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În ultimul capitol, se fac o serie de recomandări asupra fenomenului violenţă
şcolară ţinând cont de două dimensiuni:
A) La nivelul comunităţii educaţionale este recomandat: să se înceapă fiecare
an şcolar cu o dezbatere asupra aspectelor despre violenţă unde să fie
prezenţi şi implicaţi toţi actorii cheie (directori, profesori, elevi, părinţi) pentru
o înţelegere şi acţiune comună; să se realizeze demersuri de prevenire în
şcoli: medierea conflictelor; să fie angajată întreaga comunitate: autorităţi
locale, servicii sociale municipale, membrii ONG-uri, instituţii de cultură
inclusiv universităţi; să se formeze şcoli pentru părinţi şi consilii pentru
părinţi în şcoli şi deopotrivă să se activeze consiliile pentru elevi.
B) La nivelul politicilor educaţionale: cadrele didactice să fie formate în domeniul
legat de ştiinţe socio-umane; să se acorde sprijin profesionist din partea
psihologilor şi asistenţilor sociale pentru profesorii din şcoli; să se dezvolte
de timpuriu cetăţenia democratică şi a educaţiei pentru drepturile omului;
să se promoveze politici de dezvoltare a managementului educaţional
(directori, inspectori).
Sunt sugerate realizarea unor proiecte de dezvoltare persoanlă, formarea unor
specialişti în rezolvarea conflictelor, cooperarea pozitivă între elevi.
CS Manuela Manu

JOHN HATTIE, ÎNVĂŢAREA VIZIBILĂ. GHID PENTRU PROFESORI.
Traducere de: Cristina Dumitru, Bucureşti, Editura Trei, 2014, 408 p.
ISBN: 978-606-719-058-8
John Allan Clinton Hattie s-a născut în 1950 la Timaru, Noua Zeelandă, şi a
fost profesor şi director al Institutului de Cercetare Melbourne, la Universitatea
din Melbourne, Australia până în 2011. Anterior, el a fost profesor la Universitatea
din Auckland, dar şi la multe alte universităţi din Australia şi Statele Unite. A
realizat peste 800 de meta-analize (meta-analiza este o tehnică de analiză
cantitativă a rezultatelor comparabile, obţinute din studii realizate într-un anumit
domeniu de cercetare, prin calcularea mărimii efectului), care au stat la baza
editării lucrării Visible Learning, în 2009. Pe lângă cartea menţionată, autorul
a mai publicat printre altele lucrările Self-Concept (1991) şi Visible Learning. A
Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement (2008).
Cartea Învăţarea vizibilă. Ghid pentru profesori este structurată în trei părţi şi
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nouă capitole. Partea I, intitulată Sursa ideilor şi rorul profesorilor, partea a II-a,
intitulată Lecţiile, în care a sintetizat peste 900 de meta-analize, iar ultima
parte, denumită Structurile mentale. Pe tot parcursul lucrării, John Hattie
oferă concluzii, împreună cu exerciţii pentru fiecare capitol al cărţii, dar şi un
set de liste de verificare pentru şcoli, aparţinând lui Michael Scriven, pentru a
vedea dacă acestea sunt ,,dotate cu o învăţare vizibilă” (p. 25).
În prima parte, autorul prezintă o analiză a calităţilor acelor profesori pasionaţi
care au un impact major asupra elevilor, apoi în partea a II-a integrează datele
din sinteza meta-analizelor, iar în ultima parte, se focalizează pe structurile
lor mentale, având ca idee principală schimbarea.
Cartea de faţă, tratează în mod special atributele de bază ale şcolarizării de
succes, nu prin programele şi echipamentele educaţionale, ci mai degrabă
prin impactul pe care acestea îl au în procesul de învăţare. Prin aspectele
vizibile ale învăţării, autorul se referă la a face predarea evidentă (clară,
inteligibilă), astfel încât elevii să devină ,,proprii lor profesori” (p. 40). Predarea
şi învăţarea, în opinia lui John Hattie, sunt realizate în momentul în care
obiectivele lecţiei au fost atinse, iar acest lucru presupune o planificare foarte
bună.
Pentru ca un profesor să poată preda un conţinut elevilor, este nevoie să-l
cunoască mai întâi el foarte bine şi să stăpânească perfect cunoştinţele pe
care urmează să le predea, pentru a oferi elevilor explicaţiile semnificative. În
general, profesorii sunt centraţi mai mult pe predare, mai puţin pe procesul de
învăţare şi ,,pun întrebări celor mai buni dintre elevi şi nu oferă răgaz, de cele
mai multe ori, copiilor mai puţin buni să răspundă” (p. 156-157).
În partea a II-a sunt prezentate momentele lecţiei şi sintezele a peste 50 000
de meta-analize. Autorul afirmă că este foarte important ca profesorii ,,să
judece reciproc prestaţiile, să planifice împreună, să evalueze, să găsească
mai multe căi prin care să colaboreze”, iar metoda cea mai eficientă găsită
de acesta este instruirea directă. Profesorul trebuie să cunoască foarte bine
ceea ce ştie elevul, pentru ca acesta să poată asimila noi cunoştinţe.
Obiectivele învăţării, specifice oricărei lecţii, spune autorul, ,,trebuie să fie o
combinaţie de învăţare de suprafaţă, de profunzime şi conceptuală”. Scopul
educaţiei este înţelegerea profundă sau dezvoltarea deprinderilor de gândire,
dar, este necesar să avem un echilibru între învăţarea de suprafaţă şi cea
profundă şi aşa cum afirmă John Hattie, procesul se petrece adesea ,,în
mintea elevului”(p. 189).
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În lucrare, apare noţiunea de feedback, care reprezintă reducerea decalajului
dintre stadiul actual al elevului şi nivelul unde acesta ar trebui să fie. John
Hattie afirmă foarte des, în lucrare, că feedback-ul este printre primii zece
factori caracteristici ai învăţării. Pentru ca feedback-ul să fie înţeles, autorul
susţine că avem nevoie să folosim finalităţi transparente şi provocatoare.
Referitor la sfârşitul lecţiei, John Hattie atrage atenţia că aceasta nu se termină
atunci când sună copoţelul, ci numai după ce profesorii interpretează datele
referitoare la impactul avut asupra elevilor în timpul predării.
În partea a III-a a cărţii sunt prezentate mai multe modele de concepţii referitoare
la schimbări şi se aduce în discuţie ideea că ,,profesorul trebuie să se vadă
ca agent al schimbării, nu doar ca facilitator al acesteia” (p. 331), de aceea,
John Hattie îi îndeamnă pe educatori şi profesori, în finalul cărţii, să-şi verifice
impactul, ceea ce reprezintă, după părerea sa, cea mai mare provocare
pentru profesorii din zilele noastre.
AC Irina Mariana Geană

