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DESPRE O POSIBILĂ REDIMENSIONARE PEDAGOGICĂ A
LECŢIEI
Lect. univ. dr. Cristian Petre*
Rezumat
Actualul context al praxisului instructiv-educativ este reglat, la nivelul paradigmei
educaţionale, de o referinţă precisă: curriculumul centrat pe competenţe.
Motivarea unei asemenea (re)orientări generează efecte complementare:
centrarea pe elev, implicit pe învăţare. Oferta informaţională referitoare la
teritoriile de semnificaţie asociate noilor repere-concept este bogată şi
eterogenă, iar prin aceste atribute, devine inclusiv generatoare de confuzii şi
nutritivă pentru aporii. În condiţiile unei stări de necesitate (aceea a unei viziuni
unitare, coerente şi coezive, care se reflectă în demersurile concrete de
management al învăţării), cum poate fi negociată diversitatea de semnificaţii
ale competenţei (ca finalitate a învăţării şcolare)? În acest context dinamizat
de remodelări teoretice, care sunt efectele practice, gestionabile de către
profesor? „Infrastructura” teoretică referitoare la lecţie rămâne validă, în condiţiile
unor itinerarii analitice care operează cu variabile precum „cunoştinţe”, „abilităţideprinderi”, „atitudini”? Caracterul relativ retoric al ultimului enunţ primeşte,
pe parcursul prezentului material o confirmare a utilităţii unui demers mai
complex, care să nu ignore o multiplă redimensionare a lecţiei: temporală,
structurală, tipologică, a proiectării, conceptuală. Articolul se adresează
profesorilor şi celor care se formează pentru această profesie, vizând o
alternativă interpretativă şi metodologică pentru managementul lecţiei.
Infrastructura metodologică a demersurilor este predominant deductivă,
organizându-se prioritar ca manifestare hermeneutică. Lucrarea continuă
manifestările auctoriale personale dedicate problematicii managementului
lecţiei, oferind o imagine comprehensivă şi concluzivă asupra aspectelor
abordate.
Cuvinte-cheie: învăţarea în clasă, învăţarea de acasă, lecţie, competenţe.
Abstract
The actual context of educational praxis is adjusted, in education policy, by a
precise reference: competence-based curriculum. Motivation for such
(re)orientation generates complementary effects: focusing on student, focusing
on learning. The informational offer regarding the territories of significance
which are associated with new milestones-concept is rich and heterogeneous,
and through these attributes, generating confusion and nutritional for apories.
* Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, România;
e-mail: cristian.petre@univ-ovidius.ro
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Under a state of necessity (that of a unified vision, coherent and cohesive
reflected in concrete efforts by learning management), how can be negotiated
the diversity of competence’s meanings (as finality of school learning)? In
this context stimulated by paradigmatic remodelling which are the practical
effects teacher can manage? The theoretical „infrastructure” regarding lesson
remains valid, in the conditions of an analytical modelling which operates with
variables such as „knowledge”, „abilities”, „attitude”? The relative rhetorical
character of the last sentence receives during this material a confirmation of
the utility of a more complex approach that does not ignore a multiple resizing
lesson: structural, temporal, typological, designing, conceptual. The paper
addresses to teachers and those who are forming for this profession. It is
proposed as a management lesson’s interpretative and methodological
alternative.
Keywords: class learning, home learning, competencies, lesson.
1.1.

Lecţia. Temporal

Prima provocare asumată este de a identifica dimensiunea (temporală a)
lecţiei. De aceea, având ca suport un mic set de repere definiţionale, se poate
formula o idee utilă.
Într-o lucrare de referinţă, se precizeaază momentele-reper care, începând cu
J.A. Comenius, au asociat lecţia cu „un timp şcolar delimitat până la detaliul
orarului şcolar, al orei-lecţie (ora de curs). În felul acesta a fost instituit sistemul
de organizare a procesului de învăţământ pe clase şi lecţii” (Cerghit, 1983, p.
10). În aceeaşi lucrare sunt actualizate câteva definiţii ale lecţiei: Urbanczyk
(1975), Dancsuly, Ionescu, Radu, Salade (1979), Oprea (1979), Nicola (1980)
ş.a. Concluzia? „Portretul” lecţiei este cel cunoscut astăzi de toţi teoreticienii
şi practicienii, devenind o autentică paradigmă: „O formă de organizare a
procesului de învăţământ (...), unitate didactică (unitate de instruire) funcţională,
axată pe conţinut, dar şi pe acţiune şi pe timp, sau toate aceste elemente
luate împreună” (Cerghit, 1983, p. 13). Dar care este durata acestei „unităţi
didactice”? Cel mai frecvent răspuns este cel de „o oră” (şcolară). Perspectivă
care ignoră atât necesitatea şi valoarea pedagogice ale temei pentru acasă,
cât şi poziţionarea corectă a actului de evaluare a calităţii demersurilor
presupuse de lecţie. Într-un articol anterior (Petre, 2014 a), plecând de la
necesitatea lecţiei, am propus existenţa a două momente de debut ale lecţiei.
Pe de o parte, pentru profesor, lecţia începe atunci când acesta stabileşte
setul de finalităţi specifice învăţării elevilor. Despre importanţa stabilirii
obiectivelor unei lecţiei este inutil de comunicat în contradictoriu. Un ultim
argument: „Stabilirea de obiective are tendinţa generală de a îmbunătăţi
performanţele în învăţare” (Marzano, 2015, p. 26). Acest moment este urmat
de procesul configurării de către profesor a tuturor variabilelor necesare.
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Pe de altă parte, există un început al lecţiei (şi) pentru elevi. Iar acesta nu
poate fi altul decât cel al aflării setului de finalităţi. Altfel spus, pentru elevi
lecţia debutează în momentul în care profesorul le comunică obiectivele lecţiei,
în calitatea acestora de provocări-ţintă specifice învăţării. În acest fel sunt
asigurate rolurile importante ale obiectivelor, în raport cu efortul de învăţare al
elevilor: anticipare a experienţelor, repere de auto-evaluare şi auto-reglare,
sursă motivaţional-energetică. Cele două momente de începere a lecţiei au
ceva în comun, „dincolo” de criteriul genetic: ele nu corespund momentului de
începere a orei de clasă!
Când se încheie lecţia? Atunci când profesorul solicită elevului să dovedească
performarea. Iar acest fapt presupune o intervenţie de tip evaluativ, autoevaluativ sau inter-evaluativ. Cu alte cuvinte, interogaţia anterioară devine: „Când
trebuie realizată evaluarea achiziţiilor?”. Raportarea trebuie făcută la acel tip
de evaluare care este capabil să asigure o intervenţie imediată a profesorului.
Este evaluarea formativă, definită în mod esenţial prin rolul de nutrient al unei
învăţări individualizate. De aceea, trebuie încurajată formarea unei culturi
manageriale a evaluării ca sursă a învăţării.
Revenind, o evaluare a achiziţiilor presupuse de lecţie (la nivelul finalităţilorobiective) este oportună la încheierea eforturilor de învăţare specifice ale elevilor.
Se naşte o nouă interogaţie, referitoare la eforturile acestora de învăţare. Sunt
două categorii: eforturi de învăţare desfăşurate în clasă şi eforturi de învăţare
desfăşurate acasă. Ambele sunt cunoscute. Cea de a doua corespunde temei
pentru acasă. Dacă asupra primei categorii nu există dubii referitoare la
necesitate, învăţarea de acasă îşi are contestatari. Nu puţini. Nici lipsiţi de
expertiză în domeniul psihoeducaţional. Considerăm că învăţarea de acasă
este identică temei pentru acasă. Căci tema pentru acasă, în sensul ei
pedagogic, reprezintă „oportunitatea oferită fiecărui copil de a-şi actualiza,
exersa, îmbunătăţi, într-un ritm propriu şi într-un context mai intimizat
(comparativ cu cel din clasă) unităţile de competenţe (viitoarele capacităţi)”
(Petre, 2015, p. 207). Tema pentru acasă nu se reduce la sarcinile scrise ale
elevului. Tema pentru acasă semnifică setul experienţelor de învăţare
complementare celor din timpul orei de clasă. Prin temă elevul continuă
experienţele de învăţare începute în clasă.
De aceea, o evaluare a lecţiei, trebuie să surprindă rezultatele întregului
repertoriu de experienţe de învăţare, din timpul orei de clasă şi de acasă. În
consecinţă, lecţia se va încheia după realizarea acestei evaluări. O concluzie:
momentul oportun al evaluării, cel care semnalizează şi finalul lecţiei, ar fi la
începutul noii ore de clasă.
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Exerciţiul reflexiv referitor la „întinderea temporală” a lecţiei: lecţia are începuturi
şi final. Suprapuse orei de clasă, acestea generează următoarea imagine:

Figura 1. Lecţia. „Reperele” întinderii temporale

Există o mică „eroare” intenţionată în reprezentarea anterioară: sunt prezentate
momente ale unor lecţii diferite. Debuturile sunt ale unei lecţii, iar finalul este
al lecţiei anterioare. Am optat pentru această reprezentare din dorinţa de a nu
crea confuzii suplimentare.
1.2.

Lecţia. Structural

Ideile prezentate anterior obligă la repoziţionări teoretice şi în ceea ce priveşte
structura lecţiei. Fireşte că nu este vorba de o imagine pasivă, de tip
compoziţional, ci de una activă, de tip procesual. Există două componente
majore: procese care au loc în afara orei de clasă şi procese care au loc în
timpul orei de clasă. În prima categorie sunt incluse demersurile de proiectare
a lecţiei şi cele de realizare a învăţării de acasă (tema), iar din a doua categorie
fac parte activităţile de învăţare în clasă şi cele de evaluare:
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Figura 2. Structura procesuală a lecţiei

1.3.

Lecţia. Tipologie

Deja am luat o primă decizie referitoare la tipurile de lecţie. În funcţie de tipul
activităţilor care au loc, o lecţie este mixtă, căci ea obligă atât la demersuri
de proiectare şi implementare a învăţării şcolare, cât şi de evaluare a acesteia.
Pentru o a doua decizie, de a identifica tipurile de lecţie în raport cu natura
achiziţiilor asociate învăţării şcolare, trebuie să introducem în analiză structura
competenţei.
Să revenim la competenţe. Ele sunt „originile” gândirii pedagogice actuale.
Literatura de specialitate, atât română, cât şi străină, a oferit şi oferă atenţie
analitică acestui concept. Demersurile de tip definiţional, tipologizant,
structuralizant oferă numeroase imagini comprehensive. Heinrich Roth pare
a fi primul autor care utilizează în mod deliberat noţiunea competenţă ca
având o semnificaţie de compromis între două „direcţii”: dezvoltarea
personalităţii şi posibilitatea participării individului de a participa la cultură, pe
de o parte, şi calificarea, instrumentarea cu elemente de cunoaştere şi abilităţi
relevante pentru practica vocaţională (Hartig, Klieme şi Leutner, eds., 2008,
p. 6). Deşi nu oferă o definiţie conceptului competenţă, Roth impune un prim
reper de semnificaţie: abilităţi individuale, manifestate ca acte de gândire şi
acţiune. În acelaşi timp, sunt incluse şi componente afectiv-motivaţionale (ib.,
p. 6).
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În opinia lui David McClelland, competenţa face referire la atribute necesare
performării cu succes în diverse acţiuni particulare. Din această perspectivă
orice atribut personal care este implicat în obţinerea sau predicţia unui succes:
„Unele dintre aceste competenţe pot fi mai degrabă de natură cognitivă
tradiţională, parte din ele presupunând citire, scriere şi abilităţi de calcul.
Altele pot presupune variabile personalitare” (David McClelland, 1973, p. 10).
Într-o definire concisă, competenţa reprezintă o „abilitate realizată” (Hartig,
Klieme şi Leutner, eds., 2008, p. 7). Fireşte că definiţia propusă nu reuşeşte
să ofere limpezime, invitând la o confuzie referitoare la sensul conceptului
abilitate.
O idee interesantă şi utilă îi aparţine lui F.E. Weinert (2001). Plecând de la
premisa competenţelor înţelese ca structuri de abilităţi dependente de context,
autorul consideră că dezvoltarea lor este rezultatul proceselor de învăţare
într-un context în care individul interacţionează cu elemente ale mediului său.
Altfel spus, competenţele pot fi achiziţionate prin învăţare, în timp ce, în
contrast, abilităţile fundamentale de tip cognitiv pot fi învăţate şi exersate doar
la un nivel inferior (Hartig, Klieme şi Leutner, eds., 2008, pp. 7-8). În acest
teritoriu ideatic, Weinert (1999) sugerează că o competenţă trebuie definită în
funcţie de importanţa contextului şi a sarcinilor care trebuie realizate/
performate, iar evaluarea trebuie făcută prin confruntarea studentului cu o
mostră de situaţie similară (prin simulare, eventual). Un atare tip de evaluare
ar trebui să fie de o mare utilitate practică deoarece depăşeşte cunoaşterea
compartimentată şi pasivă.
Ţesătura sensurilor este eterogenă, teritoriul reflexiv asupra competenţei fiind
saturat de subiectivităţile punctelor de vedere. Dacă adăugăm şi sinonimiile
aproximative practicate între competenţă, capacitate, capabilitate ş.a. reuşim
să confirmăm suplimentar fluiditatea şi relativitatea reperelor teoretice
disponibile. De aceea, devine esenţial să identificăm semnificaţiile
„practicabile”. Iată-ne ajunşi la începutul unui joc seducător de conceptualizare
şi operaţionalizare, atât de necesar în munca profesorului. În opinia noastră,
nu pot fi utilizate alte repere în afara celor formale, învestite cu „putere”,
prescriptive. Cel mai important reper este Legea Educaţiei Naţionale (2011),
document care postulează o întreagă credinţă de politică educaţională. Orice
dialectică referitoare la sensurile competenţei este redusă la tăcere de către
acest document. Printre alte informaţii specifice, regăsim în text definiţiile
necesare. Astfel, articolul 4 precizează că „educaţia şi formarea profesională
a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea
competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de
cunoştinţe, deprinderi/ abilităţi şi aptitudini, necesare pentru…”. De asemenea,
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în Lista definiţiilor termenilor şi a expresiilor utilizate în cuprinsul legii (existentă
în Anexa documentului), se regăsesc şi alte definiţii: „14. Competenţa reprezintă
capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe,
abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu
succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum
şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de eficacitate şi
eficienţă./ 15. Competenţele profesionale sunt un ansamblu unitar şi dinamic
de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele se exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, explicare şi interpretare.
Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de
probleme, reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare./ 16. Competenţele transversale reprezintă achiziţii valorice şi atitudinale care depăşesc
un anumit domeniu/program de studiu şi se exprimă prin următorii descriptori:
autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare personală şi
profesională” (LEN, 2011, 42).
Se consolidează câteva idei. În primul rând, competenţa „nu este o simplă
cunoaştere noţională (…), ci o cunoaştere dinamică, adică o cunoaştere
potenţială, mobilizabilă într-un număr mare de situaţii diferite de acelaşi tip
(…). Ea mobilizează cunoştinţe, cunoştinţe procedurale (a şti să faci) şi
cunoştinţe conative (a şti să fii)” (De Kelete, 1985, în Minder, 2011, p. 40). În
al doilea rând, competenţa trebuie asumată ca „o achiziţie globală care
integrează capacităţile intelectuale, abilităţile motrice şi gestuale şi atitudinile
culturale şi sociale. O competenţă dobândită în şcoală se recunoaşte în ceea
ce permite (oferă) elevului pentru a rezolva situaţii-problemă, de viaţă sau preprofesională, într-o perspectivă a dezvoltării globale. O competenţă rezultă
dintr-o învăţare care are sens pentru cel ce învaţă şi care poate servi, atât lui
însuşi, cât şi ţării sale. În plus, achiziţia noilor competenţe personale amplifică
motivaţia celui care învaţă” (Delorme, 1993, în Ayotte-Beaudet & Jonnaert,
2010, p. 9).
În al treilea rând, o competenţă reprezintă un compozit informativ-formativ
transferabil care posedă trei elemente: cunoştinţe, abilităţi-deprinderi şi
atitudini. Aceasta este structura care obligă profesorul la regândirea demersurilor
sale de proiectare a învăţării şcolare. Dacă aceste trei elemente nu sunt o
surpriză (şi nu sunt!), atunci nu este ciudat că profesorii se mai lasă ghidaţi
de repere informaţionale asincrone atunci când studiază tipologia lecţiilor?
Este nepedagogic să continuăm cu lecţii de transmitere şi receptare a
cunoştinţelor, într-o şcoală contemporană unde formativitatea este prioritară.
Nu se poate ca o lecţie „întreagă” să fie destinată însuşirii de cunoştinţe.
Dacă se depăşeşte sensul restrâns al termenului „cunoştinţe”, optându-se
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pentru unul extins (de exemplu, cunoştinţe factuale, procedurale şi conative),
atunci trebuie acceptat faptul că orice lecţie trebuie să ţintească spre realizarea
tuturor acestor provocări. Cu alte cuvinte, lecţia are un caracter mixt. Afirmaţia
nu ar trebui să surprindă: orice „lecţie” actuală este gândită în raport cu finalităţi
de naturi diferite: cognitive, psiho-motorii, afective, încercându-se astfel
asigurarea caracterului educativ, nu doar a celui instructiv al ei. Totuşi, există
excepţii. În funcţie de viziunea personală sau de condiţii specifice de studiu
(proiecte diferenţiate sau personalizate de studiu, nivelul de potenţial
caracteristic elevilor clasei), profesorul poate să opteze pentru proiectarea şi
realizarea unei lecţii care să fie prioritar sau chiar exclusiv destinată realizării
unui set de finalităţi identice ca natură:
Tabel 1. Tipuri de lecţii. Criteriul „natura componentei achiziţionate”

Tabloul permite identificarea analitică a următoarelor tipuri de lecţii:
 Lecţie exclusiv centrată pe cunoştinţe
 Lecţie exclusiv centrată pe abilităţi/ deprinderi
 Lecţie exclusiv centrată pe atitudini
 Lecţie mixtă cunoaştere – abilităţi/ deprinderi
 Lecţie mixtă abilităţi/ deprinderi – atitudini
 Lecţie mixtă cunoaştere – atitudini
 Lecţie mixtă cunoaştere – abilităţi/ deprinderi – atitudini
La aceste două încercări clasificatoare, se mai poate adăuga una: în raport
cu nivelul experienţelor de învăţare. Pentru început, vă invit la o scurtă lectură:
Plutirea pe vertical şi călcarea apei: Corpul este într-o poziţie verticală pe apă, uşor
oblic înainte prin tragerea umerilor în faţă. Braţele se ţin cu coatele uşor îndoite pe apă,
vâslind uşor din palme în sensul aducerii apei spre înăuntru şi în afara liniei mediane a
corpului, presând apa. Picioarele se menţin uşor depărtate şi îndoite din genunchi, ele
calcă apa spre în afară, alternativ. În această poziţie înotătorul poate sta puţin nemişcat,
plutind, iar apoi continua exerciţiul de călcare a apei. În toate aceste exerciţii, importantă
este respiraţia, respectiv respiraţia şi expiraţia corectă; ea va ajuta să ne menţinem la
suprafaţa apei plutind şi mişcându-ne cu uşurinţă.
Karl, G. (2012). Înot /Curs în tehnologie IFR, Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine, p. 23
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Prima etapă este de natură asimilatoare şi cognitivă: se reţin, se înţeleg, se
construiesc imagini mintale. Etapa secundă este de natură aplicativă, se vor
exersa, etapă cu etapă, mişcările. Până vor fi performate optim, în
simultaneitatea şi succesiunea corecte. Indicate sunt apoi demersurile de
repetiţie. Dar perfectibilitatea instrumentării se dovedeşte necesară dacă se
vor schimba condiţiile de manifestare, de exemplu în apa mării, nu doar a
bazinului! Performarea considerată suficientă nu mai pare aşa. Este necesară
o exersare în contexte diferite de cel iniţial.
Experienţa practică a oricărui profesor poate avea funcţie de argument pentru
următorul enunţ: experienţele de învăţare ale elevilor se realizează la niveluri
diferite, conform unei procesualităţi transformative fireşti; mai întâi se produce
fenomenul asimilativ al informării-cunoaşterii, apoi cel al utilizării-repetării, iar
la final cel al transferului. Aceste etape ale procesualităţii învăţării nu pot fi
parcurse într-o singură lecţie, cu siguranţă; drept urmare, profesorul este
responsabil de organizarea optimă a derulării acestui ciclu transformativ. Atunci
când va realiza demersurile de programare/ proiectare a învăţării la diverse
niveluri (calendaristic, al unităţilor de învăţare, al lecţiei) profesorul este obligat
să contureze o succesiune potrivită a acestor demersuri de asimilare, exersare
şi transfer.
Tabel 2. Tipuri de lecţie. Criteriul combinat: natura componentei şi nivelul
experienţei de învăţare

Se conturează o nouă tipologie: fiecare nivel de învăţare se asociază cu fiecare
componentă a competenţei. În total: nouă tipuri de lecţii.
1.4.

Lecţia. Proiectare

Teritoriul ideilor destinate studiului acestei teme este vast şi îmbelşugat.
Literatura de specialitate abundă de scrieri şi chiar de puncte de vedere. O
listare (aleatorie) a câtorva nume constituie un argument solid: I. Cerghit
(1983), I. Negreţ-Dobridor (1985, 2005), M. Ionescu (1972), O. Oprea (1979),
P. Popescu şi I. Roman (1980), C. Bîrzea (1981), I. Neacşu (1978, 1999), I.
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Nicola (1980), E. Noveanu (1974, 1977). Perspectiva din care se nutreşte
lanţul ideatic despre proiectarea lecţiei este una puţin diferită: cea a
consecinţelor generate de paradigma curriculumului centrat pe competenţe.
Temeiul eforturilor profesorului este de a produce învăţarea elevului, înţeleasă
atât ca procesualitate, cât şi ca set de achiziţii. Procesual, învăţarea şcolară
constituie un set de investiţii intenţionate, reglate de finalităţi curriculare
specifice. Investiţiile se exprimă sub forma experienţelor de învăţare. Atributul
de intenţionalitate al acestora confirmă adeziunea motivaţională la necesitatea
asumării provocărilor generate de finalităţile curriculare. Finalităţile curriculare,
în calitatea lor de repere de parcurs, trebuie decodificate pedagogic.
Documentele curriculare numite programe (şcolare) stabilesc (în raport cu
obiectul de studiu şi cu nivelul de clasă seturi specifice) de finalităţi ale învăţării
şcolare. Formal, denumirea acestora este „competenţe”.
Familiarizarea profesorilor cu realitatea „competenţă” nu trebuie să rămână
superficială, limitată doar la preluarea acestora din programe şi poziţionarea
sub coduri cifrice (1.1., 2.1., 3.2,…) în casetele documentelor de programare/
proiectare a învăţării (programarea calendaristică, cea a unităţii de învăţare).
Fiecare competenţă reprezintă o problemă pentru profesor, drept urmare, ea
este datoare să genereze numeroase necunoscute pe care profesorul, pe
baza dinamicii conceptualizare-operaţionalizare, le clarifică. Această privire
în profunzime este fundamentală pentru „domesticirea” unor enunţuri care,
altfel, sunt preluate ca atare. Demersul este complex, dar necesar. El
presupune o derivare: din realităţi/ enunţuri cu un caracter mai mare de
generalitate şi de abstractizare se formulează realităţi/ enunţuri din ce în ce
mai particulare şi concrete. Astfel că, dacă programa specifică un set de
competenţe generale şi specifice, profesorul va transforma prin derivare aceste
finalităţi în altele, caracteristice fiecărei lecţii. Iar acestea sunt obiectivele
operaţionale. Caracterul general al competenţelor, fie ele şi specifice, este
incompatibil cu realizarea lor într-un segment temporal scurt, cum este cel al
lecţiei. Într-o lucrare anterioară (Petre, 2014 b), am prezentat un posibil model
de tip de derivare pentru a construi obiectivele operaţionale specifice lecţiei.
Principial, modelul nu este nou, ci doar încearcă să adapteze demersul derivării
la particularităţile structurale specifice competenţelor. Sunt descrise trei niveluri
de derivare (macro, mezo şi micro). Lecturile ulterioare au condus la
constatarea că anumite idei puteau fi formulate mai clar sau chiar altfel. Prin
urmare, le reluăm corectiv pe unele dintre ele.
La nivel macro, derivarea presupune descompunerea celor două categorii de
competenţe din programă (generale şi specifice) în elementele componente,
de acelaşi nivel. Competenţa generală va fi derivată în componentele ei:
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cunoştinţe generale, abilităţi-deprinderi-generale şi atitudini generale. De
exemplu, competenţa specifică 1.1 va fi precizată în termeni de cunoştinţe
specifice (c1.1.1, c1.1.2, c1.1.3), abilităţi-deprinderi specifice (ab1.1.1,
ab.1.1.2) şi atitudini specifice (at1.1.1. şi at1.1.2). Se va citi: c1.1.1 – cunoştinţa
specifică 1 derivată din competenţa specifică 1.1; c1.1.2 – cunoştinţa specifică
2 derivată din competenţa specifică 1.1; c1.1.3 – cunoştinţa specifică 3 derivată
din competenţa specifică 1.1. Similar, în cazul abilităţi-deprinderi şi atitudini.

Figura 3. Macro-derivare pentru o competenţă specifică

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

Figura 4. Mezo-derivare pentru o cunoştinţă generală
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Micro-derivarea presupune identificarea componentelor de nivel operaţional
din cele de nivel specific: a unui set de cunoştinţe operaţionale din fiecare
cunoştinţă specifică, a unui set de abilităţi-deprinderi din fiecare abilitatedeprindere specifică, respectiv a unui set de atitudini din fiecare atitudine
specifică:

Figura 5. Micro-derivarea componentelor competenţei
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Un exerciţiu exemplificativ.
Competenţa specifică 1.2. Respectarea regulilor de igienă personală (din
programa şcolară a disciplinei Dezvoltare personală, clasa a II-a)
1. La nivel macro pot fi derivate următoarele componente:
a. Cunoştinţe (c):
c1.2.1. Cunoaşterea dimensiunilor igienei personale
c1.2.2. Cunoaşterea instrumentelor specifice fiecărei dimensiuni de igienă
personală
c1.2.3. Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor specifice fiecărei
dimensiuni de igienă personală
c1.2.4. Cunoaşterea unui set de reguli specifice fiecărei dimensiuni de igienă
personală
b. Abilităţi (ab):
ab1.2.1.Utilizarea corectă a instrumentelor specifice fiecărei dimensiuni de
igienă personală
c. Atitudini (at):
at1.2.1. Colaborarea cu părinţii pentru respectarea regulilor de igienă personală
at1.2.2. Manifestarea iniţiativei în respectarea regulilor de igienă personală.
2. La nivel micro pot fi derivate următoarele componente
Din c1.2.1. Cunoaşterea dimensiunilor igienei personale (o cunoştinţă
specifică):
c.o.1.2.1.1. Cunoaşterea existenţei a cinci dimensiuni de igienă personală:
igienă corporală/ fizică, igienă alimentară, igiena spaţiului de viaţă şi lucru
(camerei), igiena vestimentară, igiena programului zilnic.
c.o.1.2.1.2. Cunoaşterea conţinutului esenţial pentru fiecare dintre cele cinci
dimensiuni de igienă personală: igienă corporală/ fizică, igienă alimentară,
igiena spaţiului de viaţă şi lucru (camerei), igiena vestimentară, igiena
programului zilnic.
Din acest „punct” poate începe formularea unei performări dezirabile, la nivel
de cunoaştere. De exemplu, „să precizeze cele cinci dimensiuni de igienă
personală”. La un nivel superior de complexitate şi dificultate, poate fi formulată
performarea „să formuleze enunţuri referitoare la conţinutul fiecărei dimensiuni
de igienă personală”. Mai analitic: „să formuleze enunţuri referitoare la conţinutul
igienei corporale/ fizice” sau „să formuleze enunţuri referitoare la conţinutul
igienei alimentare” etc. Dacă aceste obiective de cunoaştere sunt considerate
de către profesor nu suficient de relevante, atunci se verifică setul de cunoştinţe
operaţionale derivate din celelalte cunoştinţe de nivel specific.
Din ab1.2.1. Utilizarea corectă a instrumentelor specifice fiecărei dimensiuni
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de igienă personală (o abilitate specifică) se pot genera următoarele abilităţi
operaţionale:
ab.op.1.2.1.1. Utilizarea corectă a instrumentelor specifice fiecăreia dintre
cele cinci dimensiuni de igienă personală (igienă corporală/ fizică, igienă
alimentară, igiena spaţiului de viaţă şi lucru (camerei), igiena vestimentară,
igiena programului zilnic. Mai analitic: „să utilizeze corect instrumentele de
igienă corporală/ fizică”, „să utilizeze corect instrumentele de igienă alimentară”
etc.
Atitudinea specifică at.1.2.1. Colaborarea cu părinţii pentru respectarea regulilor
de igienă personală poate reprezenta o provocare serioasă pentru demersul
de operaţionalizare. Aceasta a fost una dintre cele mai serioase slăbiciuni
asociate demersului de operaţionalizare: neputinţa în faţa unor aşteptări de
tip atitudine. Considerate achiziţii cronofage, atitudinile nu pot fi asociate cu
experienţele de învăţare limitate la lecţie. Totuşi, provocarea pedagogică pentru
profesor este de a reuşi să contureze indicatori ai atitudinilor pe care le
consideră dezirabile, iar acest demers este unul de operaţionalizare.
Provocarea, în acest exemplu, este de a stabili câţiva indicatori pentru
manifestarea surprinsă în enunţ, iar pe baza acestui demers, de a formula
câteva aşteptări cu funcţie de obiective. Am utilizat conceptul „indicatori”
deoarece, în calitatea lor de „semne observabile şi măsurabile” (Chelcea,
2004, p. 137) au rolul de a surprinde atributele unei unităţi/ realităţi. Se
conturează o situaţie incitantă: profesorul chiar devine un cercetător care
trebuie să rezolve cinetica sensurilor oferite de definiţiile nominală şi cea
operaţională. Astfel, la nivel operaţional, el hotărăşte ce comportamente ale
elevilor sunt relevante; de exemplu, „să comunice zilnic cu părintele/ părinţii
pentru a hotărî meniul” (at.op.1.2.1.1) sau „să decidă împreună cu părintele/
părinţii, la finalul fiecărei săptămâni, programul de activităţi pentru săptămâna
următoare” (at.op.1.2.1.2) etc.
Toate aceste performări de nivel operaţional, indiferent de natura lor
(cunoaştere, abilitate, atitudine) vor fi introduse în corpul obiectivelor de tip
operaţional. Pe baza tehnicii de operaţionalizare vor deveni componente ale
obiectivelor operaţionale.
Sigur că o analiză referitoare la managementul operaţionalizării obiectivelor şi
la proiectarea lecţiei (în unitatea sa) se constituie într-o provocare serioasă.
De asemenea, o imagine comprehensivă despre acest subiect nu se poate
contura fără valorificarea unor resurse informaţionale relevante şi reprezentative.
Un model teoretic util este cel propus de I. Negreţ-Dobridor încă din 1987 şi
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reactualizat în atenţia oamenilor şcolii în 2005. Componentele esenţiale ale
modelului sunt: diagnosticul instruirii (pentru stabilirea „stării iniţiale” a instruirii),
instruirea diferenţiată (pentru dirijarea riguroasă a învăţării în direcţia obiectivelor
instrucţionale) şi evaluarea rezultatelor (pentru controlul continuu al procesului
prin prisma rezultatelor parţiale sau finale) (Negreţ-Dobridor, 2005, p. 157).
Idei care se integrează foarte bine într-un spaţiu ideatic contemporan. J. Hattie
(2014) identifica patru elemente importante ale planificării: nivelurile iniţiale de
performanţă ale elevilor, nivelurile dorite ce ar trebui atinse la finalul unei serii
de lecţii (semestru sau an) şi rata de progres de la începutul până la sfârşitul
seriei de lecţii, colaborarea dintre profesori şi spiritul critic în planificare (Hattie,
2014, p. 83). Evaluând drept „ghid” (Negreţ-Dobridor, 2005, p. 206) setul de
recomandări propuse, autorul meditează la etapele esenţiale pentru o proiectare
a învăţării: definirea corectă a obiectivelor operaţionale, analiza resurselor
necesare realizării obiectivelor, elaborarea strategiilor didactice „focalizate”
asupra obiectivelor urmărite, elaborarea testelor pentru evaluarea progresului
instruirii. Lectura este seducătoare şi utilă pentru clarificări praxice.
1.5.

Lecţia. Conceptual

A afirma faptul că definiţiile oferite lecţiei sunt numeroase şi diverse este un
truism aducător de zâmbete înţelegătoare. Nu voi insista. Anterior, am propus
interogaţia „de ce?” ca punct de plecare în decriptarea semnificaţiilor
pedagogice ale lecţiei. Pare că echivalează cu „pentru ce?”, dar opţiunea
pentru varianta secundă ar fi mutat puţin perspectiva. Deşi pare că a fost
preferată o cale genetică unei invitaţii la funcţionalitate, interogaţia „De ce
lecţia?” îndeamnă la o abordare de tip comprehensiv, care include şi nuanţa
funcţională „Pentru ce lecţia?”. Astfel, se conturează o imagine care ne
poziţionează în zona temeiului lecţiei.
De ce lecţia? Deoarece trebuie produsă învăţarea şcolară surprinsă, în
documentele specifice de tip curricular, sub forma unor finalităţi.
Deromanticizat, lecţia reprezintă o întâlnire tehnică a profesorului cu elevii a
cărei finalitate esenţială este producerea învăţării şcolare. Această întâlnire
poate fi reală, directă sau poate fi simbolică, in absentia profesorului. Lecţia
există pentru ca învăţarea elevului să se producă. O învăţare care presupune
instrumentarea cu competenţe. Dar asemenea instrumentări nu se pot realiza
într-o singură lecţie. La nivelul lecţiei, finalităţile propuse (obiectivele operaţionale)
au un caracter diferit de competenţe: nu sunt generale şi nici abstracte. În
consecinţă, lecţia presupune un set de experienţe de învăţare ale elevilor
motivate de performarea comportamentelor precizate în obiectivele operaţionale.
În acest fel, lecţia devine acea unitate funcţională motivată şi destinată
producerii performărilor indicate prin obiectivele operaţionale. Iar conţinutul
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lecţiei constă în demersuri de organizare, implementare şi evaluare a
experienţelor de învăţare şcolară asociate performărilor prestabilite.
1.6.

Concluzii

Articolul se prezintă ca o încercare de a propune o alternativă. Poate că
anumite idei au avut „tonul” unei siguranţe care impune ascultare, însă intenţia
nu a fost aceasta, ci de a oferi o perspectivă, care, fireşte, „nu este o reţetă;
ea nu îţi spune pur şi simplu ce să faci. Mai degrabă ea acţionează ca un ghid
referitor la ce trebuie să fii atent, la ce dificultăţi să te aştepţi şi la cum să
abordezi problemele” (Wenger, 2014, p. 390).
Care sunt ideile care vor îmbogăţi practica profesională a fiecărui profesor
rămâne, deseori, o variabilă necontrolabilă de către vreun autor. Totuşi, cele
care au constituit „scheletul” reflecţiei prezente trebuie amintite:
 predarea înseamnă managementul învăţării. Altfel spus, profesorul este
un reglator, un evaluator, un motivator. Totuşi, toate aceste roluri sunt
esenţial legate de rolul de programator al învăţării. Profesorul trebuie să fie
competent în realizarea programelor de învăţare (proiectelor de învăţare);
 punctul de plecare îl constituie demersul de a fixa corect anumite
semnificaţii asociate unei realităţi profesionale: lecţia;
 la nivel definiţional, lecţia poate fi decriptată în raport cu fenomenul pentru
care se produce: învăţarea şcolară surprinsă la nivelul unor finalităţi precise
(obiectivele operaţionale);
 la nivel temporal, lecţia poate fi „poziţionată” în raport de reperele specifice
unei abordări manageriale; astfel, începutul este reprezentat de stabilirea
setului de obiective operaţionale (în cazul profesorului), respectiv aflarea
acestui set de finalităţi (în cazul elevilor), iar finalul lecţiei este reprezentat
de acţiunile de evaluare, auto-evaluare sau/şi inter-evaluare;
 la nivel structural, lecţia poate fi privită în raport cu principalele procese
destinate producerii învăţării, care au loc în clasă şi în afara clasei; căci
tema pentru acasă, care nu trebuie limitată la sarcinile scrise ale elevilor,
are un statut esenţial în actul de management al învăţării: ea constituie, în
primul rând, o sursă de exersare a achiziţiilor obţinute în clasă;
 la nivel tipologic, lecţia capătă noi forme, în funcţie de combinarea a două
criterii „natura componentei (cunoaştere, abilitate-deprindere, atitudine)”
şi „nivelul experienţei de învăţare (asimilare, exersare, transfer)”;
 la nivelul proiectării, lecţia se asociază cu provocări epice: a. necesitatea
de a organiza proiectarea învăţării în funcţie de sensul potrivit şi în funcţie
de structura prescrisă formal asociate competenţei; b. necesitatea de a
regândi modul în care competenţele specifice, în calitatea lor de ţinte
generale, pot fi transformate în obiective operaţionale; c. necesitatea de a
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asigura în proiectarea fiecărei lecţii un set de obiective operaţionale care
să acopere toate cele trei componente ale unei competenţe: cunoştinţe,
abilităţi-deprinderi şi atitudini; nu în ultimul rând, scenariul unei strategii a
cărei mărime medie a efectului este de 0.59 (Hattie, 2014, p. 137), cea a
coproiectării planurilor de lecţii: „Profesorii pot lucra împreună pentru a
concepe planuri de lecţie” (ib.).
Anecdotica necesităţii este amplificată de un detaliu: politica educaţională
este conturată şi reglată pe baza axiomei curriculumului centrat pe competenţe,
axiomă care este dublată de o alta – a învăţării centrate pe elev. Acest aparent
conflict, dintre două repere diferite, este uşor de negociat: învăţarea şcolară
presupune responsabilizarea implicării elevilor într-un demers transformativ
reglat permanent de finalităţi (competenţe) prestabilite. Din acest punct de
vedere, rolul-cheie al profesorului, cel de predare, se redimensionează la nivel
de semnificaţii şi, implicit, la nivel de practici. Predarea va deveni un act de
delegare. A responsabilităţii, în primul rând. Şi a conştientizării acestei
responsabilităţi.
Nu trebuie ignorat rolul profesorului în managementul obiectivelor operaţionale
şi în cel al experienţelor de învăţare: „Profesorii eficienţi planifică o lecţie cu
folos prin alegerea de obiective care să fie suficient de stimulatoare şi prin
organizarea situaţiilor de învăţare care îi vor ajuta pe elevi să atingă aceste
obiective” (Hattie, 2014, pp. 102-103).
Prin această încercare, subliniem intenţia modestă de a contribui la
dinamizarea reflecţiilor despre lecţie, într-un context caracterizat de numeroase
presupuneri şi incertitudini, căci „numai o teorie mai bună poate să ducă la o
practică mai bună, mai eficientă” (Cerghit, 1983, p. 31).
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