitală pe care generaţia mea, formată imediat după căderea
dictaturii, şi cele mai vechi nu şi le imaginau, şi nu sunt singur în exprimarea
acestei constatări1. Tehnica informaţională a evoluat rapid în numai două decenii
şi permite educabililor o mult mai mare conectivitate între cunoştinţe. Mare
parte a progresului cunoaşterii în perioada recentă provine din utilizarea ştiinţei
computaţionale în descifrarea mecanismelor gândirii, memoriei şi învăţării.2
Mă bucură că învăţ de la elevi să folosesc programe de editare imagine, dar şi
când aflu că ei descoperă informaţiile care îi pasionează din consultarea a
numeroase surse de pe internet. Mulţi dintre elevi se autoeducă în cunoaşterea
digitală din curiozitatea şi nevoia de a utiliza aparatură electronică şi softuri
multimedia de ultimă oră . Domeniile şi aplicaţiile la care au acces elevii în
era digitală sunt nenumărate.
Filmul este un comentariu despre evenimente şi viaţă. Prin comentariul
exprimat într-un mod convingător cu ajutorul mijloacelor sonore şi vizuale,
cinematografia i-ar putea răpi elevului libertatea să gândească asupra gradului
de adevăr al celor constatate. Rostul educaţiei cinematografice este acela de
a-l învăţa pe elev să emită judecăţi de valoare, într-un mod pro-activ avizat
ştiinţific şi măsurabil. Prin încărcătura emoţională pe care o poartă cu sine,
filmul îl face şi pe cel mai refractar dintre elevi să aibă dorinţa de a se exprima,
aşa încât să uite inhibiţiile intelectuale sau afective.
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În timpul proiectării filmului, indiferent de nivelul lor, elevii participă trup şi
suflet la acţiune, la împărtăşirea de sentimente şi informaţii. Neaşteptat, prin
vizionarea filmului clasa practică deschiderea la comentariu, îşi formează
deprinderea de a avea opinii. Limbajul fimului nu este doar direct, ci şi sugerat.
Sugestia îl familiarizează pe elev cu gândirea deductivă şi inductivă, asociativă,
creativă, laterală.3
1.2. Locul filmului potrivit unui sondaj despre preocupă rile şi educaţia
elevilor
Aplicarea metodei de învăţare prin film la Colegiul Naţional de Muzică „George
Enescu” a dus la progresul elevilor, care, altfel, nu manifestau interes pentru
istorie. Rezultatul a fost posibil prin efortul profesorului de a redacta fişe şi de
achiziţionare a aparaturii necesare proiecţiilor la clasă. În timp, a crescut
numărul de ore în care am făcut apel la film ca material didactic. Elevii apreciază
filmul pentru valoarea sa informativă, nu doar pentru componenta puternică,
inerentă, de divertisment. Prin film, ei simt că trăiesc în pielea personajelor,
reconstituie vieţi şi epoci. Faţă de adultul tarat de probleme, copilul şi
adolescentul se bazează pe fecunditatea imaginaţiei şi credinţa în
verosimilitatea imposibilului, părându-i că prin film utopia devine posibilă.
Un studiu realizat în martie-aprilie 2015, în rândul elevilor din clasele V-XII ale
Colegiului Naţional de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, a scos în
evidenţă preferinţa repondenţilor în proporţie de 100% pentru filmul de ficţiune.
În funcţie de genul filmelor vizionate, elevii au optat pentru filmul de ficţiune
ştiinţifico-fantastic (49% din totalul repondenţilor), iar la categoria documentar
– pentru documentarul pe teme de istorie (64% dintre repondenţii care aleg
documentarul pentru petrecerea timpului liber). Pe locul doi se află filmele de
investigaţie, poliţiste (33% din totalul repondenţilor) urmate, la mică distanţă,
de dramatizările unor evenimente istorice, în special cronici de ră zboi (28%
din totalul repondenţilor). Între documentarele istorice cel mai mult atrag atenţia
elevilor cele dedicate dictatorilor (45% dintre repondenţii care apreciază
documentarul), precum şi acelea despre tehnici şi strategii de ră zboi (35%).
Sondajul amintit a presupus completarea, la domiciliu, a unui chestionar printat
pe teme legate de preocupările şi satisfacţia referitoare la învăţătură a
repondenţilor cu vârste cuprinse, în momentul înregistrării în baza de date,
între 11 ani şi 6 luni şi 19 ani şi 4 luni. Analiza chestionarelor a scos în
evidenţă că interesul pentru film relativ la alte moduri de divertisment este
mare în rândul repondenţilor, plasându-se pe locul trei – după jocul pe calculator
şi ieşirile cu prietenii – la vârsta gimnazială, şi pe locul doi, după postarea pe
reţelele de socializare, la elevii de liceu.
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Din cei 224 de elevi care au participat la chestionar 78% preferă informarea
prin film în locul celei prin lectură, ca principală motivaţie pentru dobândirea
unui acces mai facil la informaţie (46% dintre ei) sau economisirea de timp
pentru alte activităţi (16% dintre ei). Un procent de 31% din totalul repondenţilor
au fost stimulaţi de vizionarea unui film să confrunte informaţiile cu alte surse,
cum ar fi paginile web (48% dintre ei), discuţiile cu părinţi sau alte cunoştinţe
(26% dintre ei), reviste de popularizare (14% dintre ei) sau lucrările de
specialitate tipărite (12% dintre ei).
În ceea ce priveşte aportul filmului la uşurarea învăţării, atât genul ficţional,
cât şi documentarul sunt apreciate, în funcţie de tematică, pentru modul
interesant de prezentare a informaţiilor: filmul ştiinţifico-fantastic este căutat
pentru posibilitatea de a vizualiza tehnica viitorului (62% dintre repondenţi),
iar filmul de investigaţie pentru modul ingenios de rezolvare a misterelor (51%
dintre repondenţii care apreciază acest gen de film).
Filmele de ficţiune şi documentarele pe teme de istorie sunt considerate utile
de elevi pentru înţelegerea şi memorarea episoadelor din istorie, în special
pentru claritatea ilustrării evenimentelor (36% dintre repondenţii care preferă
filmul istoric), apoi pentru noutatea informaţiei (32% dintre repondenţii care
preferă filmul istoric), pentru originalitatea explicaţiilor (22% dintre repondenţii
care preferă filmul istoric) şi pentru lă murirea unor curiozităţi personale (8%
dintre repondenţii care preferă filmul istoric). Întrebaţi dacă au căutat filme
istorice după tematica studiată la şcoală sau după preferinţele personale,
numai 19% dintre repondenţi au optat pentru prima variantă de răspuns. Acest
fapt demonstrează preocuparea spontană, nedirijată, a elevilor pentru filmul
istoric, preocupare ce trebuie să fie capitalizată în educaţia curriculară formală
sau informală .
Despre profilul intelectual şi stilul de învăţare al spectatorului elev al filmelor
pe teme de istorie, chestionarul arată diferenţierea focusului în funcţie de gen.
Precizăm că la acest capitol al chestionarelor răspunsurile au putut fi multiple.
Astfel, fetele preferă să descopere costumele de epocă (49% dintre repondenţii
de sex feminin care apreciază filmul istoric), aspecte legate de caracterul
personajelor istorice – slăbiciuni, calităţi, dileme (28% dintre elevele care
apreciază filmul istoric), episoade istorice cunoscute (22% dintre elevele care
apreciază filmul istoric), relaţia dintre personaje (20% dintre elevele care
apreciază filmul istoric), dificultăţile depăşite de personaje (18% dintre elevele
care apreciază filmul istoric), strategii militare folosite în epocă (12% dintre
elevele care apreciază filmul istoric). Băieţii, în schimb, sunt interesaţi în
primul rând de strategiile militare (43% dintre repondenţii de sex masculin
care obişnuiesc săvizioneze film istoric), armament, aviaţie, nave, tehnici de
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luptă (41% dintre băieţii care urmăresc film istoric), lupta pentru putere (32%
dintre băieţii care consumă film istoric), evenimente istorice renumite (26%
dintre băieţii care consumă film istoric), efecte speciale (24% dintre băieţii
care consumă film istoric), caracterul personajelor (16% dintre băieţii care
consumă film istoric).
De remarcat că bătăliile ocupă locul întâi ca tip de episod istoric cunoscut pe
care băieţii doresc să îl vadă ilustrat în film, în 78% din cazurile în care ei au
optat pentru acest tip de focus, în timp ce fetele preferă carierele personajelor
celebre din istorie, în 55% din cazurile în care elevele au ales acest tip de
focus. În fine, atât fetele, cât şi băieţii, dat fiind profilul şcolii, sunt atenţi în
proporţii apropiate la coloana sonoră (71% fetele şi 65% băieţii).
1.3. Puncte slabe: educaţia cinematografică în curriculumul oficial
românesc
Evitând să se ridice la înălţimea oportunităţii oferite de apetenţa publicului
tânăr pentru film, şcoala românească se află în impas. Încă amână să facă
pasul adaptării ofertei şi metodelor sale educaţionale la capacitatea şi nevoile
copiilor şi tinerilor de astăzi. Sistemul şcolar românesc actual constată că
elevii nu mai învaţă, că a crescut rata de abandon şcolar4, pe când în Europa
Comisia Europeană salută regresul ei.5 Ce li se cere elevilor să înveţe în
România lui 2015? La istorie cel puţin, pentru că este materia pe care o
predau: cuvinte pe hârtie. Pentru elevi ele nu par să mai aibă sens.
Trebuie acceptat că o soluţie simplă este cea mai bună: digitizarea modului
de învăţare cere digitizarea modului de predare şi a materialelor, a tehnicilor
de lucru, deocamdată rămase în secolul al XIX-lea. Capacitatea noii generaţii
de adaptare la era informaţională trebuie privită ca oportunitate, ocazie pentru
lansarea unui sistem educaţional viu, flexibil, atractiv, angajat efectiv în studiu
şi cercetare, nu o simplă reflectare a unor principii învechite.
Constat direct din lucrul cu filmul la orele de istorie şi educaţie civică modul în
care această metodă asigură acoperirea unor cantităţi de informaţie largi şi
înţelegerea mai bună a tematicii istorice. Contribuţia cea mai firească a şcolii
este de a educa pe baze ştiinţifice, în mod sistematic şi creativ capacitatea
tuturor elevilor de a descifra „culisele” fabricării filmului, pornind de la premisa
că alfabetizarea în limbajele noi ale cinematografului şi comunicării multimedia
este paşaportul adolescentului către upgradarea creativităţii, inteligenţei,
democraţiei şi prosperităţii.
Desigur, vor fi mulţi oficiali şi profesori care vor nega importanţa educaţiei prin
film. Probabil că înlocuind denumirea de „film” cu o altă sintagmă, în cazul
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cititorului sceptic am putea evita formarea impresiei că încurajăm confundarea
pregătirii şcolare cu o activitate socotită exclusiv de divertisment, o artă
superficială şi cu expunere facilă a conţinutului ei. Dimpotrivă, scopul alfabetizării
cinematografice şi digitale este de a stimula în rândul profesorilor încrederea
că îndeplinesc prin performanţa lor pedagogică unică rolul de formatori ai unei
noi generaţii potenţial rafinate, spirituale şi cultivate, prin stimularea la elevi a
curiozităţii pentru studiu autentic, prin redescoperirea învăţării pentru învăţare
– în virtutea conceptului umanist al artei pentru artă şi a valorilor educaţiei
umaniste.6
Se vor aduce poate multe acuze acestei strategii: diletantism, încurajarea
cunoaşterii superficiale, supraîncărcarea nejustificată şi contrară realităţii a
curriculumului naţional, sau că filmul „orbeşte” imaginaţia elevului, accentul
căzând pe satisfacerea aşteptărilor triviale. Aşadar, proiectul îşi va revela
punctele slabe dacă profesorul nu va şti să declanşeze şi să potenţeze efortul
pentru cunoaştere autentică, prin studiul aprofundat al surselor, să solicite
periodic elevului produse creative pe structuri metodice, să programeze
verificări competente ale unor teme originale, să cultive capacitatea de
autoevaluare şi autoreglare a competenţelor, să promoveze recunoaşterea
meritelor cercetării şi experienţei pentru progresul ştiinţei şi culturii.
Abordarea pe care o propunem se loveşte încă de inadvertenţe şi imposibilităţi
provocate de ruptura între aşteptările sistemului educaţional clasic bazat pe
informare, orizontul socio-profesional românesc şi interesul de răspuns al
elevilor la aceste solicitări. Suntem în situaţia de a asista la orele de curs
elevi care au o atitudine prea relaxată faţă de cunoaştere, detaşare faţă de
cultură ca scop al învăţării. Faptul în sine are efecte negative asupra rezultatelor,
pentru că ele sunt evaluate după criterii standardizate în era industrială, care
a apus.7
Chiar şi în aceste condiţii de tensiune psiho-socio-educaţională, nu putem
renunţa la nevoile de educaţie ale generaţiilor precedente: dobândirea unui
limbaj adecvat unor situaţii reale de viaţă, capacitatea de a folosi tehnici şi
metode de lucru specifice diverselor domenii, abilităţi practice care să le asigure
angajarea în piaţa muncii, care se completează cu dobândirea unui set de
valori culturale şi atitudini morale şi civice. Diferenţa de atitudine a noii generaţii
se rezumă la „banalizarea” actului de cultură, în urma facilitării accesului la
informaţii prin mijloacele electronice şi din cauza diversificării ofertei şi
competitivităţii de pe piaţa muncii.
Noua generaţie este, pe de o parte, nevoită să îşi descopere calea proprie
spre un succes personal, individual, iar pe de altă parte asaltată de o masă
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neomogenă, potenţial infinită, de informaţii şi opţiuni, din care îi este greu să
aleagă.
Din perspectiva aceasta, elevii nu se mai arată atraşi de lectură, de
cunoaşterea ştiinţifică bazată pe metodologia strictă a savanţilor şi recurg la
satisfacţiile imediate ale mediilor de divertisment tot mai complexe în trucuri
pentru cointeresarea consumatorilor. Absolvenţilor de liceu le este greu să
aleagă încotro merg în carieră. Unii se plafonează, se pierd între o mulţime de
locuri de muncă, alţii aleg corporatismul, alţii cu greu îşi dovedesc
aplicabilitatea într-o lume aculturală, dar totuşi – prin originalitate, reuşesc.
Opţiunile individualiste ale generaţiei vin tocmai din asumarea vocaţiei lor
creatoare, pe care nu o pot exprima profesionist decât prin studiul coerent şi
integrat al disciplinelor.
A fi în situaţia de a nu putea aplica această metodă într-o şcoală din România
astăzi, din cauza lipsei dotării adecvate a unui laborator de informatică care
să devină cu timpul şi un studio multimedia, incluzând libertatea accesului la
net, ar echivala nu numai cu o nedreptate în educaţie, ci şi cu un deserviciu
care handicapează spiritul creator, satisfacţia şi independenţa generaţiilor
actuale de elevi.
Sunt numeroase semnale de alarmă care trimit la scenarii nu tocmai fericite
în cazul în care şcoala publică nu îşi regăseşte din mers principiile, întăreşte
scopurile educative şi elaborează noi forme de lucru, adaptate unor generaţii
„plictisite” de şcoală şi care, dacă îşi găsesc un rost şi succesul în viaţă este
pentru că „s-au recuperat după şcoală”.8
Pentru corectarea acestor puncte slabe exprimăm convingerea că înţelegerea
textului şi subtextului comunicat prin mass-media (metatextul media) va fi
mai lesne asigurată prin abordarea într-un curriculum integrat a specializărilor
ştiinţifice, precum istoria, şi a competenţelor de comunicare verbală şi vizuală.
Pe termen mediu, predarea prin curriculum integrat va face relevantă învăţarea
elevilor, în noul context al societăţii digitale9.
1.4. Explicarea învăţării prin film din perspectiva educaţiei
constructiviste
În contextul teoriei educaţiei, folosirea analizei de film ca parte a curriculumului
predat, precum şi a elaborării de proiecte media ca variante active de învăţare
se înscriu în filosofia progresivistă a educaţiei a lui John Dewey10 şi exemplifică
teoriile învăţării constructiviste11 şi experienţiale12 ale lui David A. Kolb13, Jerome
Bruner14, John Dewey, Lev Vygotsky15, Jean Piaget16, D.K. Wheeler17.
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În viziunea lui Bruner asupra modurilor de reprezentare a informaţiei, învăţarea
ori atribuirea de sens survine odată cu transformarea informaţiei din mediu
prin interacţiune (în engl. enactive mode), figurare (în engl. iconic mode) şi
abstractizare (în engl. symbolic mode), procese cognitive care se manifestă
în grade diferite de complexitate la fiecare vârstă, prin ceea ce Bruner numeşte
„spirala învăţării”. Luând în considerare faptul că filmul presupune lucrul direct
cu imaginea (proiectarea mentală), o puternică latură conotativă (simboluri şi
metafore) şi pro-activă (manipularea tehnicilor de filmare şi editare), studiul şi
realizarea de film de către elevi ilustrează modurile de reprezentare a cunoaşterii
descrise de Bruner de la cele mai simple la cele mai complexe şi, prin
extrapolarea teoriei „spiralelor învăţării”, considerăm că se poate aplica la
orice vârstă.
Ca urmare a acestor observaţii teoretice generale, putem extrage câteva
principii definitorii pentru învăţarea prin utilizarea limbajului multimedia. Astfel,
mai întâi de toate, educaţia prin film asigură învăţarea şi evaluarea autentică
centrată pe elev, privit din punct de vedere psiho-comportamental, în ipostaze
conexe, particulare, familiale, culturale, istorice, naţionale, globale, şi onorând
cei patru piloni ai educaţiei prevăzuţi de UNESCO în 1999: a face, a şti, a fi şi
a interacţiona18.
În al doilea rând, apreciem că formarea competenţelor cinematografice
satisface dezideratul exprimat de educatori precum John Hattie19 şi David
Perkins20, de a face vizibile rezultatele învăţării curriculare şi mai ales de a le
da semnificaţie în afara clasei şi a şcolii, în contexte de viaţă autentice. Ne
referim aici atât la preluarea şi aprofundarea ca tematică pentru film a unor
procupări personale sau din comunitatea în care trăiesc elevii, cât şi la
promovarea filmului în circuite festivaliere sau în campanii sociale.
În al treilea rând, pasiunea pentru film stimulează la elevi asumarea unui efort
sporit şi susţinut de gândire şi a competenţelor de ordin superior legate de
creativitate21. După cum relevă studiile despre beneficiile rezolvării unor sarcini
grele pentru învăţare22, elevii sunt motivaţi intrinsec, învaţă exersând, nu se
tem de greşelile inevitabile, văd dificultăţile ivite pe parcursul studiului sau
elaborării de film drept provocare ce le justifică perseverenţa, caută soluţii prin
abordări originale atunci când cele clasice se dovedesc insuficiente, ţintesc
cu încredere spre o viziune clară a rezultatului aşteptat al muncii lor.
În al patrulea rând, educaţia prin film presupune învăţarea cu ajutorul construirii
de metafore şi depăşirea tiparelor în gândire şi cunoaştere, prin accentul pus
pe creativitate, povestire, joc de rol, ceea ce teoreticianul canadian Kieran
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Egan numeste „învăţarea imaginativă”23.
În al cincilea rând, lucrul cu filmul implică un transfer24 rapid de cunoştinţe, de
valori, scopuri şi competenţe între discipline şi între toate domeniile vieţii elevului
– sine, familie, şcoală, prieteni –, care devin un sistem unitar perfectibil25
având ca liant pasiunea pentru film. Transdisciplinaritatea şi unitatea vieţii
personale şi profesionale a elevului sunt asigurate mulţumită componentei
emoţionale şi atitudinale a vizionării de film.
La fel de important este angajamentul pentru finalitatea morală a educaţiei,
cunoscută fiind capacitatea de automotivare a spectatorului de către
cinematograf, pentru că prin film are loc proiectarea intenţiilor pentru o lume
mai bună, elaborarea unei viziuni asupra unui viitor în care elevul este mai
competent şi împlinit pe plan personal şi profesional26. De asemenea, filmul
de atitudine mijloceşte conştientizarea şi dezbaterea asupra constrângerilor
istorice, ideologice, politice şi economice care oprimă minorităţile identitare,
educaţia în ansamblu, după cum atrăgea atenţia Paulo Freire, susţinător al
progresivismului şi autonomiei educaţionale27.
În fine, în al şaptelea rând, alfabetizarea în limbajele multimedia asigură
autoreglarea şi optimizarea învăţării, prin utilizarea şi interiorizarea unor criterii
de autoevaluare şi progres ce implică filmul, precum şi dezvoltarea
competenţelor de educaţie permanentă28. Baza acestei cvasiuşurinţe a învăţării
despre şi prin film este asigurată de gradul mare de accesibilitate la aparatura
şi mijloacele digitale de comunicare.
Aprofundarea cunoaşterii acestor mijloace de comunicare poate aduce în
timp performanţa în domeniile bazate pe tehnologia digitală, în serviciile publice
sau în cinematografie. Suntem îndreptăţiţi să credem că în unele cazuri
pasiunea pentru film şi educaţia multimedia dobândită în urma unor programe
şcolare oferite de un curriculum integrat se va transforma în carieră profesională
de succes de-a lungul vieţii.
Un exemplu de aplicaţii
Recursul la film ca mijloc de reflectare asupra greşelilor istoriei, ca manifest
subiectiv contra războiului, este ilustrat prin filmul de animaţie Vals cu Bachir,
realizat de regizorul israelian de film documentar Ari Folman. Filmul este un
hibrid între documentarul observaţional şi ficţiunea subiectivă ce ridică probleme
de interpretare, solicitând atât cunoştinţele de istorie şi atitudinea civică a
elevilor, cât şi competenţa lor cinematografică. Fişa de observaţie pe care o
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vom prezenta în continuare poate fi folosită ca sursă pentru introducerea
lecţiei despre războaiele din Orientul Mijlociu şi reprezintă un ghid pentru
înţelegerea filmului, de care elevii au nevoie înaintea vizionării.
Filmul necesită vizionarea integrală. Datorită duratei, vizionarea poate fi
împărţită în două ore de istorie, mai indicat ar fi să fie făcută într-o singură
sesiune, în programul extraşcolar, urmând ca elevii să se pregătească acasă
pentru discuţiile de la ora următoare de istorie.
Ghid pentru descoperirea prin film a conflictelor din Orientul Mijlociu
Competenţe generale: rezolvare de probleme, argumentare, folosirea limbajului
filmic, civism
Sursa: Vals cu Bachir30 de Ari Folman (2008)
Grup ţintă: clasele a X-a şi a XI-a – tema: Războiul civil din Liban, conflictul
arabo-israelian
Obiective: Analiza tematică şi artistică a filmului, exprimarea de opinii despre
impactul războiului asupra societăţii şi individului.
Un documentar de animaţie subiectiv, realizat pe baza unei serii de interviuri
reale cu foşti soldaţi israelieni martori ai masacrului arabilor din taberele de
refugiaţi Sabra şi Shatila din Beirutul de Vest din septembrie 1982. Temele
filmului sunt manipularea prin mass-media, educaţia violenţei, iminenţa
conflictului, discriminarea etnică şi religioasă, procesul de conştiinţă, negarea,
crezul artistic al regizorului.
Este un film de actualitate prin ilustrarea dramei războiului şi incomod
privitorului prin structura eliptică, subiectivă, ritmul variabil lent-alert, încărcătura
emoţională, narativă şi tematică greu de elucidat la prima vizionare.
De aceea, am trasat concentrarea atenţiei spectatorului elev asupra câtorva
teme:
Structura artistică a filmului
Tema 1. Tehnica cinematografică:
Reţineţi momentul „valsului printre gloanţe” în care este folosit contraplonjeul.
Ce rost are filmarea de acest tip a cameramanului şi a soldatului?
Reţineţi momentul relantiului şi travlingul lateral din imaginea filmată în grădină
cu soldaţii israelieni şi copilul arab. Ce rol joacă aceste efecte tehnice pentru
semnificaţia scenei?
Reţineţi planul-cadru (filmarea lungă fără tăieturi sau editare) în care personajul
principal se deplasează cu maşina. Ce se aude pe coloana sonoră în acest
cadru? Ce rol are lipsa editării şi sound-design-ul în această secvenţă?
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Tema 2. Raportul dintre vizual şi sonor:
Ce fel de culori sunt folosite şi cu ce rol?
Ce muzică este folosită în film?
Când este muzica în acord cu acţiunea şi starea personajelor? Reţineţi un
asemenea moment. Ce efect are acordul? Este acordul valabil şi pentru raportul
cu imaginea (culori, forme, contrast, claritate)?
Când este muzica în contrapunct cu acţiunea, starea emoţională a personajelor,
imaginea? Ce efect întăreşte contrapunctul?
Tema 3. Metaforele cinematografice:
Ce semnifică leitmotivul coşmarului, marcat de ieşirea din mare, vestimentaţie,
deplasarea cu spatele? Ce se modifică la fiecare reluare a acestui leitmotiv?
Când se modifică poziţia spate/ faţă a personajului principal şi cum o
interpretaţi?
Ce rol joacă marea în film? Reţineţi două asemenea momente şi găsiţi
asemănări şi deosebiri în prezenţa mării în fiecare din secvenţele reţinute?
De ce apar copii în film? În ce ipostaze apar ei de fiecare dată? Cu ce scop
este făcută această asociere?
Reţineţi momentele în care camera foto sau de filmat este folosită ca metaforă.
Ce rol au ele în tematica filmului?
Care sunt momentele în care regizorul a recurs la fotografie stilizată sau
filmare pe teren pentru a compune imaginea filmului? Ce semnifică aceste
fotografii în scena aeroportului? Dar în cazul clădirilor din Israel? De ce a ales
regizorul să folosească reportajul de teren abia la finalul filmului? De ce nu a
filmat cu camera întreg filmul?
Structura tematică a filmului
Tema 4. Răspunderea şi culpabilitatea:
Urmăriţi prima replică a filmului: „Erai şi tu cu mine” şi descifraţi-i sensul în
cuprinsul întregului film, de la începutul lui până la scena finală în care
personajul este văzut din faţă. Ce poziţie sau rol înţelegeţi că au avut trupele
israeliene în masacrul din Beirut? Cine se afla în postura de a lua decizii în
acele clipe tragice?
Cum reacţionaţi când sunteţi martorii unui furt, unei agresiuni, unei nedreptăţi?
Aveţi curaj să vă impuneţi punctul de vedere, să apăraţi partea vătămată, să
cereţi lămuriri?
Ce vă arată că personajele nu îşi pot asuma realitatea războiului? În ce se
refugiază ele?
Este clară atitudinea realizatorului faţă de diversitatea etnică şi religioasă a
spaţiului istoric tratat în film? În ce constă această atitudine?
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Tema 5. Moştenirea războiului:
Fiecare dintre foştii camarazi ai regizorului povesteşte o experienţă personală
şi vorbeşte despre sechelele războiului. Reţineţi pentru ce se culpabilizează
fiecare soldat.
Cum este educaţia copiilor în condiţii de război? Ce elemente stilistice relevă
aceasta? Ce vă aminţiţi că spun versurile melodiei punk care se aude peste
scenele de luptă din Sidon?
De ce apare umorul de situaţie prin cotrast cu gravitatea războiului?
Tema 6. Introspecţia şi iluzia realităţii:
Ce motivează nevoia de rememorare a experienţei de război? De ce nu a
reţinut personajul principal detaliile dureroase? Ce influenţează felul în care
memoria operează asupra realităţii?
Ce secvenţe sugerează efectul iluzoriu, halucinant al războiului asupra imaginarului participanţilor? Cum motivaţi fiecare secvenţă? De ce există într-un
film cu subiect politic un număr atât de mare de fantezii?
Ce rol are presa în construirea unei iluzii a realităţii? Unde se află limita între
manipulare şi estetica comunicării?
Putem vorbi de o dramă colectivă a umanităţii când ne amintim de Holocaust
şi de felul în care memoria colectivă a poporului evreu asociază violenţa şi
mecanismele atroce ale războiului, în general, cu tragedia din lagărul de la
Auschwitz. Regizorul Ari Folman sugerează prin vocea psihologului că trauma
Holocaustului se moşteneşte până la generaţia cea mai recentă de evrei.
Cum se explică în aceste condiţii agravante lipsa de reacţie a trupelor de
ocupaţie ale Israelului în faţa masacrului din Beirut din 1982?
Tema 7. Raportul dintre istorie şi ficţiune:
Documentarul observaţional propune prezentarea unei stări de fapt în mod
obiectiv, fără comentarii şi interpretări, ca prin punerea unei oglinzi în faţa
realităţii. Poate fi considerat filmul Vals cu Bachir un asemenea tip de
documentar? Ce elemente constitutive îndreptăţesc includerea filmului în
această categorie?
În ce secvenţe contribuie animaţia la redarea impresiei de realitate?
În acelaşi timp regizorul recurge la efecte cinematografice de tipul hiperbolelor,
la elipse de timp prin retrospecţie şi evocări, la metafore pentru a relata din
perspectivă subiectivă imaginea războiului din Liban. În ce fel contribuie
fotografia la accentuarea aspectului conotativ (metaforic) al imaginii? Ce alte
elemente cinematografice contribuie la sublinierea subiectivismului în film?
De ce poate fi considerată însă şi lipsa comentariului verbal direct la adresa
războiului un manifest contra războiului? Ce elemente din structura estetică
a filmului vă spun că realizatorul condamnă războiul?
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Temă-proiect: Colectaţi informaţii despre orice zonă de conflict din perioada
contemporană şi elaboraţi un material multimedia care să reflecte compasiunea
cu problemele refugiaţilor dislocaţi de război.
Apel pentru introducerea curriculumului integrat
Speranţa noastră este aceea că Ministerul Educaţiei va înţelege importanţa
comunicării multimedia şi cinematografice şi va elibera programul şcolar pentru
cât mai multe vizionări de film şi experimente multimedia – prin intermediul
unor curricula flexibile şi integrate pornind de la nevoile actuale exprimate de
elev şi nu de la conţinuturi tematice.
Aceste experienţe creative vor putea fi făcute pe de-a-ntregul în cadrul orelor
de curs în situaţia în care conţinuturile vor fi esenţializate iar competenţele vor
fi aprofundate şi aduse la performanţă prin intermediul învăţării active, pe teme
selectate de comun acord de elevi şi şcoală, în funcţie de cultura şcolii şi
aptitudinile elevului.
Modificarea curriculară şi transformarea clasei într-un mediu al creativităţii în
predare şi învăţare va permite elaborarea unor strategii didactice în care elevul
să îşi dorească să fie autor, astfel încât rezultatele învăţării să fie palpabile şi
să corespundă ofertei economiei actuale.
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„Noile proiecte multimedia ar putea da elevilor obişnuiţi abilitatea de a avea o înţelegere care în
trecut putea fi accesibilă numai elevilor dotaţi.”, cf. Venema Shirley, Gardner Howard. Multimedia
and Multiple Intelligences în The American Prospect 29, 1996, p. 72, accesibil la http://
www.howardgardner.com/docs/Multimedia%20and%20Multiple%20Intelligences.pdf (26 iulie
2012).
O bază de date impresionantă despre descoperirile din domeniul neuroştiinţei se află la adresa
http://www.brainfacts.org/ (26 iulie 2012).
Edward De Bono, Şase pălării gânditoare, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008; idem,
Gândirea laterală, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010.
Raport. Abandonul şcolar în România este în creştere, accesibil la http://adevarul.ro/educatie/
scoala/raport-abandonul-scolar-romania-crestere-pricopie-toamna-scolile-raporteze-internetabsentele-1_519a744f053c7dd83fb5d4fc/index.html (25 mai 2015).
Raportul Eurostat privind atingerea obiectivelor propuse înStrategia Europa 2020 din 11.04.2013,
accesibil la
http://ec.europa.eu/romania/news/11042013_educatie_strategia_europa_2020_ro.htm (25 mai
2013).
Metode active de învăţare la istorie. Suport de curs oferit de CCD, 2009, pp. 194-198.
video-conferinţă TEDTalk susţinută de Ken Robinson cu tema Do Schools Kill Creativity?,
accesibilă la http://sirkenrobinson.com/do-schools-kill-creativity/ (15 martie 2015).
Ken Robinson, Out of Our Mind. Learning to Be Creative, Capstone Publishing Ltd., Westford,
2011, p. 8.
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Deborah Veness, Models and Theories of Curriculum Design, în: Educational Reflections. The
Occasional Thoughts of an Educational Designer, accesibil la
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curs video pe platforma MOOC Coursera.org privind transferul de competenţe între domeniile
vieţii, în cadrul cursului oferit de University of Pennsilvania cu titlul Better Leader, Richer Life,
partea 3.3, accesibil la https://class.coursera.org/totalleadership-003/lecture/29 (25 februarie
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EVALUARE ŞI MOTIVAŢIE

CS dr. Cristian-Mihai Pomohaci*
Rezumat
În ce măsură un mesaj transmis de către un profesor unui grup de studenţi
poate modifica implicarea acestora într-o sarcină de lucru? Articolul de faţă
îşi propune să răspundă la această întrebare. Concret, sunt studiate şi
comparate pe baze statistice rezultatele obţinute în contextul unei sarcini
de lucru, simple şi exterioare domeniului în care se specializează două grupe
de studenţi care primesc mesaje total diferite referitoare la importanţa testării.
Constatările arată că primirea unui astfel de mesaj din partea profesorului
influenţează rezultatele finale ale studenţilor, stimulând interesul acestora
pentru subiectul testat, în timp ce alţi factori, precum genul persoanelor
participante, nu determină rezultate semnificativ diferite.
Cuvinte-cheie: motivaţia studenţilor, fluenţa în exprimare, motivaţie şi evaluare
în învăţământul universitar.
Abstract
To what extent does a message sent by the teacher influence student
involvement în a task? This is the question we attempt to answer. Specifically,
by making use of statistical tools, we studied and compared the results
achieved by two groups of students who received completely different
messages from their teacher about the importance of testing right before
undergoing the test, while working on a simple task that was not from their
area of expertise. We found that the teacher’s messages influenced the
success rate on the test. Receiving such a message on behalf of the teacher
appears to stimulate the students’ interest in the tested subject, while other
factors such aş the students’ gender do not appear to impact on test results
in a significant way.
Keywords:student motivation, fluency in expression, motivation and
assesment in higher education.
Introducere
Evaluarea rezultatelor şcolare reprezintă „căi, demersuri, tehnici, instrumente
pentru a pune în evidenţă şi a aprecia progresul/nivelul elevilor” (Noveanu E.,
Potolea D., 2007, p. 438). Atunci când este evaluat un singur elev/student,
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
cristian.pomohaci@ise.ro
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procesul de evaluare depinde de instrumentele folosite şi de evaluator. Atunci
când însă evaluarea vizează un grup de elevi/studenţi mai intervin o serie de
factori ce sunt mai greu de controlat de către evaluator. Un alt aspect al
evaluării este dat de reacţia elevilor la modul în care este prezentată testarea
(Souchal C, Toczek MC, Darnon C, Smeding A, Butera F., Martinot D, 2013).
În articolul din „British Journal of Educational Psychology” autorii mai sus
menţionaţi ajung la concluzia că în condiţiile unui test „cu diagnostic” băieţii
obţin rezultate mai bune decât fetele, în timp ce la testele „fără diagnostic”
fetele obţin rezultate mai bune decât băieţii (test „cu diagnostic = un test în
care evaluaţii sunt notaţi şi li se comunică rezultatele testului”).
Astfel, apare întrebarea: condiţiile în care se desfăşoară testarea au o influenţă
semnificativă asupra rezultatelor testului? Atunci când ne referim la examinarea
orală răspunsul este afirmativ, condiţiile mediului pot influenţa semnificativ
rezultatele testului. Un exemplu în acest sens fiind experimentul Asch de
conformitate (Asch, 1956). Ce se întâmplă atunci când evaluarea are loc pe
baza unui test scris? Există factori (alţii decât instrumentele, evaluatorul)
care să influenţeze rezultatele testului? Pentru a căuta un răspuns la această
întrebare am imaginat un test pentru studentii din anul 1. Am ales studenţii
din anul 1, deoarece pentru aceştia tipurile de evaluare din învăţământul
preuniversitar sunt mai apropiate decât pentru studenţii din anii mai mari. În
urma aplicării testulu,i am putut colabora cu ei în vederea interpretării datelor.
Descrierea experimentului
Studiul explorator s-a realizat pe un lot de 72 de studenţi şi studente din 6
subgrupe. Aceste subgrupe au provenit din trei grupe de studenti, să le
denumim g1, g2 şi g3. Lotul martor a fost alcătuit din studenţii din semigrupele
de la g1 şi o semigrupă a grupei g2, iar lotul experimental a fost alcătuit din
studenţii din semigrupele de la grupa g3 şi cealaltă semigrupă din grupa g2.
Iniţial, cele 3 grupe au fost selectate astfel: S-a calculat pentru fiecare student
media notelor obţinute în sesiunea din februarie, iar apoi s-au calculat mediile
corespunzătoare pentru fiecare grupă. Cu ajutorul testului t s-au comparat
mediile dintre grupe şi am obţinut diferenţe nesemnificative între cele trei medii
(p= 0,45 > 0,05; de altfel, acesta a fost criteriul ce a stat la baza alegerii
grupelor de studenţi). Pentru a studia concentrarea în prezenţa sau lipsa unui
stimul studenţii au fost puşi să scrie pe o foaie de hârtie, timp de 2 minute,
cât mai multe cuvinte (fără a impune o temă).
Am denumit lotul martor – G1, format din semigrupele de studenţi cărora li s-a
spus la începutul testului că acest test nu este legat de materia de examen,
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că e vorba de o cercetare (nu s-a specificat tema cercetării). În acest grup am
avut 36 de studenţi. Grupul experimental, denumit G2, a fost grupul căruia
i s-a spus că testul contează pentru nota finală, constituind un procent din
această notă (fără a se specifica procentul). Pentru a motiva şi mai mult
studenţii, le-am spus că primii cinci (în ordinea numărului de cuvinte scrise)
vor obţine mai multe puncte. În acest grup am avut tot 36 de studenţi. Pentru
veridicitate, studenţilor din grupul G2 li s-a spus şi că trebuie să se semneze
pe foaie (celor din grupul G1 li s-a cerut doar să specifice sexul). S-au numărat
cuvintele pentru fiecare student.
Într-o primă fază, s-a calculat numărul mediu de cuvinte pe grup şi s-au
comparat mediile astfel obţinute cu ajutorul testului t. Apoi am calculat, pentru
fiecare grup, numărul de studenţi care au scris mai puţin de 34 de cuvinte şi
numărul de studenţi care au scris mai mult de 34 de cuvinte. Distribuţia acestor
frecvenţe am comparat-o cu ajutorul testului hi-pătrat (chitest). Pentru
prelucrarea statistică a datelor am folosit, ca software, aplicaţia PSPP
(varianta open source a SPSS-ului). Diagramele prezentate în secţiunea
următoare au fost realizate cu ajutorul LibreOffice Calc (varianta opensource
a Excel-ului).
Rezultate
O primă comparaţie am realizat-o între mediile obţinute de studente şi studenţi
în fiecare grup. Folosind testul t am obţinut diferenţe nesemnificative între
Media nunărului de cuvinte folosite în fiecare grup
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medii. Deci, am comparat mediile între grupuri (deoarece nu avem diferenţe
intragrupale după sex). Mai jos redăm diagrama cu mediile corespunzătoare
fiecărui grup.
Aplicând testul t, am obţinut diferenţe semnificative între cele două medii (p =
0,00 < 0,05), deci am putea spune că studenţii motivaţi (grupul G2) au obţinut
o medie a numărului de cuvinte scrise semnificativ mai mare ca media
cuvintelor scrise de studenţii din grupul G1.
Pentru interpretarea datelor am împărţit grupurile în două subgrupuri: valori
mai mici ca 34 şi valori mai mari ca 34 (media cuvintelor scrise de cei 72 de
studenţi în 2 minute a fost aproximativ 34). Am obţinut astfel următoarele
rezultate:
Comparaţia frecvenţelor pentru cele 2 grupuri

În urma aplicării testului hi-pătrat am obţinut diferenţe semnificative între cele
două grupuri (p = 0,00 > 0,05). Deci putem spune că, în cazul acestui
experiment, procentul celor din grupul G2 care au scris mai mult de 34 de
cuvinte este semnificativ mai mare decât procentul celor care au scris mai
mult de 34 de cuvinte din grupul G1.
Discuţia rezultatelor
În analiza rezultatelor obţinute trebuie să ţinem cont de faptul că am realizat
o cercetare exploratorie, deci mai degrabă se pot emite nişte ipoteze decât
concluzii în urma acestei cercetări.
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În diagrama din figura 1, am reprezentat concluziile testului t cu ajutorul
căruia am comparat mediile celor două grupuri. Aşa cum am scris şi mai
înainte, avem diferenţe semnificative între cele două medii. Adică putem spune,
la nivel de grup, că atunci când există o motivaţie, studenţii se concentrează
mai bine, decât în cazul când această motivaţie lipseşte. Pentru a aprofunda
analiza, am studiat şi distribuţia acestor valori (cu ajutorul testului hi-pătrat).
Deoarece, din punct de vedere statistic am obţinut diferenţe semnificative
între cele două distribuţii, putem spune că numărul celor care au scris mai
multe cuvinte este mai mare în grupul G2 decât în grupul G1. De aceea, vom
spune că există posibilitatea ca studenţii să se concentreze mai bine în
condiţiile în care sunt motivaţi, decât atunci când nu există o motivare.
Concluzii
Având în vedere că cercetarea a fost de tip explorator, mă limitez la a prezenta
câteva observaţii desprinse în urma realizării acestei minicercetări.
Un prim aspect observat este că, în experimentul realizat cu studenţii din
anul I, nu am obţinut diferenţe semnificative în funcţie de sex. În amândouă
grupurile, diferenţele între media cuvintelor scrise în cele 2 minute au fost
nesemnificative. Spre deosebire de experimentul prezentat în „British Journal
of Educational Psychology”, unde s-au observat diferenţe semnificative între
rezultatele elevelor şi rezultatele elevilor (elevele au obţinut rezultate mai
bune când s-a spus că nu vor fi notaţi în urma testului, iar elevii au obţinut
rezultate mai bune când li s-a spus că vor fi notaţi şi li se vor comunica
rezultatele testului). Faptul că nu am obţinut diferenţe semnificative între
studente şi studenţi se poate datora împrejurării că examinarea nu s-a bazat
pe verificarea unor cunoştinţe, dar şi amănuntului că media de vârstă în
experimentul nostru a fost de 18,3, în timp ce în experimentul din Anglia
media de vârstă a fost de 15,6.
Motivarea a apărut ca factor determinant în rezolvarea testului. Atât studentele,
cât şi studenţii au obţinut scoruri semnificativ mai mari atunci când e existat
o motivaţie. Presupunem că un atare aspect ţine şi de mentalitatea generaţiei.
În timp ce generaţia mea a fost educată în spiritul nu te întreba ce face
societatea pentru tine, ci întreabă-te ce faci tu pentru societate, generaţia din
care fac parte studenţii testaţi a fost „educată” în pragmatismul ideii „ne
interesează doar ce ne poate aduce un avantaj”. De aceea, studenţii din
grupul G2 au fost mai interesaţi de test (de altfel, o parte dintre ei au stat
după finalizarea testului până le-am spus care sunt cei cinci studenţi care ar
fi primit mai multe puncte). Interesant este şi că, discutând cu ei mai târziu,

108

REZULTATE ALE CERCETĂRII

o parte au recunoscut că şi-au dat seama că testul nu avea cum să reprezinte
o parte din nota finală, dar că i-a amuzat ideea că ar fi putut fi printre primii
cinci. Atrag atenţia asupra acestui fapt, deoarece prin expresia „avantaj” nu
înţeleg doar beneficiile de ordin material, ci şi avantajele date de poziţia socială.
O parte a studenţilor mi-a confesat că ar fi preferat ca testul să fi avut loc pe
computer, să fi scris cuvintele într-un editor de text. Desigur, ar fi fost mai
comod pentru mine, în editoarele de text există opţiunea „word count”, dar nu
am dorit să fie avantajaţi studenţii care tastează mai repede.
Fiind o cercetare de tip explorator, scopul a fost de a găsi o serie de ipoteze
ce ar putea sta la baza unui studiu mai amplu pe această temă. În cercetări
viitoare s-ar putea extinde numărul de participanţi prin introducerea celor care
au avut rezultate mai slabe în sesiune. O altă direcţie ar putea fi dată de
studierea diferenţei dintre rezultatele obţinute de studenţi când scriu cuvintele
pe hârtie, faţă de momentul în care le tastează într-un editor de text (pe
computer).
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AGRESIVITATEA LA ELEVI – DIFERENŢE DE GEN

Lect. univ. dr. Maria Goga*
Masterand Dănuţ Bărcăcianu

Rezumat
Cercetarea descrisă în acest articol vizează înţelegerea fenomenului de agresivitate într-un lot comparativ de elevi din clasele gimnaziale (VI-VII), dintr-un
număr de şcoli din Bucureşti şi judeţul Ilfov. În vederea realizării scopului
propus, în cadrul acestui studiu, au participat nu numai elevi dar şi cadre
didactice de la aceleaşi şcoli din Bucureşti şi Ilfov. A fost explorat fenomenul
de agresivitate, din perspectiva ideii de gen, în rândul elevilor din şcolile
menţionate.
Cuvinte-cheie: agresivitate, diferenţa de gen, gimnaziu.
Abstract
The research presented in this article aims at understanding the phenomenon
of aggression within a group of 5-6 graders in secondary schools (VI-VII)
from Bucharest and Ilfov county. To this purpose, both students and teachers
have participated from the selected schools in Bucharest and Ilfov county.
The phenomenon of aggression was explored from a gender perspective among
students in the above mentioned group of schools.
Keywords: aggression, gender differences, lower secondary school.
Agresivitatea la elevi a existat aproape întotdeauna, însă, preocupările pentru
înţelegerea şi diminuarea acestui fenomen social sunt destul de recente.
Dacă în societatea occidentală cercetările privind comportamentul agresiv la
elevii de gimnaziu şi adolescenţi a devenit o serioasă temă de cercetare, care
datează încă din anii 1980 (Olweus, 2001), în România, astfel de preocupări
sunt de date mai recente, fenomenul devenind un subiect prioritar pe agenda
factorilor de decizie (Fartuşnic & Jigău, 2009). Până nu de mult, copiii erau
vulnerabili şi predispuşi la agresiune/violenţă verbală şi fizică. Deşi există
legi, la nivel naţional (Jigău et al., 2006) şi internaţional care interzic un limbaj
nepotrivit manifestat faţă de copii, hărţuirea sexuală şi abuzul fizic, copiiisunt
încă victime ale societăţii în care trăiesc. Din postura de victime, copiii/elevii
ajung să fie ei cei care agresează, la nivel verbal şi/sau fizic.
*

UTCB/DPPD, Bucureşti, România,
Univ. Montemorellos, Mexic
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Agresivitatea, definită ca injurii intenţionate sau comportament distructiv
(Bandura, 1978), este un fenomen complex, cu multiple cauze, care nu poate
fi foarte uşor definit, depinzând de teoriile cu care este asociată, dar şi de
societatea în care se manifestă. Sunt culturi unde agresivitatea este permisă,
dar sunt şi societăţi unde aceasta nu poate fi tolerată. Agresivitatea poate
îmbrăca diverse forme: agresivitate de tip verbal, agresivitate fizică faţă de
persoane sau/şi obiecte, aceasta putând fi regăsită în confruntare directă
sau prin intermediul unei alte persoane/obiect (agresiune indirectă), la nivel
activ sau pasiv. Studii privind agresivitatea arată că aceasta se manifestă la
elevi (băieţi şi fete) atât la nivel de clase primare, gimnaziu, cât şi la preşcolari,
în toate rasele şi grupurile etnice (Besag, 1986, apud Solis, 2009).
1. Factori de risc privind agresivitatea
Potrivit literaturii de specialitate există numeroşi factori care afectează
potenţialul comportamentului agresiv. Majoritatea studiilor în domeniu au
evidenţiat doi factori principali care sunt conectaţi direct cu agresivitatea elevilor/
adolescenţilor şi anume, familia şi şcoala (Estevez, Musitu & Herrero, 2005;
Jigău et al., 2006).Calitatea interacţiunilor dintre părinte-elev, elev-colegi şi
elev-profesor influenţează şi, chiar va determina, modul în care se simt aceştia
în relaţie cu alţii, atitudinile şi implicit comportamentul lor (Werner, 2004).Mediul
familial (atitudinea părinţilor faţă de copii şi viceversa, nivelul de educaţie al
părinţilor) constituie un factor de risc major privind manifestarea agresivităţii la
copii (Lopez et al., 2008; Stamate, 2009). Personalitatea elevilor, mai precis,
impulsivitatea acestora, constituie un alt factor de risc al agresivităţii.
Impulsivitatea predispune la agresivitate şi delincvenţă juvenilă (Moffitt, 1993).
Incapacitatea elevilor, în special a băieţilor, de a-şi controla impulsurile îi
împiedică să aibă un comportament normal. Legat de factorii psihologici şi
emoţionali, Hazler şi colaboratorii săi (Hazler et al., 1992) au arătat căo
problemă reală pentru elevi, indiferent de gen, nu o constituie manifestările
agresive la nivel fizic, ci acelea de nivel emoţional. Specialişti în domeniu
(Bandura, 1978) evidenţiază un alt factor de risc ce favorizează manifestarea
agresivităţii–mediul social, aici intrând comunitatea şi mass-media. Am
subliniat anterior influenţa mediului şcolar. În acest studiu, accentuăm influenţa
vizionării programelor TV şi a jocurilor video de pe Internet. Într-un studiu
realizat în SUA, vizionarea programlor TVa fost semnificativ relaţionată
(Dominick, 2003) cu agresiunea fizică la băieţi, mai mult decât la fete, iar
vizionarea video-game-urilor, la băieţi, fiind relaţionată cu agresivitatea şi
delincvenţa juvenilă. Zona din care provin elevii cu comportament agresiv
constituie un alt factor de risc privind un atare comportament. S-a constatat
faptul că elevii din zona urbană sunt mai agresivi decât elevii din zona rurală1.
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La aceeaşi concluzie au ajuns Rahman şi Nahar (Rahman & Nahar, 2013),
într-un studiu realizat în Bangladesh pe elevi din zone diferite (rurale şi urbane).
2. Manifestarea agresivităţii
Conform specialiştilor în educaţie, psihologie şi consiliere, agresivitatea se
manifestă diferit la fete şi băieţi. Băieţii se angajează în agresivitate directă
mai mult dect fetele, iar fetele în tipul de agresivitate indirectă (Stamate,
2009). Fetele utilizează, mai mult decât băieţii, agresivitatea verbală (injurii)
şi semne non-verbale ale agresivităţii, cum ar fi expresii faciale dispreţuitoare,
ignorare şi rotirea ochilor (Meichenbaum, 2006). Deşi, pentru fete, este
caracteristică agresivitatea indirectă sau cea relaţională, sudii recente arată
că agresivitatea fizică la fete a devenit un subiect comun în media, în cercetarea
de specialitate, dar şi în justiţia juvenilă (Garbarino, 2006).
Mai mulţi autori (Berkowitz, 1989; Bettencourt & Miller, 1996) constată că
provocarea conduce la creşterea manifestării de agresivitate, în special la
băieţi. Atât fetele, cât şi băieţii răspund la provocare prin furie. Deşi furia
fetelor şi abăieţilor nu diferă în frecvenţă sau intensitate, aceasta poate să nu
fie asemănătoare în modul de exprimare. Băieţii se exprimă mai mult în mod
direct, asaltând fizic şi mai puţin verbal (Timmers et al., 1998), iar fetele sunt
înclinate mai mult să discute despre furia lor cu persoane neimplicate (Simon
& Nat, 2004) şi să plângă (Campbell, 1993). În acelaşi timp, Crick (1995)
sugerează faptul că elevii folosesc agresivitatea pentru a distruge relaţiile
sociale. În mod special, băieţii au utilizat agresivitatea fizică pentru a distruge
imaginea relaţiilor colegiale, în timp ce fetele au folosit agresivitatea de tip
relaţional pentru a ajunge la aceeaşi ţintă. S-a constatat faptul că un
comportament agresiv scade odată cu începerea procesului dematurizare al
adolescenţilor (Meichenbauhn, D., 2006), însă, studii realizate pe unii
adolescenţi din România arată contrariul, şi anume că agresivitatea este
constantă de-alungul adolescenţei (Stamate, 2009).
3. Strategii de prevenire şi gestionare/intervenţie a fenomenului de
agresivitate
Literatura de specialitate abundă de numeroase soluţii, la vârsta elevilor de
gimnaziu, prin care să se poată preveni manifestările de agresivitate precum
şi măsuri de intervenţie menite să o diminueze, pe cât posibil. Redăm, mai
jos, la nivel schematic, o serie de măsuri de prevenire, dar şi de intervenţie:
3.1 Strategii de prevenire:
 Respectarea regulamentului şcolar (Jigău et al., 2006) în care sunt
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prevăzute rolul dirigentelui, profesorilor, consilierilor, dar şi obligaţiile şi
drepturile elevilor. Acest regulament se presupune a fi adus la cunoştinţa,
nu numai a elevilor, dar şi la cea a părinţilor;
 Întâlniri frecvente ale cadrelor didactice pentru menţionarea situaţiilor
în care a fost semnalată agresivitatea la elevi şi discutarea posibilelor
soluţii. Întâlnirile constituie ocazii de instruire a profesorilor pentru a şti
cum să ia, la timpul cuvenit, atitudine împotriva agresivităţii (Hazler et al.,
2000). În cadrul acestor instruiri profesorii sunt ajutaţi să-şi dezvolte atitudini
pozitive (priviri plăcute, gesturi amabile, cuvinte potrivite în loc de mustrare)
manifestate faţă de elevi, atitudini care, în mod indirect, vor ajuta la
diminuarea agresivităţii;
 Utilizarea de jocuri în cadrul şcolii, după terminarea orelor, unde cadrele
didactice supraveghează atent activităţile elevilor (Mahony & Stattin,
2000).S-a constatat că multe acte de violenţă se produc în afara orelor de
program, atunci când elevii ştiu că nu sunt supravegheaţi de către un
adult;
 Derularea programelor de genul celui Anti-agresivitate în şcoală,
care are ca scop prevenirea dar şi reducerea frecvenţei manifestărilor violente
în şcoli(Beldean-Galea, 2012).Programul cuprinde:a) Ghidul Dirigintelui,
un ghid ce ajută profesorii diriginţi să prevină dar şi să gestioneze situaţiile
de agresivitate din şcoală; b) Materiale Publicitare care conţin atât
informaţii utile pentru elevi, cât şi pentru părinţi.
3.2 Strategii de intervenţie:
 Sancţionarea copiilor prin observaţia individuală, mustrarea „publică”
(în faţa clasei, a consiliului clasei/profesoral) şi mustrarea scrisă (Jigău et
al., 2006). De asemenea, în studiul menţionat, se consideră că şcoala
discută nu numai cu elevul implicat, ci şi cu părinţii, dirigintele;
 Intervenţiile consilierilor şcolari prin activităţi de consiliere a victimilor
agresate (Hazler et al., 2000), dar şi de organizare a unor şedinţe de
consiliere, în care elevii să înveţe cum să se cunoască pe ei înşişi/pe cei
din grup şi cum să relaţioneze (Stamate, 2009);
 Implicarea părinţilor în activităţi la nivel de şcoală sau comunitate locală
ce urmăresc dezvoltarea socio-emoţională a elevilor (Reese et al., 2000).
Implicarea familiilor model în organizarea de mini-excursii în care sunt
invitaţi copiii care au manifestat un comportament agresiv, pentru a învăţa
cum să relaţioneze şi să aibă un comportament adecvat în diverse situaţii;
 Implicarea comunităţii locale (Poliţiei, Autorităţii Locale pentru Protecţia
Copilului, ONG-urilor, Bisericii) (Jigău et al., 2006) prin programe de
asistenţă la nivel individual sau de grup a copiilor care manifestă agresivitate
în spaţiul şcolar.
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Sfatul specialiştilor în domeniul educaţiei şi psihologiei este ca programele
de intervenţie, privind agresivitatea la elevi să nu se focalizeze neapărat pe
eliminarea comportamentului agresiv ci, mai degrabă, pe dezvoltarea
comportamentelor sociale pozitive (Henderson & King, 1998; Stamate, 2009).
4. Motivaţia cercetării
Înţelegerea fenomenului de agresivitate la elevi constituie o preocupare tot
mai intensă a specialiştilor în domeniu. Implicarea elevilor în acte agresive,
directe/indirecte, în perioada copilăriei/adolescenţei poate avea consecinţe
grave nu numai asupra persoanei în cauză (agresorului), dar şi asupra celor
agresaţi, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Studiul de faţă îşi propune
să identifice fenomenul de agresivitate manifestat la elevii de gimnaziu, atât
la fete, cât şi la băieţi. În România, există puţine studii care să diferenţieze
aspectele legate de diferenţa de gen privind agresivitatea elevilor la această
vârstă. Prin studiul de faţă intenţionăm să aducem un plus de noutate privind
înţelegerea fenomenului de agresivitate, din perspectiva diferenţei de gen,
informaţii care vin nu numai în sprijinul elevilor, dar şi în întâmpinarea celor
care intră în contact cu aceştia: familia, şcoala, societatea. Cadrele didactice
(consilierii) sunt invitate să participe, în mod creativ, în procesul de identificare
a fenomenului de agresivitate, a cauzelor acesteia, precum şi a măsurilor de
prevenire şi de intervenţie în situaţiile de agresivitate, în scopul diminuării
fenomenului.
5. Eşantionul cercetării
În vederea realizării scopului propus, din cadrul acestui studiu, au participat
un lot de elevi şi de cadre didactice de la şcoli generale din zona urbană,
respectiv: Bucureşti, dar şi din zona rurală, din comunele: Bragadiru, Chiajna,
Clinceni şi Cornetu, judeţul Ilfov.
Figura 1: Distribuţia cadrelor didactice în funcţie de zonă şi a elevilor în
funcţie de gen
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Au fost explorate experienţele elevilor precum şi ale cadrelor didactice privind
manifestarea agresivităţii la fetele şi băieţii din clasele a VI-a şi a VII-a. Au
răspuns invitaţiei de participare la cercetare un număr de 11 cadre didactice
(4 din zona rurală şi 7 din zona urbană) şi 517 elevi, dintre care 248 fete şi
269 băieţi. Din totalul de 517 elevi, au participat la cercetare un număr de
135 de fete din zona rurală şi 113 fete din zona urbană. Din totalul de 517
elevi, 145 au fost băieţi din zona rurală şi 124 băieţi din zona urbană.
Tabel 1: Distribuţia elevilor pe clase din şcolile participante

Şcolile/liceele participante la
cercetare

Nr. elevi din clasă

Nr. elevi
participanţi

Şc. Generală 21, Bucureşti

88

80

Şc. Generală 26, Bucureşti

66

58

Şc. Generală 50, Bucureşti

37

32

Şc. Generală 64, Bucureşti

86

67

Şc. Gimnazială Nr 1
Bragadiru

143

123

Liceul Tehnologic Doamna
Chiajna

49

42

Liceul Sportiv Clinceni

44

31

Şcoala Gimnazială Cornetu

94

84

Total

607

517

6. Metodele şi instrumentele cercetării
Pentru a avea o imagine cât mai completă asupra fenomenului de agresivitate
(Chelcea, 2004), din perspectiva dimensiunii de gen, am abordat, în cadrul
acestui studiu, atât metode de tip cantitativ (ancheta prin chestionar), cât şi
de tip calitativ (interviul individual semi-structurat).
 Ancheta prin chestionar adresat elevilor privind agresivitatea. Ca
instrument de măsurare am ales Chestionarul de Evaluare a Agresivităţii
(CEA) (Buss & Durkee, 2000), adaptat la populaţia românească de către
Roşeanu G. (Răşcanu, 2006). Au fost abordate întrebări care ţin de modul
de manifestare la elevi a furiei, mâniei, impulsivităţii şi agresivităţii;
 Interviul individual adresat cadrelor didactice – a fost adresat celor
care îşi desfăşoară activitatea în şcolile participante la cercetare. Au fost
abordate elemente ce ţin de descrierea fenomenului de agresivitate la
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elevi, factorii de risc, moduri de manifestare a agresivităţii, precum şi măsuri
de prevenire şi intervenţie în cazuri de agresivitate.
7. Principalele concluzii
Studiul de faţă ne-a permis sintetizarea principalelor concluzii legate de
manifestarea agresivităţii la elevii de clasele a VI-a şi a VII-a din şcoli generale/
licee (Bucureşti şi comune din judeţul Ilfov). Având în vedere faptul că, în
cadrul cercetării, efectuate la şcolile participante, s-au regăsit elemente comune
atât în chestionarul aplicat elevilor, cât şi în interviul adresat cadrelor didactice,
am considerat oportun să combinăm concluziile şi să le prezentm ca pe un
tot unitar.
 Definirea agresivităţii – Din punctul de vedere al cadrelor didactice,
participante la interviu, agresivitatea este o manifestare violentă, prin
acte ce duc la disconfortul celor din jur. De asemenea, agresivitatea
înseamnă lipsa siguranţei şi a afecţiunii celor din jur, dar şi incapacitatea
de a fi empatic şi obiectiv. Agresivitatea are diferite moduri de manifestare,
aceasta poate fi verbală (jigniri, injurii), dar şi fizică (împingeri, urmăriri
prin clasă, lovituri fizice, obiecte sparte). În opinia cadrelor didactice,
agresivitatea verbală, de cele mai multe ori, se continuă cu agresivitatea
fizică.
 Manifestarea agresivităţii – Majoritatea cadrelor didactice a afirmat că
fetele sunt, în general, mai calme decât băieţii, indiferent din ce
zonă provin, fie urbană, fie rurală. Motivul manifestării agresivităţii îl
constituie maturizarea mai precoce la fete decât la băieţi, aceştia fiind
consideraţi mai agitaţi şi mai dornici de joacă, reacţionând la stimuli agitativi
mult mai repede decât fetele. Doar o mică parte din cadrele didactice au
considerat că elevii de ambele sexe sunt, în mod egal, calmi. Este interesant
de menţionat faptul că, în urma prelucrării datelor statistice din chestionarul
aplicat elevilor, s-a constatat că procentajul maxim privind manifestarea
calmului a fost obţinut de băieţii din zona urbană (69 %), iar fetele din zona
rurală obţinând doar 59 %. Opiniile elevilor sunt contrare afirmaţiilor cadrelor
didactice, care consideră că, în general, fetele îşi manifestă mai des calmul
decât băieţii.
 Agresivitate fizică la băieţi; agresivitate verbală la fete – Cadrele didactice provenite atât din mediul rural, cât şi din cel urban, consideră, aproape în
unamitate, că băieţii sunt mult mai agresivi fizic decât fetele, însă şi
fetele, la rândul lor, răspund la provocări, dar răspunsul lor este tradus prin
agresivitate verbală. Opiniile cadrelor didactice pot fi corelate cu răspunsurile
elevilor repondenţi privind acest aspect. Astfel, agresivitatea fizică, în opinia
elevilor, este caracteristică băieţilor, în special a celor din zona rurală. 36%
dintre băieţii din zona rurală se lasă provocaţi şi răspund la provocări cu
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mânie şi agresivitate fizică. În schimb, băieţii de la oraş au aceleaşi manifestări
dar într-o proporţie mult mai mică (23%), fetele din zona rurală 19% şi cele
din zona urbană 17%. Se poate sublinia ideea că ambele sexe răspund, de
obicei, la provocări însă, agresivitatea fizică este caracteristică băieţilor, iar
agresivitatea verbală fetelor. Din răspunsurile primite la chestionar, băieţii,
atât cei din zona rurală (39%), cât şi cei din zona urbană (38%), recurg
la violenţă când trebuie să-şi apere drepturile în şcoală. În schimb,
fetele, din zona rurală (21%) şi cele din zona urbană (23%) îşi apără şi ele
drepturile, recurgând mult mai puţin la violenţă decât băieţii.
 Violenţă fizică, ameninţări – În cadrul studiului s-a mai constatat că
băieţii din zona rurală (27 %) nu numai că răspund cu violenţă dacă
sunt provocaţi, dar şi recurg la ameninţări. Diferenţa procentuală, privind
atitudinea acestora, este destul de semnificativă faţă de cea a băieţilor din
zona urbană (10%). Este interesant de subliniat faptul că, nu numai băieţii
ameninţă alte persoane, dar şi fetele (rural 13 %, urban 10%) recurg la o
astfel de atitudine, procentele apropiindu-se de cele ale băieţilor din zona
urbană. Acest fapt ne ajută să concluzionăm că şi fetele reacţionează dur,
chiar cu violenţă fizică, uneori, dar într-o măsură mult mai mică decât
băieţii, acestora fiindu-le specifică violenţa verbală.
 Cauze ale agresivităţii elevilor – În cadrul interviului aplicat cadrelor
didactice, s-a cerut identificarea resorturilor care conduc la agresivitate,
atât în rândul fetelor, cât şi în rândul băieţilor, din clasele a VI-a şi a VII-a.
Cauze familiale. S-a constatat că o primă cauză o constituie modelul
negativ al părinţilor. Lipsa părinţilor din educaţie, mai ales în zona rurală,
afectează şi mai mult copiii, decât modelul greşit pe care îl au aceştia în
manifestarea de mai târziu a agresivităţii. Potrivit opiniilor cadrelor didactice
intervievate, agresivitatea nu este alimentată la şcoală ci în familie. În mediul
şcolar elevii nu întâlnesc violenţă fizică şi nici verbală în sala de clasă, din
partea profesorilor, iar influenţa orelor petrecute cu familia se poate observa
prin reacţia diferită a copiilor la acelaşi comportament al cadrului didactic.
Atunci când se solicită linişte în clasă, unii tac imediat, alţii vorbesc încontinuu,
iar alţii continuă să vorbească imediat după ce s-a făcut linişte. În opiniile
cadrelor didactice, majoritatea elevilor care manifestă agresivitate provine
din familii în care agresivitatea constituie modul zilnic de adresare.
Cauze individuale. Trăsăturile psihologice individuale aureprezentat resortul
declanşării comportamentelor agresive la elevi. Personalităţile impulsive
răspund repede la provocări, la jigniri sau vorbiri de rău. Acestea constituie
motive adevărate de manifestare a impulsivităţii care, evident, conduc la
manifestarea agresivităţii. Astfel, din perspectiva cadrelor didactice, participante
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la interviu, băieţii, atât din zona rurală cât şi din zona urbană, îşi
manifestă impulsivitatea mult mai repede decât fetele. De fapt, punctul
de plecare al impulsivităţii îl constituie cuvintele jignitoare pe care şi le
adresează unii altora, fetele reacţionând verbal la jigniri, iar băieţii, în mod
fizic. Consecinţele acestor enervări şi modul în care se gestionează situaţia
sunt diferite. Motivaţia, care stă la baza enervării, afirmă cadrele didactice,
este diferită. În funcţie de această motivaţie se ajunge sau nu la forme mai
uşoare sau mai grave de agresivitate fizică. Pe de altă parte, cadrele didactice
consideră că un rol-cheie în gestionarea unor astfel de situaţii în care copiii îşi
manifestă impulsivitatea îl are profesorul, dacă acesta este prezent în sala de
clasă. Astfel, manifestarea enervării/impulsivităţii nu degenerează în agresivitate
dacă este rezolvat conflictul imediat. Elevii îşi pot cere scuze, se pot recupera
lucruri dacă acestea au fost luate şi se poate face schimb echitabil care să-i
mulţumească pe elevi. Unii profesori au considerat că lipsa răbdării este tot
mai des întâlnită la elevi, această lipsă conducând, aproape imediat, la
manifestarea impulsivităţii şi, de aici, un întreg lanţ de agresiuni verbale şi
fizice. Dar lipsa răbdării este cauzată, la rândul ei, de învăţarea elevilor cu
tehnologia mobilă sau computerizată care le satisface curiozitatea în mod
rapid. Lipsa de răbdare este, mai apoi, transferată, în mod inconştient şi în
relaţiile sociale, care odată manifestată, duce la vorbe şi acţiuni necugetate.
În minoritate, au existat cadre didactice care au considerat că şi fetele se
lasă stăpânite de impulsivitate şi reacţionează dur prin forme de agresivitate
fizică. Bârfa sau vorbirea de rău, în opinia elevilor chestionaţi, constituie
motiv de începere a agresivităţii. Pentru 61% dintre fetele din zona rurală,
vorbirea pe la spate sau bârfa constituie motiv de manifestare a
agresivităţii. Este o diferenţă destul de semnificativă între fetele din rural faţă
de opiniile fetelor din zona urbană (42%), care nu consideră că trebuie să
răspundă cu mânie şi ostilitate la bârfă. Băieţii, din zona urbană (34%), sunt
cei mai puţin afectaţi de această manifestare a colegilor, numită vorbirea pe la
spate sau bârfă.
Cauze şcolare. Cadrele didactice, intervievate în privinţa comportamentului
agresiv al elevilor, au evidenţiat faptul că nici fetele şi nici băieţii nu
manifestă calm atunci când sunt nedreptăţiţi în procesul de evaluare
al activităţilor de învăţare, când se negociază absenţele sau notele, însă
băieţii sunt mult mai violenţi, spărgând mobilier sau obiecte pe care le întâlnesc.
Astfel, manifestarea agresivităţii la elevii din clasele a VI-a şi a VII-a nu se
limitează doar la nivel verbal şi fizic faţă de persoane, ci şi faţă de obiectele
din jur, precum uşi trânte sau mobilier spart. Dacă 31% dintre băieţii din zona
rurală reacţionează violent faţă de obiecte, doar 22 % dintre băieţii din zona
urbană manifestă un astfel de comportament. Pe de altă parte, fetele din
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zona urbană (15%) manifestă mult mai mult calm comparativ cu cele din
zona rurală (21%).
Alte cauze. Pe lângă cauzele individuale, familiale şi cele şcolare, au mai
fost identificate alte cauze, ca resorturi decisive în manifestarea agresivităţii.
Acestea au fost: influenţa mass-media, anturajul negativ, televiziunea şi
jocurile cu componentă violentă de pe computer sau mobil. Vocabularul
copiilor este impregnat cu expresii împrumutate din ceea ce văd sau aud.
Cadrele didactice intervievate au considerat că, de cele mai multe ori, cuvintele
urâte, adresate unul altuia, constituie punctul de plecare al manifestării
agresivităţii în rândul elevilor din clasele de gimnaziu. De asemenea, jocurile
video sunt o sursă de violenţă iar copiii, având zilnic contact cu astfel de
jocuri, au suficient de mult timp să li se imprime violenţa din acestea. Jocurile
cu componentă violentă sporesc gradul de agresivitate.
Strategii de intervenţie la nivel de şcoală
Cadrele didactice au considerat că rolul profesorului este foarte important
în prevenirea dar şi în gestionarea situaţiilor de criză. Tratarea cu calm,
înţelegere, spirit al dreptăţii şi mult tact de către profesori a situaţiilor în care
elevii manifestă agresivitate este un avantaj pentru elevi, violenţa putând fi
astfel diminuată. Însă, cadrele didactice nu se opresc doar la exemplul
personal în clasă, atunci când este vorba de gestionarea situaţiilor de
agresivitate. Profesorii discută la nivel individual sau la nivel de grup cu
elevii care manifestă semne de agresivitate. În opinia cadrelor didactice
intervievate, un rol important în atenuarea sau diminuarea cazurilor de
agresivitate îi este acordat profesorului diriginte. La şcolile din zona urbană
există un proiect la orele de dirigenţie intitulat: Gestionarea conflictelor,
proiect care se derulează în timpul orelor de dirigenţie şi care are rezultate
benefice asupra comportamentului elevilor. Din răspunsurile cadrelor didactice
intervievate s-a constatat că discuţiile purtate cu părinţii, în anumite cazuri,
au impact pozitiv asupra copiilor care manifestă agresivitate. În şcolile din
zona rurală, unde au existat cazuri de agresivitate, gestionarea se realizează
de către consilierii şcolari, la nivel individual şi de grup, sau chiar la orele de
dirigenţie, consilierii fiind cadre specializate invitate.
Strategii de prevenire a agresivităţii
În şcolile din zona urbană, cadrele didactice intervievate susţin că un loc
important în prevenirea agresivităţii îl are poliţia de sector sau poliţia capitalei
care, în mod regulat, la nivel de şcoală, organizează diferite activităţi prin care
elevii sunt ajutaţi să prevină manifestarea agresivităţii în şcoală. Tot în cadrul
acestor şcoli există regulamente de ordine interioară care îi ajută nu
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numai pe elevi să prevină agresivitatea, ci şi pe profesori să menţină un echilibru
în aplicarea regulilor interne de conduită, la nivel de şcoală. De asemenea,
tot în cadrul acestor şcoli, sunt postate diferite afişe cu articole sau imagini
reprezentative care vin în sprijinul elevilor pentru a-i ajuta să mediteze de
două ori înainte de a manifesta un semn de agresivitate. Nu în ultimul rând,
se consideră că, la fiecare oră de clasă, profesorul sau profesorul
diriginteare datoria de a ajuta elevii, prin exemplu personal, să modeleze
caracterul acestora, ajutându-i să-şi manifeste calmul în situaţii de criză. În
opinia cadrelor didactice din şcolile participante la cercetare din zona rurală,
nu există metode explicite de prevenire a agresivităţii, care să poată fi aplicate
în şcoală. Se regăsesc doar discuţii cu elevii, uneori cu părinţii şi,
eventual, cu psihologul şcolii.
8. Sugestii şi recomandări
Concluziile formulate anterior ne-au permis formularea unor sugestii şi
recomandări care pot fi adresate directorilor de şcoală, cadrelor didactice şi
consilierilor, care activează în şcolile participante la cercetare.
Una dintre concluziile de bază ale acestei cercetări este că agresivitatea
constituie un fenomen existent în şcolile participante la cercetare.
Agresivitatea este prezentă atât la fete, cât şi la băieţi, atât în zona
rurală, cât şi în zona urbană. Băieţii se manifestă mult mai agresiv decât
fetele, însă, acestea utilizează agresivitatea verbală şi indirectă în relaţiile cu
colegii dar şi cu cadrele didactice. Trebuie menţionat că băieţii din zona
rurală sunt mai agresivi decât restul elevilor participanţi la cercetare.
Această concluzie este contrară rezultatelor altor studii (Rahman & Nahar,
2013) care arată că, de fapt, elevii din zona urbană sunt mai agresivi decât
cei din zona rurală.
Reevaluarea măsurilor de prevenire şi intervenţie privind agresivitatea
în şcolile participante. În cadrul studiului de faţă au fost şcoli, din zona urbană,
care utilizează regulamentul de ordine interioară al şcolii unde sunt menţionate
drepturile şi obligaţiile elevilor şi cadrelor didactice, apelează la sprijinul
comunităţii locale (poliţiei), precum şi accentuează necesitatea manifestării
unui comportament adecvat al profesorilor care să nu predispună la situaţii de
agresivitate din partea elevilor. Recomandăm şcolilor din zona rurală, care nu
au exprimat, în mod explicit, măsuri de prevenire şi intervenţie, ca să urmeze
exemplul celorlalte şcoli din zona urbană. Apreciem că în zona rurală se
apelează la ajutorul consilierilor atunci când este nevoie de intervenţii la nivel
de şcoală.
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Tuturor şcolilor implicate în cercetare le propunem o viziune holistică atunci
când se iau în calcul măsuri de prevenire a agresivităţii. Aici sunt incluse:
familia, şcoala (atitudine pozitivă a profesorilor; rolul cheie al dirigintelui
în prezentarea de scenarii care să-i ajute la formarea unui comportament
non-agresiv; consilierii care să demareze şedinţe/workshop-uri de cunoaştere
de sine şi de învăţare a modului de comportare la nivel relaţional), comunităţi
locale(poliţie, agenţia de protecţie a copilului etc).
De asemenea, un rol important în diminuarea agresivităţii îl constituie directorii
de şcoală care pot iniţia cursuri de formare a cadrelor didactice în vederea
înţelegerii fenomenului de agresivitate, a cunoaşterii personalităţii elevilor, a
gestionării situaţiilor de agresivitate din clasă/şcoală. Ne aliniem şi noi
specialiştilor în domeniu recomandând ca programele de intervenţie, privind
agresivitatea la elevi, să nu se focalizeze neapărat pe eliminarea
comportamentului agresiv ci, mai degrabă, pe dezvoltarea comportamentelor
sociale pozitive (Henderson & King, 1998; Stamate, 2009).
NOTE
1

http://timpolis.ro./arhiva/articol-elevii-de-la-oras-mai-agresivi-decat-cei-de-la-sat-3426.html
accesat la 12.03.2015.
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Rezumat
Articolul prezintă o cercetare exploratorie din domeniul formării continue a
cadrelor didactice universitare, derulată în contextul unui proiect structural în
curs de desfăşurare. Punctul de plecare al cercetării este că în condiţiile
trecerii de la „paradigma ofertei de predare la o paradigmă a cererii de învăţare”,
instituţiile de învăţământ superior trebuie să valorifice cadrul legislativ şi bunele
practici pentru a diversifica activităţile de formare continuă a cadrelor didactice.
Datele obţinute prin aplicarea unor instrumente cantitative oferă suport pentru
conceperea unor programe de formare a cadrelor didactice universitare, dar
şi pentru noi cercetări care să pună în valoare misiunile asumate de către
universităţi în domeniul activităţii didactice.
Cuvinte-cheie: formarea personalului didactic universitar, dezvoltare
profesională continuă, pregătire psihopedagogică, misiunea universităţii.
Abstract
This article presents an exploratory research regarding the pedagogical training
of faculty members, conducted in the context of an ongoing project co-financed
through the European Social Fund. The starting point of the research is that
in the transition from „a teaching supply paradigm to a learning demand
paradigm”, higher education institutions must approach the legal framework
and best practices to diversify the continuous training of their teaching staff.
Data obtained through quantitative tools support the design of training programs
for faculty, but also further research to highlight the missions undertaken by
universities in the teaching and learning area.
Keywords: teacher training, continuous professional development,
psychological and pedagogical training, the mission of the university.
1. Misiunea universităţii sau contextul formării personalului didactic
universitar
Recrutarea şi formarea cadrelor didactice universitare este direct şi strâns
corelată cu misiunea universităţii în societatea de azi: ce aşteptări au oamenii
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
laura.c@ise.ro
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şi, în general, societatea de la instituţiile de învăţământ superior? Ce misiune
îşi declară şi ce misiune îşi asumă universităţile? Analiza evoluţiei rolurilor
universităţii în decursul istoriei sale, realizată de J.C. Scott (2006, apud Carol
Căpiţă, 2013), evidenţiază şase etape de evoluţie instituţională, fiecare etapă
însemnând adăugarea unui nou rol: predare – cercetare – misiunea naţională
(accentuarea relaţiei dintre stat şi universitate: implicarea statului în
învăţământul superior, formarea funcţionarilor de către universităţi, participarea
universitarilor la instituţiile statului) – democratizare (contribuţia universităţii la
evoluţia individului şi a societăţii) – învăţământul superior ca serviciu public
pentru cetăţeni – internaţionalizarea. Primele două misiuni – predarea şi
cercetarea – sunt cel mai bine conservate şi apar şi în analizele altor autori.
H. Etzkowitz, de exemplu, consideră că sunt trei etape principale în evoluţia
misiunii universităţilor: predarea – cercetarea – antreprenoriatul (Etzkowitz,
2003, apud Carol Căpiţă, 2013). Dacă primele două etape sunt larg recunoscute
şi general definite, cea de-a treia se referă la contribuţia universităţii, la
dezvoltarea economică şi socială. Referindu-se la rolurile pe care universităţile
le pot avea în mediul în care funcţionează, Tödtling (2006, apud Căpiţă, 2013)
identifică, printre altele, calitatea de mediator în diseminarea cunoştinţelor la
nivel local şi de furnizor de cunoştinţe în relaţia universitate – mediu de afaceri.
Fiecare instituţie îşi defineşte profilul în funcţie de istoria sa, de contextul
funcţionării sale, de proiecţia dezvoltării instituţionale. În mod evident, predarea
şi cercetarea-inovarea sunt în continuare preocupările cheie ale instituţiilor de
învăţământ superior, iar în contextul globalizării şi al creşterii accentuate a
mobilităţii geografice şi profesionale a populaţiei, internaţionalizarea a devenit,
de asemenea, o preocupare semnificativă. În acest context al evoluţiei
universităţilor, ce fel de resurse umane sunt necesare şi cum va fi susţinut
procesul de dezvoltare profesională continuă? Care este situaţia actuală în
ceea ce priveşte pregătirea psihopedagogică a personalului didactic universitar,
luând în calcul importanţa şi ponderea misiunii de predare a universităţilor? La
această ultimă întrebare şi-a propus să răspundă o cercetare derulată în anul
2014, în cadrul Proiectului POSDRU 157/1.3/S/135590 – UNIVERSITARIA –
şcoală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată, implementat
de Universitatea de Vest din Timişoara (coordonator), în parteneriat cu:
Universitatea „Lucian Blaga”, Academia de Studii Economice, Unitatea
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării
şi Inovării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi London Metropolitan University
(disponibil la adresa www.uvt.ro). În cadrul proiectului, au fost prevăzute
activităţi de cercetare care au urmărit să ofere date relevante pentru
fundamentarea unor programe de formare a cadrelor didactice universitare,
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atât prin analiza bunelor practici existente la nivel naţional şi internaţional, cât
şi prin „radiografierea” situaţiei actuale a formării iniţiale şi continue a
personalului didactic universitar din România, în domeniul psihopedagogic.
De asemenea, proiectul include activităţi de formare a unui grup de cadre
didactice din universităţile partenere în domeniile didacticii şi psihopedagogiei
universitare şi în cel al cercetării ştiinţifice avansate. Datelor obţinute prin
activităţile de cercetare li se vor adăuga, astfel, cele rezultate din prelucrarea
opiniilor cadrelor didactice universitare incluse în programul de formare.
Analiza acestor date constituie un punct de plecare nu numai pentru
dezvoltarea unor programe de formare, dar şi pentru reanalizarea politicilor de
dezvoltare a resurselor umane din învăţământul superior.
2. Tendinţe în domeniul formării continue în câteva universităţi din
Europa
Ţările şi universităţile de top din lume (Australia, Statele Unite, Marea Britanie,
universităţile de medicină) au creat centre de formare în domeniul didacticii
universitare încă din anii 1990, pentru a creşte calitatea predării şi a sprijini
cadrele didactice universitare să promoveze inovaţia didactică. În prezent, la
nivel european, sunt ţări care şi-au ajustat deja sistemul de formare continuă,
folosind strategii diferite, dintre care unele se bazează pe documente normative,
aşa cum sunt standardele profesionale agreate la nivel naţional (exemplul
Marii Britanii este relevant în acest sens) sau pe încurajarea universităţilor de
a-şi crea structuri specializate, de tipul centrelor de dezvoltare a resurselor
umane, care coordonează activitatea de dezvoltare profesională conţinută
(aşa cum se întâmplă în universităţile finlandeze). Şi ţările din Europa Centrală
şi de Est sunt preocupate de calitatea resursei umane din universităţi,
organizând diferite tipuri de cursuri (în Slovenia şi în Muntenegru, de exemplu).
În România, există un cadru normativ adecvat valorizării dezvoltării profesionale
continue. Cu toate acestea, activitatea de predare are un impact redus în
ceea ce priveşte dezvoltarea carierei universitare, fapt care demotivează
investiţia personală şi instituţională în această componentă. Totuşi, rezultatele
câtorva proiecte recente, dezvoltate în contextul finanţărilor europene, devin
bune practici care pot să fundamenteze activităţi comprehensive de formare,
dar şi proiecte de cercetare specifice. Ca şi în alte domenii de activitate,
derularea cercetărilor care au ca scop creşterea calităţii procesului de predareînvăţere-evaluare, promovarea, dar, mai ales, valorificarea rezultatelor acestora
la nivelul deciziilor educaţionale majore, devin componente-cheie ale sistemului
de asigurare a calităţii în învăţământul superior.
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3. Documente legislative referitoare la formarea cadrelor didactice
Cadrul normativ referitor la formarea iniţială şi continuă la nivelul învăţământului
superior include prevederi referitoare la accesul şi parcursul în cariera
universitară, dar şi la elementele de conţinut incluse în programele de formare
iniţială şi continuă. Analiza legislaţiei naţionale evidenţiază aspecte specifice
ale relaţiei dintre nivelul politicii educaţionale şi aplicarea principiului autonomiei
universitare, mai ales în privinţa aspectelor care ţin de formarea cadrelor
didactice. Astfel, documentele de reglementare a formării psihopedagogice a
personalului didactic conţin prevederi care arată că formarea iniţială se
realizează în cadrul universităţilor, în acelaşi mod ca şi în cazul personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, în cadrul programelor de formare
psihopedagogică de nivel I şi II realizată prin departamente de specialitate,
conform unui plan-cadru de învăţământ aprobat prin ordin al ministrului
Educaţiei (OMECTS nr. 5745/2012). La rândul ei, formarea continuă în domeniul
pedagogiei şi psihologiei învăţării a personalului didactic din învăţământul
superior nu este reglementată, fiind lăsată la latitudinea universităţilor şi a
fiecărui cadru didactic. Ca şi în cazul altor state din regiune, şi tema
standardelor profesionale pentru profesia didactică în mediul universitar se
află mai puţin în atenţia instituţiilor de învăţământ superior, preocupate mai
ales de domeniul cercetării. Această prioritate a fost consolidată prin Legea
Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011), care include prevederi explicite referitoare la
prevalenţa criteriilor de calitate asociate activităţii de cercetare în raport cu
cele referitoare la activitatea didactică. În acest context, pentru promovarea
în ierarhia profesională sunt mai bine valorizate criteriile care ţin de rezultate
ale cercetărilor întreprinse de cadrele didactice (publicaţii de specialitate:
cărţi, suporturi de curs, articole de specialitate publicate în reviste cotate
internaţional, indexate în baze de date; impactul acestora în comunitatea
ştiinţifică – citări, brevete, premii de recunoaştere academică etc.) şi în
managementul proiectelor de cercetare (granturi naţionale şi internaţionale).
Totuşi, standardele Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Superior (ARACIS) includ câţiva indicatori pe care se poate construi o strategie
instituţională vizând formarea continuă, aşa cum sunt: centrarea pe student a
metodelor utilizate (B.2.1.4), eficienţa programului educaţional (P_EDU3),
contribuţii la educaţia adulţilor (P_EDU3), strategii actualizate de predare
(C5.1.2), programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte şi cu nevoi
speciale (C5.1.3).
Câteva priorităţi incluse în documente europene recente devin provocări
consistente pentru universităţile româneşti. În anul 2013, EU’s High Level
Group on the Modernisation of Higher Education a publicat un raport care
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include şaisprezece recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii predării şi
învăţării, în contextul pregătirii pentru globalizare. Potrivit documentului citat,
recrutarea cadrelor didactice, accesul în carieră şi criteriile de promovare
trebuie să se bazeze pe competenţele pedagogice, iar certificarea acestor
competenţe ar trebui să se realizeze, la nivelul Europei, până în anul 2020
(Improving the quality of teaching and learning in Europe‘s higher education
institutions, p. 31).
4. Formarea pedagogică a personalului didactic universitar în
România: date de cercetare
Datele obţinute în urma anchetei prin chestionar au fost prelucrate, interpretate
şi prezentate într-un raport de cercetare publicat în cadrul proiectului POSDRU
135590. În cele ce urmează, sunt prezentate acele date considerate relevante
pentru a contura, pe de o parte, o imagine asupra formării pedagogice a
personalului didactic universitar în ţara noastră, iar de pe de altă parte, pentru
oferirea unor repere în elaborarea politicilor de dezvoltare a resurselor umane
cu rol didactic, din universităţi. Astfel, au fost selectate date privind opiniile
respondenţilor despre utilitatea şi calitatea formării pedagogice, despre
adecvarea formării la necesităţile de rol, punctele sale forte şi ariile de
ameliorare, modalităţi de susţinere a dezvoltării profesionale continue (DPC)
de către universităţi, modalităţi de DPC preferate şi recomandări pentru
ameliorarea formării pedagogice.
4.1. Scopul, metodologia şi populaţia investigată
Cercetarea a urmărit analiza formării pedagogice a personalului didactic
universitar, din perspectiva instituţiilor de învăţământ superior şi din perspectiva
cadrelor didactice universitare. În acest sens, au fost utilizate două instrumente
de culegere de date: a) un chestionar adresat instituţiilor de învăţământ superior,
completat de persoane cu funcţii de conducere sau de persoane delegate de
conducerea universităţilor; b) un chestionar adresat cadrelor didactice
universitare în vederea identificării opiniilor acestora privind propria formare şi
a oportunităţilor în această arie. Chestionarul instituţional a fost completat de
66 de reprezentanţi ai unor instituţii de învăţământ superior, iar cel adresat
cadrelor didactice universitare a înregistrat 161 de respondenţi.
La nivelul eşantionului instituţiilor de învăţământ superior (IIS), au fost
reprezentate principalele domenii de studiu din învăţământul universitar de
stat, cele mai bine reprezentate fiind domeniile economic (31.8 %), umanist
(30,3%), tehnic (13.6 %), mate-info şi juridic (câte 6.0 % fiecare), urmate de
domeniile agricultură şi sport (câte 3.0 % fiecare) şi medicină (1.5 %). Toate
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instituţiile participante sunt universităţi de stat. Respondenţii au, în pondere
mare, grade didactice universitare superioare (profesori – 38.4% şi conferenţiari
– 36.9%), fiind astfel persoane cu rol semnificativ în dezvoltarea instituţională,
inclusiv în politicile privind resursele umane şi dezvoltarea profesională continuă.
Un procent cumulat de 76% dintre respondenţi au funcţii de conducere (şef
departament, prodecan, decan, prorector, rector).
Respondenţii la chestionarul individual (în total 166) au provenit din 7 centre
universitare, situate în patru regiuni de dezvoltare. Cele mai mari ponderi
le-au înregistrat cadrele didactice de la Academia de Studii Economice (42%),
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (27%) şi Universitatea din Bucureşti
(14%). Acest fapt se exprimă şi în domeniul predominant de activitate al
majorităţii respondenţilor (economic pentru 56,6%). Urmează ca pondere
domeniul tehnic (21,4%) şi profilul umanist (15,9%), medicina (3,4%), domeniul
juridic (1,4%), agricultura şi sportul, cu o participare foarte scăzută (0,7%,
fiecare).Au fost înregistrate trei răspunsuri de la cadre didactice din
învăţământul superior paticular. Aproape jumătate dintre respondenţi (46%)
au experienţă mai mare de 15 ani în învăţământul superior, o cincime între 12
şi 15 ani de experienţă, 17,2% între 8 şi 11 ani, 15% între 4 şi 7 ani şi doar 2
au experienţă mai mică de 3 ani. După funcţia didactică, ponderi mari în
eşantion au înregistrat lectorii (35,8%), conferenţiarii (30,9%) şi profesorii
(23,5%), asistenţii având o participare de aprox. 10%.
4.2. Formarea iniţială
Două treimi dintre cadrele didactice participante la investigaţie (66.3%) au
urmat cursuri de formare psihopedagogică în timpul studiilor universitare
(licenţă, respectiv master), însă doar unul din zece respondenţi (11,4%) se
declară mulţumit de acestea. Jumătate dintre cadrele didactice respondente
optează pentru revizuirea/ modernizarea programelor actuale de formare,
considerându-le „satisfăcătoare”, dar fiind necesar „să pună mai mult accentul
pe pregătirea pedagogică: predare, învăţare, evaluare, comunicare pedagogică,
organizarea studenţilor etc. (28,3%)” sau pe practica pedagogică (21,7%).
Un procent de 27,1% afirmă însă că este necesară o reformă radicală a
formării iniţiale. S-a subliniat că programele de studiu ar trebui să pună mai
mult accent pe aspecte ce ţin de psihologia grupurilor şi utilizarea acestor
noţiuni în practica pedagogică; de asemenea, să aibă în vedere rolul complex
al cadrelor didactice, nu doar de stimulare a învăţării, ci şi de formare a
personalităţii studenţilor (educaţie moral-afectivă, estetică, intersectate cu
dezvoltarea cognitivă), să dezvolte competenţele digitale şi managementul
carierei.
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Practica pedagogică rămâne principalul punct critic al formării psihopedagogice,
jumătate dintre respondenţi declarându-se nemulţumiţi de practica pedagogică
urmată în timpul formării iniţiale psihopedagogice (52,4%, procent cumulat al
celor care consideră că practica a fost insuficientă – 36,1% şi al celor care
afirmă că, din diverse motive, orele de practică nu se realizau – 16,3%).
Totuşi, un procent destul de mare, 44,6%, s-au declarat mulţumiţi de practica
pedagogică urmată, fapt interesant mai ales prin compararea datelor cu cele
obţinute în alte cercetări, care au arătat limitele organizarii şi desfăşurării
practicii. Între activităţile parcurse în cadrul practicii, au fost frecvent menţionate:
asistenţe la activităţi didactice, elaborarea unor proiecte didactice, susţinerea
unor activităţi de predare sub coordonarea îndrumătorului de practică,
elaborarea unor materiale didactice, participarea la activităţi extradidactice.
Unii respondenţi au subliniat importanţa îndrumării pedagogice în primii ani de
activitate didactică.
Momentul optim pentru începerea pregătirii psihopedagogice a viitoarelor cadre
didactice universitare este asociat cel mai des etapei studiilor de licenţă
(42,8%) şi de master (procentul cumulat pentru licenţă şi master fiind de
61,3% în cazul respondenţilor la chestionarul individual şi de 74,2% la cel
instituţional). Se remarcă procentul foarte mic al celor care consideră că
această pregătire ar trebui să aibă loc după terminarea ciclului de master/
doctorat, mai ales în cazul IIS (1,5%, faţă de 5,4% în cazul chestionarului
individual). La polul opus, procente semnificative ale cadrelor didactice
consideră că această pregătire se poate realiza în paralel cu activitatea de
predare, ca asistent (16,3%) sau în timpul doctoratului (16,9%).
4.3. Frecvenţa, utilitatea şi calitatea pregătirii pedagogice continue
Utilitatea pregătirii pedagogice continue este larg recunoscută, atât la nivel
instituţional, cât şi la nivel individual. Interesant este că nevoia de formare
pedagogică este mai degrabă conştientizată la nivel instituţional decât
individual, cu alte cuvinte, universităţile (angajatorii) sunt mai interesaţi să
dezvolte competenţele pedagogice ale personalului didactic.
Pregătirea pedagogică a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea activităţii
didactice, conform opiniei a 45,6% dintre respondenţi, iar pentru 43,7% a
avut un impact moderat. Un procent mic (7,8%) consideră că aceste cursuri
au o contribuţie redusă la dezvoltarea calităţii predării. Se observă că importanţa
pregătirii psihopedagogice este recunoscută. Cu toate acestea, la nivelul
întregului grup de respondenţi, doar şase din zece au participat la activităţi de
formare continuă în ultimii cinci ani, în domeniul psihopedagogic. De
asemenea, o altă neconcordanţă apare între importanţa declarată a formării
pedagogice şi influenţa acesteia asupra carierei universitare. Formarea
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continuă (în general, nu doar cea în aria psihologiei educaţiei şi pedagogiei)
are influenţă redusă asupra carierei universitare: 41,5% dintre respondenţi
consideră că formarea continuă nu are impact asupra carierei universitare, iar
33,8% sunt de părere opusă, în timp ce un procent destul de mare (aproape
un sfert – 24,6%) nu poate aprecia dacă există o relaţie de interdependenţă
între formarea continuă şi cariera universitară. Cei care consideră că formarea
continuă influenţează pozitiv cariera universitară au invocat punctajele obţinute
la grilele de evaluare/evaluarea anuală a activităţii, eventualele criterii pentru
ocuparea unor posturi didactice/ pentru avansarea în gradul universitar/carieră,
obţinerea unor stimulente (salariu de merit).
4.4. Conţinuturi ale formării cu impact mare asupra performanţei
profesionale
În opinia cadrelor didactice universitare participante la sondaj, cele mai
semnificative teme/ conţinuturi/ domenii de formare sunt cele care vizează
dezvoltarea competenţelor de comunicare, predarea centrată pe student şi
utilizarea TIC pentru predare. Nouă din zece respondenţi au apreciat aceste
teme ca fiind utile sau foarte utile. Temele cu impact mai redus asupra activităţii
profesionale sunt cele privind managementul carierei, lucrul într-un mediu
intercultural şi obiectul de studiu predat. După clasificarea temelor în funcţie
de relevanţa lor pentru activitatea profesională, se poate observa recunoaşterea
importanţei formării pedagogice.
Un aspect important rezultat din analiza datelor îl reprezintă măsura în care
programele de formare răspund nevoilor participanţilor, şase din zece
respondenţi afirmând că au regăsit temele preferate/ cele mai importante în
ofertele de formare continuă.
4.5. Modalităţile de formare continuă pedagogică şi furnizorii principali
Cadrele didactice respondente consideră granturile de studiu şi/sau de
cercetare şi cursurile drept formele de pregătire continuă cele mai adecvate
nevoilor acestora. Mai puţin apreciate, dar totuşi cu un scor bun, sunt activităţile
de tutorat pe care cadre didactice cu prestigiu le-ar putea oferi.
Prin comparaţie, modalităţile de formare continuă pedagogică încurajate de
universităţile participante la sondaj sunt conferinţele şi seminariile, urmate de
cursurile de formare de tip blended learning sau cele faţă-în-faţă, de publicaţii şi
mobilităţi. Mai puţin încurajate sunt comunităţile de dezvoltare profesională
(inclusiv online), participarea la activităţi de educaţie formală (de exemplu,
programele de masterat), la evenimente ştiinţifice organizate de alte instituţii
decât cele de învăţământ superior (ONG-uri, companii etc.) sau studiul individual.
Este interesant de remarcat interesul pentru cursurile de tip blended learning,
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care au câştigat prestigiu în ultima perioadă, concurând formarea faţă-în-faţă
şi plasate mult mai bine/ apreciate mai mult decât cursurile susţinute exclusiv
online. De asemenea, se remarcă diferenţa mare între interesul acordat
manifestărilor ştiinţifice organizate de IIS şi cele organizate de alte instituţii
(care nu sunt IIS). Posibilele explicaţii pot fi căutate în zona stadiului incipient
în care se află deschiderea universităţilor către mediul social şi de afaceri, dar
şi a tradiţiei organizării unor evenimente cu înalt standard ştiinţific, adesea
„pre-garantat” prin egida universitară.
Întrebarea privind furnizorii de formare care au organizat evenimentele la care
cadrele didactice au participat în ultimii ani confirmă preferinţa pentru
manifestările organizate de instituţii de învăţământ superior. Universitatea în care
lucrează este principalul furnizor de formare continuă, în timp ce universităţile
din alte ţări sunt mai rar întâlnite ca furnizor de formare psihopedagogică, cu
toate că, în ultimele două decenii, s-a acordat o importanţă crescândă
programelor de mobilităţi. Procentul celor care au participat la activităţi de
formare organizate de instituţii private (non-universitare) este de 14,4%.
Reprezentanţii IIS consideră că departamentele specializate din cadrul universităţilor ar trebui să asigure formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul universitar, dar aproape o treime îşi manifestă opţiunea pentru formarea
oferită de centre specializate din afara universităţilor. De altfel, majoritatea
instituţiilor participante (60,6%) au organizat, în ultimii cinci ani, programe/
cursuri de formare didactică şi psihopedagogică pentru personalul propriu.
4.6. Programele de pregătire pedagogică a cadrelor didactice
universitare din România: puncte forte şi provocări
Reprezentanţii IIS participante la cercetare au fost rugaţi să evalueze activităţile
de formare pedagogică la care au participat în ultimii ani, pentru a identifica
punctele forte, dar şi ariile de îmbunătăţire pentru viitor. Tematica propusă prin
activităţile de formare a fost apreciată ca fiind utilă şi cu potenţial de inovare
didactică. Modul în care s-a realizat evaluarea a fost participativ, astfel încât
a constituit o modalitate de învăţare şi de inspiraţie pentru evaluarea studenţilor.
Ariile de îmbunătăţire care se conturează se referă la curriculumul programelor
de formare pedagogică, apreciat ca fiind dens şi punând accent pe teorie. În
opinia reprezentanţilor instituţiilor respondente, un bun program de formare ar
trebui în primul rând să dezvolte cadrelor didactice competenţele didactice,
ştiinţifice şi de cercetare şi să fie cât mai flexibil, astfel încât să răspundă
nevoilor specifice de pregătire a acestora (trei din patru instituţii menţionând
aceste aspecte). Asigurarea relevanţei şi a flexibilităţii programelor de formare
presupune cunoaşterea nevoilor de formare ale participanţilor, cu alte cuvinte,
o analiză preliminară de nevoi ar fi o condiţie a succesului.
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Cadrele didactice participante au apreciat relevanţa formării pedagogice
parcurse, apreciind că aceasta a răspuns nevoilor de formare în mare şi foarte
mare măsură (procente cumulate – 90,4%), şi au contribuit la dezvoltarea
competenţelor didactice (89,1%), au beneficiat de evaluare transparentă
(78,5%), au stimulat creativitatea didactică. Ca şi în cazul perspectivei
instituţionale, se subliniază densitatea curriculumului (27%, procent cumulat).
Ariile de îmbunătăţire subliniate frecvent de respondenţi vizează practica
pedagogică şi utilizarea TIC. Cercetarea de faţă confirmă nevoia de revizuire a
modului de planificare, organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice, alături
de alte studii realizate anterior, care au remarcat pregătirea pedagogică
insuficientă şi puţin adecvată noilor roluri şi competenţe necesare cadrelor
didactice; accentul pe pregătirea teoretică şi precaritatea pregătirii didactice şi
practice, ca durată şi conţinut al activităţilor (Iucu, 2004; Potolea, Ciolan, 2003;
Bîrzea, Neacşu, Potolea, Istrate, Velea, 2007; Iucu, Pânişoară, 1999, 2000).
Accentul pus pe aspectele teoretice şi pe teme generale, cu aplicabilitate
redusă, constituie o provocare semnificativă în opinia respondenţilor. Alături
de acestea, se semnalează timpul insuficient alocat pentru derularea
programelor de formare şi resursele financiare insuficiente.
5. Concluzii şi recomandări
În concordanţă cu misiunea instituţiilor de învăţământ superior, programele de
formare a cadrelor didactice universitare trebuie adaptate nevoilor şi rolurilor
specifice activităţii acestora. Astfel, metodologiile de predare şi învăţare folosite
în educaţia adulţilor – învăţământ universitar, postuniversitar, alte cursuri de
formare continuă – trebuie ajustate la specificul cursanţilor adulţi şi la evoluţiile
ştiinţelor educaţiei, care reflectă, la rândul lor, schimbările sociale. De
asemenea, pentru a susţine motivaţia cadrelor didactice pentru dezvoltare
profesională continuă, este necesară o mai bună valorizare a acesteia şi a
efectelor ei în procesul de dezvoltare a carierei universitare.
Opiniile formulate de către respondenţi structurează câteva repere pentru
asigurarea calităţii programelor de formare a cadrelor didactice universitare.
O primă intervenţie vizează relevanţa formării în raport cu rolurile personalului
didactic universitar. Curriculumul programelor de formare ar trebui să combine
pregătirea pedagogică generală cu aspecte specifice domeniilor de studiu/
specializare (didactica disciplinei), să fie actualizat periodic şi în cooperare
cu universităţi din alte ţări. Temele pe care cadrele didactice le consideră
relevante pentru viitoarele programe de formare psihopedagogică vizează:
utilizarea TIC pentru predare-învăţare (blended learning, utilizarea TIC pentru
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predare, folosirea platformelor de eLearning etc.), psihologia învăţării, strategii
didactice interactive, predarea centrată pe student, evaluarea studenţilor,
dimensiunea de gen în educaţie şi cercetarea pedagogică.
În strânsă relaţie cu prima categorie de intervenţii, apare nevoia unui mai bun
echilibru între pregătirea teoretică şi cea practică şi de creştere a ponderii
activităţilor practice. Alte aşteptări privind calitatea programelor viitoare de
formare se referă la diversificarea formelor de pregătire şi a conţinuturilor, la
valorificarea TIC în toate etapele (organizare, desfăşurare, evaluare). Mobilităţile
pentru dezvoltare profesională şi-au demonstrat utilitatea şi se bucură de o
largă apreciere, fiind aşteptată nu doar o creştere a volumului acestora, dar şi
un efect mai vizibil al impactului acestora la nivel instituţional.
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AGENDA EDUCAŢIEI
CS Dan Badea*
O venerabilă profesoară a trimis redacţiei Revistei de pedagogie un set de trei texte:
o scrisoare deschisă către Ministerul Educaţiei; un articol publicat pe vremuri de
pedagogul înnoitor Toma Cocişiu în revista Pour l’Ere Nouvelle, în anul 1937; un
fragment din revista Ars Discendi, care a apărut între anii 1968-1978 la Blaj.
Scrisoarea deschisă şi fragmentul autobiografic readuc în discuţie problema
importului masiv de tipare educaţionale, cu ignorarea, suverană, a oricăror
contribuţii ale pedagogiei noastre experimentale, oricât de valoroase vor fi
fost ele cândva. A devansat/anticipat experimentul pedagogic de la Blaj
pedagogia Step by Step? Decide fiecare (dincolo de orice idiosincrazii
protocrononiste), dar în cunoştinţă de cauză.
În orice caz, sinteticul şi fluentul articol publicat în prestigioasa publicaţie de
limbă franceză ne arată anvergura unui educator de altădată, care a cizelat o
metodă (având ca motto: „cercetare personală şi reflexiune în comun”), a
construit un traseu spre o educaţie mai autentică.
Scrisoare deschisă
Domnului Ministru al Educaţiei şi onoraţilor săi consilieri
Sunt un cadru didactic, profesoară de pedagogie-psihologie, pensionară
şi foarte bătrână – 97 de ani.
Am iubit copiii, i-am educat pentru viaţa cotidiană, pentru viitorul lor. Şi
această muncă educativă m-a făcut să am o atitudine benefică pentru
societate şi pentru mine personal. O pace în suflet.
Azi, Domnule Ministru şi onoraţi consilieri, noi, cadrele didactice vechi,
trebuie să ne plecăm capul fiindcă seismele lovesc mereu în şcoală, o dărâmă
(a se vedea mass-media zilnic) şi dărâmă şi sufletele noastre.
Datorită tehnicii e absolut necesară o schimbare în modul de-a învăţa. La
noi în ţară, miniştrii educaţiei, poate şi consilierii, văd că modul de-a învăţa a
rămas acelaşi: la ora de lecţie, de la gura profesorului la urechile elevilor, iar
mâine, de la gura elevilor la urechile profesorilor – nicio schimbare.
Unii miniştri, mulţi la număr, au împrumutat sisteme de învăţământ din
UE. N-au cunoscut – sau n-au vrut să cunoască – vorbele înţelepte ale
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
badeadan6@gmail.com
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academicianului român Berindei, care, la un summit ţinut la Bucureşti, a
spus: „De ce vă uitaţi numai la «ograda» vecinului şi de ce nu consultaţi şi nu
vă uitaţi şi în «ograda» noastră românească?”
Acum, noi, cadrele didactice, plecăm gîrboviţi şi neputincioşi. Seismele
zilnice distrug educaţia.
De curând, sociologul american Alvin Toffer, în studiile lui, afirma:
„Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu a
învăţat cum să înveţe”.
În clipa de faţă stau şi citesc (la 97 de ani), cu ochii plin de lacrimi, ziarul
„Unirea” – Gimnaziul „Vasile Goldiş” a deschis porţile pentru a se vedea o
clasă cu sistemul „Step by Step”.
Ochii noştri sunt copleşiţi de lacrimile izvorâte din sufletele lor. Iar cadrele
didactice merg gârbovite de greutatea crizei din învăţământ. Şi atunci îmi
răsare din unele amintiri o imagine – tânăra dăscăliţă de la munte, dinaintea
căreia ţăranul bătrân întâlnind-o pe drum îşi ridica respectuos căciula în faţa
mea (23 de ani), parcă auzea glasul poetului francez Victor Hugo: „călcaţi
încet, trecătorule – aici e şcoala şi cresc sufletele”.
Acum şcoala este dărâmată de criză, de seism, de mass-media. Ce a rămas
din educaţie? Or se ştie că principalul obiectiv al unui popor constă în educaţie.
Îl mai amintesc şi pe savantul (istoric) român Pîrvan: „Fiecare naţiune să aibă
metoda sa proprie de selecţionare a aptitudinilor, capul ţăranului nostru este vioiu şi
clar la minte, nu avem nevoie de împrumut de la alte popoare.”
Iar filosoful Fichte, în „Cuvântarea către poporul german”, a spus: „educaţia bună
este onoarea unui popor”. „Un om este om – spunea Kant (filosoful) – prin educaţie.”
Am rămas consternată, nu ştiam că dl. Ministru cel nou, onoraţi consilieri,
a binevoit să dea acel ordin, ordinul Ministrului Pricopie este de actualitate.
Şi asta se întâmplă tocmai aici unde, cândva, a fost director Toma Cocişiu,
primul pedagog român care a prezentat la Congresul Pedagogic de la Paris,
în 1939, un nou sistem de învăţământ – activ şi creator. De aceea readuc în
atenţia celor interesaţi articolul acestuia „Şcoala de experimentare - Blaj”,
publicat în revista internaţională „Pour l’Ere Nouvelle” de către A. Ferrière, nr.
130-1937, ca anticipaţie pentru discuţia de la congres (în anexă).
Tot acest dascăl, Toma Cocişiu, a scris şi cartea „Locul faptelor”, autobiografie
apărută la editura Aeternitas – 2003, unde, în capitolul XIV, se scrie despre acest
„Step by Step”, o imitaţie a Şcolii de experimentare de la Blaj (în anexă).
Domnule Ministru şi domnilor consilieri, nu ştiu dacă mă veţi onora cu
cititul acestei scrisori, dar istoria pedagogiei o va consemna.
Vă mulţumesc,
Fie că o citiţi, fie că o aruncaţi la coşul de gunoi.
Prof. Elena Moldovan Blaj, Jud. Alba
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IN MEMORIAM
NICOLAE SACALIŞ-CALATA
(28 ianuarie 1944 – 4 februarie 2015)
Născut la Bucureşti, într-o familie de ţărani provenind
din zona Munţilor Apuseni, Nicolae Sacaliş a absolvit, în
1968, Facultatea de Filosofie, secţia Pedagogie. Între
1968 şi 1974 a fost cercetător la Institutul de Ştiinţe
Pedagogice şi Psihologice. În perioada 1974-1979 a
urmat studii masterale şi doctorale de filosofie la
Universitatea de Stat Ohio din SUA, după care a revenit
la institut, unde a lucrat până la desfiinţarea acestuia, în
urma scandalului „afacerea” meditaţia transcendentală.
Din 1982 şi până la evenimentele din decembrie 1989, a
fost angajat ca educator şi logoped la Şcoala Ajutătoare nr. 8 din cartierul
Dămăroaia, Bucureşti. Este unul dintre membrii fondatori ai noului Institut de
Ştiinţe ale Educaţiei (1990), fiind desemnat şef al secţiei Teoria Educaţiei.
Câţiva ani mai târziu devine director al Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”
(1993). A fost profesor la Universitatea de Teatru şi Film şi la Universitatea
„Dimitrie Cantemir”, precum şi visiting professor la mai multe universităţi din
străinătate. Ca director al Universităţii Populare, a fondat revista „Paideia”
(revista numără deja 20 de ani de apariţie neîntreruptă). A fost Preşedintele
Asociaţiei Naţionale a Universităţilor Populare şi membru al Asociaţiei de Studii
Avansate de Teoria Curriculumului. În anul 2008 a primit premiul Academiei
Române pentru lucrarea Pedagogia culturii (2006).
Viaţa şi activitatea sa au fost jalonate de urcuşuri şi coborâşuri, de mari
promisiuni şi de o risipă demnă de un nabab. O figură de pedagog de tranziţie,
format într-o lume, dar cu studii avansate urmate în alta, aflată la antipod; cu
doctorat american şi apoi „carte de muncă” în Dămăroaia, cu bucuria de a
reveni la institut după schimbarea regimului şi plecarea intempestivă de aici;
militând pe baricadele jurnalismului pe teme de învăţământ, dar şi meşteşugind
la versuri, delectându-se cu lectura lui Ezra Pound, schiţând un proiect de
lege pentru educaţia adulţilor sau conversând relaxat cu studenţii în amfiteatru.
Viaţa sa a fost o sinusoidă care i-a marcat cariera, însă fără a-i deforma
substanţa caracterului.
Consecvent cu sine (în apărarea trioului bine-adevăr-frumos şi a pedagogiei –
urgisite, în opinia sa, de hegemonia nejustificată a ştiinţelor educaţiei), bătăios,
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ardent şi nu mai puţin catifelat sufleteşte, cu unele idiosincrazii evidente, dar
şi căutător neobosit de afinităţi elective; pedagog interesat de schimbul de
idei şi de convertirea lor în construcţie instituţională; în fond, un perenialist
(„marii maeştri” ai pedagogiei universale şi ai celei româneşti interbelice nu
sunt literă moartă, ci rezervoare care pot alimenta oricând efortul de reflecţie
asupra revigorării educaţiei) şi un organicist (în sens de păstrare a identităţii
de fond a învăţământului românesc, în acord cu ideea că nu de reforme copiate
după tipic mondialist am fi avut noi nevoie în ultimii 25 de ani, ci de o
reconstrucţie a învăţământului, dar cu păstrarea fundamentelor sale viabile –
modelul francez de organizare şi modelul german de pedagogie); cu un ochi
spre lumea nordică a lui Grundtvig şi cu altul îndreptat spre miticul Ulise, în a
cărui imagine pedagogul omagia pe cel hălăduind pe valurile vieţii, fără a-şi
pierde busola interioară (sentimentul nostos-ului/al revenirii la matcă);
cochetând cu reveria unei societăţi reclădite pe solide fundamente educaţionale
şi intenţionând, pe urmele lui John Dewey, să reînnoiască dialogul dintre politeia
şi paideia, dintre democraţie şi cultura educaţiei; antielitist, dotat cu un autentic
(şi îngrijorat) spirit patriotic, Nicolae Sacaliş considera educatorul un intelectual
care a renunţat să mai numere aripile îngerilor, pentru a se transforma într-un
homo faber capabil să sprijine noua generaţie pentru a-şi găsi propriul drum în
viaţă. Ar fi fost în spiritul lui Nicolae Sacaliş să se întrebe, precum, altădată,
Counts: Dare the School Build a New Social Order?
Crezul pedagogic este pregnant articulat în cea mai închegată carte a domniei
sale: Întoarcerea zeilor: putere, democraţie şi educaţie (Institutul European,
2011). Autentica putere a omului priveşte numai educaţia şi democraţia –
aşadar, socializarea inteligenţei: „Pentru că numai învăţătura împărtăşită de
cât mai multe minţi poate să scoată specia umană din noapte şi întuneric, să
elibereze omul de spaimele ancestrale şi de tirania şi păcatele istoriei”. Acest
crez este, de-acum încolo, şi un testament cultural.
Nicolae Sacaliş-Calata reprezintă un caz deosebit de încredere în forţele
vindecătoare şi creatoare ale educaţiei, şi asta într-o vreme de relativizare
accelerată a valorilor, a reperelor, a credinţelor.
Opere principale: Suedia şi şcoala suedeză (1998); N.F.S. Grundtvig,
danaismul şi civilizaţia nordică (2000); Politica culturală şi politica educaţională
(2001); Vino, bunule Ibis! (2003); Pedagogia culturii de la Homer la Platon –
Fundamentele culturii europene (2006); Întoarcerea zeilor: putere, democraţie
şi educaţie (2011). A publicat şi literatură: Roibul (poezii, 1990), Morile
Domnului (poezii, 2000), Norul / The Cloud (povestiri, 2004).
CS Dan Badea
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FLORENTINA SÂMIHĂIAN. O DIDACTICĂ A LIMBII ŞI LITERATURII
ROMÂNE: PROVOCĂRI ACTUALE PENTRU PROFESOR ŞI ELEV.
Bucureşti, Editura Art, 2014, 408 p., ISBN 978-606-710-005-1
Lucrarea Florentinei Sâmihăian este provocatoare – iar această trăsătură nu
derivă în mod obligatoriu doar din opţiunea subtitlului. În primul rând, volumul
– consistent cantitativ (peste 400 de pagini!) – se adresează deopotrivă
cititorilor interesaţi de teorii recente şi celor în căutare de soluţii concrete
pentru varii probleme de la ora de română. Între copertele cărţii vom descoperi
atât de căutatul echilibru dintre ceea ce numim în mod obişnuit „teorie” şi
„practică”. În fapt, în spaţiul didacticilor, cele două fuzionează, uneori conferind
semnificaţie studiilor mind and brain, alteori inspirându-le şi, tot mai pregnant,
generând reflexivitate în ambele sensuri şi atrăgând atenţia asupra nevoii
crescânde de profesori-experţi. În al doilea rând, specialiştii şi practicienii se
(re)întâlnesc cu didacticile, într-o viziune centrată pe o abordare funcţională
a limbii (didactica limbii), precum şi pe marile decupaje ale competenţei de
comunicare – didactica oralului, didactica lecturii, didactica redactării. În al
treilea rând, autoarea – cu multă experienţă în dezvoltarea curriculară, în
formarea profesorilor şi în proiecte internaţionale – ne invită la a regândi
demersul la clasă din perspectiva nevoilor elevilor actuali, cât şi a dinamicii
societăţii contemporane, lăsând în urmă confortul rutinei şi aducând în atenţie
viziunea integratoare asupra didacticilor.
Ce include, în mod concret, volumul de didactica maternei de la Editura Art?
 suită de modele educaţionale şi de paradigme ale didacticii maternei la
nivel european ce oferă un cadraj conceptual ancorat în contemporaneitate;
 dublă perspectivă – diacronică şi sincronică – asupra programelor de
maternă în România (cititorul va regăsi chei de lectură a programei pentru
a depăşi rutina păguboasă);
 modele recente de proiectare didactică (Fisher&Frey; Steele,
Meredith&Temple; Duran, Limbach&Waugh);
 modele ale comunicării în perspectivă didactică, componente ale
competenţei de comunicare (care dovedesc faptul că insistenţa pe
dezvoltarea comunicării nu e unul dintre „modelele” din „imperiul efemerului”
contemporan);
 didacticile maternei (didactica oralului, didactica redactării, didactica limbii,
didactica lecturii – fiecare structurate pentru a inspira profesorii în: a dezvolta
activităţi de învăţare stimulative, adaptate elevilor, şi a organiza o evaluare
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semnificativă la clasă, inclusiv idei pentru un feedback de calitate şi pentru
a determina abilităţile autoevaluative ale copiilor);
 propuneri pentru o abordare integratoare în didactica maternei.
Volumul cuprinde şi un număr de anexe utile în demersul didactic al maternei:
descriptivul competenţelor-cheie promovate prin Recomandarea Parlamentului
şi a Consiliului European (2006), exemple de planificare calendaristică,
exemple de proiecte de unitate de învăţare, progresia competenţelor din
curriculumul de română pentru gimnaziu şi pentru liceu, exemple concrete
de sarcini de lucru pentru elevi, extrase din cadrul de referinţă pentru literatură
LiFT 2.
Cea mai mare provocare a lucrării Florentinei Sâmihăian constă mai mult ca
sigur în presiunea asupra zonei proximei dezvoltări – didactice – a cititorului.
Indiferent că eşti debutant sau student filolog, profesor cu experienţă sau
expert în educaţie vei avea o oportunitate de a regândi cel mai răspândit
obiect de studiu din curriculum şi din experienţa de viaţă a oricărui individ.
Fiecare pagină a acestei cărţi va bate la uşa înţelegerii tale: ai şansa să îţi
schimbi viziunea – nu prin preluare, ci prin căutare şi adecvare. În fond, textul
provocator nu spune, nici nu informează, ci te inspiră. Iar acesta este pariul
Didacticii.
CS dr. Ligia Sarivan
EUGENE R. SMOLEY. EFFECTIVE SCHOOL BOARDS: STRATEGIES
FOR IMPROVING BOARD PERFORMANCE, JOSSEY-BASS. San
Francisco, 1999, 168 p., ISBN 0-78779-4692-31
Autorul cărţii, Eugene R. Smoley Jr., este profesor de leadership educaţional
la Universitatea Delaware. Acesta are experienţă ca director de şcoală şi
activitate de superintendent, funcţie în care a răspuns de şcolile dintr-un district
educaţional; de asemenea, Smoley a activat mai mulţi ani în calitate de
consultant pentru dezvoltarea managementului educaţional din şcoli şi
districte. Valoarea cărţii, ca studiu documentat, dar şi ca lectură pentru formarea
directorilor de şcoli şi a membrilor consiliilor de administraţie, constă în primul
rând în metoda folosită – interviul nestructurat. Pentru scrierea studiului au
fost intervievaţi 40% dintre membrii consiliilor de administraţie din şcolile din
statul Delaware. Multe dintre dialoguri au fost folosite pentru exemplificare,
de aceea cartea are un stil plăcut şi alert.
Cartea a avut numeroase reeditări, iar succesul în Statele Unite a fost unul de
durată: modelul de evaluare a consiliului de administrţie (school board) a fost
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adoptat în 26 de state; în prezent, cartea este recomandată de National School
Boards Association. Pe baza modelului de evaluare eaborat de Smoley, în
mai multe state au fost elaborate standarde de funcţionare a consiliilor de
administraţie.
Interesul comunităţilor din Statele Unite pentru consiliul de administraţie al
şcolilor este unul cetăţenesc – o tradiţie colonială, mai veche decât statul,
stabilea ca acest consiliu să fie ales dintre cetăţenii unui district şcolar – şi
putea cuprinde una sau mai multe şcoli. Putem spune că, în acest caz,
administrarea directă de către cetăţeni a şcolilor este la fel de importantă ca
administrarea comunităţii, implicarea cetăţenilor în viaţa şcolii fiind o valoare
adânc înrădăcinată în societate. Voluntariatul cetăţenilor, pe lângă punctele
tari, privind implicarea şi sprijinul acordat şcolilor, are ca punct slab lipsa de
experienţă, în multe cazuri, deoarece vechimea în această funcţie aleasă a
cetăţenilor este redusă. Puţini dintre cei aleşi în consiliul de administraţie au
cunoştinţele financiare şi de legislaţie necesare, în timp ce aşteptările din
partea cetăţenior sunt mari.
Experţii în educaţie au exprimat în mod constant critici la adresa consiliului
de administraţie al şcolii, mai ales în ce priveşte capacitatea sa de a funcţiona
eficient. Printre cele mai importante critici se numără incapacitatea de a se
focaliza pe politici educaţionale, de a rezolva problemele de personal şi de
disciplină a elevilor, de a înţelege şi a conduce reformele educaţionale. Unele
comunităţi sau state au luat iniţiative în privinţa conducerii şcolilor, prin înlocuirea
clasicului consiliu de administraţie cu o echipă de management a primăriei
sau prin angajarea unor manageri profesionişti care să fie sprijiniţi de un corp
consultativ.
Eugene R. Smoley nu este de acord cu aceşti experţi şi consideră că
îmbunătăţirea funcţionării consiliului de administraţie, în forma existentă, este
cea mai bună soluţie. Valorile care se conservă odată cu păstrarea consiliului
de administraţie sunt implicarea şi responsabilitatea comunităţii, controlul
comunităţii asupra activităţii şcolii.
Cartea este considerată de autorităţile din cadrul National School Boards
Association ca un ghid pentru îmbunătăţirea activităţii, cuprinzând multe
interviuri extinse, exemple şi studii de caz. Smoley prezintă un model util de
funcţionare a consiliilor care doresc să-şi îmbunătăţească activitatea proprie
şi a şcolii şi să conducă şcoala în mod echilibrat. Sunt prezentate în carte
elemente-cheie despre consilii care funcţionează foarte bine, sunt furnizate
sfaturi care pot ajuta consiliile şcolare să ia decizii mai bune, să colaboreze,
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să reprezinte interesele comunităţilor, să realizeze planuri strategice şi să
acţioneze strategic. Autorul subliniază trei etape în îmbunătăţirea consiliilor
de administraţie ale şcolilor – autoevaluarea, monitorizarea şi dezvoltarea.
Printre instrumentele prezentate de autor se numără un chestionar de
autoevaluare cuplat cu posibile acţiuni, un format pentru şedinţele de analiză
şi conferinţele pe teme educaţionale. Temele de reflecţie dar şi de investigaţie
se găsesc în trei domenii: 1. Care sunt iniţiativele care vizează definirea şi
măsurarea progresului în domeniul furnizării curriculum-ului? 2. Cum a fost
evaluată funcţionarea propriului CA? 3. Care au fost priorităţile CA pentru propria
îmbunătăţire? Fiind el însuşi un consultant cu experienţă, autorul dă sugestii
concrete pentru a ajuta membrii consiliilor, superintendenţii, cetăţenii, firmele
şi fundaţiile care doresc să se implice în sprijinul şcolii.
Cartea este structurată în trei părţi: Un studiu introductiv – De ce eşuează
consiliile şcolare? În această parte sunt trecute în revistă provocările consiliilor
şcolare şi rolurile consiliilor asociate cu greşelile frecvente.
În partea a doua este tratat în detaliu modelul de eficienţă a consiliului şcolar,
fiecare capitol fiind consacrat elementelor modelului consiliului de administraţie
şcolar: luarea deciziilor, funcţionarea coezivă ca grup, exercitarea autorităţii,
legătura cu comunitatea, lucrul pentru îmbunătăţirea activităţii consiliului şi
acţiunea strategică.
În cea de a treia parte: Cum să facem consiliile de administraţie ale şcolilor
mai puternice, se tratează relaţiile strategice ale şcolii şi parteneriatele,
modalităţile de colectare a informaţiei pentru analiza funcţionării şcolii şi
construirea unei agende de acţiune pentru efortul de îmbunătăţire. Metodologia
de utilizare a chestionarului pentru autoevaluarea consiliului de administraţie
se găseşte în Anexă.
Încheiem cu recomandarea pentru promovarea acestei cărţi, la temelia căreia
se află un studiu ştiinţific. Consiliul de administraţie al şcolii în România,
chiar dacă într-un context diferit, experimentează probleme similare, iar
îndrumările oferite de Smoley se pot dovedi extrem de utile.
CS Ovidiu Măntăluţă

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 1995-2013, precum şi, pentru
vânzare, de diferite numere din perioada 2010-2014.
Pentru informaţii suplimentare privind preţul unui exemplar al Revistei
de pedagogie şi modalităţile de achiziţionare vă stăm la dispoziţie la
sediul revistei din strada Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti, tel.:
021-3142783, e-mail: revped@ise.ro, http://revped.ise.ro.
Vă mulţumim,
REDACŢIA

Revista de Pedagogie • Anul LXIII • Nr. 1 • 2015
ISSN 0034-8678

