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STUDII TEORETICE
FORMATIVE ASSESSMENT AS
ASSESSMENT FOR LEARNING
DEVELOPMENT

Lucian Voinea*
Institute of Educational Sciences
Bucharest, Romania
lucian.voinea@ise.ro

Abstract
The article is a plea for the use of formative assessment – with a focus on the role of
feedback – in order to develop students’ learning, including Learning to learn
competence. We deal, mainly, with such aspects related to making learning visible
for the students: learning goals, learning success criteria, assessment of learning
progress, learning improvement, development of self-efficacy, self-assessment, use
of mistakes as opportunities for learning. The view of formative assessment employed
belongs to Royce D. Sadler.
Keywords: feedback, formative assessment, learning progress, learning to learn.
Rezumat
Articolul se doreşte a fi o pledoarie pentru folosirea evaluării formative – cu
evidenţierea rolului atribuit feedback-ului în acest proces – în vederea dezvoltării
învăţării elevilor, inclusiv a competenţei de a învăţa să înveţi. Avem în vedere, în
special, următoarele aspecte aferente „vizibilizării” învăţării (în sensul de
explicitare, conştientizare, evaluare a progresului): scopuri/obiective, criterii de
succes/reuşită, evaluare a progresului în învăţare, îmbunătăţire a învăţării,
*

Senior Researcher, Institute of Educational Sciences Bucharest, Romania.
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dezvoltare a auto-eficacităţii în învăţare, auto-evaluare, folosire a greşelilor ca
oportunităţi pentru învăţare. Viziunea asupra evaluării formative folosită în cadrul
prezentului articol îi aparţine lui Royce D. Sadler.
Cuvinte-cheie: a învăţa să înveţi, evaluare formativă, feedback, progres în învăţare.

1. Introduction
The article is a plea for the use of formative assessment in order to develop
students’ learning, including Learning to learn competence (from here on,
we will use L2L to name it). The premise we are leaving from is that learning
development is being accomplished only with the active engagement of the
student and that it is made possible by making learning visible. This means
that students can see their learning happening within the learning process.
This visibility of learning is made possible through the ongoing collaboration
between teacher and student and it is based on a continuous process
composed of diagnosis, intervention and impact assessment, each feeding
the others (Hattie, 2015).
Formative assessment has the potential to be the link connecting the abovementioned components, by being, at the same time, instruction and learning,
the medium being detailed, quality feedback (written and oral form), expressed
in a narrative form. Feedback brings forward content for guiding the
intervention based on results of diagnosis and also offers guidance and
direction for the impact assessment, in order to make learning visible, both
for the student and teacher. The feedback addresses various topics related
to student learning, such as: weak and strong points; suggestions for correction
and for learning strategies; tips regarding how to better understand learning
tasks and how to address them in an efficacious manner; causes of mistakes
and how to correct them; perceptions, attitudes and beliefs about self and
about learning and school; knowledge/skills gaps, etc.
So, within the process of formative assessment, the teacher scaffolds the
learning process, searching for evidences related to learning mastery;
gradually, through the use of feedback, the teacher details the results of the
assessment to the student, in order to make him aware of the learning progress
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and to own the learning process.
Both feedback and formative assessment offer answers to these three
questions regarding the learning progress: Where am I going?, Where am I
now?, and What do I do next?.
The formative assessment perspective that we use belongs to Royce D.
Sadler (1989) and has as main steps three topics: operationalization of
referents/standards for learning goals; measurement of learning progress as
reduction of gap/discrepancy between a certain level of learning performance
and the reference one and mobilization of feedback and specific learning
actions employed in order to reduce the above-mentioned gap. Once
internalized and transformed into current practice, the use of formative
assessment results guides the student learning towards L2L enabling/
empowering through regulation of their own learning.

2. Definition of main concepts
According to the EU definition, L2L is
“the ability to pursue and persist in learning, to organize one’s own learning,
including through effective management of time and information, both
individually and in groups. This competence includes awareness of one’s
learning process and needs, identifying available opportunities, and the
ability to overcome obstacles in order to learn successfully. This
competence means gaining, processing and assimilating new knowledge
and skill as well as seeking and making use of guidance. Learning to
learn engages learners to build on prior learning and life experiences in
order to use and apply knowledge and skills in a variety of contexts: at
home, at work, in education and training” (Definition of Learning to learn,
in Education Council, 2006, para. 5, annex).
The same source mentions also that motivation and confidence are crucial
to an individual’s L2L competence.
Formative assessment is a continuous process, which is a constant companion
of the instruction process and which has as main aim the development of
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learning by orienting and guiding it and by making it visible, explicit. It is a
process of evidence gathering about the students’ learning progress and of
bringing this knowledge back to the students, through feedback. Besides the
awareness role, the formative assessment has the scope of guiding the
instruction in such a way to meet the students learning needs and to make
them regulators of their own learning. Using the evidence gathered, the
teacher can assess the students’ learning progress and can make specific
adjustments of teaching activities in order to improve it. As Sadler (1989, p.
120) says, “formative assessment is concerned with how judgments about
the quality of student responses (performances, pieces, or works) can be
used to shape and improve the student’s competence by short-circuiting the
randomness and inefficiency of trial-and-error learning”.
According to the review done on formative assessment by Black & Wiliam
(1998), “it is to be interpreted as encompassing all those activities undertaken
by teachers, and/or by their students, which provide information to be used
as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are
engaged” (Black & Wiliam, 1998, p. 7). Unlike normative assessment, based
on comparison between students’ grades – grading on a curve –, the formative
assessment is focused on learning development, on guiding the students in
becoming skilful in their own learning – using a criterion approach to
assessment. The accent is put not on performance and comparison between
students, but on learning mastery, i.e. development of learning for each student
(Black & Wiliam, 1998).
Feedback is information based on evidences gathered by teachers and the
students themselves regarding learning progress and made available, in a
detailed and timely manner, to students, in order to inform, guide and improve
their learning. It deals with learning content, learning objectives, learning
strategies, knowledge and/or skills gaps, next steps in learning, reflection on
own learning, correction of mistakes, misunderstandings, etc. It deals with
diagnosis, intervention and assessment of impact (learning progress). Its
role is to scaffold learning, by gradually making the student more engaged in
its own learning and able and willing to regulate own learning, based on
evidence. Feedback is a key element in formative assessment and is usually
defined in terms of information about how successfully something has been
or is being done. Most learning skills cannot be acquired satisfactorily simply
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through being told about them. Their acquisition requires practice in which
received feedback is embedded. In order to guide such practice, the teacher
serves as a model, being a person which knows the skills to be learned, who
can recognize, describe/be explicit and demonstrate a good performance
(of learning). Also, such a teacher can also provide information and practical
guidance about the improvement of performance. Feedback has as main
role the reduction of the gap (discrepancy) between the present level and
the target level within the learning process (and progress) (Sadler, 1989).

3. Feedback – role, use, content, formulation
We will use the definition of feedback as information provided by the teacher
regarding aspects of students’ performance and/or understanding (Hattie &
Timperley, 2007). Gradually, through the modelling (examples, guidance,
instructions, detailing of assessment and success criteria) offered by teachers,
the students themselves can become active and effective in self-monitoring
their own learning. So, feedback has two audiences: teachers and students.
It is made and used by teachers to make decisions with respect to readiness,
diagnosis and remediation of students’ learning. Students use it to monitor
the strengths and weaknesses of their performances, so that aspects
associated with success or high quality can be recognized and reinforced,
and unsatisfactory aspects modified or improved (Sadler, 1989).
One of the most important defining characteristic of feedback is that it is
used, actively, in order to reduce the gap between actual learning
performances and a specific learning objective or target (Ramaprasad, 1983,
as cited in Sadler, 1989). According to Sadler, for a student to be a learner,
he has to:
“(a) possess a concept of the standard (or goal, or reference level) being
aimed for, (b) compare the actual (or current) level of performance with
the standard, and (c) engage in appropriate action which leads to some
closure of the gap.” (Sadler, 1989, p. 121).
We will present more information regarding this topic in the section dedicated
to the design of the learning environment.
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If we think about learning as a process, we see it as a road taken towards
reaching certain learning objectives, from the point of where he does not yet
know (enough or at a certain level of performance) to the point where he
knows (at a certain level of proficiency/performance). This means that, as
the students progress towards the objectives, the distance reduces. They
can, gradually, learn to appreciate the distance left and the strategies they
can employ in order to cover it. It is, in a way, a process of owning the
learning process, just like a carpenter that has to build a rooftop for the
house. He knows what tools are needed, how to use them in an effective
manner and how to dose the working effort daily to reach the deadline. The
role of feedback is to guide the student in how to reach the distance to the
destination (learning objectives): which strategies to employ, which topics/
issues he does not yet know, how to understand those, how to build new
information on the one already known, how to support themselves in this
process (both emotionally and cognitive), how to learn information necessary
to correct errors, how to identify and cope with debilitating beliefs about
learning (cannot do it, incapable of doing it, lacking skills in order to do it, not
having ability for it, etc.), how to harness the strong points and to improve
the weaker ones, how to make sure he understands and solves learning
tasks correctly.
Along the learning road, the students meet different roadblocks that they
have to overcome in order to advance toward their goals/objectives. These
obstacles might reside within the learning activities themselves – harder
topics, difficult exercises – or/and in the students’ mind – such as “I cannot
solve it”, “I do not have what it takes to learn math”, “I am not a language
learner kind of person” and so on. A proper feedback has to identify not only
the difficulties met by the student when dealing with learning topics and
exercises, homework, but also with those hardships met when he approaches
a learning task: type of self-talk, self-criticism, self-image as a student,
pessimism or optimism, confidence in his own learning success, etc. All
these aspects are usually harder to be noticed, as they reside in the back of
the students’ minds, lurking. They can have either a positive or a negative
contribution to the student’s learning, depending on how are dealt with by
the students themselves. Once such aspects are brought to light, there are
increased chances for making them visible, such that they can be addressed
directly, through a conscious approach.
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Our view on the proper use of feedback in education is, to quote J. Hattie,
“make learning visible”. It is, to put it figuratively, as if you take out the
contents of the students’ minds during learning and make them pay attention
and recognize them. In such a way, the students become aware of what
goes on in their minds during learning, increasing their chances to better
adapt to different learning situations, in order to improve learning.
Feedback has multiple roles within the learning process, as it guides diagnosis,
intervention and impact. It informs each of these stages of the process of
learning improvement, by locating the gradual positioning of each student on
the way to reaching learning objectives, by offering information on the steps
needed to advance and also on the assessment of advancement, of the
measure in which the targets are reached. Each point reached by the students
on their learning roads is relevant in terms of learning gains, of what is
already known and what else must be learned in order to reach the next
point. It is like taking the pulse of learning, to see at what state the student is
and which are the next steps to be taken (Hattie & Timperley, 2007).
Beyond developing students’ L2L competency, feedback is a way of
empowering them, transferring a lot of the power from the teacher towards
the student. The teacher loses a lot from his position of knowledge assessor,
validator, becoming a sustainer, facilitator of learning, allowing the student to
become the master of his own learning.
The main supposition which is guiding our approach is that, once the student
develops L2L competence, he will use it as a starting point in a variety of
subjects and learning activities. We view learning as a process. By this we
mean that, at any moment in time during learning, there is not a certain level
of L2L competence set in stone, fixed, but a continuous development, a
slower or faster one. Beyond giving feedback, the teacher has to offer
opportunities for students so that they show/put to work how they understand
and use feedback in order to improve their learning. What this means is that,
following assessment, students are requested to remake the exercise or do
a very similar one, so that the teacher can see if they understood and
addressed the previous mistakes or weak points. This approach has a double
value: offers opportunities for improvement through feedback incorporation
and shows to the student how to connect the feedback received with certain
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standards set for task accomplishment – the criteria which must be met in
order to reach a certain learning standard/goal.
As Black & Wiliam show in their review on formative assessment (1998),
the effectiveness of formative work depends on the content of the feedback
and corresponding learning opportunities offered by the teacher, and on the
context of attributions about the motivations and self-perceptions of students
within which are taking place. Feedback which is directed to the students’
learning needs and objectives, constructed on the belief that each student
can and will succeed, has a more empowering effect than the one which
refers/provides comparison with peers. The latter one is, often, based on
“the assumption – albeit covert – that some students are not as able as
others and so cannot expect full success” (Black & Wiliam, 1989, p. 17).
As Sadler (1989), Troy (2014), Hattie & Timperley (2007), Black & Wiliam
(1998) show, formative assessment makes a difference, and it is the quality,
not just the quantity, of feedback that merits our closest attention. By quality
of feedback, we have to understand not just the technical structure of the
feedback (aspects of its accuracy, comprehensiveness and appropriateness)
but also its accessibility to the learner (as communication, comprehension),
its catalytic and coaching value, and its ability to inspire confidence and
hope. For a feedback to be efficient, it is necessary to meet certain
characteristics, such as:
 To be addressed as soon as the learning activity happened;
 To address not only the mistakes made by the student, but also what he
has done well; the aim of feedback is to facilitate student’s learning
development, not to punish or put him into defensive;
 To address the learning behaviour/action, not the person of the student;
the aim of the feedback is to inspire and support development, change of
learning for the better, so it should target learning activities, attitudes,
beliefs, not the person itself;
 To be detailed, explicit, bringing forward causes for mistakes, arguments
for good work, suggestions for corrections or for the use of different
approaches, learning strategies;
 To be addressed in a constructive manner, bringing forward suggestions
regarding what the student could do to correct mistakes, improve learning,
self-monitor, etc., instead of reproaching mistakes and offer (negative)
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suggestions such as “do not do this; this is wrong; you are mistaken”;
 To propose viable behaviour change, learning strategies, etc.;
 To be addressed in a non-judgmental form, without attacking the student;
 To be formulated as a suggestion, proposal for the student to consider,
not as an obligation to submit compliance to; behaviour control from teacher
to student might backfire, and could result in sabotage and/or
insubordination, refusal to be addressed/accepted;
 To be addressed highlighting how it can contribute to the student learning
development and not engage in comparisons with other students; the aim
is not to induce competition between students, but to focus on mastery of
learning, including through the use of cooperation, collaboration, peerassessment;
 To be addressed with a focus on progress towards the learning goals and
be detailed taking as reference the success criteria for learning
performance;
 To be addressed as revealing an image of learning performance as a
point/moment within the larger process of learning, so as to focus the
student’s attention on change, malleability, not on fixity;
 To induce the idea of improvement through error correction, revising of
learning tasks, use of feedback to improve learning.
Also, in order to be better understood, accepted and used by the students,
the feedback needs to offer detailed, quality information regarding topics
such as (Sadler, 1989; Troy, 2014; Hattie & Timperley, 2007; Black & Wiliam,
1998):
 What the student has done well, correct and what has done wrong and to
bring forward reasons, arguments in support;
 What the student might do to correct what he has done wrong, what
strategies he might use to improve learning;
 What the student has improved regarding both a previous moment of
assessment and in the direction of reaching his learning goals (as set by
the reference criteria established together with the teacher);
 Learning opportunities and resources that might be used to improve
learning;
 Bringing forward the progress in student learning, so that his confidence
and efficacy in learning to be addressed and improved;
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 The next steps that the student might take in his learning in order to guide
him towards the learning goals;
 Use of learning opportunities in order to address, revise learning, including
mistakes made;
 Reflection on the student’s own learning, regarding strategies, affective
state, personal beliefs and attitudes, etc.;
 The formative use of peer assessment as a way to gather and share
information in a constructive manner.

4. Design of learning environment in order to facilitate
formative assessment
In this section, we detail some of the aspects related to the process of making
students become learners. We will focus our attention on the three aspects
established by Sadler (1989) as fundamental: standards or referents for
learning (as goals, direction that guides learning); comparison between a
certain point in the learning process and the goals established (as
measurement of learning progress) and engagement in action to close the
gap between the two reference points (incorporation of feedback in order to
improve learning progress/reduce the gap). Also, we will accentuate the
role that must be given to allowing mistakes in the learning process and their
use as learning opportunities.

4.1.

Standards/referents for learning

According to Sadler (1989), a standard or reference level is a designated
degree of performance which serves as a benchmark for assessment of
learning progress. The reference level becomes a goal when “it is desired,
aimed for, or aspired to” by the students (Sadler, 1989, p. 129). Some goals
are external (assigned by a teacher) while others are developed or adapted
by the learners themselves. If a learner decides to ignore or reject an external
goal, then it is likely to have little if any effect on achievement (except in a
coercive situation). If the learner assumes ownership (acceptance,
commitment) of a learning goal than it can play an important role within the
regulation of performance.
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Sadler says that research (in field and laboratory settings), has shown that
“hard goals” have the greatest impact on performance. These are defined
as being specific and clear (rather than general or vague), harder and
challenging (rather than simple or easy), and closer to the upper limit of an
individual’s capacity to perform than to the current level of performance.
They “act to focus attention, mobilize effort, and increase persistence at a
task” (p. 129). Do-one’s-best goals are shown to be not much more effective
than no goals at all.
Sadler warns that if the expectations regarding the student’s learning progress
are established higher or faster than his own pace in progress, the
consequence will be, on the student’s part, a perception of inability and “little
or no sense of accomplishment even though improvement may actually be
occurring” (p. 130). This may lead to a situation where successive learning
attempts are taken less seriously, where the performance gap (between the
present and the target level) widens progressively and becomes selfreinforcing (e.g. becoming a clue, `prove` of a certain lack of skills in learning),
and where the student loses motivation and, eventually, even drops out.
In some subjects, says Sadler:
“the different rungs of the ladder of achievement take the form of a
gradation in both scope and complexity; in others, they reflect different
standards on a well-defined quality dimension. In classroom settings,
students may need access to a range of standards (not just the top rung)
to cater for different abilities” (Sadler, 1989, p. 130).
If the learner perceives the gap between his current status and the aspiration
(the one made visible by the reference level) as too large, the goal may be
perceived or regarded as unattainable and he may disengage from learning
or lower the goal. The same gap may provide a powerful stimulus for another
student – highly motivated and confident, who would not be put off by a
sequence of initial failures. Here, as we see, it is important to have information
regarding the student confidence and motivation in/for his own learning, as
these factors might mediate the effort, persistence and use of learning
strategies that he employs in his learning. Conversely, if the gap is perceived
as too small, closing it might be considered not worth any additional effort.
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Initially, the teacher may find it useful to negotiate the aspiration level with
the student, or at least to take individual student characteristics into account.
The aim, says Sadler, should be to have the student set, internalize and adopt
the goal, so that there is at least some determination (engagement, motivation,
effort, etc.) to reach it.

4.2.

Measurement of learning progress

In addition to knowing about appropriate standards, students have to be able
to compare their actual levels of performance with these standards. This
requires that they are “capable not only of making multicriterion judgments
about their own work but also of making them with a proper degree of
objectivity and detachment” (Sadler, 1989, p. 130). In order to do this
evaluative appreciation of their progress in learning, they need to have at
their disposal specific criteria – qualitative descriptors, detailing each level
of performance within the learning standards. One way to do the
measurement is to identify what amount of progress/ accomplishment has
been reached on each composing criterion and then to make a global
(additive) assessment. The teacher may have as criteria for a composition
assessment such aspects as: fluency; vocabulary; syntax; use of arguments
and/or evidence; description of characters; use of imagination; realism; logical
organization of material; use of proper forms of composition; use of dialogue;
use of different meanings; relationship between context and description;
coherence of the presentation, and so on. Or, in case of assessment criteria
for natural sciences and/or mathematics, the teacher might use such aspects
as: understanding of concepts and their definitions; using algorithms for solving
tasks; using working hypotheses to reach results; use of mathematical
operations; use of concepts learned in other subjects; understanding of
relationships between phenomena; use of evidence for proving results; use
of demonstration; checking of the correctness of results/algorithm, etc.
In order to offer formative assessment, the teacher must give detailed
qualitative feedback to the students, in such a way that they can connect it
to the learning progress/reduction of the gap between their present level and
the learning goal. This feedback may take multiple forms, such as written
and verbal and can be used for a lot of learning activities: homework,
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classroom activities, portfolio products, essays, exercises in front of the class
or at individual/group level, tests, etc. Also, the detailed feedback should be
accompanied by the detailed presentation of the assessment criteria, so that
the students know firsthand which the success criteria for reaching certain
performance levels are. The detailed, narrative information offered by the
teacher through feedback has the role to connect assessment criteria to the
assessment of the students’ level of progress in such a way that assessment
results are used and incorporated by students to better address their learning
improvements. As Sadler says, certain criteria are hard to be understood
without a specific example.
“Criteria often seem elusive partly because what a criterion means and
what it implies for appraisal cannot necessarily be defined in isolation
from concrete examples of things which possess the property in question,
which in any case is usually only one of many properties. Coming to an
understanding of the property is therefore as much an epistemological as
it is a technical matter. To clarify the meaning and implications of a
particular criterion, it would be useful to have a set of graded examples
exhibiting more or less of that property” (Sadler, 1989, p. 135).

4.3.
Engagement in action to close the gap between a certain earning
level and the goal(s)
Students can reduce the gap separating their present level of learning from
the goals by using the feedback received from teachers and colleagues. By
revising, refining, reflecting on their learning products (exercises, essays,
compositions, projects, etc.), students get a better, and more intimate
knowledge of quality criteria and can put them into practice, in order to
improve their own learning. Also, in the peer or teacher reviewing process,
they get a sense of what is on track and what not and can use the suggestions
and clarification requests received in order to create a sort of pool of practical
knowledge and strategies for improvement. Through the process of peer
reviewing, the students practice in becoming more engaged, more attentive,
more reflective and may increase the appropriation of constructive criticism,
close reading, writing and re-writing. Making use of cooperative learning
activities might be a very good choice for a teacher in order to put to good
and constructive use the evaluative assessment of the students themselves,
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using, of course, clearly specified standards regarding quality criteria predefined for the different learning goals. Through a process of learning tasks
revision following feedback, the students gain a chance to show how much
they understood and used it in order to improve their knowledge and skills
compared with those from a previous moment of the formative assessment.
They can expect improvement if the feedback was understood and embedded
in the task revision and we expect that their confidence in their learning
ability will increase, as their motivation to improve learning. This is a sort of
forward feeding feedback, which feeds the next steps the student is taking
in learning.
Sadler, among others, brings into the open a possible resistance on the
teacher’s part, regarding their previous monopoly on assessment, especially
the summative one:
“Some teachers feel threatened by the idea that students should engage
openly and cooperatively in making evaluative judgments. An assessment
which results in a grade is used by many teachers as a tool for the control
or modification of behavior, for rewards and punishments. To remove
some of the responsibility for assessment from teachers and place it in
the hands of students may be considered to have the potential for
undermining the teacher’s authority. A less pathological concern is that
many teachers perceive evaluation as the responsibility primarily of
teachers because it constitutes part of the specialized knowledge and
expertise that they have acquired as professionals. Assessment is regarded
as strictly the teachers’ prerogative: it sets them apart from their students
and to some extent from parents and the rest of society” (Sadler, 1989,
p. 141).

4.4.

Mistakes as learning opportunities

In order to maximize the constructive role of feedback for students’ learning,
the teachers should create a learning environment (e.g. classroom) that is
facilitating learning, questioning, curiosity, interest and is allowing mistakes
as opportunities for learning. Mistakes, as some of the roadblocks that the
students meet on the learning road, are quite important. On one hand, they
show what the student does not yet know / solve / understand and, on the
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other hand, they prompt different behaviours, beliefs, emotions on the students’
part. Mistakes can be seen as very important opportunities for making learning
visible. If we think a little about mistakes during learning, we realize each
one of us has done quite a few mistakes; if they are targeted as learning
opportunities, then the negative pressure to hide them from yourself and
others is reduced/kept under control and your attention can be better directed
for understanding what caused the mistake and how can you correct it.
Mistakes are, in our opinion, a springboard for learning. Therefore, it is
important to create a learning environment that encourages learning, is
mistake-friendly (other students and teacher do not laugh or make fun about
mistakes, but use them to understand, deepen learning, address personal
insecurities), encourages information exchange and search, uses questioning
as a starting point and so on.

5. Conclusion
The main idea of the present article is that, in order that students become
lifelong learners, possessing L2L competences, they need to become,
gradually, owners, producers and assessors of their learning. The formative
assessment plays a powerful role in this direction, by making possible a
continuous development of students’ learning, including the knowledge and
skills of learning assessment and improvement through feedback
incorporation. The process of the use of formative assessment for the
transitioning of the subject (and object) of assessment from the teacher to
the student is, in many regards, similar to one of mentoring induction in selfassessment as a method to develop your own learning. One of the most
important condition for learning improvement is
“that the student comes to hold a concept of quality roughly similar to
that held by the teacher, is able to monitor continuously the quality of
what is being produced during the act of production itself, and has a
repertoire of alternative moves or strategies from which to draw at any
given point. In other words, students have to be able to judge the quality
of what they are producing and be able to regulate what they are doing
during the doing of it” (Sadler, 1989, p. 121).
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Rezumat
Educaţia persoanelor cu dizabilităţi preocupă tot mai mult Europa şi întreaga lume,
ca atare abordarea comparativă cu situaţia din România este necesară. Studiul trece
în revistă principalele viziuni adoptate de societate, diacronic şi sincronic (modelul
medical, social si biopsihosocial, abordarea categorială şi noncategorială), insistă
asupra evoluţiei comune a viziunilor, terminologiei şi politicilor educaţionale în acest
context, evidenţiază conexiunea cu evoluţia politicilor curriculare. În prezent, viziunea
de necontestat a drepturilor umane (egalitate şi echitate, prin egalizarea şanselor)
conduce la focalizarea tot mai mult a politicilor pe o abordare individualizată
(personalizată) şi mai puţin pe una categorială, privitor la educaţia şi fundamentarea
curriculumului şcolar la copiii/elevii cu dizabilităţi. Un decalaj constatat al României,
din acest punct de vedere – faţă de alte ţări din spaţiul euroatlantic, chiar faţă de
unele ţări vecine – ne responsabilizează în adoptarea unor măsuri, pe termen scurt şi
mediu, posibile în actualul context legislativ, din perspectivă educaţională.
Cuvinte-cheie: dizabilitate, egalitate şi echitate, educaţie incluzivă, individualizare.
Abstract
The education of persons with disabilities is concerning progressively Europe
and the entire world, which is why a comparative approach with Romanian
situation is needed. The study reviews the main visions, in a diachronic and
synchronic manner (the medical, the social and the bio psychosocial model,
*
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categorical and no categorical approach), insists on the common evolution of
visions, terminology and educational policies in this context, emphasis the
connection with curricular policies. At present the indisputable vision of human
rights (equality and equity, through the equalisation of opportunities) leads to a
progressive focus of policies on an individualised (personalised) approach and
less on a categorical one, regarding the education and the fundaments of the
school curriculum for children/pupils with disabilities. An identified
procrastination of Romania from this point of view – comparing with countries
from Euroatlantic space and even some neighbouring countries – makes us
responsible for adopting some measures, on short and medium terms, which are
possible in the actual legislative context, from the educational perspective.
Keywords: disability, equality and equity, inclusive education, individualisation.

1. Introducere şi context
În istoria umanităţii, copiii şi, în general, persoanele cu dizabilităţi (handicap)
au fost cel mai adesea marginalizate şi izolate de restul societăţii. Această
atitudine dominantă a fost evidentă în toată lumea, până în anii ’70 ai secolului
XX şi până în anul 1989, în România. Societăţile au dezumanizat şi devalorizat
frecvent persoanele cu dizabilităţi (Peters, 1993). Esenţa evoluţiilor din lume
după anul 1970 (la noi începând din anul 1990), prin multiple evenimente,
documente şi dezvoltări de referinţă, constă în recunoaşterea deplină a acestor
persoane ca fiinţe umane (egale în drepturi şi demnitate), cu toate implicaţiile
care decurg de aici – inclusiv exercitarea integrală a dreptului la educaţie.
Problematica educaţiei persoanelor cu dizabilităţi preocupă tot mai mult lumea
şi Europa. Ultimele decenii au relevat schimbări majore privind viziunea şi
terminologia legată de aceste persoane, de exercitarea dreptului lor la
educaţie, ca drept uman fundamental.
Dacă în lume, în perioada 1970-1990 viziunea educaţională pentru aceste
persoane a fost educaţia lor integrată (necunoscută şi neaplicată atunci în
România), în prezent, ca urmare a unor evoluţii ulterioare anului 1990, în pas
cu mişcarea internaţională a educaţiei pentru toţi şi în acord mai ales cu
Convenţia ONU din 2007 a persoanelor cu dizabilităţi (ratificată în 2010 la
noi), dreptul la educaţie pentru aceste persoane reprezintă dreptul la educaţie
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incluzivă. Viziunea, în strânsă legătură cu terminologia utilizată şi cu politicile
publice au influenţat, în mare măsură, şi curriculumul educaţional oferit în
şcoli.
Definiţia actuală a dizabilităţii, la care aderăm, este cea din Convenţia
ONU privind persoanele cu dizabilităţi (2007, ratificată prin Legea 221/
2010): „Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe
fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în
interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a
persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi” (Legea 221/2010,
art. 1, Scop).
Educaţie incluzivă este o noţiune amplu utilizată, cu numeroase definiţii şi
interpretări, adesea cu elemente de confuzie, îndeosebi în raport cu educaţia
integrată. După UNESCO (2009), educaţia incluzivă este un proces
continuu care vizează să ofere educaţie de calitate pentru toţi, respectând,
în acelaşi timp, diversitatea şi diferitele abilităţi şi necesităţi, caracteristici
şi aşteptări de la învăţare ale elevilor şi comunităţilor, eliminând toate
formele de discriminare.
Obiectivele acestui studiu sunt:
- Analiza sintetică, diacronică şi sincronică a viziunilor şi politicilor
internaţionale şi naţionale privind educaţia persoanelor cu dizabilităţi;
- Analiza comparativă a politicilor mondiale şi naţionale cu privire la
curriculumul şcolar oferit copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi.

2. Viziuni, terminologie şi politici
2.1.

Scurtă istorie

De-a lungul timpului, marginalizarea şi subvalorizarea umană a persoanelor
cu dizabilităţi s-a manifestat în diverse modalităţi: de la exterminare (în Sparta
antică, dar şi în lagărele naziste) la măsuri treptate de ocrotire (în locuri
izolate de comunitate) şi apoi de acordare a unei cetăţenii parţiale, reduse,
prin apariţia şcolilor speciale, destinate doar acestor persoane (segregate).
Persoanele cu dizabilităţi (handicap), cum le denumim astăzi, au fost etichetate
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în diverse moduri în istoria omenirii: infirmi, idioţi, anormali, cretini, întârziaţi,
debili, oligofreni, moroni, deficienţi, inadaptaţi. Remarcăm, cu amărăciune,
că unii dintre aceşti termeni (de exemplu deficienţi) sau alţii asemănători
sunt încă prezenţi în zilele noastre, în vocabularul unor oameni sau chiar a
unor texte publicate.
Tema educaţiei acestor persoane nu era prezentă pe agenda preocupărilor
sociale de-a lungul istoriei umane, chiar dacă unii pedagogi de renume
(Comenius, în Didactica Magna capitolul IX, Rousseau, Locke şi Pestalozzi)
au avut o contribuţie semnificativă la pledoaria umanistă perenă, pentru
educaţia tuturor copiilor.
Paradigma tradiţiei de secole, legată de educaţie, a fost (mai ales pentru unii
copii cu dizabilităţi) cea de anormalitate educaţională – vizibilă în viziunea
oficială şi în politicile şcolare a numeroase ţări până la finalul anilor ’60 din
secolul trecut. Debutul preocupărilor instituţionale de educare a copiilor cu
dizabilităţi, prin apariţia primelor şcoli speciale destinate acestora – la finele
secolului XVIII – şi apoi multiplicarea acestora a reprezentat un pas important
în evoluţia atitudinii sociale faţă de această categorie umană – o nouă etapă
şi viziune, aceea a acordării cetăţeniei reduse. Copiilor şi tinerilor în această
situaţie li s-a permis accesul în şcoli – chiar dacă erau speciale – ceea ce, la
vremea respectivă, a reprezentat un impuls însemnat în schimbarea treptată
a atitudinii şi concepţiei de ansamblu a societăţii. Dacă aceste persoane pot
să înveţe, atunci reprezintă şi ele o anumită valoare în societate, chiar dacă
ele învaţă parţial şi incomplet – ca substanţă şi nivel de studii, comparativ cu
semenii lor.
Domeniul psihopedagogic constituit odată cu dezvoltarea educaţiei în şcoli
speciale a căpătat – cu deosebire în secolul XX – diverse denumiri, cea mai
răspândită fiind educaţia specială – special education (engl.), éducation
speciale (fr.). UNESCO recomandă sintagma Special Needs Education
(ISCED, 2007, 2011) – educaţia (învăţământul) cerinţelor speciale.

2.2.

Modelul medical

Modelul medical al dizabilităţii – edificat treptat odată cu apariţia şcolilor
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speciale la sfârşitul secolului XVIII – accentuează îndeosebi prezenţa unei
deficienţe biologice şi în consecinţă a unei probleme doar a individului în
cauză. Mediul, comunitatea şi societatea, în general, aveau (au) puţine (sau
deloc) tangenţe şi responsabilităţi. Modelul medical a influenţat puternic
viziunea, terminologia şi politicile din educaţia (învăţământul) persoanelor cu
dizabilităţi. Peters (1993) arăta că, potrivit modelului medical, unor oameni li
se pune eticheta de bolnavi şi sunt separaţi pe baza acestui diagnostic, în
programe separate, unde ei pot deveni funcţionali pentru un loc în societate;
ca handicapaţi concentrarea este doar pe individ, cu neglijarea contextului.
Un studiu OCDE din 1994 sublinia, astfel, că noţiunile utilizate în educaţia
specială de către anumite ţări reflectă această viziune – învăţământ corectiv,
de remediere, pedagogie curativă, defectologie. Studiul UNICEF din 2012
face conexiunea dintre politicile educaţionale şi viziunea (paradigma) istorică
– din secolul XX – asupra dizabilităţii şi educaţiei speciale din Europa Centrală
şi de Est, respectiv defectologia – de inspiraţie sovietică (fosta denumire a
psihopedagogiei speciale şi în România, până în luna mai 1990) – viziune
dominată puternic de modelul medical. Aşa cum arăta şi un alt studiu UNICEF
(Ainscow, & Haile-Giorgis, 1998) influenţa modelului medical în determinarea
etichetei pe care un copil o va primi, a fost foarte puternică.
Consecinţe ale modelului medical:
 Concentrarea pe vindecare şi recuperare perpetuează acea viziune
(desuetă) a dizabilităţii ca fiind ceva anormal, un defect;
 Copilul este etichetat ca fiind anormal, deficient, bolnav, cu tulburări,
cu disfuncţii etc.;
 Specialiştii se concentrează în evaluare mai ales pe ceea ce este deficitar,
diferit în minus, faţă de norme şi standarde (tipice) de dezvoltare;
 Specialiştii se oferă să repare‚ remedieze, corecteze, recupereze copilul;
 Viitorul copilului este limitat şi se bazează pe capacitatea percepută la un
moment dat, static, nu pe potenţialul integral şi dinamic de dezvoltare şi
nici pe aşteptările unui mediu interactiv, stimulativ;
 Copiii cu dizabilităţi nu sunt acceptaţi pentru cine şi ceea ce sunt, şi nici
pentru ceea ce pot deveni.
Remanenţa viziunii medicale asupra dizabilităţii poate fi remarcată şi în limbajul
cotidian din actualitate. Iată câteva expresii semnificative în acest sens:
- Despre un copil cu dizabilitate (handicap): „Este bolnav, săracul”; „A,
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dar el nu este sănătos”;
- Despre un alt copil (comparativ cu un copil cu dizabilităţi): „El este
sănătos”; „Al meu nu suferă de nimic”;
- Despre starea (situaţia) de dizabilitate (handicap): „El/ea suferă de
sindromul Down” (Vrăsmaş, 2015).
Având ca fundament această viziune medicală, politicile educaţionale nu au
luat în seamă sistemul de învăţământ obişnuit (de masă) care nu a fost
responsabilizat. Şcolile de masă au exclus în mod tradiţional (în toată lumea
până în anii ’70 ai secolului trecut) pe acei copii percepuţi ca diferiţi. Au
fost create structuri şcolare separate, marginale (unităţi şcolare speciale),
pentru cei care nu atingeau standardele de performanţe şcolare aşteptate. A
apărut şi s-a dezvoltat puternic, mai ales în primele şapte decenii ale secolului
XX, un sistem educaţional paralel, de şcoli şi alte instituţii speciale, care nu
avea vreo legătură prea semnificativă cu restul învăţământului. În România,
de exemplu, unele asemenea instituţii speciale nu făceau parte din reţeaua
şcolară a învăţământului, până în anul 1990.
În concluzie, deşi modelul medical a reprezentat un pas înainte faţă de viziunea
anterioară din istoria omenirii, viziunea s-a dovedit treptat – mai ales în ultimele
decenii ale secolului XX – a fi una îngustă, incompletă, insuficient corelată
cu evoluţia treptată a ştiinţelor socioumane, a drepturilor umane – îndeosebi
după adoptarea de către ONU a Declaraţiei universale a drepturilor
omului (1948) şi a unor evoluţii ulterioare, de după 1970.

2.3.

Modelul social şi biopsihosocial

Modelul social a fost lansat în anii ’70 ai secolului XX, odată cu emergenţa,
pe agenda comunităţii internaţionale, a problematicii dizabilităţii, a afirmării
drepturilor umane ale acestor persoane. Această nouă viziune afirmă, în
esenţă, un model bazat pe drepturile omului – drepturi şi şanse egale.
Dizabilitatea reprezintă, după acest model, mai mult o construcţie socială,
iar problemele (dificultăţile) nu sunt atât ale individului, cât ale societăţii, ale
mediilor care nu reuşesc să le primească şi să se adapteze acestor persoane.
Obstacolele sociale se leagă mai ales de atitudinile persoanelor fără
dizabilităţi, faţă de aceste persoane.
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Unii autori numesc acest model şi al minorităţii (Olkin, 1999). Impedimente
majore pentru orice grup minoritar sunt prejudecăţile şi discriminarea, izolarea
socială, tratamentul inegal, dependenţa economică, rata mare de neangajare
în muncă, locuinţe inferioare şi rată înaltă de instituţionalizare (Bicklen, 1988,
citat în Olkin, 1999).
Provocări ale modelului social (Vrăsmaş, 2015):
 Schimbarea perspectivei dominant medicale, care stabileşte graniţa
normalităţii şi exclude persoanele cu dizabilităţi, acceptarea lor ca fiind
fiinţe umane, deci normale;
 Provocare adresată abordării medicale ca defect, ceva ce trebuie
corectat, remediat, recuperat;
 Educarea societăţii pentru a înţelege că dizabilitatea este parte a
experienţei umane normale, deoarece, într-un anume moment al vieţii
sau în anumite situaţii, fiecare poate ajunge într-o situaţie de dizabilitate;
 Provocare adresată acelor definiţii date dizabilităţii, care conduc la
limitarea dezvoltării copilului şi nu recunosc potenţialul şi capacităţile de
evoluţie ori identitatea acestuia (Convenţia ONU din 2007, art. 3, h).
În prezent, pe fondul unei apologii generale a principiilor integrării, normalizării
(vieţii), egalităţii de drepturi şi de şanse, cel al incluziunii, principii promovate
în toată lumea după anul 1970 (după 1990 şi la noi) în majoritatea viziunilor şi
politicilor legate de dizabilitate, deşi modelul medical mai este încă prezent,
el este criticat, chiar şi de către exponenţi ai lumii medicale. Pledoaria
umanistă, guvernamentală şi civică oficială este, în prezent, pentru nevoia
depăşirii acestuia de către modelul social şi/sau de către un model
multidisciplinar şi multisectorial. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a
dezvoltat şi promovat modelul bio-psiho-social (CIF, 2001, 2007). Acesta
încearcă integrarea a două modele relativ opuse – cel medical şi cel social.
Model bio-psiho-social promovat de OMS este utilizat pentru a reda esenţa
integrării diverselor perspective ale funcţionării umane, ca o sinteză asupra
tuturor componentelor sănătăţii: din punct de vedere biologic, psiho-individual
şi social. Atât funcţionarea, cât şi dizabilitatea – ca şi întreaga devenire
umană, de fapt – nu poate fi explicată, în prezent, decât în şi prin interacţiunea
individului uman cu mediul, cu factorii contextuali (mediul fizic şi, mai ales,
cel socio-cultural). Contextul social şi, în particular, cel şcolar, cu multiplele
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sale aspecte (curriculum, relaţie pedagogică, climat psihosocial etc.) este
aşadar extrem de important în identificarea şi soluţionarea dificultăţilor din
relaţia unui copil cu şcoala.

2.4.

Viziunea noncategorială versus cea categorială

În educaţia (specială) a persoanelor cu dizabilităţi, influenţată în bună măsură
şi de paradigma medicală, au fost utilizate tradiţional – cu referire la serviciile
sociale, dar şi la plasarea unor copii ca elevi în şcolile speciale – diverse
categorii şi grade de dizabilitate. Categoriile de dizabilitate (handicap)
stipulate de pildă la noi, în prezent (Legea 448/2006, art. 86), sunt: handicap
fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA,
asociat, boli rare. Potrivit aceleiaşi legi, gradele de handicap sunt: uşor,
mediu, accentuat şi grav.
Viziunea noncategorială în educaţia specială (foarte puţin cunoscută în
ţara noastră) – după unii autori crosscategorială sau multicategorială – a
fost lansată în lume în anii ’70. În esenţă, potrivit acestei viziuni asupra
educaţiei persoanelor cu dizabilităţi, se consideră că împărţirea pe diverse
grupuri (tipuri) de dizabilităţi nu ajută prea mult educaţia şi intervenţia, ea
are şi dezavantajul de a eticheta (stigmatiza) un copil sau o persoană.
În controversa cu viziunea clasică – categorială – deocamdată viziunea
noncategorială pare a fi preferată, mai ales privitor la deciziile legate de
eligibilitatea pentru diverse servicii, de abilitare-reabilitare (Wheldall, 1994).
Viziunea noncategorială consonează mai bine (decât viziunea clasică,
categorială) cu dezideratul incluziunii educaţionale şi are ca implicaţie
importantă accentuare a nevoii de abordare individualizată, personalizată.
D. Mitchell (2015) consideră că una dintre căile de depăşire a barierelor
educaţiei incluzive în lume este îndepărtarea sistemelor de categorisire. Multe
sisteme legislative din lume se distanţează de utilizarea testării psihometrice
şi de categorisire a elevilor prin abilitate/dizabilitate. Exemple de asemenea
ţări sunt Suedia, Scoţia, Danemarca, Norvegia, Anglia – cu excepţia celor
cu dizabilităţi profunde – şi Portugalia (EADSNE, 2012).
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Legislaţie, viziuni şi terminologie în România

În ţara noastră a existat o perioadă – a anilor ’80 din secolul trecut – în care
abordarea, în general, a problematicii deficienţelor (cu termenul promovat
atunci, mai ales pentru copii în nevoie de ocrotire) era invizibilă în legislaţie,
politici publice ori publicaţii. Viziunea de bază era (în perioada 1970-1990),
cea a nivelului (gradului) de recuperabilitate, model dominat clar de
componenta biologică şi medicală.
O lege din anul 1970, (Legea nr. 3 privind ocrotirea unor categorii de minori),
menţinută în vigoare până în anii ’90, era bazată pe viziunea recuperabilităţii.
Se interzicea unor copii cu deficienţe dreptul la educaţie, prin catalogarea
lor ca fiind irecuperabili, singura soluţie fiind la vremea aceea doar căminelespital. Alţi copii cu dizabilităţi aveau (relativ) mai multe şanse de devenire
umană şi socială, prin încadrarea în categoria parţial recuperabili (cu
plasarea în cămine-şcoală). Alţii erau într-o situaţie şi mai favorabilă – prin
categorisirea drept recuperabili care le permitea accesul la grădiniţe şi
şcoli speciale. Anii ’90 au fost martorii adoptării, în România, a primelor legi
cu privire la persoanele handicapate.
Legile postdecembriste (din anul 1992) au lansat ca noţiune de baza persoana
handicapată. Două Hotărâri de Guvern din 1990 introduseseră deja în
legislaţie şi termenul de handicapat. Aceste două formule (handicapat şi
persoană handicapată) au circulat, oficial, în toată perioada anilor ’90, dar
şi alţi termeni: deficienţa şi handicapul.
Pentru şcolile speciale, aşa cum este stipulat la anexa nr. 3 a HG nr. 1161/
1990, denumirea unei unităţi şcolare are, la final, formula pentru deficienţi
(grădiniţe, şcoli etc). Privitor la curriculum, denumirea utilizată în planurile
de învăţământ şi programele şcolare adoptate în anul 1993, prin negociere
între Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi (SSH) şi Ministerul
Învăţământului a fost aceea de copii/elevi cu handicap. În cadrul SSH a
funcţionat, din luna noiembrie 1990, Institutul naţional pentru recuperare
şi educaţie specială a persoanelor handicapate 1 (înfiinţat, iniţial, în
subordinea Ministerului Învăţământului, în luna mai 1990, cu denumirea de
Centrul metodologic pentru recuperarea copiilor şi tinerilor
handicapaţi).
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Legislaţia şi terminologia s-au schimbat în anul 1999 (prin OUG nr. 102),
adoptându-se sintagma persoane cu handicap, în locul celei de persoane
handicapate. Expresia persoane cu handicap va fi utilizată în aproape
toată legislaţia ulterioară, inclusiv în Constituţia din anul 2003 (în care art. 50
este intitulat Protecţia persoanelor cu handicap). Deşi poate părea minoră,
modificarea din persoane handicapate în persoane cu handicap este
una importantă, o nouă viziune de valorizare umană mai adecvată, de mai
bună protejare a demnităţii. După anul 2000 a apărut, în legislaţia de la noi –
cumva ca o noţiune alternativă la handicap – şi termenul de dizabilitate. În
anul 2010, Parlamentul României a ratificat Convenţia ONU din 2006
(2007) privind persoanele cu dizabilităţi – deci a fost preluată într-o lege
(nr. 221/2010) noua denumire – dizabilitatea. În anul 2011 dizabilitatea a
intrat ca înlocuitor al handicapului în Legea asistenţei sociale (Legea nr.
292 din 2011). Din anul 2014 denumirea direcţiei de specialitate din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice –
Direcţia protecţia persoanelor cu dizabilităţi (potrivit HG nr. 344 din 30
aprilie 2014). În anul 2016 a fost adoptată o importantă Strategie naţională
pentru persoane cu dizabilităţi, asupra căreia vom reveni. În luna
decembrie 2016 s-a ajuns la o denumire relativ comună (intersectorială)
agreată de trei ministere şi care încearcă să delimiteze cumva relaţiile dintre
dizabilitate şi CES – dizabilitate şi/sau cerinţe educaţionale speciale
(ORDIN 1985/1305/5085 din 2016) asupra căreia nu putem insista aici, dar
sintagma consonează cu concluziile unui studiu UNICEF-ISE-RENINCO
(Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare, 2015-2016).
În concluzie, în legislaţie, ca şi în literatura de specialitate, perioada ultimelor
trei decenii a fost una foarte dinamică, cu referire la viziunile, legislaţia şi
terminologia acestui domeniu. Concepţiile şi terminologia s-au succedat sau
coexistă, în legislaţie, politici publice sectoriale etc. În prezent, circulă, mai
ales, termenii de handicap şi dizabilitate (cu semnificaţie echivalentă), cu
o tendinţă vizibilă de înlocuire a handicapului cu dizabilitatea. Sunt sesizabile,
de asemenea, unele diferenţe între noţiunile utilizate în sfera educaţională,
socială şi de protecţie a copilului, de sănătate etc. Experienţa directă a
autorului, de circa 25 de ani, în grupuri de lucru interministeriale şi
multidisciplinare, în diverse ipostaze (guvernamentală, neguvernamentală,
academică) poate constitui o mărturie. Nu intră în economia acestui articol
analiza noţiunii de cerinţe educaţionale speciale, reflectată în legislaţie şi
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practici, făcută în alte ocazii (E. Vrăsmaş, Manea, & T. Vrăsmaş, 2014;
Vrăsmaş, 2015). Aderăm la formula terminologică recentă de copii cu
dizabilităţi şi/sau CES, care corespunde şi realităţii investigate prin cercetări
recente în şcoli de masă (UNICEF, ISE, RENINCO, 2015-2016). Utilizăm
în continuare, însă, termenul de dizabilitate.

3. Curriculumul şcolar
3.1.

Perspectiva internaţională. Surse teoretice

Fundamentarea problematicii curriculare pentru elevii cu dizabilităţi s-a bazat,
în anii ’70 (când comunitatea internaţională a devenit mult mai sensibilă la
acest subiect), pe un model al dezvoltării, apărut în SUA, după adoptarea
unei legi importante (PL94-142 din anul 1975), care statua dreptul tuturor
copiilor cu dizabilităţi de a beneficia de o educaţie publică gratuită şi adecvată
(Mitchell et al., 2010; Mitchell, 2015). În esenţă, acest model sugera conţinuturi
curriculare adecvate nivelului de dezvoltare a unor copii/elevi.
La finele anilor ’80, în construcţia curriculară a devenit dominant modelul
funcţional, care presupunea focalizarea pe abilităţile adecvate unei anumite
vârste, pentru a putea funcţiona în viaţa comunităţii. De aici a apărut şi
ideea Planului Educaţional Individual – obligatoriu în SUA, pentru elevii cu
dizabilităţi (ca şi în numeroase ţări europene).
Al treilea model (după autorii mai sus citaţi) cel actual – denumit aditiv –
reflectă includerea elevilor cu dizabilităţi în clasele (şi curriculumul) şcolii
generale – cu accent pe proiectarea centrată pe persoana care învaţă. Modelul
se referă, deci, la modalităţile prin care elevii cu dizabilităţi pot accesa şi
participa la curriculumul educaţiei generale.
Viziunea de actualitate privind natura curriculumului pentru elevi cu dizabilităţi
este, aşadar, una bazată pe drepturile umane, a egalităţii de acces, dar şi a
echităţii, în sensul egalizării şanselor de participare la curriculumul general,
prin variate maniere de accesibilizare şi flexibilizare curriculară:
diferenţiere (UNESCO, 2004), adaptare, modificare, adiţionare (de discipline
compensatorii) etc. În prezent, există un acord larg şi adeziune în lume,
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privitor la principiul utilizării, la copiii şi tinerii cu dizabilităţi, a contextelor
educaţionale generale (incluzive) şi a conţinuturilor curriculare
corespunzătoare acestora (UNESCO, 2009, Jackson et al., 2010).
Accesul la curriculumul general şi accentuarea abordării individualizate
(personalizate) sunt, de asemenea, tot mai evidente în documente
internaţionale de dată relativ recentă.
UNICEF aprecia, în studiul din 2012, că pentru elevii cu dizabilităţi se
recomandă un „curriculum comun, cel accesibil tuturor elevilor”, bazat pe o
„instruire diferenţiată şi/sau individualizată, mai degrabă decât un curriculum
alternativ, pentru cei cu rezultate mai scăzute” (p. 13). Consiliul ONU pentru
drepturile omului (OHCHR) stipula, într-un studiu tematic din 2013, că „atenţia
individualizată este o caracteristică centrală a educaţiei incluzive” (E 46).
Elementul de bază al unui plan educaţional individualizat este implicarea
profesioniştilor, părinţilor şi elevilor (E 47).
Un document important din luna septembrie 2016 a fost adoptat de Comitetul
ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi este dedicat comentării
pe larg a aplicării art. 24 – referitor la educaţie – din Convenţia ONU 2007
a persoanelor cu dizabilităţi. Urmează unele extrase şi comentarii relevante:
 Articolul 24: Dreptul la educaţie incluzivă
„Focalizarea este pe capacităţile şi aspiraţiile celui care învaţă, mai
degrabă decât pe conţinut, atunci când se planifică activităţi de predare”
(p. 5);
„Sistemul educaţional trebuie să furnizeze un răspuns educaţional
personalizat, mai degrabă decât să aştepte ca elevul să se conformeze
sistemului” (p. 5);
 Comentariu la paragraful 2 (a) - al articolului 24 din Convenţia ONU
2007, care urmează „2 a) persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse
din sistemul educaţional pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu
dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit şi
obligatoriu sau din învăţământul secundar, din cauza dizabilităţii”;
 Comentariu: „Paragraful 2 (a) interzice excluderea persoanelor cu
dizabilităţi din sistemul educaţional general, inclusiv orice legislaţie sau
acte normative care limitează incluziunea lor, pe baza deficienţei sau a
gradului acesteia” (p. 7);
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 Comentariu la paragraful 2 (e) – în continuare: „2 e) se iau măsuri
eficiente de sprijin individualizat în amenajarea mediului care să maximizeze
progresul şcolar şi socializarea, în conformitate cu obiectivul de integrare
deplină”;
 Comentariu: „Paragraful 2 (e) solicită furnizarea directă a unui sprijin
continuu personalizat. Comitetul accentuează necesitatea asigurării
planurilor educaţionale individualizate, care pot identifica adaptările
rezonabile şi măsurile specifice de sprijin necesare pentru un anumit elev,
inclusiv furnizarea unor mijloace asistive compensatorii, a unor materiale
specifice de învăţare, în formate alternative/accesibile, moduri şi mijloace
de comunicare, auxiliare de comunicare şi tehnologie asistivă şi de
informare” (p. 11).
În toamna anului 2017 a fost lansat un raport al Parlamentului European,
care menţionează că dezvoltarea educaţiei incluzive în Europa este
înrădăcinată în dezvoltarea unei învăţări personalizate şi a unei predări
flexibile (p. 37).

3.2.
Legislaţia privind curriculumul formal pentru elevi cu dizabilităţi
din spaţiul euroatlantic
În investigaţia noastră (Vrăsmaş, 2017) au fost selectate ţările despre care a
fost disponibilă informaţie de tip Elearning, pe această temă (în limba engleză,
franceză, română). O sursă de bază în documentare a constituit-o site-ul
organizaţiei European Agency for Special Needs and Inclusive Education
– EASNIE (Agenţia Europeană pentru Cerinţe Speciale şi Educaţie Incluzivă),
care conţine numeroase publicaţii anuale şi câte o pagină dedicată fiecărui
membru (fără România) (https://www.european-agency.org). Ţările investigate
au fost: Anglia, Austria, Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Islanda,
Italia, Letonia, Moldova, Norvegia, Polonia, Portugalia, Scoţia, Serbia, Slovacia,
SUA, Suedia, Ţara Galilor, Ungaria. Deşi studiul nostru comparativ a cuprins
doar 21 de ţări a rezultat cu destulă claritate, care sunt tendinţele din politicile
şcolare, legate de curriculumul pentru elevi cu dizabilităţi.
Formula de proiectare curriculară cea mai utilizată, în majoritatea acestor
ţări este Planul (Programul) Educaţional Individual (PEI). Mitchell et
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al. (2010) au identificat – la data studiului lor (foarte citat în plan internaţional)
– 199 de referinţe la acesta, dintre care 124 în SUA (prima ţară care a
introdus PEI, în 1975) şi 75 din afara SUA – mai ales din Europa. Un studiu
din 2016 (Alkahtani et al.) analizează politicile educaţionale privitoare la PEI
din 6 ţări ale lumii: Australia (Queen Island), Canada (British Columbia),
Noua Zeelandă, Marea Britanie, SUA şi Arabia Saudită.
Din cele 21 de ţări investigate de noi, în 17 se prevede prin legislaţie Planul
Educaţional Individual, desigur cu nuanţări în anumite ţări: Plan
personalizat în Franţa şi Canada, Program individual educaţional şi
terapeutic în Polonia, Plan coordonat de sprijin în Scoţia, Plan de acţiune
în Suedia, Plan individual de dezvoltare în Ţara Galilor.
Raportarea PEI (sau a altor forme de proiectare individualizată) se face, de
regulă, la curriculumul naţional, accesibil tuturor elevilor de o anumită vârstă.
PEI este proiectat pentru fiecare copil/elev cu dizabilităţi, pentru a-i permite
un acces şi progres şcolar cât mai bun.
Tranziţia spre modelul noncategorial şi debutul proiectării curriculare
individualizate este vizibilă şi în unele dintre fostele ţări socialiste, din blocul
sovietic (mai ales în Letonia, Polonia şi Slovacia) – precum şi în ţări în curs
de aderare la Uniunea Europeană (Moldova şi Serbia) – toate acestea fiind
anterior inspirate, până în anii ’90, ca şi România, de paradigma
defectologiei (Vrăsmaş, 2017). Ideea de sprijin (suport) pentru învăţare, în
general în şcoli, este prezentă în mod consistent în legislaţia ţărilor investigate.

3.3.
Situaţia din România privind curriculumul de învăţământ special şi
alte forme de proiectare a serviciilor şi intervenţiei pentru copii cu
dizabilităţi
Până la reforma curriculară din 1998, în învăţământul special2 din ţara noastră
se utilizau planuri de învăţământ (şi programe şcolare) proiectate pe tipuri şi
grade de dizabilitate (handicap), ca şi pe niveluri de învăţământ – preşcolar,
primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal. Aceste planuri ca şi programele
şcolare adiacente au fost elaborate în perioada 1992-1993, în cadrul sectorului
de curriculum al Institutului Naţional pentru Recuperare şi Educaţie
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Specială a Persoanelor Handicapate. Focalizarea planurilor de învăţământ
la acea dată pe tipul şi gradul de handicap era legată de tradiţia
defectologică, impusă ulterior şi de Legea Învăţământului (1995, art. 44), ca
şi de viziunea legislaţiei specifice privind aceste persoane, adoptată în anul
1992. După anul 2002, apar – impulsionate de UNICEF şi autorităţile de
protecţia copilului – noi forme de proiectare a serviciilor şi intervenţiei pentru
copii cu dizabilităţi (handicap): Planul de Servicii Personalizat (PSP) şi
Planul de Intervenţie Personalizat (PIP).
Planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru învăţământul special,
aprobate de MEN în anul 2005, sunt construite tot pe baza gradului de
dizabilitate – textual al deficienţei – pe două categorii: a) deficienţe
moderate şi uşoare şi b) deficiente grave, severe, profunde sau asociate.
Pentru clasa pregătitoare de învăţământ special a fost aprobat (în 2012) un
nou plan de învăţământ – elaborat tot în maniera categorială, pe cele 2 grade
mai sus menţionate, cu deosebirea că apare dizabilitatea în locul deficienţei,
iar la punctul b) lipseşte gradul grav.
Referinţa relevantă din Legea Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011, secţiunea 13,
„Învăţământul special şi special integrat”, art. 48-52) pentru problematica
de curriculum este: „Învăţământul special dispune de planuri de învăţământ,
de programe şcolare, de programe de asistenţă psihopedagogică, de manuale
şi de metodologii didactice alternative, adaptate tipului şi gradului de
dizabilitate” (art. 53). În 2016 au apărut 2 forme (aparent) noi de proiectare
a intervenţiei pentru copii cu dizabilităţi, cu denumirea de plan de abilitarereabilitare a copilului cu dizabilităţi şi planul de servicii individualizat.
Comentarii: Dacă în anul 1995, la adoptarea Legii Învăţământului situaţia în
Europa şi în lume cu privire la problematica curriculară la elevi cu dizabilităţi
– şi cu atât mai mult în România – era în schimbare şi tranziţie, spre modelul
actual al dreptului şi şanselor egale la curriculumul general, în anul 2011
situaţia şi tendinţele internaţionale erau deja conturate. Cu toate acestea,
prevederea din art. 53 a LEN din 2011 este cvasi-identică cu cea din 1995
(singura modificare fiind dizabilitatea în locul handicapului). Menţinerea
focalizării categoriale, pe tip şi grad de handicap (dizabilitate) este cumva
justificată de natura legislaţiei generale a dizabilităţii (handicapului) din
România după anul 1990, respectiv acordarea serviciilor şi prestaţiilor sociale
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conform Legii nr. 448/2006, care stipulează la art. 85 că drepturile
(compensatorii spunem noi) ale acestor persoane se acordă „pe baza
încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap”.
Din perspectiva psihopedagogică, însă, menţinerea focalizării
curriculumului educaţiei şcolare pe tipul şi gradul de dizabilitate (handicap)
în LEN 2011 este mai greu de justificat, date fiind evoluţiile menţionate
deja, precum şi corelarea cu situaţia actuală din spaţiul euroatlantic. În prezent,
modelul care favorizează exercitarea drepturilor umane a persoanelor cu
dizabilităţi este modelul social, sau cel biopsihosocial, aşa cum recomandă
numeroase organizaţii internaţionale, inclusiv clasificările de actualitate ale
OMS (2001, 2007), viziune care ţine seama nu doar de individ ci şi de context.
Există semne de încurajare şi pentru schimbarea necesară la noi, ca de pildă
Strategia naţională în derulare în România O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilităţi, 2016-2020, care face următoarea menţiune cu
privire la curriculum, în consonanţă cu dezvoltările din lume: „Abordarea
curriculumului pentru elevii cu dizabilităţi din învăţământul special nu valorifică
viziunea non-categorială, propusă de educaţia incluzivă” (p. 28).

4. Concluzii şi recomandări
Politicile educaţionale sunt strâns legate de viziunea şi terminologia adoptate
în legislaţie şi determină, în mare măsură, managementul şi practicile efective
dintr-un anumit sector de învăţământ, inclusiv legat de curriculum. Perioada
celor peste 28 de ani consecutivi anului 1989 a fost, la noi, martora a
numeroase apariţii de acte normative, atât în ce priveşte problematica
generală a persoanelor cu dizabilităţi, cât şi referitor la educaţia acestora.
Au fost multe momente de avânt şi racordare la viziunile internaţionale (şi
ele în schimbare), dar şi unele de stagnare şi inerţie.
Natura unui curriculum pentru elevi cu dizabilităţi este determinată azi, în
lume (ar trebui să fie şi la noi), de drepturile umane, de egalitatea de acces
şi de echitate, în egalizarea şanselor de participare la curriculumul general,
prin accesibilizare şi flexibilizare curriculară.
Designul individualizat al conţinutului educaţiei şcolare este – aşa cum am
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văzut din analiza internaţională – modalitatea de organizare curriculară
recomandată de numeroase documente internaţionale şi practicată deja masiv
în spaţiul euroatlantic, introdusă recent chiar şi de unele ţări vecine (Moldova,
Serbia). Din cele prezentate rezultă cu claritate că tendinţa majoră din politicile
şcolare legate de curriculumul pentru elevi cu dizabilităţi este elaborarea şi
utilizarea unui Plan (Program) Educaţional Individual (PEI).
În ţara noastră este sesizabilă remanenţa modelului medical şi a paradigmei
defectologice. La noi, legislaţia în vigoare menţine încă viziunea tradiţională,
categorială asupra dizabilităţii (tipul şi gradul deficienţei ori dizabilităţii), inclusiv
din punct de vedere al curriculumului şcolar. Această stare constituie – dacă
se acceptă cu adevărat dezideratul şi viziunea educaţiei incluzive – o serioasă
barieră în calea dezvoltării unui învăţământ incluziv şi pentru acest grup de
elevi. O mică exemplificare comparativă, în acest sens: ţările din Europa
care au adoptat explicit viziunea noncategorială asupra dizabilităţii (şi educaţiei
speciale) se numără şi printre cele mai avansate în promovarea efectivă a
educaţiei incluzive (Suedia, Danemarca, Norvegia, Scoţia, Portugalia).
Revizuirea modalităţii de bază a proiectării curriculum-lui pentru elevi cu
dizabilităţi – de la maniera categorială la cea individualizată (personalizată)
necesită, desigur, o altă bază legislativă, atât din punct de vedere educaţional,
cât şi în plan mai larg social şi este un proces pe termen lung. Se impune şi
constatarea că, în ultimii ani, opţiunea pentru educaţia incluzivă a copiilor cu
dizabilităţi este mai puţin evidentă la noi în politicile educaţionale (E. Vrăsmaş,
T. Vrăsmaş, 2014, 2016).
Au apărut şi reacţii critice externe privind dorinţa României de a consolida
anumite forme de segregare (şcoli speciale), prin utilizarea unei terminologii
mai acceptabile – centre şcolare de educaţie incluzivă (Consiliul Europei,
2017, p. 7).
Recomandări (pe termen scurt şi mediu, în limitele actualei legislaţii):
 O evaluare extinsă şi complexă, sub aspect legislativ si de implementare
practică a sistemului educaţional în vigoare pentru copiii cu dizabilităţi
(şi/sau CES) din ţara noastră, în contextul tendinţei generale spre incluziune
educaţională;
 Instituţionalizarea unor grupuri de lucru complexe, dedicate educaţiei
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(cerinţelor) speciale, intersectoriale (cu diverse ministere), multidisciplinare,
cu participarea ONG-urilor reprezentative şi a unor instituţii academice
relevante;
 Evaluarea aprofundată a situaţiei naturii curriculumului oferit de şcoli, a
structurii şi eficienţei proiectelor educaţionale individualizate (ca şi a celor
complementare) pentru copii/elevi cu dizabilităţi, în spaţiul euroatlantic;
 O cercetare evaluativă axată pe utilitatea şi eficienţa actualelor planuri
de învăţământ şi programe şcolare (categoriale), precum şi a altor forme
de proiectare a sprijinului (de ex. PIP) pentru elevi cu dizabilităţi, care
învaţă în şcoli de masă sau în şcoli speciale din România;
 Implementarea unor proiecte-pilot, timp de un an de zile, în câteva şcoli
din ţară, a unui PEI (plan educaţional individual), pentru copii cu dizabilităţi
(handicap), atât în şcoli de masă cât şi în şcoli speciale.

Note
1. Acest institut a fost desfiinţat în anul 2010.
2. De remarcat faptul că, deşi Legea nr.1/2011 este a Educaţiei Naţionale, la
secţiunea 13 denumirea este de învăţământ special şi nu de educaţie specială.
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Rezumat
Aprobarea Strategiei de la Lisabona (2000) şi a Cadrului european al
competenţelor cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (2006) au început
procesul de implementare a abordării centrate pe competenţe în educaţia statelor
membre a Uniunii Europene. În ultimul deceniu, acest tip de demers a influenţat
puternic politicile educaţionale, curriculumul, programele de educaţie şi modelele
de evaluare. Abordarea centrată pe competenţe serveşte drept mijloc de
europenizare în vederea armonizării sistemelor educaţionale pentru a îmbunătăţi
calitatea lor şi astfel, pentru a transforma economia UE în sensul creşterii
competitivităţii sale. Educaţia ucraineană este în mare măsură influenţată de
tendinţele şi politicile pro-europene, care conduc spre europenizare. Abordarea
centrată pe competenţe este unul dintre instrumentele acestui proces la nivelul
învăţământului şcolar. Ucraina a parcurs un drum lung de la discuţii şi definirea
conceptului de competenţă la selectarea şi aprobarea la nivel naţional. În acelaşi
timp, acest proces este însoţit de o serie de provocări, care fac experienţele
europene importante pentru educaţia din Ucraina în condiţiile integrării sale în
spaţiul educaţional european.
Cuvinte-cheie: competenţe cheie, educaţia bazată pe competenţe, educaţia
ucraineană, europenizare, învăţământul secundar, spaţiul educaţional european.

1. Introduction
In 2000 the European Union (EU) adopted the development plan known as
the Lisbon Strategy/Lisbon Agenda (2000). The goal was to make the EU
the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world
capable of sustainable economic growth, better jobs and greater social
cohesion by 2010. In the Chapter entitled “Education and Training for Living
and Working in the Knowledge Society” it was proclaimed that “a European
framework should define the new basic skills to be provided through lifelong
learning as a key measure in Europe’s response to globalization and the shift
to knowledge-based economies, and emphasized that people are Europe’s
main asset” (Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 Presidency
Conclusions, 2000). In 2006 the European Parliament and Council adopted
“The European Reference Framework on Key Competences for Lifelong
Learning”, and recommended Member States to ensure that initial education
and training offers all young people the means to master the key competences
necessary for adult life (Recommendation of the European Parliament and
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of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning
- 2006/962/EC).
The publication of the document officially launched the process of a
competence approach implementation for education by the Member States.
As indicated in the European Commission, EACEA, and the Eurydice Report
“Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and
Opportunities for Policy” (2012), the majority of EU countries developed
national strategies or put in place centrally coordinated initiatives to support
the implementation of the competence approach. Ten years after the adoption
of the European Reference Framework the EU took the decision to adjust
the document to the new economic, social, and technological realities. The
mail goal is to intensify the further implementation of the competence-based
approach in education by the Member States, as stated in the Consultation
Strategy “Review of the 2006 Framework of Key Competences for Lifelong
Learning” (2017, p. 8).
Education in Ukraine is under great influence of pan-European tendencies
and policies promoting its integration into the European educational space.
The competence approach is one of the tools of this process at the level of
school education.
The aim of the article is to study the implementation of a competence-based
school education in EU and its impact on Ukraine under the Europeanization
process. The latter is accelerating after the signing the Association Agreement
which took place between the European Union and Ukraine in 2014. The
Agreement had finally confirmed the European vector of the Ukrainian
education development and intensified its harmonisation with the European
standards.

2. Conceptual framework
The hypothesis of the study is based on the concept of Europeanization and
Europeanization of education in particular. An issue of education’s
Europeanization is studied in depth in the works of many European scholars.
In particular, in the book “Europeanizing Education: Governing a New Policy
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Space” (2012), Martin Lawn and Sotiria Grek have characterized its essence
from the standpoint of multidimensionality, which encompasses the
development of:
 a new space of activities, thinking, politics by means of networks,
associations, structures within the EU borders, strengthening the role of
national actors in the design of this space through the interpenetration of
political ideas, knowledge, data and practices;
 a common policy or educational space as a result of general regulation
by the EU through the open method of coordination (Lawn, & Grek,
2012, pp. 8-9).
In their opinion, the Europeanization tools comprise setting common goals
(strategic documents) for achievement, as well as the introduction of tools
for measuring progress in this process (benchmarks, indicators, standards)
in order to harmonize educational systems. Education and Training 2020
Program is named the strategic framework for Europeanisation of educational
policies in the EU member states.
The European Reference Framework of Key Competences for Lifelong
Learning (2006) plays an important role for Europeanization at the secondary
education level.
For our study, the scholars’ findings on the Europeanisation impact beyond
EU borders is important. S. Greck and M. Lawn write about Europeanization
outside the EU in the context of the activities of international organizations.
Marko La Rosa, specifying this impact, structures it into two groups:
 direct (in the format of policies), which comprises the implementation of
programs, standards, tools (to measure their level of mastery), similar to
those implemented in the EU;
 indirect (agents): the influence of institutions, students, teachers, nongovernmental structures and best practices from the EU outside its
borders; mobility and exchanges (La Rosa, 2017, p. 45).
Taking into consideration all the aforementioned information, we can argue
that EU competence education model has a strong impact on education in
Ukraine in the Europeanization context.
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Theoretical methods have been used for this study. Analysis, synthesis,
generalization, explanation made it possible to present the competence-based
approach in the EU and in Ukraine. The method of comparison has given an
opportunity to find the common in this process as well as to underline the
specific. It should be noted that the comparison in the research has some
limitations because two non-alignable objects are compared, i.e. the EU as
a supranational entity, consisting of twenty-eight Member States and Ukraine
as a single state. Therefore, the comparative analysis has been carried out
at the level of education policy in order to present the strategic dimension of
the competence-based education. The legislation and education strategic
documents of the EU and of Ukraine as well as theoretical works of the
European and Ukrainian scholars have been studied in the process of this
research.

3. Competence-based approach in the EU education
It is recognised that the concept of “competence” has Greek and Latin
roots. Wolfgang Brezinka traces his origin to the Greek aρετή, meaning in
ancient Greek “superiority”, “virtue”, “skill”. Emphasizing the importance
of “superiority” which is predominant at the initial stage, the scholar notes
that in this sense the root of the word became the basis of a new “aristos”
(“aristocratic”). Gradually, aρετή began to be used as meaning a relatively
constant quality of a person valued by society (Smith, 2005).
Martin Mulder, Tanja Weigel and Kate Collins compare the concept of
“competence” with the Greek ικανότης, which in Plato’s writings (in Lysis,
380 BC) used in the sense of the quality of personality to achieve something.
Later, it appears in Latin in the form of “competens” interpreted as “ability”.
In the 16th century the concept was already used in English, French and
Dutch (Mulder, Weigel, & Collins, 2006).
According to Paul Hager, the evolution of the “competence” concept can
be divided into the following conceptual stages:
 1960s - 1970s: behavioural interpretation of the concept where
competence is understood as a demonstration of activity;
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 1970s - 1990s: competencies are interpreted as general skills determining
the nature of future activities or the implementation of certain actions;
 since the 1990s: competence has begun to be regarded as requiring both
an element of performance as well as the possession of certain intellectual,
moral and social qualities by an individual (Hager, 1998, p. 413).
The idea of the competence-based education is associated with Noam
Chomsky and his theory of language introduced in the 1960s in the USA.
The scientist has concluded that “performance” is the basic characteristic
when constructing and verifying various competency theories (Zimnyaya,
2004, p.14).
However, the influence of behaviourism had a negative effect on the
development of the idea of competence-based education in the United States
(Biemans, Nieuwenhuis, Poell, Mulder, & Wesselink, 2017, p. 2).
In Europe, starting with the 1970s, another model was introduced. It is
grounded on a constructivist theory, according to which individuals construct
their reality based on the environment which interacts with them. Contrary
to the behavioural concept of “stimulus – reaction”, constructivism considers
learning as a process of reorganizing existing information by an individual
for integration and building new cognitive structures. The purpose of education
in this context is to create conditions for the pupils’ interpretation of
environment in the process of his/her interaction with the latter in order to
construct his/her own model of knowledge. Competences are viewed as
tools for achieving this.
The lengthy discussions have made it possible to distinguish the following
four basic characteristics of a competence:
 context is necessary for the demonstration of a competence;
 competence is always a result; it is a characteristic of what an individual
can do, rather than the description of the process during which the
individual acquires this competence;
 clearly defined standards are required to measure the individual’s ability
to do something;
 competence is a measure of what an individual can do at a given time
(Smith, 2005).
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The definition of the essential characteristics of competencies made it possible
to move to their classification. A significant contribution has been made in
this matter by the leading international organizations: Council of Europe,
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), EU,
etc.
For instance, in 1996 in the report “Key competencies in Europe” delivered
by Walo Hutmacher, the Council of Europe presented a list of key
competencies structured in five groups, including:
 political and social competences (ability to take responsibility, resolve
conflicts peacefully, participate in building a democratic society);
 competences related to life in a multicultural society (the ability to
recognize and accept differences, to respect others, to coexist with
representatives of other cultures, languages and religions);
 competences in the area of oral and written communication, including
knowledge of more than one language;
 competences related to the development of the information society (use
of technologies, understanding possibilities and ways of their application,
ability to critically perceive the information disseminated by media, ability
to learn (Key competencies in Europe, p.11).
Within the “Definition and Selection of Competencies – DESECO” Project,
initiated in 1997 by the Organization for Economic Cooperation and
Development, the following categorical scheme comprising three categories
was developed:
 “To use tools interactively” includes the competences: to use the language,
symbols and texts in interaction; use knowledge and information in
interaction, use technology in interaction;
 “To interact in heterogeneous groups” is to build relationships with others;
work in a team, to resolve conflicts;
 “To act autonomously” – to act in a large dimension (taking into account
the norms of society, understanding the consequences); develop and
implement life plans and personal projects; protect rights, interests and
needs (Definition and Selection of Competencies, 2003).
In 2006, the EU approved a European Reference Framework of Key
Competences for Lifelong Learning comprising eight key competences, i.e.
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communication in the mother tongue; communication in foreign languages;
mathematical competence and basic competences in science and technology;
digital competence; learning to learn; social and civic competences; sense
of initiative and entrepreneurship; cultural awareness and expression
(European Reference Framework of Key Competences for Lifelong
Learning, 2006, p. 3).
This resulted in the reforms in the EU member states to bring education
more closely in line with the “key competence” approach. As indicated in
the European Commission and EURYIDICE report “Developing Key
Competences and School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy”
(2012) the EU countries recognize the importance of foundation skills for
employment, social inclusion and further learning. Consequently, they actively
implement the competence-based education in the aspects of national
strategies adoption, shifting curricula to the learning outcomes approach,
finding relevant models to assess the students’ key competences.
In 2017 international organizations indicated progress in implementing
competence-based education in Romania. OECD reports that the curriculum
framework for primary and secondary education published in December
2015 sets competency-based learning as a key principle and defines eight
main categories of competencies in line with the key competencies for lifelong
learning set out in the EU 2006 Reference Framework. This work is led by
the IES, who has developed the overall framework for the new curriculum
and are coordinating the development of the new curriculum for each grade
and domain (Kitchen et al., 2017, p. 49). The European Commission underlines
that following the implementation of a competence-based curriculum for
primary education, Romania has started phasing in a new curriculum for
lower secondary education (with 5th grade in the current school year). A
modernization of the curriculum for upper secondary education is planned
as well, to train teachers to teach the modernized curriculum (Education and
Training Monitor 2017: Romania, 2017, p. 7).
A great number of initiatives in many EU countries aiming at supporting the
use of the Reference Framework is indicated within the KeyCoNet, a
European policy network. However, in the “Review of the 2006 Framework
of Key Competences for Lifelong Learning” (2017) it is stated that a large
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share of the EU population currently lacks a sufficient level of basic and
digital skills to be employable and take part in social life. The EU benchmark
that fewer than 15% of 15-year-olds should be under-skilled in reading,
mathematics and science by 2020 has not yet been reached. Actually, the
latest 2015 PISA data show that the EU as a whole is seriously lagging
behind in all three domains and has taken a step backward. Finally, 40% of
employers report difficulties in finding candidates with the right skills, many
of them stressing a lack of transversal skills among job applicants (p. 8).
The update of the “2006 Reference Framework” is aimed at better supporting
the education and training systems for development of competence-based
education as well as increasing in the number of people equipped with key
competences. Through the “Council Recommendation on Key Competences
for Lifelong Learning” (January 17, 2018), the European Commission
proposed the updated set of key competences necessary for employability,
personal fulfilment, active citizenship and social inclusion – literacy
competence; languages competence; mathematical competence and
competence in science, technology and engineering and; digital competence;
personal, social and learning competence; civic competence; entrepreneurship
competence; cultural awareness and expression competence (Annex to the
Proposal, p. 2).
Therefore, the introduction of the competence-based education in the EU is
characterized by:
 consistency – it has been in place for more than 10 years, covering all
levels, i.e. EU level, national levels, levels of educational institutions,
public;
 integrity – a competency-based education strategy is part of the overall
EU knowledge-building strategy and integrated into all key educational
policy-making documents. It is a part of the New Skills Agenda for Europe,
it is linked to ET 2020, the Copenhagen process on vocational education
and training (VET), European Agenda for Adult Learning and the Agenda
for the Modernisation of Europe’s Higher Education Systems. It also
relates to the European Pillar of Social Rights stressing the role of
education in enabling citizens to take full part in the labour market and
society (Review, p. 7);
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 openness – is constantly upgraded to meet the challenges of the economy
and European societies.

4. European dimension of the competence approach in the
Ukrainian education
The European competence approach has a great influence on the Ukrainian
education. In fact, it has caused the shift of the knowledge paradigm
(dominated in the Soviet education) to the pupil-centred and results-oriented
paradigm. Firstly, the discussion of a competence and competence-based
education started within the UNDP in Ukraine projects “Education Innovation
and Renewal for Improved Wellbeing and Poverty Reduction” (2002-2003)
and “Education Policy and Peer Education” (2004). In the books “Reform
Strategy for Education in Ukraine: Educational Policy Recommendations”
(Chapter “Competences as a Key to Educational Content Renewal”) (2003)
and “Competence-based Approach in the Modern Education: World
Experience and the Ukrainian Prospects (Education Policy Library)” (2005)
(published within the framework of these projects), the Ukrainian scholars
Nadiya Bibik, Olena Lokshyna, Oksana Ovcharuk, Ludmyla Paraschenko,
Olena Pometun, Oleksandra Savchenko, Svitlana Trubacheva,
Lidiya Vaschenko and others under the umbrella of the Ministry of Education
and Science of Ukraine launched the process of discussion, definition and
selection of competences for the Ukrainian education and school in particular.
Basically, the “Definition and Selection of Competencies” Project’s list of
competences was used as a basis to construct the national portfolio of key
competences. However, it took time that the conceptual work done by the
Ukrainian scholars became an integral part of the national educational policy
and turned into practice. The 2006 European Reference Framework of Key
Competences for Lifelong Learning played a crucial part for the definition
of the key competences list at the national level and transformation of the
national education on the competence basis – the new generation of the
state standards – State Standard of the Primary General Secondary Education
(2011) and State Standard of the Basic and Full General Secondary Education
(2011) were competence-oriented. Firstly, at the national level an official list
of competences was presented comprising: the civic, cultural, health saving,
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ICT, communication, aesthetic, art, technology, social competences, although
there was still discussion around the definition of the notions of key, metasubject, subject competences. Challenges also comprised a gap between
the declaration of a competence approach at the policy level and unreadiness
of teachers to implement it in practice. Besides, slow transformation of
textbooks into competence base can be named as a problem.
The final stage of harmonization of school education in Ukraine with European
benchmarks in the aspect of competence-oriented education started with
the adoption of the Concept of the Reform of Secondary Education “New
Ukrainian School” (2016) proclaiming that new content of the new school
will be based on competencies necessary for successful self-realization in
the society (New Ukrainian School, p. 7).
The new Law of Ukraine “On Education” (2017) finally confirmed the
European vector of the Ukrainian education development and the competence
approach to the school education. The Law declares that the goal of the
secondary education is a comprehensive development, upbringing and
socialization of a person capable to live in a society and interact with nature,
to have a desire for self-improvement and life-long learning, ready for
conscious life choices and self-realization, responsibility, work activity and
civic activity. The achievement of this goal is ensured through the formation
of key competencies (Law of Ukraine “On Education” 2017). In the Law,
the educational phenomenon of a competence combines knowledge and
skills with other basic for today’s life characteristics of a personality. The
interpretation of a competence in Ukraine is based on the EU vision (table
no. 1).
The State Standard of Primary Education, approved by the Resolution of
the Cabinet of Ministers of Ukraine as of February 21, 2018, No. 87, anchors
competence orientation of the primary school. The aim of primary education
is the comprehensive development of a child, his/her talents, abilities,
competences and transversal skills in accordance with age, individual psychophysiological characteristics and needs, formation of values, development
of autonomy, creativity and curiosity as stated in the Standard (Postanova
Kabinetu Ministriv Ukrainy, 2018).

58

STUDII TEORETICE

Table no. 1. Definition of competences
Definition of competences in the
European Reference Framework of
Key Competences for Lifelong
Learning (2006)
Combination of knowledge, skills and
attitudes appropriate to the context.
Key competences are those, which all
individuals need for personal fulfilment
and development, active citizenship,
social inclusion and employment.

Definition of competence in the Law
of Ukraine “On Education” (2017)

A
dynamic
combination
of
knowledge, skills, skills, ways of
thinking, views, values, other personal
qualities, which determines the ability
of a person to successfully socialize,
carry out professional and / or further
educational activities.

It should be underlined the almost full correlation of the list of key competence
in Ukraine with the 2006 European Reference Framework.
Table no. 2. List of key competences
List of key competences defined in the
European Reference Framework of Key
Competences for Lifelong Learning (2006)
Communication in the mother tongue
Communication in foreign languages
Mathematical competence and basic
competences in science and technology

Digital competence
Learning to learn

Social and civic competences

Cultural awareness and expression
Sense of initiative and entrepreneurship

List of key competences defined in the
Law of Ukraine “On Education”
(2017)
Fluency in the state language
Ability to communicate in mother tongue
(in case it differs from the state language)
and foreign languages
Mathematical competence
Competence in the area of natural
sciences, engineering and technology
Innovation
Ecological competence
Information and communication
competence
Life-long learning
Civil and social competences related to
the ideas of democracy, justice, equality,
human rights, well-being and a healthy
lifestyle, with the awareness of equal
rights and opportunities
Cultural competence
Entrepreneurship and financial literacy
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List of key competences defined in the
Law of Ukraine “On Education”
(2017)
The following skills are proclaimed
common for all competences: reading
with understanding, ability to express
own opinion orally and in writing, critical
and systematic thinking, ability to
logically justify a position, creativity,
initiative, ability to constructively
manage emotions, evaluate risks, make
decisions, solve problems, ability to cooperate with other people.

So, the competence approach is identified as a priority at the legislative and
strategic levels in Ukraine. This is evidenced by the concept “New Ukrainian
School” (2016), the new Law “On Education” (2017), the State Standard of
Primary Education (2018).
At the same time, there is no synchronization between the previously adopted
and currently adopted legislative and strategic documents defining the
educational policy in Ukraine in the aspects of competences. It is referred
to competence definition as well as a list of key competencies that are to be
harmonized.
A long-time gap between reforms in the EU and in Ukraine can be considered
as a big challenge. In fact, in 2016 Ukraine started introducing the 2006
European Reference Framework. Accordingly, today, after the modernization
of the EU Framework in 2018 the question arises about further modernizing
the competence concept.

5. Challenges accompanying competence education
implementation in EU and in Ukraine
The implementation of competence-based education is accompanied by many
challenges. Large-scale discussions refer to a number of issues starting
from the actual interpretation of the concept to the technologies of competence
evaluation.
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In particular, Ronald G. Sultana initiates a discussion on the influence of the
context on the formation of a competence. The question arises, says the
scientist, as to whether the competences are fixed formations and whether
they change under the influence of the context. The answer to this has
serious consequences for the learning process, which, in the case of changing
competencies under the influence of the context, should be adapted to it
(Sultana, 2009, p. 22).
Another issue raised by Ronald G. Sultana is the correlation between
knowledge and skills in the very structure of a competence and is about
finding the optimal balance between these components. The problem here is
the recent emphasis on the performance component of a competence and
levelling the cognitive one.
Discussions are also underway on the relation among the so-called general/
key/meta-competencies and subject/ narrow ones, especially in the sector
of vocational education. It is found that in the case of paying more attention
to the formation of general competencies during the study, the ability of
individuals to work is increased, and with the emphasis on the formation of
narrow professional ones, the quality of performance of professional duties
is increased.
There is still the aspect of “learning” of competences which remains
unanswered. This refers to whether all individuals are able to master the
competences. Franz E. Weinert, in his turn, raises the question of the different
nature of competences, for instance, the ability to learn, and the subject
competence. Hence - problems in the development of the assessment system.
Martin Mulder, Tanja Weigel and Kate Collins (2006), while summarizing
critical comments from different countries, note that criticism in England
still concentrated upon behavioural roots of the competences – in practice,
the implementation of a competence approach is often reduced to assessing
a pupil’s ability to demonstrate acquired skills in practice.
In Germany, the main criticism concerns, first, the weakening of the role of
the knowledge component of a competence. Another problem is the
underdevelopment of technologies to assess the mastering of a person’s
competency.
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There are also assessment challenges in France. In particular, in the
professional training the assessment of competence mastering by individuals
often occurs in the learning environment, which calls into question its validity
for employers. In the Netherlands, as in Germany, the problem is considered
to be the levelling of the significance of educational subjects and
interdisciplinary subjects that play an important role not only in the formation
of a knowledge component of competence, but also in the metacharacteristics of personality - the ability to learn, etc. (Mulder, Weigel, &
Collins, 2006, pp. 18-19).
The scholars of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
in the paper “National Report on the Status and Prospects for the
Development of Education in Ukraine” (2016) underline the slow
implementation of the competence approach in the Ukrainian education.
They state that the competence approach has not been adequately reflected
in curricula and textbooks, the relationship between key and subject
competences needs to be further elaborated, as well as approaches to
assessing the key and subject competences mastered by pupils (Natsional’na
dopovid’ pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukrayini, p. 52).

6. Conclusion
The competence approach in education proclaimed by the European
Community at the beginning of the 21st century as an instrument to prepare
young citizens for life and work in a knowledge society and as a tool for
countries to meet the challenges of globalization, has been widely accepted
in Ukraine. The EU approach has a decisive impact on the formation of a
national competency education concept in Ukraine.
The common features of the competence reform in the EU and in Ukraine
are the introduction of a coherent strategy that is implemented at the highest
level of educational policy, i.e. at the supranational level in the EU and at the
national level in Ukraine.
Ukraine, like EU, proclaims a holistic approach to the introduction of
competencies, i.e. it foresees the introduction of a full range of key
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competences rather than focusing on specific ones.
On the other hand, the competence concept has not yet become an integral
part of the lifelong system in Ukraine. The level of the competence concept
introduction into the secondary, vocational, high, adult education is different
both at the level of strategies and in practice. Also, efficient monitoring of
the achievements and challenges of the competence education introduction
in Ukraine is not present.

References
 Biemans, H., Nieuwenhuis, L., Poell, R., Mulder, M., & Wesselink, R. (2017,
October 30). Competence-based VET in the Netherlands; Background and
pitfalls, Berufs- und Wirtschaftspadagogik. Retrieved from http://www.bwpat.de/
7eu/biemans_etal_nl_bwpat7.shtml.
 Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). Resolution on the adoption of the State
Standard of Primary Education (as of February 21, 2018, # 87) - Постанова
про затвердження Державного стандарту початкової освіти. Kyiv,
Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/87-2018-%D0%BF#n12.
 European Commission. (2017). Education and Training Monitor 2017: Romania
2017. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 European Commission. (2017). Review of the 2006 Framework of Key
Competences for Lifelong Learning. Consultation Strategy. Retrieved from
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/key-competencesconsultation-2017-strategy_en.pdf.
 European Commission. (2018). Annex to the Proposal a Council
Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning as of January 17,
2018, Brussels, COM (2018) 24 final. Retrieved from https://ec.europa.eu/
education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competenceslifelong-learning.pdf.
 European Commission/EACEA/Eurydice. (2012). Developing Key Competences
at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice
Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 EURYDICE. (2002). Key Competencies. A developing concept in general
compulsory education. Brussels: Eurydice.
 Hager, P. (1998). Is there a cogent philosophical argument against competency
standards? In P. Hirst & P. White (Eds.), Philosophy of Education: Major

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2018 (1) • LXVI




















63

Themes in the Analytic: Problems of Educational Content and Practices.
Florence, KY, USA: Routledge.
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendationkey-competences-lifelong-learning.pdf.
Hutmacher, W. (1997). Key competencies in Europe, Report # DECS/SE/Sec(96)-43 of the Symposium (Berne, Switzerland, 27-30 March, 1996). A
Secondary Education for Europe Project, Council for Cultural Co-operation,
Strasbourg, France.
Kitchen, H. et al. (2017). Romania 2017. OECD Reviews of Evaluation and
Assessment in Education: Romania OECD Publishing, Paris. Retrieved
from https://www.unicef.org/romania/OECD_Reviews_en_pt_web.pdf. https://
doi.org/10.1787/9789264274051-en.
Kremen V.H., Luhovyy V.I., Hurzhiy A.M., Savchenko O.Ya. (Eds). (2016).
National Report on the state and prospects of education development in
Ukraine (original title: Національна доповідь про стан і перспективи
розвитку освіти в Україні). Kyiv, Pedahohichna Dumka.
La Rosa, M. (2014). EU: Education policies and third countries. Civilian
power or just foreign policy? Paper retrieved from Lund University Libraries,
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4451074.
Lawn, M., & Grek, S. (2012). Europeanizing Education: governing a new policy
space. Oxford: Symposium Books Ltd.
Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 Presidency Conclusions
(2000). Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm.
Ministry of Education and Science of Ukraine. (2003). Reform Strategy for
Education in Ukraine: Educational Policy Recommendations. Document
elaborated with the support of United Nations Development
Programme, International Renaissance Foundation, Open Society Institute
(Budapest), Kyiv: K.I.S.
Ministry of Education and Science of Ukraine. (2016). New Ukrainian School.
Conceptual Principles of Secondary School Reform. Kyiv.
Mulder, M., Weigel, T., & Collins, K. (2006). The concept of competence concept
in the development of vocational education and training in selected EU member
states. A critical analysis. Journal of Vocational Education and
Training, 59 (1), 65-85.
Ovcharuk, O. (Ed). (2004). Competency-based approach in modern education:
world experience and Ukrainian prospects: Educational policy series. Kiev,
K.I.S.
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December
2006 on key competences for lifelong learning. (2006/962/EC). Official Journal
of the European Union, 30.12.2006, L 394/10-394/18 EN.

64












STUDII TEORETICE

Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32006H0962 &from=EN.
Rychen, D. S., & Hersh Salganik L. (Eds) (2003). Key Competencies for a
Successful Life and a Well-Functioning Society. Germany: Hogrefe &
Huber.
Sahlberg, P. (2012, October 23). Global Educational Reform Movement is here!.
Retrieved from https://pasisahlberg.com/global-educational-reform-movementis-here/.
Smith, M. K. Competence and Competency (1996, 2005). The Encyclopedia of
Informal Education Retrieved from http://infed.org/mobi/what-iscompetenceand-competency/.
Sultana, R. G. (2009). Competence and competence frameworks in career
guidance: complex and contested concepts, The International Journal for
Educational and Vocational Guidance, 9:15-30. Retrieved from https://
www.um.edu.mt_ _dataassets/pdf_file/0015/60414/Competence_IJEVG.pdf.
Zakon, U. (2017, October 23). Pro osvitu. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/2145-19 .
Zimnyaya, I.A. (2004). Klyuchevyye kompetentnosti kak rezul’tativno-tselevaya
osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii. M.: Issledovatel’skiy
tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov.

The online version of this article can be found at:
http://revped.ise.ro/category/2018-en/

Versiunea online a acestui articol poate fi găsită
la:http://revped.ise.ro/category/2018-ro/

This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Această lucrare este licenţiată sub Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License.

To view a copy of this license,
visithttp://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO
Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Pentru a vedea o copie a acestei licenţe, vizitaţi
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sau trimiteţi o scrisoare către Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, SUA.

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2018 (1) • LXVI

65

Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy, 2018 (1), 65 – 75
https://doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/65

INTERPROFESSIONAL COLLABORATION
SKILLS TRAINING FOR SOCIAL AND
EDUCATION FIELDS – A MODULE PROPOSAL

Mirela Alexandru*
Alumni VIA University College,
Holstebro, Denmark
alexandru.mirela.elena@gmail.com

Abstract
The need for interprofessional collaboration may be condensed in Reid Hoffman’s
words “No matter how brilliant your mind or strategy is, if you’re playing a solo
game, you’ll always lose out to a team”. In the current social context, there is a
strong need for the development of interprofessional collaboration skills, given the
increasingly complex problems for which employees need to find solutions. Important
steps have been taken at world level to develop interprofessional skills to meet
demands by setting up interprofessional work organizations and implementing skills
development programs in this direction. Medicines and IT domains are the most
advanced in facilitating interprofessional skills development contexts, while the
educational and social domains are still in their infancy, being more advanced in
some countries. In Romania the interprofessional education is still pioneering, in
order to support the process of its development in our country, in this article we
propose an interprofessional skills training model for educational and social fields
tailored to the training practice at VIA University College, Holstebro, Denmark.
Keywords: higher education, interprofessional collaboration, interprofessional
education, training.
Rezumat
Nevoia de colaborare interprofesională poate fi sintetizată în afirmaţia lui Reid
*

Alumni VIA University College, Holstebro, Denmark.
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Hoffman: „Nu contează cât de inteligent eşti sau cât de bună este strategia ta,
dacă lucrezi singur, vei pierde întotdeauna în faţa unei echipe”. În contextul
social actual există o nevoie pregnantă de dezvoltare a competenţelor de
colaborare interprofesională, date fiind problemele din ce în ce mai complexe cu
care se confruntă angajaţii pentru a răspunde solicitărilor. Domeniile medicale şi
IT sunt cele mai avansate în privina facilitării de contexte de dezvoltare a
competenţelor interprofesionale, pe când domeniul educaţional şi cel social sunt
în faza de început. În România, educaţia interprofesională este în faza de pionierat,
pentru a facilita dezvoltarea acestei practici, propunem în acest articol un model
de dezvoltare a competenţelor de colaborare interprofesională pentru domeniile
educaţional şi social adaptat din practica de formare a Universităţii VIA College,
Holstebro din Danemarca.
Cuvinte-cheie: colaborare interprofesională, educaţie interprofesională, formare,
învăţământ superior.

1. Interprofessional collaboration – theoretical references
Thousands of years ago, nature has “installed” in the brain of Homo sapiens
a “hardware” called neocortex that has incorporated into our “central system”
the elements of grammar and syntax. Thus, a long process of language
development, communication, relationship and cooperation between people
has begun. With this “tool” at hand, people have won a new “weapon” in the
struggle for survival, namely the ability to communicate, to cooperate; since
then, the greatest achievements of mankind have been gained in teams.
Today, when the interaction between people has been developed and we
are being guided not only by the elementary goal of survival, it is important
to maintain those mechanisms of cooperation and collaboration acquired
throughout history in order to facilitate the development of an efficient a
constant developing society.
Given that today we are largely defined in relation to our profession, it is
necessary to use those mechanisms of cooperation and communication in the
professional environment, which leads to efficient and even interprofessional
teams. In recent years, the idea of interprofessional collaboration has been
approached, focusing on the benefits it generates (EMS, 2017).
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World Health Organization (1988) defines interprofessional collaboration as
a collaborative practice that occurs when multiple workers from different
professional backgrounds provide comprehensive services by working with
beneficiaries and communities to deliver the highest quality of services across
settings.
Interprofessional work is gaining momentum around the world through
interprofessional education, as members of various professions “learn, with,
from and about each other to improve collaboration and the quality of care”
(Barr et al., 2005, p. 31). Practice of interprofessional work is transferred
from medical field and was endorsed by the World Health Organization in
1988 arguing that interprofessional collaboration can:
 develop the ability to share knowledge and skills collaboratively;
 enable students to become competent in teamwork;
 decompartmentalize curricula;
 integrate new skills and areas of knowledge;
 ease interprofessional communication;
 generate new roles;
 promote interprofessional research;
 improve understanding and cooperation between educational and research
institutions;
 permit collective consideration of resource allocation according to need;
 ensure consistency in curriculum design (WHO, 1988, p. 16 – 17).
Recent research has shown that interprofessional collaboration benefits both
beneficiaries in terms of innovative solutions for their needs, as well as the
members of interprofessional team, facilitating the overcoming of
communication barriers, promoting a team mentality and empowering its
members (ENS, 2018).
Interprofessional collaboration has been a practice developed especially in
fields as medical, research or technology, to facilitate innovative solutions in
treating diseases or to support technological development (Green & Johnson,
2015). Given the success of these areas in recent years, the transfer to
education or social fields was attempted.
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2. Interprofessional collaboration in the educational and
the social fields
The development of interprofessional collaboration skills is a relatively new
approach in the educational and the social fields and this „is about learning
together to work together, being aware of one’s own learning style and
exploring one’s own understanding and experience of working in groups”
(Drynan, 2013).
In the field of education and social support, for which VIA University College
trains professionals, interprofessional work is carried out especially at the
intersection of education, health and care professional areas. However, in
different contexts, in order to facilitate a valuable educational and social
context for the beneficiaries, this requires collaboration with other professions.
In order to provide quality services adapted to the increasingly complex
needs of individuals and implicitly those of the society, the educational field
can apply a more flexible way of action, in terms of a multi-perspective
approach for facilitating learning and development contexts.
Given the dynamics of the labour market, for which is anticipated a very
important change in terms of skills required over the next 5, 10 years (World
Economic Forum, 2015), and the impact of educational and social services
at both individual and community level, there is an actual need of
interprofessional work at the level of educational and social services. There
is a need to develop interprofessional skills in order to prepare the new
generations to face the complex and ever-changing reality.
In some European countries as well as in Denmark, interprofessional work
is a reality in many contexts, especially in the medical field, but a lot of good
examples could also be found in the social and the educational fields. Denmark
has a long history of interprofessional collaboration in the social and educational
sphere; this has been enshrined in law, mostly in order to prevent the exclusion
of people with social, physical or other disabilities and to improve the
efficiency of services (Nielsen, Hamming 2008).
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Worldwide and European centres have been established to promote and
support interprofessional collaboration, which also facilitates training programs
in this direction, of which we mention CAIPE (Center for the Advancement
of Interprofessional Education), IPEC (Interprofessional Education
Collaborative) and InterEd (International Association for Interprofessional
Education and Collaborative Practice.

3. Interprofessional Education
The genesis of interprofessional education is attributed to an expert group of
Geneva in 1973, since then, many efforts have been made to conceptualize
and implement interprofessional education (WHO, 1988).
It is defined as the context in which students of different specializations
learn together, and from each other, during their initial training programs to
develop their collaborative skills and the abilities to identify solutions from
multiple perspectives (CAIPE, 1997).
IPE is a pedagogical approach, which, according to research in the medical
field, has been shown to be very effective in developing participants’ abilities
to collaborate in identifying appropriate solutions in the perspective of a
beneficiary-centreed approach (Barwell, Arnold, & Berry, 2013).
As for the concept of interprofessional cooperation, this can be translated
into competences as follows:
 knowledge of the specifics of one’s own profession;
 communication techniques;
 communication abilities;
 active listening, collaboration;
 cooperation;
 ability to look from another perspective;
 adaptability;
 respect;
 ability to build relations;
 interprofessional conflict resolution capacity.
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In addition to these, other abilities, knowledge or attitudes can be added,
depending on the context in which the students work (CIHC, 2010 p. 9).
Another approach to interprofessional competencies is structured in four
dimensions in a Report of Interprofessional Education Collaborative (2016,
p. 1), namely:
 Values/ethics – work with individuals of other professions to maintain a
climate of mutual respect and shared values;
 Role/responsibilities - use the knowledge of one’s own role and those of
other professions to appropriately assess and address needs of
beneficiaries;
 Interprofessional communication - communicate with beneficiaries and
professionals in a responsive and responsible manner that supports the
team objectives;
 Team & Teamwork - apply relationship-building values and the principles
of team dynamics to perform effectively in different team roles.
Dealing with the need and understanding the benefits of interprofessional
education, worldwide and European universities has structured for initial
training, and also for continuing training institutions, interprofessional skills
development training modules, focusing on a transdisciplinary, multiperspective approach and on the ability to cooperate and work in teams.
In the education and the social fields, interprofessional skills development
programs were implemented in the University of Southampton, University
of Sydney, University of Melbourne (Pockett, 2010), VIA University
Holstebro, Arhus and in other many universities focusing on communication
and negotiation skills in interprofessional contexts.
Based on the information from the program developed in the universities
mentioned above and on the observations of the implementation the
interprofessional module at VIA University College Denmark we developed
a training structure which can be implemented in the Romanian context.
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4. Interprofessional work and education in Romania
In Romania, the interprofessional collaboration is at the beginning and the
practice and the literature in this direction is poor, especially in the educational
and social field, but there is interest in this direction, in the process of taking
over and implementing the interprofessional education practices, Romania
took part in the debates on this issue within the web-based discussion
conducted by Word Health Organization in 2010 (Barr, 2015).
In the legal, medical and agricultural fields there are manifestations of the
interprofessional collaboration, materialized through associations and training
programs such as Building Health Bucharest International Forum, the National
Interprofessional Vineyards Organization or the Prodcom Vegetable-Fruit
National Interprofessional Organization.
From the educational point of view, interprofessional competence training is
poorly represented in the academic environment, specific to the educational and
social fields, but it is a work in progress, as during academic year 2015 – 2016
the University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences
has implemented a module for the development of interprofessional
collaboration skills, using mainly working meetings between in training
pedagogues and various other professions, this being one of the few attempts
to develop this kind of skills in Romanian academic environment. This shows
that there is a need to develop such competences and we are already trying
to implement such training programs, even in pioneering phases.
Based on this precedent, analysing the global practices and adapting the
Danish model, we will continue to present the proposal for a training structure
that aims to develop interprofessional cooperation skills. We justify the
development of such a program, given the developmental attempts in this
direction in the Romanian context, and the benefits of interprofessional work
presented by numerous researches in the field (EMS, 2017).
For the training program, we propose a modular structure that can easily be
integrated into the students’ schedule. It runs for 8 weeks and includes a
training session focused on theoretical approaches, training sessions focused
on practical approaches, and experiential sessions.
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Structure of the training module
Module title
Interprofessional collaboration
Main objective of the
Develop interprofessional collaboration skills through the
module
facility of experiential contexts.
Beneficiaries
Trainees from at least two specializations / professions that
require collaboration in the labour market.
In educational and social fields can be: pedagogues, teachers,
psychologists, social assistants, etc.
Content of the module
 General knowledge about the implications of
interprofessional collaboration in the educational and
social field;
 Theoretical and practical models focusing on
understanding the dimensions of interprofessional
interaction in professional activity for promoting of
integrated solutions across professions and sectors in order
to create change and value for relevant target groups;
 Ethical and quality standards in beneficiary-centreed
services;
 Methods and strategies to streamline communication and
facilitate productive collaboration;
 Values and roles in team, teamwork, process management,
feedback strategies, conflict and crisis management.
Learning objectives of
 Developing the capacity to understand and apply the
the module
principles of interprofessional collaboration;
 Developing the capacity to explain and reflect on their
own academic competence and professional identity in
relation to other professional in order to contribute to the
delivery of innovative solutions;
 Facilitating the understanding and application of ethical
and quality standards;
 Developing effective communication skills, teamwork,
conflict management and crisis management, process
management, and delivering constructive feedback.
Evaluation of the
The evaluation will consist of producing and presenting an
module
intervention program for a specific case (example: a child at
risk of abandonment with a sensitive family situation and
competences below the age) in interprofessional teams. The
project will be presented to teachers and colleagues and will be
evaluated both by colleagues and by the teacher on a certain
evaluation grid, followed by a team reflection session and selfevaluation.
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Process of the training
Students of the specializations will be divided into groups of 20, with approximately equal
number of students from all the specializations involved.
In these groups of 20, all training sessions will be carried out. After the training sessions,
the students form teams of 5-6 different specialists and are offered a case. Over the next 3
weeks, they are working on a project to improve the situation of the subject / subjects for
which they will create a presentation and a poster.
In the final stage, after evaluation, the posters of the intervention programs will be
exhibited in the faculties.
Agenda
Week 1
Parallel training sessions
1. Interprofessional work and its implication
2. Theoretical and practical models of interprofessional
collaboration in the educational and the social fields
Week 2

Week 3

Parallel training sessions
1. Ethical and quality standards in beneficiary-centreed
services
2. Communication in interprofessional contexts
Parallel training sessions
1. Roles, values and process in team work
2. Feedback

Week 4

Parallel training sessions
1. Conflict and crisis management
2. Team working preparation

Week 5

Working meetings
* Students meet in faculties to work and to be coordinated by teachers.

Week 6

Working meetings

Week 7

Working meetings

Week 8

Evaluation by teacher and peer evaluation
Reflection and self-evaluation sessions facilitated by teachers
Exhibition of posters

5. Conclusion
We have seen that there is a major tendency both at country level, such as
Denmark and worldwide, to extend the practice of interprofessional
collaboration also in other areas, given the benefits from the medical field.
Danish education is one of the systems that have understood and developed
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interprofessional education programs and it is today in full ascension on the
formation of these competencies. In case of Romania, as we have seen, we
are in the beginning, with timid attempts in the social and educational fields.
In this situation, we wanted by this article to bring a theoretical addition and
methodological proposal to the practice of developing the interprofessional
collaboration skills in Romania.
Finally, the biggest argument in support of the interprofessional skills training
programs development is simply outlined and punctuated by Vishwas Chavan
(2012 p. 25): collaboration has a formidable power, a single man, can never
acquire all the skills needed to solve all problems, so, you have to ask for
help, “borrow” from the skills of others to manage situations and solve
problems, and for this you need to be competent, have communication and
interprofessional collaboration skills, otherwise you cannot be able to solve
more and more complex tasks on your own, but fortunately interprofessional
collaboration can be learned.
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Abstract
Integration of the Ukrainian education into the European Education Area under the
conditions of the European choice of Ukraine is highlighted; in the context of the
Ukrainian education integration into the European Education Area strategic reform
tasks are outlined, i.e. to actualize the existing scientific and pedagogical potential,
to implement the opportunities of the Ukrainian scholars and teachers for forecasting,
programming, scientific and methodological support of cooperation with the EU
priority areas in the education sector; to make strategic management decisions that
will create a roadmap for the entry of the education system of Ukraine into the
European Education Area; to reform the education system financing; to promote
the implementation of the most up-to-date scientific approaches and educational
technologies; to continue the democratization of the educational institutions’ life;
to improve the quality of training for future school teachers and teachers of
pedagogical universities; to promote and to develop international cooperation of
national educational institutions, and to ensure conditions for educational mobility.
It is determined that one of the priorities of integration of the education system and
the general secondary education of Ukraine, in particular, to the European
Educational Area, is to ensure its quality according to European standards. According
to the Law on Education from September 5, 2017, general secondary education has
*
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78

STUDII TEORETICE

three levels of education: primary education lasts four years (starts at 6 years);
basic secondary education lasts five years; profile secondary education lasts three
years. It is concluded that the achievement of the European quality of education in
Ukraine will be a powerful factor in solving the economic, political and cultural
problems of European integration of our country, the development of a prosperous
and democratic society. Therefore, the problem of quality assurance of education
needs to be given more attention in the process of development of the national
education system.
Keywords: European choice of Ukraine, European Educational Area, European
standards, general secondary education, quality assurance.
Rezumat
Articolul analizează integrarea învăţământului ucrainean în spaţiul educaţional
european, în condiţiile alegerii direcţiei europene, pentru Ucraina; în contextul
integrării învăţământului ucrainean în spaţiul educaţional european, se
evidenţiază o serie de reforme strategice, cum ar fi: actualizarea potenţialului
ştiinţific şi pedagogic existent, punerea în aplicare a oportunităţilor elevilor şi
profesorilor ucraineni pentru prognoza, programarea, sprijinul ştiinţific şi metodic
pentru cooperarea în domeniile prioritare ale educaţiei; adoptarea deciziilor
strategice de management, care vor crea o foaie de parcurs pentru intrarea
sistemului de educaţie ucrainean în spaţiul educaţional european; reformarea
finanţării sistemului de învăţământ; promovarea introducerii celor mai recente
abordări ştiinţifice şi a tehnologiilor educaţionale; continuarea democratizării
activităţii instituţiilor de învăţământ; îmbunătăţirea calităţii formării viitorilor
profesori şi a profesorilor universităţilor pedagogice; promovarea şi dezvoltarea
cooperării internaţionale pentru instituţiile naţionale de învăţământ; asigurarea
condiţiilor pentru mobilitatea educaţională. S-a stabilit ca una dintre priorităţile
integrării sistemului de învăţământ, în special a învăţământului secundar general
din Ucraina, în Spaţiul Educaţional European, să fie asigurarea calităţii în
conformitate cu standardele europene. Conform Legii educaţiei din 5 septembrie
2017, învăţământul secundar general are trei niveluri de educaţie: învăţământul
primar care durează patru ani (începând cu vârsta de 6 ani); învăţământul
secundar de bază care durează cinci ani; învăţământ secundar de profil de trei
ani. S-a ajuns la concluzia că, în Ucraina, realizarea calităţii europene a educaţiei
va fi un factor puternic în rezolvarea problemelor economice, politice şi culturale
ale integrării europene a ţării noastre, în dezvoltarea societăţii prospere şi
democratice. Prin urmare, în procesul de dezvoltare a sistemului naţional de
învăţământ, trebuie să se acorde mai multă atenţie problemei asigurării calităţii
educaţiei.

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2018 (1) • LXVI

79

Cuvinte-cheie: asigurarea calităţii, învăţământul secundar general, opţiunea de
europenizare a Ucrainei, Spaţiul Educaţional European, standarde europene.

1. Introduction
The European choice of Ukraine has become a historical fact, and at present,
European integration of our country is becoming its everyday life. It should
be emphasized that this choice was made not only in the politics, but also in
the minds of many of our citizens, which is a key to the irreversibility of the
European vector of development of Ukraine, the best guarantee of successful
progress in the chosen direction.
Ukraine’s European choice is multidimensional. The agreement with the
European Union (hereinafter – the EU) clarified the political and economic
terms of cooperation, but Europe is not limited to political institutions and
economic space. Europe is a cradle of modern civilization, a large and rich
cultural and educational space with diverse traditions, which has its long and
interesting history. Therefore, European integration of Ukraine involves not
only political and economic cooperation, but also active educational and
pedagogical cooperation, the formation of our state as a full-fledged participant
in the European Education Area.
One can foresee that European integration of Ukraine will take place, first,
by integrating the national education system into the European Education
Area. By such integration, we mean: aligning the quality assurance standards
with those used in European Union; specifically, by structuring the educational
system and creating National Qualifications Framework in accordance to
the European one, which was partially done in the new Law of Education of
Ukraine from 2017, but still needs more detailed elaboration; competencies
based education; accepting and developing European values. It is easy to
specify such a significance of educational integration as without proper
education, general secondary and vocational training of our citizens, it is
impossible to apply or create technologies that will ensure the competitiveness
of Ukrainian goods in the European market, and it is also difficult to have a
thorough political and cultural dialogue, to develop a democratic European
society. In order for us to integrate into Europe successfully, we need to
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ensure that the Ukrainian economy, politics, local government, education,
medicine, social protection and other public institutions meet European
standards. Achieving this in a short-term period of time is possible only by
changing the consciousness and activities of specialists and employees who
provide these types of social activities, and by attracting new technologies.
Under modern conditions, it is only possible in the system of education.
Therefore, the education system of Ukraine should influence the culture
and behaviour, the future professional activity of our fellow citizens in such
a way that they are in line with their European integration aspirations.
In order to achieve it, it is necessary to ensure a proper level of national
education quality (first of all, it is the general secondary education, which is
the basis of vocational education). Therefore, a set of problems arises; among
them, one of the main issues is the development of teaching and
methodological support for the general secondary education, which would
meet the requirements for the quality of education generated by the European
integration of our country.
The purpose of the article
The purpose of the article is to outline the strategic objectives of reforming
general secondary education in Ukraine in the context of European choice
and integration into the European Education Area, in particular in terms of
quality assurance.

2. Discussion
2.1.

Strategic tasks facing the reform of the national secondary education

Performing important European integration mission by the national education
system will require a new stage in its reform. For this purpose, it is significant
to achieve at least eight major strategic objectives.
Firstly, it is necessary to actualize the existing scientific and pedagogical
potential, to realize the opportunities of Ukrainian scholars, teachers, research
institutes, the National Academy of Educational Sciences in general for
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forecasting, programming, scientific and methodological support of priority
directions of cooperation with the EU in the education area, European
integration of the education system of Ukraine. Ukrainian pedagogy has the
potential for this.
Secondly, based on scientific forecasts, for approving projects and programs
that will be developed by scientists, it is necessary to make strategic
management decisions that will create a road map for the entry of the
Ukrainian education system into the European Education Area, and identify
the strategic directions of the reform related to it. We need a comprehensive
program for the development and reform of the education system of Ukraine
for the next 10 years, through which the red thread would be the desire to
integrate the national education system into the European Education Area,
to achieve the European level of education quality, but at the same time to
preserve its cultural peculiarity, to save and multiply the centuries-old
achievements.
Thirdly, it is time to reform the financing of the education system of Ukraine.
The current system of financing educational institutions is not sufficiently
transparent, does not ensure the development of the tangible and technical
base of educational institutions, the material interest of teachers in the results
of their activities. It would be very difficult to get into Europe with such a
burden. The national system’s reform of financing educational institutions
should be carried out in three strategic directions: firstly, diversification of
funding sources (ensuring conditions for the wider involvement of sponsors and
patrons, non-state target funds, which will allocate grants to educational institutions
for specific educational projects, etc.); secondly, improving the financing tools
of educational institutions by communities, for example, by introducing a property
tax, the proceeds of which will be oriented at the needs of educational institutions
for the community; thirdly, establishing a closer connection between the number
and educational outcomes of students and the financial revenues of educational
institutions, targeted funding for student learning, etc.
Fourthly, it is necessary to promote the implementation of the most up-todate scientific approaches and educational technologies. In this regard, the
further implementation of a competence-based educational approach is very
relevant. On the one hand, it will facilitate European and international
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educational cooperation (since the methodology of a competent approach is
known, recognized and demanded in Europe and in the world). On the other
hand, it will not prevent the implementation of national scientific theoretical
and methodological developments from personality-oriented and operational
approaches, because the essence of the competent approach with them is
coherent. As for the implementation of modern educational technologies,
we should realize that it is possible and necessary to adapt and implement
based on the European experience. However, we should not limit ourselves
to the introduction of well-known didactic and methodological layouts. Europe
will be interested not in the passive replication of its educational experience,
but in the productive and original one that we can create and show. Therefore,
it is necessary to focus on the creation of their educational technologies, to
preserve and develop the existing base of applied scientific and pedagogical
research at the outset.
Fifthly, it is necessary to continue the democratization of the educational
institutions’ life. First of all, this task is fulfilled by delegating greater powers
and responsibility to the educational institutions and the further development
of self-government institutions, wider involvement of local communities in
making strategic decisions and solving problems of institutions, ensuring
conditions for effective social partnership, etc.
Sixthly, the achievement of the European quality of preschool and general
secondary education is impossible without improving the quality of the training
of the future school teachers and teachers of pedagogical universities, without
the further development of postgraduate pedagogical education. Consequently,
attention should be paid to higher pedagogical educational institutions and
postgraduate pedagogical education institutions: to identify and implement
new tasks and content of education as a result of European integration, to
introduce innovative methods, organizational forms and means of teaching,
to conduct appropriate mass scientific events, to create conditions for the
training of the best teachers, lecturers and students in European countries.
Seventhly, it is necessary to promote and develop international cooperation
of homeland educational institutions. Applying modern information and
communication technologies makes it possible to implement it with minimal
material costs.
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Finally, it is necessary to ensure conditions for educational mobility. It applies
not only to graduates of second educational institutions and students, but
also to schoolchildren. There is no need to be fearful of the competition
from other European educational institutions. It should be sought as it is a
powerful incentive to improve the quality of national education, optimize the
educational activities of Ukrainian educational institutions, attract foreign
educational experience, and introduce educational innovations. Students who
strive to take advantage of educational mobility will place additional
requirements on their own and in educational institutions. It will increase the
quality of education (in particular, foreign languages). It is worth mentioning
that many of the national teachers and psychologists of the nineteenth and
twentieth centuries had benefited from European education.
These strategic tasks do not cover all the problems of Ukraine’s educational
system integration into the European Education Area, but they point to the most
important problems without which we will not achieve the expected results.
The unconditional advantage of the EU integration potential lies in the
attentive and respectful attitude towards the cultural features of European
countries that have already become or just seek to become its members. It
is also regarded to education systems. Member States are responsible for
education in the European Union, and EU bodies play only an auxiliary role.
EU institutions contribute to the development of quality education by:
encouraging cooperation between Member States, promoting continuous
education of EU citizens, carrying out activities aimed at enhancing the EU
citizens’ mobility, developing joint educational programs, exchanging
information and studying EU languages. The European community does not
require its members to level out the peculiarities of their educational systems,
which are determined by cultural and historical factors, which define the
national character. However, joining the EU integration into the European
Education Area will provide the achievement of a new, higher quality of the
national education, in particular, the general secondary one. In fact, that lies
in the achievement of European standards for the quality of general secondary
education (although they are still unwritten). Without proper education, we
will not achieve European standards for quality of life. Indeed, in modern
Europe, the quality and level of education determine the social status and
quality of citizens’ life.
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Achieving the European quality of education in Ukraine will be a powerful
factor in fulfilling the economic, political and cultural tasks of European
integration of our country, building a prosperous and democratic society.
Therefore, both in the context of European integration and in the context of
ensuring the proper quality of life of the population, the state and society
should consider the educational sphere as a priority.
It should be notified that the actual circumstances of educational cooperation
with the EU, its assistance in developing the Ukrainian education system
may not be sufficient. However, one should not expect that the EU will
urgently do something useful for the educational system of Ukraine. Instead,
it is necessary to ensure the development of the national system of education,
to achieve improvement of its quality at all levels. Then our education system
can fit into the European Education Area, become its full-fledged part.
Unfortunately, we still do not always realize how many issues depend on
ourselves in the process of European integration of Ukraine.
Ukraine has experience of European integration in the area of higher education
already; it takes a very active part in the Bologna process. However, national
higher education cannot be qualitative and European if we do not pay due
attention to the quality of preschool and general secondary education. After
all, students are former pupils. The success of the training of these young
people in higher education institutions depends on the quality of their general
secondary education, on the acquired knowledge, skills, experience, values,
their competences acquired in the secondary education institution. Therefore,
we need to identify and set the objectives of cooperation with the EU
countries in the area of general secondary education, to participate in a
more active way in the relevant European educational projects.
Integration into the European Education Area will enable us to formulate
and solve the main didactic issues of general secondary education in a new
way, namely:
 what kind of goals and objectives of education and training will be faced
by the national system of general secondary education as a result of the
deployment of European integration processes;
 which content of general secondary education will correspond to these
updated goals and objectives of education and training; what key
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competences of students should be enhanced by the general secondary
education of Ukraine at the present stage; in what way it will affect the
State Standards for elementary and basic, general secondary education,
curricula, educational programs;
which methods and means of training will enable them to achieve the
stated goals and content effectively;
which forms of organization of training will remain relevant, will be
simultaneously effective, reliable and economical under the new conditions;
what parameters will reform the classroom teaching system in the context
of mass implementation of information and communication technologies;
by what criteria and indicators and with the help of which technologies,
the results of education and training will be monitored and evaluated;
how the integral process of studying in a secondary educational institution
will look like and function, provided that the issues mentioned above are
systematized and implemented;
what requirements for the teaching and methodological support of general
secondary education in Ukraine will be like;
what kind of quality of general secondary education in Ukraine should be
in the context of European integration.

Taking into account the abovementioned issues, one of the priorities of
integration of the education system, in particular, the integration of the general
secondary education of Ukraine into the European Education Area is to
ensure its European quality.

2.2.
Secondary education quality in Ukraine in the context of
integration into European education area
EU’s educational institutions regard the issue of education quality as a key
one, and its optimization is considered as one of the necessary conditions for
the socio-economic progress, development of human capital.
We cover this category in more detail. The education quality is its compliance
with a certain norm, a standard that guarantees the status and effectiveness
of the educational process, its ability to ensure the psychological and social
development of a human, the needs and expectations of an individual, the
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demands of a particular social group and society as a whole. The education
quality can be considered in the absolute (as the education corresponds to
the needs and demands of the individual and society), and in the relative
dimension (as the correspondence of education to the state standard, the
curriculum). This definition makes it clear that the quality of education has
not only pedagogical and psycho-pedagogical significance, but also social,
economic, finally, political one. After all, high-quality education of citizens is
an indicator of the human capital of the state, a guarantee of its
competitiveness in the political, economic, scientific, cultural, even military
areas. Long-known examples are such countries as Japan or Singapore,
where there are no minerals, but which are developed and prosperous due
to education and diligence of their population. Thus, the quality of education
is important for the development, competitiveness, security and stability of
the modern state.
One of the notable trends in the development of the national education systems
in the EU member states is standardization. However, these are national
educational standards. Discussing the general secondary education, these
standards, as normative documents, are still in the long run. However, the
notion of “European standards of secondary education quality” is not
meaningless. We can think of it in a set of principles, norms and requirements
to the quality of general secondary education, which are typical for the EU
member states, which are discussed in the process of their educational
cooperation. These requirements can be “read” and comprehended by our
educators, they can become a guide for development, a measure of the
results of the activity of secondary educational institutions of Ukraine.
The EU encourages its Member States to improve the quality of education
and training programs in two strategic directions: firstly, by setting targets
and publicizing Member States’ positions on their achievement, and secondly,
by discussing issues of mutual interest. It can be argued that improving the
quality of education and ensuring equal access to it is one of the priorities of
the internal policies of the member states of the EU. It should be taken into
account in the process of European integration of Ukraine; these problems
need to be granted more attention in the process of developing the national
education system.
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Educational cooperation with the EU member states and relevant European
educational institutions will have a number of important applications for our
country. We provide some examples.
The Executive Agency for Education, Culture, and Audiovisual Executive
Agency (EACEA), which is responsible for funding a part of the EU programs
in the area of education, culture, etc., has been operating since 2006. The
most important program of the agency is Erasmus +. This program has
become a successor to a number of programs, in particular the Comenius
program, named after Jan Amos Komensky, the prominent Czech educator.
The Comenius program allowed for more than 2 million students to take part
in joint foreign projects.
The EU Agency for Education, Culture, and Audiovisual Executive Agency
is responsible for managing the Eurydice Network (European Education
Information Network), which has been operational since 1980. It has been
providing comparisons of EU education policy and education systems, sharing
successful educational practices. The materials printed or posted on the
website of this network relate to statistical data on the national education
systems of the European countries of the European Union, educational
cooperation in Europe, training of preschool children, elementary education,
use of information and communication technologies, study of foreign
languages, civil, artistic and cultural education in European schools,
assessment of students’ learning outcomes, lifelong learning, students’ key
competencies, and much more. Ukrainian teachers can and should use the
materials of this network. Unfortunately, although a significant part of these
materials is freely available on the Internet, they have not received sufficient
recognition among Ukrainian educators yet. The reason for this may be the
lack of foreign language skills and English-speaking skills, in particular.
However, the study and use of these materials would contribute to a better
understanding of national scientists, teachers of pedagogical universities,
heads of educational institutions, methodologists and teachers of the most
important educational processes that take place in Europe, and in which we
will take direct part soon.
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2.3.
Teaching and methodological support problem for the secondary
education quality
One of the most important problems of teaching and methodological support
for the quality of general secondary education is the creation of high-quality
educational and teaching-methodical literature (textbooks, manuals, other
educational books) that must meet the requirements of the State Standard
and the curriculum, meet the needs of teachers and students, public requests
for education content. So it was, so it is now. The form of presentation and
the possibilities of these sources of educational information may and should
be changed in accordance with the development of information and
communication technologies. It is quite possible that, after some time, we
will witness the dominance of electronic manuals that completely oust the
paper, but the very problem of creating educational information sources,
ensuring their proper quality, does not remove it.
The Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences
of Ukraine is the leader in creating textbooks for the general secondary
education. We hold an annual conference “Problems of a Modern Textbook”;
therefore, we are highly interested in the requirements for textbook creation,
the opportunities for it being ensured by the integration with the European
Education Area.
Thus, in 1997-2003, under the guidance of the Directorate General for
Education and Culture of the European Commission, a group of experts
have developed the Quality Guide.
Currently, the European Educational Publishers Group (EEPG) is an influential
coordinator of the implementation of these criteria in the practice of creating
educational and teaching materials. Since 2009, this organization, together
with the Frankfurt Book Fair and the International Association for Research
on Textbooks and Educational Media (IARTEM), organizes and holds the
BESA (Best European Schoolbook Award) Competition for the Best
European Textbook. The evaluation of submitted materials for the contest is
carried out according to eight criteria: compliance with the learning objectives
(focus on students, relevance); transparency (clarity of objectives and
expected results, clarity of presentation and substantiation); reliability (internal
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consistency, methodological integrity, textual integrity, accuracy, practicality);
attractiveness (convenience, interactivity, diversity, emotional saturation);
flexibility (the possibility of individualization of training, appropriateness of
teaching materials for the implementation of various training tasks);
productivity (transfer and integration of knowledge, cognitive development
of a student); participation (active participation of a student in the learning
process, personal interest, promotion of partnership); socialization (formation
of extra social skills and intercultural awareness).
Most of these criteria and indicators are well known to national creators of
textbooks, but authors and publishers of educational and teaching materials
need to get acquainted with the experience of European countries, to take
these materials into consideration.

2.4.
Pedagogical prognostics – future of the national secondary
education system
European integration of Ukraine and the entry of the national system of education
into the European Education Area create favourable conditions and give rise to
the new prospects for the development of Ukrainian pedagogy. For example,
this statement is fully related to the development of theoretical and methodological
foundations and the formation of new perspectives for the practical
implementation of the results of research on didactic prognostics. The didactic
prognostics that we consider as relatively independent branch of scientific
knowledge that appeared in the middle of didactics and pedagogical prognostics;
a scientific discipline that studies fundamental (theories, approaches, principles,
etc.) and applied (models, technologies, methods and techniques) aspects of the
process of didactical foreseeing. In our opinion, one of the main tasks of didactic
prognostics at the present stage is to foresee changes in the material and technical
bases, the definition of new teaching aids necessary for the successful realization
of the tasks of this process, initiated by new social requests. The article defines
the subject, structure and the most important areas of pedagogical prognosis,
the formation of which will take place in the process of its development and
differentiation. The subject of modern didactic forecasting, the purpose, tasks
and directions of its application for solving the problems of the development of
the education system at the present stage are determined and substantiated.
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One of the most important tasks of didactic forecasting should be the
prediction of the general secondary education’s quality in the future (in
particular, in the context of solving the economic, political, social and cultural
tasks that are set for our country by its European choice).

Conclusions
Therefore, the European choice of Ukraine and integration into the European
Education Area of national education necessitate its compliance with the
European standards in order to ensure high quality. This process involves
compulsory aspects such as integrity, complexity, predictability, openness.
European integration of Ukraine and the entry of the national education into
the European Education Area create favourable conditions and new
perspectives for the development of Ukrainian pedagogical science and
education.

References
 Kremen, V. G. (2007) Qualitative education in the context of general civilization
changes. Problems of quality: theoretical and practical aspects. Materials of
the methodological seminar of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
November 15, 2006, Kyiv.
 Lyashenko, O. I. (2013). Organizational and methodological support for
monitoring studies of the quality of general secondary education: monograph.
Kyiv, Pedagogical Thought.
 Lyashenko, O. I., Lukya, T. O., Bulax, I. E., & Mug, M. R. (2012). Methodology
and technology for asses,sing the activity of secondary educational institution:
manual. Kyiv, Pedagogical Thought.
 The Evaluation Criteria of Best European Learning Materials Awards [Online].
Retrieved from http// www. belma – award. eu / About – BELMA. Html. [accessed
on 15 October 2017].

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2018 (1) • LXVI
The online version of this article can be found at:
http://revped.ise.ro/category/2018-en/

Versiunea online a acestui articol poate fi găsită
la:http://revped.ise.ro/category/2018-ro/

This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Această lucrare este licenţiată sub Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License.

To view a copy of this license,
visithttp://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO
Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Pentru a vedea o copie a acestei licenţe, vizitaţi
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sau trimiteţi o scrisoare către Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, SUA.

91

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2018 (1) • LXVI

93

Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy, 2018 (1), 93 – 109
https://doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/93

PRACTICA REFLECTIVĂ A
PROFESORULUI – O NECESITATE

Ioana Stăncescu*
Luminiţa Mihaela Drăghicescu**
Ana-Maria Aurelia Petrescu***
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Târgovişte, România
stancescu_ioana@yahoo.com, lumidraghicescu@yahoo.com,
anapetrescu2007@yahoo.com

Rezumat
Lumea în care trăim este una în permanentă schimbare, restructurare, transformare.
Sistemul educaţional trebuie să se racordeze la această lume şi să formeze viitori
adulţi responsabili, flexibili, creativi, care să răspundă adecvat solicitărilor din mediul
social. Raportându-se la o astfel de ţintă, procesul de învăţământ urmăreşte formarea
unor elevi care să dispună de competenţe de comunicare, cognitive şi metacognitive,
emoţionale, interculturale, investigative, digitale, civice etc.
Întrebarea care se pune, firesc, în această situaţie, este ce fel de profesori pot forma
astfel de elevi. Dincolo de pregătirea iniţială şi continuă pentru profesia didactică,
profesorii trebuie să înţeleagă că eficientizarea activităţii didactice implică, în mod
necesar, reflecţia asupra acesteia.
Prezentul studiu se focalizează pe conceptul de practică reflectivă, pe delimitarea
unor etape ale acestui demers, pe identificarea unor metode şi instrumente specifice
practicii reflective (jurnalele de reflecţie, înregistrările video şi audio ale lecţiilor,
feed-back-ul etc.) şi, respectiv, pe conturarea unui posibil model de personalitate al
profesorului reflectiv, ce îşi subsumează următoarele dimensiuni: cunoaşterea de
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sine, cunoaşterea elevilor, cunoaşterea organizaţiei şcolare, cunoaşterea curriculumului, cunoştinţe în domeniul pedagogic.
Considerăm că practica reflectivă reprezintă o resursă valoroasă, încă insuficient
exploatată, care poate aduce beneficii importante profesorului şi, implicit, elevilor,
asigurând succesul şcolar şi, ulterior, profesional şi social.
Cuvinte-cheie: calitatea procesului educaţional, competenţe, practică reflectivă,
profesor reflectiv, stil didactic.
Abstract
The world we live in is one in permanent change, reorganization, transformation.
The educational system has to connect to this world and to form future responsive,
flexible, creative adults that respond appropriately to social demands. Referring
to such a goal, the educational process aims the formation of students with
important competences, like communicational, cognitive and metacognitive,
emotional, intercultural, investigative, digital and civic competences.
The question in this situation is what kind of teachers can form such students.
Beyond the initial and continuous training for the teaching profession, teachers
need to understand that the efficiency of the didactic activity implies, necessarily,
the reflection on it.
This study focuses on the concept of reflective practice, on delimiting the stages of
this demarche, on identifying methods and instruments specific to reflective practice
(reflection diary, video and audio recordings of the lessons, feed-back, etc.) and,
respectively, on shaping a possible personality model of the reflective teacher,
which subsumes the following dimensions: self-knowledge, knowledge of students,
knowledge of the school organization, knowledge of the curriculum, knowledge
in the pedagogical field.
We consider that reflective practice is a valuable resource, insufficiently used,
which can bring important benefits to the teacher and, implicitly, to the students,
towards the scholar success and, subsequently, the professional and social success.
Keywords: competences, quality of educational process, reflective practice,
reflective teacher, teaching style.
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1. Introducere
Calitatea procesului educaţional reprezintă un factor decisiv pentru
dezvoltarea individuală şi socială, deopotrivă. Există, la nivelul Comunităţii
Europene, un interes crescut pentru asigurarea calităţii în educaţie,
conştientizându-se faptul că aceasta este o forţă motrice a competitivităţii, a
creşterii în orice domeniu de activitate. Cei de care depinde, însă, în mod
hotărâtor, calitatea educaţiei sunt profesorii. Numeroasele studii şi rapoarte1
realizate în ultimii ani, indică un declin evident în ceea ce priveşte competenţele
de predare ale profesorilor şi atractivitatea acestei profesii, corelat cu
deficienţe ale procesului de formare a cadrelor didactice. În acest sens,
recomandările Comisiei Europene vizează atât formarea iniţială, cât şi
formarea continuă a profesorilor şi subliniază importanţa promovării, în toate
statele membre, a politicilor axate pe o cultură a practicii şi cercetării reflective
în cadrul profesiei didactice (Comisia Europeană, 2007).
Pentru diseminarea şi implementarea unor astfel de politici, pasul decisiv
este a-i determina pe profesori să înţeleagă că îmbunătăţirea continuă a
calităţii procesului educaţional implică, în primul rând, reflecţia asupra acestuia.
Practica reflectivă trebuie să devină o componentă intrinsecă a practicilor
educaţionale, situaţie care reclamă instrumentarea cadrelor didactice cu un
set de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru acest demers.

2. Ce este practica reflectivă?
2.1.

Cadru conceptual

Conceptul practică reflectivă este complex, situat încă într-o zonă de
ambiguitate, conferin-du-i-se o serie de interpretări, în funcţie de care se
conturează diverse modele de abordare şi modalităţi de instruire a profesorilor,
cu scopul de a facilita achiziţionarea abilităţilor specifice. Cel căruia îi datorăm
introducerea noţiunii „predare reflectivă” (reflective teaching) şi deschiderea
unui nou câmp de cercetare, cu efecte benefice atât în planul asigurării
calităţii în educaţie, în general, cât şi în cel al formării iniţiale şi al dezvoltării
profesionale continue a cadrelor didactice, în special, este John Dewey (1933,
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în Pollard, 2008). În optica sa, reflecţia este „raportare activă, consecventă/
continuă şi atentă la orice convingere sau formă de cunoaştere, din perspectiva
argumentelor care o susţin şi a concluziilor ulterioare către care aceasta
tinde” (1933, în Johnson, 2002, p. 74).
Pentru clarificarea conceptului „predare reflectivă”, Dewey aduce în prim
planul atenţiei două noţiuni aflate în antiteză: „acţiunea rutinieră” şi „acţiunea
reflectivă” (1933, în Pollard, 2008). Astfel, acţiunea rutinieră a educatorului
este bazată pe elemente cum ar fi: tradiţia, obişnuinţele, autoritatea,
reglementările şi aşteptările instituţionale. Acţiunea rutinieră este, mai degrabă,
statică şi nu are impact asupra priorităţilor şi circumstanţelor procesului
educaţional. Acţiunea reflectivă, pe de altă parte, implică dorinţa de angajare
în demersuri de autoevaluare şi autodezvoltare, ce trebuie să devină constante
ale practicii profesionale a cadrului didactic. Ea solicită, de asemenea, din
partea profesorilor, flexibilitate, realizarea unor analize riguroase şi
conştientizare socială.
Impulsionaţi de studiile lui Dewey, mulţi cercetători au continuat investigaţiile
centrate pe problematica „reflecţiei” în procesul educaţional, abordând acest
aspect din perspective multiple, dovadă fiind varietatea de termeni utilizaţi:
practică reflectivă, predare reflectivă, reflecţie critică, gândire reflectivă,
reflexivitate etc.
Schön (1983, în Pollard, Gougoulis, 2002, p. 1) descrie „practica reflectivă”
ca fiind o activitate profesională în care practicienii reflectează atât în timpul
acţiunii (reflection-in-action), cât şi după finalizarea acesteia (reflectionon-action). Reflecţia devine, astfel, calea sine qua non pentru creşterea
eficienţei acelei acţiuni/activităţi. În concepţia lui Schön, iniţial, reflecţia apare
pe parcursul derulării activităţii didactice şi constă în observarea şi
monitorizarea propriilor acţiuni, simultan cu realizarea lor şi consemnarea
imediată a unor aspecte constatate. Reflecţia din timpul activităţii asigură
reglarea/optimizarea acesteia din mers.
Reflecţia continuă, însă, şi după finalizarea procesului didactic, moment în
care profesorul poate acorda o atenţie sporită unei analize complexe, fără
necesitatea de a acţiona imediat, şi poate primi asistenţă şi sprijin din partea
altor profesori, valorificându-se experienţele acestora.
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Pollard (2008, p. 14) prezintă şi explică şapte caracteristici fundamentale
ale practicii reflective:
1. implică o preocupare activă pentru obiectivele educaţionale şi pentru
rezultatele obţinute;
2. este aplicată într-un proces ciclic sau în spirală, în care profesorul
monitorizează, evaluează şi îşi reconsideră, în mod continuu, propriile
practici educaţionale;
3. solicită competenţe de cunoaştere şi utilizare a metodelor de realizare a
cercetării-acţiune în clasa de elevi, în vederea optimizării propriului stil
didactic;
4. solicită, din partea profesorului, responsabilitate, deschidere şi implicare
totală în activitate;
5. se bazează pe emiterea unor judecăţi de valoare de către profesor,
fundamentate pe informaţiile obţinute din cercetarea realizată la nivelul
clasei şi pe coroborarea acestora cu cele rezultate din alte cercetări;
6. predarea reflectivă, dezvoltarea profesională şi desăvârşirea personală a
profesorului sunt susţinute şi amplificate de colaborarea şi dialogul cu
ceilalţi profesori;
7. practica reflectivă abilitează profesorii să medieze creativ diferitele
contexte de învăţare.
Zeichner şi Liston apreciază că „predarea reflectivă presupune o
recunoaştere, examinare şi ruminare asupra implicaţiilor convingerilor,
experienţelor, atitudinilor, cunoştinţelor şi valorilor, precum şi ale oportunităţilor
şi constrângerilor generate de condiţiile sociale în care profesorul
funcţionează” (Zeichner, & Liston, 1996, în Johnson, 2002, p. 75).
Ghaye propune ca profesorul angajat în reflecţia asupra propriilor practici
didactice să se ghideze după următoarele întrebări: 1. valori: Cum trebuie
să acţionez?; 2. aşteptări: Ce trebuie să fac?; 3. context: Ce pot realiza
în condiţiile date?; 4. decizie: Acţiunea mea este justificată?; 5. opţiune:
Puteam să fac ceva mai bine sau diferit?; 6. judecată: Cât de mult succes
a avut ceea ce am făcut?; 7. punct forte: Ce aspect poate fi maximizat/
valorizat mai bine data viitoare?; 8. învăţare: Cine şi ce a învăţat?;
9. voce: A cui voce a fost auzită şi a cui nu?; 10. cunoştinţe: Ce cunoştinţe
merită a fi ştiute şi de ce? (2010, în Zalipour, 2015, p. 4).
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Raportându-ne la toate aceste perspective de abordare prezentate anterior,
putem concluziona că practica reflectivă a profesorului nu este un demers
facil, ci, dimpotrivă, unul complex, care antrenează toate resursele profesorului
– cognitive, metodologice, emoţionale etc. – în direcţia îmbunătăţirii propriei
activităţi didactice, cu efecte benefice asupra procesului de învăţare şi asupra
rezultatelor acestuia.
Sintetic, practica reflectivă a profesorului reprezintă o analiză conştientă,
profundă, asumată, responsabilă a activităţii didactice, pe parcursul şi la finalul
acesteia, urmată de adoptarea unor decizii informate în ceea ce priveşte
controlul şi reglarea ei, pe direcţia realizării obiectivelor educaţionale propuse.
Pentru a deveni practician reflectiv, profesorul trebuie să se angajeze într-un
demers etapizat şi să utilizeze metode şi instrumente specifice.

2.2.

Etape ale practicii reflective

Zeichner şi Liston (1996, în Finlay, 2008, p. 4) decelează cinci etape distincte
ale practicii reflective:
1. reflecţia rapidă: acţiunea imediată, continuă, automată a profesorului;
2. remedierea: adoptarea deciziei de a schimba propriul comportament ca
răspuns la feed-back-ul elevilor;
3. revizuirea: analiza, discuţia sau consemnarea unor aprecieri/judecăţi de
valoare vizând aspecte specifice propriului stil de predare;
4. cercetarea: exersarea unei gândiri/reflecţii mai sistematică şi mai
îndelungată în timp, susţinută de documentare/colectare de informaţii
ştiinţifice relevante;
5. reteoretizarea şi reformularea: examinarea critică a propriilor practici
şi convingeri/concepţii din perspectiva teoriilor pedagogice.
Pollard (2008, p. 18), consecvent cu modul de abordare a predării reflective
conturat de John Dewey, propune ca stadii specifice acestui demers: 1. planificarea activităţii; 2. formularea de ipoteze/previziuni; 3. acţiunea; 4. colectarea datelor; 5. analiza datelor; 6. reflecţia.
Parcurgerea etapelor menţionate îl conduce pe profesor la revizuirea propriilor
practici educaţionale, la o mai bună proiectare a unei noi secvenţe a procesului
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didactic. Acţiunile profesorului se încadrează într-un demers dinamic, care
trebuie să treacă prin cicluri succesive sau printr-un proces în spirală,
generând, astfel, o predare la standarde înalte de calitate.
O altă perspectivă asupra stadiilor pe care le presupune reflecţia realizată
de către profesor, o prezintă Quinn (2000, în Finlay, 2008, p. 8). Astfel,
reflecţia implică următoarele trei procese: 1. retrospecţia – analiza atentă a
unor situaţii şi experienţe trecute; 2. autoevaluarea – analiza şi evaluarea
critică a acţiunilor şi trăirilor emoţionale asociate cu experienţele traversate,
valorificând perspectivele teoretice relevante; 3. reorientarea – utilizarea
rezultatelor autoevaluării pentru a influenţa viitoarele abordări ale unor
experienţe sau situaţii similare.
Analizând etapele practicii reflective, aşa cum le descriu autorii mai sus
menţionaţi, putem constata că aceasta este un proces multifazial, complex,
ce solicită din partea profesorului variate competenţe: de planificare, de
colectare şi interpretare a datelor, de adoptare a deciziilor oportune, menite
să conducă la optimizarea activităţii educaţionale.

2.3.

Metode şi instrumente specifice practicii reflective

O persoană care reflectează la practicile sale nu se concentrează numai
asupra acţiunilor şi evenimentelor trecute, ci abordează conştient şi emoţiile,
experienţele, acţiunile şi reacţiile la acestea, adăugând aceste informaţii la
setul său de cunoştinţe şi valorificându-le pentru a accede la un nivel mai
înalt de înţelegere (P. Mathew, P. Mathew, & Peechattu, 2017, p. 127).
Pentru o asemenea abordare, un profesor – practician reflectiv – trebuie să
utilizeze o serie de metode, tehnici şi instrumente adecvate scopului propus
şi relevante pentru evaluarea propriilor practici de predare.
Consultând literatura de specialitate, remarcăm faptul că o serie de autori
(Shepherd, 2006; Tompkins, 2009; Trif, & Popescu, 2013; Selmoa, &
Orsenigo, 2014; Leijena et al., 2014; Mathew, Mathew, & Peechattu, 2017
etc.) îşi concentrează preocupările în direcţia prefigurării unei metodologii /
tehnologii specifice practicii reflective. În urma analizei metodelor, tehnicilor
şi instrumentelor descrise de aceştia, prezentăm câteva dintre ele, cu
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menţiunea că pot fi aplicate de către orice profesor, indiferent de experienţa
didactică:
1. Jurnalele de predare / practică reflectivă / jurnalele de reflecţie –
după fiecare lecţie, profesorul poate consemna acţiunile, reacţiile, emoţiile
sale şi ale elevilor; poate prezenta, într-o manieră descriptivă, activitatea
desfăşurată. Informaţiile înregistrate în acest mod sunt „supuse” apoi
unui proces de reflecţie, focalizat pe analiza practicilor de predare, a
stilului didactic adoptat etc., din perspectiva eficienţei lor. Jurnalul este
un instrument care asigură corelarea teoriilor şi paradigmelor specifice
domeniului ştiinţelor educaţiei cu practica educaţională. Realizarea
jurnalului de reflecţie solicită, din partea cadrului didactic, disponibilitatea
de a investi, constant, timp şi efort. Se pot utiliza diferite tipuri de jurnale.
Astfel, Hobson (1996, în Tompkins, 2009, p. 8) propune completarea
unui jurnal de reflecţie cu intrare dublă, în care consemnarea descriptivă
a informaţiilor despre o activitate susţinută este separată de reflecţii. De
exemplu, pe partea stângă a paginii se înregistrează informaţiile, în timp
ce reflecţiile sunt plasate pe partea dreaptă.
Shepherd (2006, în Tompkins, 2009, p. 8) consideră că, pentru a facilita
înţelegerea aprofundată a situaţiilor de instruire/contextelor instrucţionale,
jurnalul de reflecţie trebuie construit prin raportare la următoarele patru
întrebări: Cum mă simt în legătură cu acest lucru / această situaţie?;
Ce cred despre aceasta?; Ce am învăţat din acest lucru / această
situaţie? şi Cum voi proceda / ce acţiuni voi realiza ca urmare a
lecţiilor învăţate?. Ulterior, pentru a-l determina pe profesor să
conştientizeze schimbarea survenită în urma reflecţiei, Shepherd a adăugat
alte două întrebări: Ce am învăţat din ceea ce am făcut? şi Ce am
făcut cu ceea ce am învăţat?
Apreciem că beneficiul major al utilizării jurnalelor de reflecţie rezidă în
asocierea permanentă a propriilor practici educaţionale ale profesorului,
cu teoriile pedagogice, cu dezvoltările recente în domeniul ştiinţelor
educaţiei. Pe baza consemnărilor din jurnal, profesorul poate analiza şi
argumenta deciziile educaţionale adoptate prin raportare la propria
cunoaştere pedagogică şi îşi poate defini, astfel, mult mai clar, concepţia
pedagogică personală, ce are un rol important în proiectarea şi realizarea
demersului didactic.
2. Înregistrările video sau audio ale lecţiilor – furnizează informaţii utile
pentru reflecţie, îl ajută pe profesor să conştientizeze diferite aspecte
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specifice procesului de predare. În clasă, concentrat, în mod special, pe
anumite dimensiuni ale activităţii didactice, profesorul poate pierde din
vedere factori/variabile cu impact asupra elevilor / procesului propriu-zis
/ rezultatelor vizate. Audiind/vizualizând ce s-a întâmplat pe parcursul
lecţiei, gândirea sa reflectivă este stimulată, poate decela mai uşor punctele
nevralgice şi poate reflecta asupra lor, cu scopul de a optimiza, ulterior,
procesul de predare-învăţare-evaluare.
Înregistrările audio pot oferi informaţii relevante pentru procesul
comunicaţional: Cât timp consumi pentru a comunica elevilor anumite
conţinuturi informaţionale?; Cât de accesibil este modul în care
comunici?; Sunt clare instrucţiunile şi explicaţiile?; Cât timp aloci
pentru dialog/conversaţie?; Cum răspunzi la întrebările adresate
de elevi? etc.
Înregistrările video pot fi utile în analiza comportamentului profesorului:
Cum te poziţionezi în spaţiul clasei?; Cu cine interacţionezi?; Cum
gestionezi interacţiunile cu elevii?; Cum te apropii de elevi? etc.
Chiar dacă valorificarea înregistrărilor video sau audio, în contextul practicii
reflective, presupune costuri suplimentare pentru şcoli, beneficiile acestora
sunt evidente. Audiind sau vizionând lecţia înregistrată, profesorul poate
conştientiza, în special, aspecte referitoare la comunicarea şi interacţiunea
cu elevii şi îşi poate optimiza propriile competenţe de comunicare (verbală,
paraverbală, nonverbală) şi interacţiune socială.
3. Feed-back-ul elevilor – opiniile şi percepţiile elevilor pot completa
informaţiile despre o lecţie susţinută, orientând procesul de reflecţie către
o altă perspectivă, diferită, ce se poate dovedi extrem de valoroasă pentru
îmbunătăţirea stilului didactic al profesorului şi eficientizarea activităţii.
Se poate solicita elevilor feed-back prin intermediul unui chestionar,
administrat după finalizarea lecţiei.
Feed-back-ul, indiferent de tipul acestuia – verbal sau nonverbal, spre
exemplu – este extrem de util profesorului, stimulându-l să-şi dezvolte
capacitatea empatică şi să analizeze/evalueze demersul didactic şi din
perspectiva elevilor. De multe ori, opiniile, reacţiile elevilor la o anumită
experienţă de învăţare construită de către profesor, se pot constitui în
puncte de plecare pentru optimizarea viitoarelor activităţi de instruire.
4. Cercetarea-acţiune – rezidă în decelarea unei probleme sau situaţii,
relevante pentru procesul predării, pe baza informaţiilor înregistrate/
recoltate. Jurnalul de reflecţie poate servi ca punct de plecare în acest
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demers. Cercetarea-acţiune completează înţelegerea de către profesor,
la un alt nivel, a ceea ce se întâmplă în sala de clasă, ajutându-l să identifice
probleme comune, să formuleze ipoteze cu privire la posibilele cauze sau
factori declanşatori ai unei situaţii, să contureze soluţii, să dezvolte un
plan de măsuri, să îl implementeze şi să evalueze apoi rezultatele obţinute,
împreună cu alţi colegi. Cercetarea-acţiune se bazează pe reflecţie şi
cooperare.
Apreciem că un demers de cercetare-acţiune se poate solda cu efecte
vizibile în planul îmbunătăţirii practicilor educaţionale ale profesorului şi,
implicit, al rezultatelor şcolare. Astfel, cercetarea-acţiune:
 facilitează conştientizarea complexităţii profesiei didactice, a rolurilor
şi abilităţilor specifice pe care trebuie să le exercite, respectiv să le
demonstreze orice profesor;
 asigură înţelegerea, la un nivel mai profund, a importanţei activităţii
de proiectare didactică;
 permite identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe ale propriei
conduite didactice şi motivează profesorul pentru a se implica, în mod
constant, în activităţi de dezvoltare profesională;
 permite dezvoltarea gândirii critice;
 oferă ocazia de a stabili corelaţii între pregătirea teoretică şi cea
practică, de a reflecta asupra a ceea ce ştii, precum şi asupra a ceea
ce ştii să faci efectiv în activitatea cu elevii;
 asigură contexte favorabile interacţiunii, împărtăşirii propriilor
experienţe, opinii, idei, emoţii etc.;
 oferă ocazia îmbogăţirii propriului repertoriu de metode, procedee şi
tehnici de predare, cu impact asupra calităţii actului didactic.
Concluzionând, considerăm că utilizarea unor strategii adecvate pentru
reflecţia asupra practicilor educaţionale reprezintă premisa unui proces de
reglare/îmbunătăţire/eficientizare a activităţii didactice, cu şanse de reuşită.

3. Un posibil profil de personalitate al profesorului
reflectiv
În deplin acord cu Larrivée, apreciem că, „exceptând cazul în care profesorii
dezvoltă practica reflecţiei critice, ei rămân prinşi în capcana judecăţilor
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neexaminate, a interpretărilor, asumpţiilor şi aşteptărilor. Abordarea predării ca
practică reflectivă implică fuziunea credinţelor şi valorilor personale într-o
identitate profesională” (Larrivée, 2000, în Finlay, 2008, p. 2).
Încercarea de a contura un posibil portret al profesorului reflectiv şi de a
delimita trăsături specifice identităţii sale profesionale reprezintă o acţiune
complexă, întrucât presupune raportarea la o serie de elemente specifice
spaţiului educaţional.
Specialiştii din Universitatea Southern Indiana au sintetizat un astfel de
„portret”, materializat în figura de mai jos:

Figura nr. 1. Modelul profesorului reflectiv (University of Southern Indiana)
Sursa: http://www.usi.edu/science/teacher-education/student-resources/
reflective-teacher-model/
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Tabelul nr. 1. Modelul profesorului reflectiv
Modelul profesorului reflectiv
Viziune şi valori personale
Cunoaştere de sine
Competenţe interpersonale
Dezvoltarea copilului/adolescentului
Experienţe anterioare
Diversitate culturală
Cunoaşterea elevilor
Teorii ale învăţării
Valori
Cunoaşterea organizaţiei
Specificul şi funcţionarea şcolilor
şcolare
Interdisciplinaritate
Specificul disciplinelor de învăţământ
Cunoaşterea curriculum-ului
Educaţie liberală
Curriculum centrat pe elev
Contextul clasei de elevi/mediul de învăţare
Instruire
Cunoştinţe în domeniul
Evaluare
pedagogic
Managementul clasei de elevi
Tehnologie didactică

Sursa: http://www.usi.edu/science/teacher-education/student-resources/
reflective-teacher-model/

Considerăm că acest model, cu anumite completări care se impun, se poate
constitui în punct de plecare pentru definirea standardelor specifice profesiei
didactice. Astfel, prin raportare la fiecare dimensiune a modelului profesorului
reflectiv, pot fi decelate competenţe profesionale specifice. Vom realiza, în
cele ce urmează, o analiză succintă a componentelor acestuia, evidenţiind
modul în care profesorul trebuie să se raporteze la fiecare în parte:
a. Cunoaştere de sine – un profesor preocupat permanent de calitatea
procesului educaţional îşi va orienta reflecţia mai întâi către sine, defininduşi propria viziune asupra educaţiei, asupra cunoaşterii, propria concepţie
pedagogică, „alimentată”, desigur, de paradigmele specifice domeniului
educaţional, de teoriile cu privire la educaţie. Aceste elemente constitutive
ale identităţii sale profesionale sunt infuzate de valori personale şi vor
influenţa în mod decisiv practicile educaţionale, stilul didactic al
profesorului, modul în care va interacţiona cu elevii;
b. Cunoaşterea elevilor – orice demers didactic se construieşte prin
raportare la particularităţile educabililor. Un profesor reflectiv va analiza
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şi va stabili eficienţa activităţii sale în funcţie de o serie de repere precum:
caracteristici psihologice de vârstă şi individuale ale elevilor, specificul
învăţării la diferite vârste, prerechizitele elevilor, background-ul cultural
al acestora etc.;
c. Cunoaşterea organizaţiei şcolare – instituţia de învăţământ, cu
elementele ei de specificitate, cu valorile pe care le promovează, integrate
organic în cultura organizaţională, şi care influenţează ceea ce se întâmplă
efectiv în clasa de elevi, reprezintă un alt aspect pe care se va focaliza
reflecţia profesorului;
d. Cunoaşterea curriculum-ului – având o cultură pedagogică solidă, un
profesor reflectiv va înţelege că abordarea unei teme din perspectivă
monodisciplinară / intradisciplinară este, astăzi, un demers ce trebuie
abandonat. Interdisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, transdisciplinaritatea
trebuie să se regăsească, din ce în ce mai mult, în acţiunile de organizare
a curriculum-ului şi apoi de diseminare a acestuia către elevi;
e. Cunoştinţe în domeniul pedagogic – profesorul reflectiv valorizează şi
conştientizează importanţa pregătirii sale pedagogice, supunând permanent
analizei propriile competenţe metodologice, manageriale, de evaluare, de
comunicare, de interacţiune socială etc.
Modelul descris plasează accentul pe filosofia procesului de formare /
dezvoltare a personalităţii didactice a profesorului reflectiv, definit prin
următoarele caracteristici:
1. Este conştient şi activ – iniţiază instruirea cunoscând nevoile elevilor şi
o orientează spre acţiuni sau convingeri menite să rezolve întrebările,
tensiunile şi curiozităţile care au declanşat procesul de cercetare/
investigare al elevilor;
2. Este deschis către individualitatea elevilor – conştientizează faptul că
procesul social al educaţiei implică personalizare, individualizare şi elevii
nu pot fi constrânşi să devină coparticipanţi la acest proces, ci aceasta
trebuie să fie alegerea lor;
3. Este preocupat de interesele, nevoile şi perspectivele/modul în care
înţeleg elevii –valorizează şi îmbunătăţeşte permanent relaţiile cu elevii,
acceptând şi recunoscând capacitatea acestora de a fi, la rândul lor,
„gânditori reflectivi”; tratează cu seriozitate problemele, ipotezele şi
concluziile formulate de elevi;
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4. Este răbdător – înţelege şi acceptă că este nevoie de timp pentru ca
ideile să fie dezvoltate, delimitate în mod acurat şi evaluate. Durata unei
instruiri reflective poate fi de câteva zile, săptămâni sau ani, dacă există
preocupare pentru realizarea scopului propus;
5. Este flexibil – acceptă divergenţele de abordare / de opinii şi schimbările
tehnologice; încearcă să extindă opţiunile/perspectivele, mai degrabă decât
să le limiteze. Manifestă deschidere faţă de metodele şi punctele de vedere
alternative şi este dispus să-şi schimbe opinia/convingerea/modul de a
gândi;
6. Este o persoană care învaţă continuu/investeşte în învăţare – se
implică în demersuri de explorare, investigare şi creştere personală,
plasând sub semnul îndoielii propriile concluzii/convingeri/practici, deoarece
îşi conştientizează statutul de persoană care învaţă continuu;
7. Este conştient de necesitatea autoevaluării, introspecţiei – tratează
propriul proces de gândire, decizie ca parte a domeniului de cercetare;
conştientizează ipotezele, logica, alegerile, priorităţile şi concluziile
personale;
8. Este atent atât la scopuri, cât şi la mijloace – se gândeşte la impactul
deciziilor sale asupra vieţii copiilor pe care îi învaţă; reflectează nu numai
la mijloace (Cum pot face acest lucru mai bine?), ci şi la scopuri (De
ce fac acest lucru?).
(adaptare după Modelul profesorului reflectiv, propus în cadrul Universităţii
Southern Indiana, http://www.usi.edu/science/teacher-education/studentresources/reflective-teacher-model/).
Orice educator, conştient de valoarea de model a personalităţii sale, este
necesar să îşi formeze / să îşi dezvolte trăsăturile şi abilităţile circumscrise
profilului de personalitate al profesorului reflectiv, demonstrând astfel, o dată
în plus, devotamentul faţă de profesia didactică, ataşamentul şi grija
manifestate în relaţia cu elevii săi şi înţelegerea profundă a misiunii sale.

4. Concluzii
În contextul preocupărilor de a asigura calitatea procesului educaţional,
angajarea într-o practică reflectivă autentică, bazată pe valorificarea tuturor
competenţelor profesionale şi transversale ale profesorilor, nu poate avea
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decât efecte pozitive, atât în planul procesului de predare-învăţare-evaluare,
cât şi în cel al dezvoltării profesionale şi personale continue. Este necesar ca
practica reflectivă să devină o dimensiune a identităţii profesionale a cadrelor
didactice, integrată organic în arhiva competenţelor şi a propriilor practici
educaţionale.
De altfel, în consonanţă cu punctul de vedere exprimat de Krause (2004, în
Clarke, 2007, p. 3), apreciem că reflecţia orientează profesorul în toate acţiunile
şi deciziile sale: în faza de planificare a demersului didactic, reflecţia poate
ajuta la adoptarea deciziilor specifice acestui moment. În etapa de realizare
a lecţiei, reflecţia are un rol important în monitorizarea progresului acesteia,
în abordarea flexibilă, suplă a situaţiilor de instruire şi în adaptarea strategiilor
didactice la particularităţile contextului educaţional. În etapa de evaluare,
reflecţia îl ajută pe profesor să stabilească punctele forte, elementele izbutite
ale lecţiei, precum şi punctele slabe, disfuncţionalităţile procesului didactic,
dar şi cauzele acestora. Rezultatele reflecţiei sunt, apoi, valorificate pentru
proiectarea următorului demers de instruire. Se creează, astfel, un proces
de acţiune ciclică, obiectivat în îmbunătăţirea/optimizarea stilului didactic al
profesorului, a competenţelor sale psihopedagogice, în creşterea
randamentului şcolar şi a eficienţei actului educaţional, în general.
Punctele de vedere teoretice prezentate, analizate şi interpretate în studiul
de faţă, fără pretenţia exhaustivităţii, pot deveni fundamente pentru realizarea
unor demersuri de cercetare aplicativă care să vizeze etapele practicii
reflective, utilitatea şi beneficiile metodelor şi intrumentelor specifice şi
completarea modelului de personalitate a profesorului reflectiv. Toate acestea
pentru că avem convingerea că numai printr-o reflecţie atentă asupra
practicilor educaţionale, cadrele didactice pot conştientiza aspectele forte şi
pe cele vulnerabile ale propriului stil didactic, ale propriilor competenţe şi pot
opera schimbări oportune, menite să contribuie nu numai la dezvoltarea lor
profesională, ci, implicit, la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional2.

Note
1

A se consulta următoarele documente: Teachers Matter: Attracting, Developing
And Retaining Effective Teachers, OECD, 2005; Education: Communication on
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the quality of teacher education, 2007; Şi cadrele didactice au nevoie de o
formare de calitate! Comisia propune îmbunătăţirea calităţii formării cadrelor
didactice în Uniunea Europeană, Comisia Europeană, 2007; TALIS 2013 Results:
An International Perspective on Teaching and Learning, OECD, 2014; Raport
naţional. Analiza mediului educational din România, CNEE, 2014; Profesia de
cadru didactic în Europa: Practicile, Percepţiile şi politicile, Eurydice, 2015;
Educaţie, bună guvernare şi securitate naţională, Bădescu, G., Sinea, A., &
Jiglău, G. (coord.), 2016; Dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării
pentru un început bun în viaţă, Comisia Europeană, 2017; Studii OCDE privind
evaluarea şi examinarea în domeniul educaţiei. România 2017, OECD, 2017;
Cadre Didactice – Raport de Ţară, SABER, 2017; Monitorul educaţiei şi
formării. România, Comisia Europeană, 2017 etc.
Contribuţia autorilor la elaborarea lucrării este egală.
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Rezumat
Violenţa şcolară este o manifestare la fel de veche ca istoria şcolii. Formele de realizare,
intensitatea şi frecvenţa manifestărilor violente, implicarea diferiţilor actori ai şcolii
în iniţierea acestora, dar şi percepţia şi toleranţa opiniei publice faţă de formele de
violenţă şi actorii ei sunt cele care variază de-a lungul timpului, conferindu-le
specificitate şi înţelegere diferită. Violenţa manifestată în spaţiul şcolar are forme
variate de manifestare, iar pentru combaterea şi prevenirea ei, esenţiale sunt
conştientizarea şi acceptarea fenomenului în contextul larg al cauzelor care au
determinat-o. Prezentul studiu este focalizat pe cauzele violenţei şcolare, în directă
relaţie cu factorii determinanţi ai acesteia (individuali, socio-familiali şi şcolari), şi
sunt analizate la trei niveluri diferite de manifestare: violenţa între elevi, violenţa
elevilor asupra profesorilor, violenţa profesorilor asupra elevilor.
Prezentul studiu se bazează pe date de anchetă care investighează fenomenul violenţei
şcolare la nivel naţional, din perspective multiple. Analiza realizată utilizează date
cantitative obţinute în cadrul unor anchete prin chestionar adresate elevilor,
directorilor, profesorilor, consilierilor şcolari, precum şi date calitative obţinute în
cadrul unor anchete prin interviuri focalizate de grup realizate cu elevi, cadre didactice,
părinţi. Analizele întreprinse permit punerea în relaţie a opiniilor diferiţilor actori ai
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şcolii asupra cauzelor violenţei şcolare, care, uneori, sunt antagoniste. Provocarea
prezentului studiu nu este determinarea veridicităţii sau importanţei cauzelor violenţei
şcolare identificate de actorii şcolii, ci pornind de la aceste cauze vor fi identificate
măsuri, strategii, politici a căror implementare ar putea conduce la o vedere unitară a
actorilor şcolii asupra problematicii violenţei şcolare şi la reducerea şi combaterea
manifestărilor violente la nivelul şcolii.
Cuvinte-cheie: politici educaţionale, prevenţie şi combatere a violenţei, violenţă
şcolară.
Abstract
School violence is a manifestation as old as the history of the school. The forms
and the frequency of violent manifestation, the involvement of the school actors
for the initiation of violent demonstrations, as well as the perception and tolerance
of public opinion about the forms of violence and its actors are those that vary
throughout time, giving them specificity and differentiated understanding. School
violence includes various forms of manifestation, and to combat and prevent it, it
is essential to raise awareness of the phenomenon of violence and its acceptance
in the wider context of the determining causes. This study focuses on the causes of
school violence directly correlated with the determinants (individual, sociofamilial, school), analysed at three different levels of manifestation: violence
between students, violence students – teachers, violence teachers – students.
The study uses survey data that explores the phenomenon of school violence at the
national level, from multiple perspectives. The analysis uses quantitative data
obtained through questionnaire surveys addressed to pupils, principals, teachers,
school counsellors, as well as qualitative data obtained by surveys by focus group
interview, carried out with students, teachers and parents. The analyses relate the
opinions, sometimes antagonistic, of the different school actors on the causes of
school violence. The purpose of the study is not to determine the truth or importance
of the causes of school violence identified by the school actors, but from these
causes will be identified measures, strategies, policies that implementation will
lead to a unitary view of school actors on the problem of school violence and the
reduction and control of violent manifestations at school.
Keywords: educational policies, prevention and fight against violence, school
violence.
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1. Contextualizare
Violenţa manifestată la nivelul şcolii a fost întâlnită de-a lungul istoriei
educaţiei, diferenţa fiind dată de formele de manifestare, intensitate, frecvenţă,
dar şi de percepţia şi toleranţa opiniei publice faţă de formele de violenţă şi
actorii ei. Violenţa în spaţiul şcolar poate lua forme variate, dar dincolo de
inventarierea şi analiza acestora, importante sunt conştientizarea şi acceptarea
fenomenului, astfel încât să fie explorate cauzele concrete, în vederea
combaterii celor existente şi prevenirii apariţiei altora. Este motivul pentru
care, în analiza care urmează, vom orienta atenţia asupra cauzelor care stau
la baza comportamentelor violente la nivelul şcolii. Corelat, vom face referiri
la factorii de risc pentru apariţia violenţei şcolare.
Există numeroase studii cu privire la factorii care stau la baza violenţei şi
agresivităţii (Pain, 1997; Debarbieux, 1999, 2006; Dubet, 2002; Bègue, 2004),
clasificările fiind variate şi influenţate de paradigmele la care au aderat diferiţii
cercetători în domeniul violenţei. În analiza noastră, vom valorifica acele
abordări/clasificări ale factorilor de risc pentru apariţia violenţei, care iau în
considerare actorii şcolii: individul, şcoala, familia/comunitatea, determinând
cele trei categorii de factori cu care vom opera: factori individuali, factori
socio-familiali şi factori şcolari.
La nivelul factorilor individuali, comportamentul violent poate fi influenţat
de caracteristici biologice, psihologice sau sociale, unele dintre acestea
neconstituind obiectul abordărilor prin cercetarea noastră (de exemplu,
caracteristicile biologie). Din totalitatea caracteristicilor determinante ale
violenţei la nivel individual, am reţinut, pentru analiza de faţă, aspecte ce ţin
de: specificitatea individului, aflându-se la intersecţia factorilor biologici şi
psihologici; impulsivitatea, lipsa controlului, afirmarea Eu-lui, dorinţa de putere
şi prestigiu (caracteristicile psihologice fiind avute aici în vedere); elemente
ce ţin de experienţa personală şi percepţia asupra acesteia (caracteristicile
psihologice şi sociale fiind definitorii).
Din perspectiva factorilor socio-familiali, comportamentul violent poate fi
determinat de: climatul socio-afectiv în care trăieşte copilul, modelul familial
existent/valorizat (tipul, dimensiunea familiei), condiţiile materiale ale familiei,
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modelele de relaţionare promovate, sistemul de valori la care se raportează
familia.
Factorii şcolari care pot influenţa comportamentul violent ţin de climatul
existent la nivelul unităţii şcolare (fie de concurenţă excesivă, fie prea
permisiv), dar şi de disonanţa pe care o determină la nivelul actorilor şcolari
impunerea forţată a unor norme.
Influenţa diferenţiată a acestor factori la nivel individual este un aspect asupra
căruia nu vom insista. Cercetarea s-a concentrat pe intensitatea cu care
aceşti factori sunt identificaţi şi conştientizaţi în percepţia actorilor şcolii:
elevi, profesori, consilieri şcolari, directori. Pentru că relaţiile şi implicaţiile
faptelor de violenţă asupra actorilor şcolii sunt variate, nu putem opera decât
cu o analiză distinctivă, clară pe trei direcţii de acţiune violentă: elevi – elevi,
elevi – profesori, profesori – elevi.

1.1.

Metodologia de cercetare

Studiul realizat cu privire la cauzele violenţei şcolare au fost colectate în
cadrul proiectului Pilotarea unei noi metodologii de analiză a fenomenului
de violenţă în spaţiul şcolar, dezvoltat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF România. Scopul proiectului a vizat
elaborarea unei metodologii specifice de cercetare a problematicii violenţei
şcolare. Pentru aceasta, în sintagma violenţă şcolară a fost inclusă orice
acţiune şi/sau manifestare cu efecte de ordin fizic sau psihic asupra
persoanelor din spaţiul şcolar sau asupra resurselor materiale ale şcolii. În
investigarea fenomenului de violenţă şcolară, au fost avute în vedere toate
formele de manifestare a violenţei şcolare, incluse în Nomenclatorul actelor
de violenţă (ISE, 2011).
Proiectul în cadrul căruia a fost realizată prezenta analiză a avut ca obiective
dezvoltarea unei metodologii de analiză a violenţei şcolare adaptate noilor
priorităţi în domeniu, pilotarea şi analiza unor metode şi instrumente relevante
pentru investigarea fenomenului de violenţă şcolară, formularea unor acţiuni
ameliorative în domeniul violenţei şcolare.
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Prezentul studiu este o componentă în cadrul cercetării ample realizate şi a
contribuit, prin abordarea particularizată la nivelul cauzelor violenţei şcolare,
la realizarea obiectivelor generale ale studiului mai sus menţionat. Analiza
de faţă a urmărit o serie de obiective specifice, adaptate, particularizate şi
care se focalizează pe:
 Identificarea principalelor cauze care determină manifestările violente
între diferiţii actori ai şcolii;
 Analiza dinamicii responsabilizării invocate de diferiţii actori implicaţi în
fenomenul violenţei şcolare;
 Elaborarea unor recomandări de politică educaţională care să acţioneze
în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.
În vederea realizării acestor obiective, a fost necesară culegerea unor date
complexe, pentru care s-a făcut apel la analiză documentară şi utilizarea
unor instrumente cantitative de cercetare (chestionare adresate elevilor,
directorilor, cadrelor didactice, consilierilor şcolari). Cele patru chestionare
distincte au fost elaborate corelat, astfel încât aspectele supuse investigaţiei
să fie similare, dar adresate adaptat specificului fiecărui grup investigat.
Instrumentele au fost aplicate prin autoadministrare şi au vizat aspecte
precum: context socio-economic al şcolii şi comunităţii; caracteristici ale
şcolii (resurse umane, dimensiune, situarea şcolii în comunitate, elemente de
absenteism şi abandon şcolar); tipuri de violenţă şcolară şi forme de
manifestare la nivelul şcolii; intensitatea actelor de violenţă şi cauzele care
le-au general; masuri de prevenire şi combatere implementate la nivelul şcolii.
Populaţia investigată, fără a avea pretenţia de reprezentativitate la nivel
naţional, s-a constituit din peste 2100 de subiecţi proveniţi din 90 de unităţi
de învăţământ din 14 judeţe. Pe categorii de respondenţi, la anchetă au
participat: 69 de directori, 354 de profesori, 1656 de elevi din clase terminale
(70% elevi de gimnaziu, 30% elevi de liceu), 58 de consilieri şcolari.
Analiza datelor de anchetă a facilitat obţinerea unor informaţii relevante cu
privire la: estimarea dimensiunii fenomenului de violenţă şcolară, forme ale
violenţei şcolare, cauze ale violenţei şcolare, strategii şi acţiuni de prevenire a
violenţei şcolare. Ne vom concentra atenţia, în prezenta analiză, doar asupra
cauzelor care favorizează apariţia actelor de violenţă în spaţiul şcolar, identificate
de diferiţi actori ai şcolii (elevi, manageri şcolari, profesori, consilieri şcolari).
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2. Cauze ale violenţei între elevi
Cauzele violenţei care apare între elevi sunt percepute diferit de elevi şi
profesori. Elevii identifică mai curând în spaţiul şcolar factorii care
influenţează violenţa pe care o manifestă faţă de alţi colegi, în timp ce cadrele
didactice plasează această influenţă la nivelul familiei şi al grupului de prieteni.
Această pasare „în oglindă” a responsabilităţii pentru apariţia faptelor de violenţă
ridică semne de întrebare asupra cunoaşterii pe care categoriile de actori o au
asupra cauzelor reale care favorizează apariţia violenţei în spaţiul şcolar, cât şi
asupra recunoaşterii determinanţilor personali sau instituţionali (familie, sistem
de educaţie) asupra violenţei. Analiza datelor de cercetare va oferi o perspectivă
de ansamblu asupra cauzelor violenţei, fiind, totodată, un punct de plecare pentru
elaborarea unor strategii de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.

2.1.

Factori individuali care determină violenţa între elevi

Ancheta realizată în rândul elevilor a inclus o serie de aspecte variate de
ordin individual, în general orientate spre domeniile psihologic şi social, având
în vedere că dimensiunea biologică/genetică implică investigaţii aprofundate
care nu pot fi explorate în cadrul unei anchete prin chestionar autoaplicat.
Din perspectiva factorilor individuali, elevii atribuie cel mai frecvent
răspunderea pentru determinarea violenţei către factorii psihologici (trăsături
de dezvoltare) ce ţin de reacţia adolescenţilor la impunerea forţată a
autorităţii (56,1%) şi capacitatea scăzută de gestiune a emoţiilor (55,1%).
Ambii factori îşi pot reduce influenţa asupra comportamentului elevilor prin
promovarea unei atitudini deschise a şcolii faţă de normele impuse, prin
informarea elevilor cu privire la demersurile întreprinse, măsurile adoptate
şi, acolo unde este posibil, negocierea luării deciziilor împreună cu elevii.
Capacitatea scăzută de gestionare a emoţiilor negative poate fi depăşită prin
activităţi de consiliere, dar şi prin activităţi educaţionale de valorificare a
inteligenţei emoţionale a elevilor, pe care fiecare cadru didactic le poate
realiza în activităţile şcolare şi extraşcolare. Influenţa celor doi factori
personali des menţionaţi de elevi ca fiind determinanţi pentru violenţa dintre
elevi este mai frecvent menţionată de către elevii din mediul rural, unde
consilierii şcolari sunt, de altfel, mai puţin prezenţi în şcoli.
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De remarcat este ponderea zero a răspunsurilor care vizează comunicarea
şi relaţionarea la nivelul grupului ca fiind cauză a comportamentelor violente,
fapt ce poate fi interpretat din două perspective: fie că elevii nu au probleme
de comunicare şi relaţionare, fie că ei nu le conştientizează ca fiind
determinante pentru apariţia faptelor de violenţă.
Abilităţile de comunicare şi relaţionare în grup sunt, însă, văzute de profesori
(54%) şi de directori (58%) ca principali determinanţi individuali ai violenţei
între elevi. Diferenţa de perspectivă dintre cele două grupuri poate fi
determinată – pe de o parte – de o cunoaştere incompletă a cadrelor didactice
asupra sistemelor de comunicare şi relaţionare a elevilor, sisteme pe care
aceştia le dezvoltă, le adaptează sub influenţa factorilor sociali asupra cărora
adultul este posibil să nu aibă un punct de vedere obiectiv, fundamentat. Pe
de altă parte, la nivelul grupurilor de elevi pot exista tensiuni, relaţionare
deficitară determinate de climatul şcolar, de lipsa de coeziune a grupului, de
cunoaşterea limitată şi deficitară dintre colegi.
Graficul nr. 1. Factori individuali determinanţi ai violenţei între elevi 1

Factori individuali (P):
P1: reacţia elevilor la impunerea forţată a autorităţii de către alţi elevi
P2: insuficienta dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi de relaţionare în grup
P3: dificultăţi personale la nivel de gestiune a emoţiilor (negative)
P4: sunt violenţi de felul lor
P5: sunt invidioşi
P6: se simt nedreptăţiţi
P7: nu îşi pot controla furia, supărarea
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Un numitor comun al celor două grupuri – de elevi, respectiv de cadre didactice
(incluzând şi directorii) – este dat de dificultăţile elevilor de a-şi gestiona
emoţiile (negative). Peste jumătate dintre profesori identifică acest factor
ca fiind determinant pentru apariţia faptelor de violenţă. La nivelul grupului
de directori se constată că cei proveniţi din mediul urban şi din licee invocă
mai des incapacitatea elevilor de a-şi gestiona emoţiile în relaţiile cu colegii.

2.2.

Factori socio-familiali determinanţi ai violenţei între elevi

Factorii socio-familiali incluşi în analiză fac referire la preluarea unor modele
de comportament din familie, grupul de prieteni, mass-media, spaţiul virtual.
Şi la acest nivel există diferenţe între declaraţiile elevilor şi cele ale cadrelor
didactice (inclusiv directori). Trebuie menţionat faptul că, în general, factorii
socio-familiali primesc mai mult credit în determinarea faptelor de violenţă
şi în opinia elevilor, şi în opinia cadrelor didactice.
Conform perspectivei elevilor, mass-media este principalul factor de
influenţă asupra comportamentelor negative manifestate de elevi (69,6%).
Având în vedere concluziile unor studii din domeniul educaţiei care evidenţiază
că o pondere semnificativă din timpul elevilor este destinat mass-mediei
(Jigău, 2008), datele de cercetare confirmă faptul că sunt necesare campanii
de informare cu privire la consumul media recomandat tinerilor, propunerea
unor alternative pentru tineri la consumul de media, educarea tinerilor
consumatori de mass-media în vederea unui consum limitat şi a alegerii
emisiunilor care să contribuie la dezvoltarea personală, socială, profesională.
Alţi determinanţi pentru comportamentele violente ale elevilor sunt, în ponderi
comparabile, grupul de prieteni şi spaţiul virtual (67,6%, respectiv 67%).
Sunt factori asupra cărora adulţii intervin mai puţin din cauza accesului limitat
pe care fiecare dintre aceşti factori îl oferă „actorilor externi”.
Influenţa familiei este plasată de elevi pe ultimul loc în această categorie de
factori, la o diferenţă sesizabilă faţă de grupul cadrelor didactice.
Cadrele didactice şi directorii consideră că familia este principala
responsabilă pentru comportamentul violent al elevilor, prin preluarea
modelului sau prin traume pe care copiii le-au trăit în cadrul familiei, de
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timpuriu. Această perspectivă explicativă este mai mult susţinută de directorii
şi profesorii şcolilor gimnaziale decât de cei din licee, respectiv este mai
mult susţinută de directori şi profesori din mediul rural decât de cei din urban.
Această situaţie poate fi determinată de dimensiunea şcolii (în şcolile mai
mici cresc şansele ca profesorii să-şi cunoască mai bine elevii şi familiile
lor), dar şi a comunităţii de apartenenţă. O bună cunoaştere între şcoală –
elev – familie prin activităţi şcolare şi extraşcolare ar putea reduce diferenţele
de cunoaştere şi de percepţie asupra factorilor socio-familiali şi influenţei lor
efective asupra comportamentului violent.
Influenţa modelelor de relaţionare din familie este, în opinia directorilor şi
profesorilor, principalul determinant al violenţei manifestate de elevi.
Graficul nr. 2. Factori socio-familiali determinanţi ai violenţei între elevi

Factori de mediu socio-familial (F):
F1: preluarea unor modele de relaţionare din familie
F2: preluarea unor modele de relaţionare din diferite grupuri
F3: preluarea unor modele de relaţionare din mass-media
F4: influenţa negativă a mediului virtual

2.3.

Factori şcolari determinanţi ai violenţei între elevi

Factorii de mediu şcolar includ elemente ce vizează condiţiile, ambianţa în
care se desfăşoară activităţile şcolare şi extraşcolare, dar şi relaţiile dintre
elevi şi aspecte de ethos educaţional. Fie că este vorba despre climatul
concurenţial, fie că este vorba despre un climat permisiv, între elevi şi cadre
didactice există înţelegeri diferite cu privire la influenţa factorilor şcolari
asupra violenţei.
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În percepţia elevilor, factorii şcolari sunt principalii determinanţi pentru
comportamentul violent al elevilor. Procente semnificative înregistrează şi
cei care consideră că un climat de concurenţă/competiţie determină
manifestări violente (79,6%) şi cei care cred că astfel de comportamente
sunt favorizate de un climat prea permisiv (77,8%).
Cadrele didactice şi directorii acordă, în general, puţin credit acestor
factori, chiar dacă la nivelul celor două grupuri de actori apar unele diferenţe.
Per ansamblu, actorii şcolii responsabili pentru organizarea şi derularea
activităţii didactice, dar şi pentru asigurarea unui mediu de învăţare plăcut,
securizant consideră (în proporţii comparabile de aproximativ 15%) că
impunerea unor norme de către şcoală, neasumate la nivel personal, de elev,
poate determina comportamente violente.
Mai mulţi directori decât profesori consideră că un mediu concurenţial poate
determina comportamente violente la nivelul elevilor, dacă nu este gestionat
eficient şi constructiv. Această diferenţă poate fi determinată de cunoaşterea
variată pe care profesorii şi directorii o au asupra elevilor (directorii
interacţionează mai puţin la clasă cu elevii şi atunci cunoaşterea lor asupra
comportamentului elevilor influenţat de climatul concurenţial, este mai puţin
cunoscută). O altă ipoteză explicativă ce ar trebui testată vizează corelaţia
Graficul nr. 3. Factori şcolari determinanţi ai violenţei între elevi

Factori de mediu şcolar (E):
E1: climatul de concurenţă existent în şcoală/clasă
E2: climatul prea permisiv al şcolii
E3: impunerea unor norme comportamentale de către şcoală, neasumate la nivel personal
de elevi
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cu atitudinea profesorilor faţă de concurenţă: un profesor care încurajează,
stimulează, valorizează concurenţa între elevi va recunoaşte mai puţin
influenţele pe care un astfel de climat şcolar le are asupra comportamentului
elevilor.
Climatul prea permisiv al şcolii este factorul care, în opinia cadrelor didactice
şi a directorilor, nu conduce la acte de violenţă între elevi.

3. Cauze ale comportamentelor neadecvate ale elevilor
faţă de profesori
În opinia directorilor şi profesorilor, cauzele violenţei elevilor faţă de profesori
sunt atribuite mai curând factorilor individuali şi socio-familiali. Elevii identifică
la nivelul tuturor factorilor (individuali, socio-familiali, şcolari) elemente ce
pot determina manifestări agresive verbale şi/sau fizice ale lor faţă de
profesori. De remarcat sunt ponderile mult mai echilibrate ale răspunsurilor
elevilor cu privire la determinanţii violenţei elev – profesor, faţă de
răspunsurile cadrelor didactice şi directorilor, care se concentrează asupra
factorilor individuali şi asupra unor factori socio-familiali.
3.1.
Factori individuali determinanţi ai violenţei elevilor faţă de
profesori
Cele mai multe dintre cadrele didactice participante la anchetă au menţionat
ca determinant al violenţei elevilor faţă de profesori lipsa de interes şi
motivaţie a elevilor faţă de învăţare (69,6% dintre directori, respectiv 64,7%
dintre profesori). Procentele semnificative înregistrate evidenţiază o detaşare
a personalului şcolii faţă de problematica violenţei manifestată de elevi faţă
de cadrele didactice. Plasând cauza la nivel individual, şcoala va fi puţin
activă din perspectiva reducerii influenţei pe care o are din interiorul
organizaţiei, asupra agresivităţii elevilor faţă de profesori. Atâta timp cât
şcoala nu conştientizează sau nu acceptă printre cauzele violenţei propriile
acţiuni directe sau indirecte ale personalului sau a elementelor ce ţin de
organizare, funcţionare, nu va putea iniţia demersuri corective ale
comportamentelor agresive ale elevilor faţă de profesori.

122

STUDII EMPIRICE

Chiar dacă, în general, influenţa interesului şi motivaţiei scăzute pentru învăţare
asupra violenţei elevilor faţă de profesori nu înregistrează variaţii
semnificative între mediile de rezidenţă, un aspect se remarcă: mai curând
directorii din mediul rural, respectiv cadrele didactice din mediul urban susţin
relaţia de determinare puternică dintre lipsa interesului şi motivaţiei pentru
învăţare şi agresivitatea elevilor faţă de profesori.
Elevii plasează şi ei factorii individuali, cu referire directă la lipsa de interes
şi motivaţie pentru învăţare, printre principalele cauze ale agresivităţii elevilor
faţă de profesori, însă ponderea acestei opţiuni este devansată de cea care
privilegiază preluarea unor comportamente din diferite grupuri (factor social).
Mai mult de un sfert dintre elevi consideră că una dintre cauzele principale
ale violenţei elevilor faţă de profesori se datorează lipsei de interes şi motivaţie
pentru învăţare, nefiind înregistrate diferenţe semnificative în funcţie de mediul
de rezidenţă, nivelul de educaţie în care este cuprins elevul, sex. Elevii cu
medii şcolare slabe şi elevii proveniţi din familii cu nivel redus de educaţie
realizează o asociere slabă între lipsa de interes pentru învăţare şi violenţa
faţă de profesori. Această legătură este mai curând realizată de elevii ai
căror părinţi sunt absolvenţi de cel puţin învăţământ postliceal.

Graficul nr. 4. Factori individuali determinanţi ai violenţei elevilorfaţă de
profesori

Factori individuali (P):
P1: lipsa de interes şi motivaţie a elevilor pentru învăţare
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Consilierii şcolari au o viziune mai elaborată asupra cauzelor comportamentelor agresive ale elevilor manifestate la nivelul şcolii. Discuţiile cu elevii
şi profesorii conduc la o cunoaştere mai aprofundată a cauzelor care au
condus la comportamente inadecvate şi care pot constitui resurse
semnificative pentru propunerea unor demersuri de prevenire şi combatere
a acestor compor-tamente.
Din perspectiva consilierilor şcolari, principalii factori determinanţi ai violenţei
elevilor faţă de cadrele didactice sunt rezultatul unor trăsături personale ce
ţin de latura emoţională (69%), de toleranţă (67,2%), dar şi de capacitatea
de relaţionare la nivel de grup (63,8%). La nivel gimnazial ierarhia se
păstrează, însă la nivel liceal complexele acumulate constituie principalul
determinant individual pentru manifestarea agresivităţii.
Cel mai puţin influent factor individual al agresivităţii elevilor faţă de profesori
ţine de diferite tipuri de dizabilitate (12,1%), fapt ce constituie un argument
în favoarea susţinerii integrării elevilor cu dizabilităţi uşoare în învăţământul
de masă.

3.2.
Factori socio-familiali determinanţi ai violenţei elevilor faţă de
profesori
Chiar dacă în cazul cadrelor didactice oricare dintre factorii socio-familiali
sunt devansaţi de factorii individuali în relaţia de determinare a violenţei
elevilor faţă de profesori, există factori socio-familiali des invocaţi în această
relaţie. Astfel, şi în cazul directorilor, şi în cazul cadrelor didactice, preluarea
modelelor de relaţionare din familie, respectiv din diferite grupuri constituie
principalele două cauze ale comportamentelor agresive ale elevilor faţă de
profesori. Există un singur factor şcolar care devansează oricare dintre
ponderile factorilor socio-familiali determinate pentru influenţa asupra
comportamentului agresiv al elevilor faţă de profesori.
Principalul factor de ordin socio-familial menţionat ca fiind determinant al
agresivităţii elevilor faţă de profesori este preluarea unor modele de
relaţionare din familie, la care aderă 58% dintre directorii chestionaţi şi 56,5%
dintre profesori. Chiar dacă aparent există unele diferenţe pe subcategorii
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ale personalului din învăţământ, la nivel general nu există diferenţe majore
între opiniile cadrelor didactice în funcţie de mediul de rezidenţă.
Tipul şcolii aduce oarecare diferenţe la nivelul opiniilor exprimate de directori
– cei din şcolile gimnaziale acordând mai mult credit influenţei familiei asupra
comportamentului elevilor decât directorii de licee. Acest fapt se poate datora,
în principal, vârstei elevilor din şcolile pe care le conduc şi care o dată cu
înaintarea în vârstă şi trecerea de la un nivel de educaţie la altul sunt tot mai
mult ataşaţi şi influenţaţi de grupul de prieteni. Debutul şcolarizării la liceu se
suprapune cu trecerea copilului la adolescenţă, manifestată prin dorinţa de
intrare şi chiar intrarea efectivă în viaţa socială şi culturală. Prin natura
umană şi uneori prin plecarea copilului de acasă pentru continuarea studiilor
liceale în altă localitate, copilul se desprinde, treptat, de influenţa principală a
familiei şi intră în „familii sociale” de la care preia modele comportamentale
prin imitaţie şi pentru a fi acceptat de grupul de prieteni. Având în vedere
acestea, este firesc ca directorii şi profesorii de liceu să atribuie influenţei
grupului de prieteni o mai mare importanţă decât influenţei familiei, în
determinarea comporta-mentelor de orice tip, inclusiv celor agresive.
Trebuie menţionat faptul că influenţa mass-media şi a mediului virtual sunt,
de asemenea determinante pentru comportamentul agresiv al elevilor faţă
de profesori pentru aproximativ o treime dintre cadrele didactice.
În cazul elevilor, preluarea modelelor de relaţionare/comportament preluate
din diferite grupuri este argumentul cel mai des invocat în cadrul tuturor
factorilor determinanţi ai violenţei şcolare (32%). Această perspectivă este
mai curând împărtăşită de elevii din mediul urban decât de cei din rural,
respectiv de elevii din liceu faţă de cei din învăţământul gimnazial. Acest
fapt se datorează contextelor mai numeroase şi mai variate în care elevii din
oraşe şi cei din învăţământul postgimnazial au ocazia să relaţioneze cu
convârstnicii.
Ceilalţi factori socio-familiali înregistrează ponderi semnificative în opiniile
elevilor, pentru fiecare dintre ei optând aproximativ un sfert dintre elevii
chestionaţi. Pentru acestea, în general, nu există variaţii semnificative din
perspectiva mediului de provenienţă al elevului, nivelului de educaţie urmat
sau al genului. Singura menţiune care necesită atenţie este ponderea mai

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2018 (1) • LXVI

125

crescută a elevilor de nivel liceal care atribuie modelelor preluate din familie
o influenţă majoră asupra comportamentelor agresive ale elevilor faţă de
profesori. Probabil această opinie care caracterizează o treime a elevilor din
liceu este facilitată de capacităţile crescute ale elevilor de nivel liceal de
analiză, realizare a comparaţiilor, identificării cauzalităţilor.
Graficul nr. 5. Factori socio-familiali determinanţi ai violenţei elevilor faţă de
profesori

Factori socio-familiali (F):
F1: preluarea unor modele de relaţionare din familie
F2: preluarea unor modele de relaţionare din diferite grupuri
F3: preluarea unor modele de relaţionare din mass-media
F4: influenţa negativă a mediului virtual

Consilierii şcolari confirmă, prin experienţa de consiliere, influenţa relaţiilor
conflictuale din familie asupra comportamentelor agresive ale elevilor. Peste
72% dintre consilierii şcolari susţin această paradigmă care este urmată de
cele care dau credit argumentelor referitoare la familiile dezorganizate şi la
nivelul redus de instruire a părinţilor. Aceste dominante de la nivelul factorilor
familiali se regăsesc atât la nivel gimnazial, cât şi la nivel liceal, însă la acesta
din urmă se evidenţiază încă un factor – lipsa/insuficienta preocupare a
părinţilor pentru copii (73,7%). La acest nivel controlul parental se diminuează
fie datorită vârstei (trăsăturilor specifice vârstei) şi tendinţei de manifestare
a independenţei, fie a plecării copilului de la domiciliul părinţilor pentru
continuarea studiilor, fie datorită scăderii interesului sau capacităţii părinţilor
de a-şi impune autoritatea parentală.
Cel mai puţin influent factor de ordin familial face referire la familiile
numeroase (17,2%), probabil datorită dezvoltării unor capacităţi de cooperare,
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comunicare în grup lărgit şi care pot fi transferate la nivelul diferitelor grupuri
în care este inclus elevul, sau datorită unor ierarhii care (cel puţin în familiile
tradiţionaliste) se dezvoltă şi sunt respectate dincolo de limitele grupului
familial, la nivelul grupurilor şcolare, sociale, profesionale.
Din perspectivă socială, consilierii şcolari asociază influenţa grupurilor de
apartenenţă (81%), de prieteni care oferă contexte de învăţare şi socializare
elevilor, în timpul petrecut în afara şcolii. Această influenţă este mult mai
evidentă la elevii de nivel liceal, perspectivă corelată cu scăderea influenţei
familiei asupra comportamentului elevilor. Toate celelalte perspective propuse
sunt cu mult mai puţin influente asupra comportamentelor agresive ale
elevilor, decât influenţa grupurilor de prieteni.

3.3.

Factori şcolari determinanţi ai violenţei elevilor faţă de profesori

În perspectiva cadrelor didactice, factorii şcolari au cea mai mică influenţă
în determinarea comportamentelor agresive în rândul elevilor faţă de cadrele
didactice. Este un fel de „protejare a şcolii” şi, implicit, a lor înşişi faţă de
problematica violenţei în spaţiul şcolar. Atribuindu-i şcolii o influenţă minimală
asupra comportamentului neadecvat al elevilor, nu i se vor atribui nici
responsabilităţi în aria prevenirii şi combaterii violenţei elevilor, or acest aspect
ar trebui să constituie o preocupare constantă a şcolii tocmai pentru a face
dovada, alături de alte demersuri întreprinse, de preocupare pentru asigurarea
unui învăţământ de calitate elevilor.
Şi directorii şi profesorii asociază comportamentele neadecvate ale elevilor
faţă de profesori unor deficienţe de comunicare în relaţia elev – profesor, în
special dacă provin din şcoli urbane.
Tot profesorii din urban sunt cei care recunosc, în proporţii mai crescute
decât colegii lor din rural, că prestaţia lor la clasă poate determina
comportamente neadecvate ale elevilor. Acest din urmă aspect înregistrează
ponderi reduse în opinia cadrelor didactice, dar de remarcat este diferenţa
semnificativă pe medii de rezidenţă.
Opiniile elevilor faţă de determinanţii şcolari ai comportamentelor agresive
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ale elevilor faţă de profesori sunt mai bine conturate decât cele ale cadrelor
didactice, în sensul mai bunei reprezentări a fiecăruia dintre factorii menţionaţi.
Violenţa elevilor faţă de profesori determinată de nemulţumirea faţă de
prestaţia profesorilor la clasă este, şi în cazul elevilor, factorul cel mai slab
reprezentat (17,6%) din toată seria, dar mai bine reprezentat decât în opiniile
cadrelor didactice faţă de acelaşi aspect. Diferenţa pe medii se păstrează şi
în acest caz, cu o mult mai redusă reprezentare a opiniei menţionate în rândul
elevilor din mediul rural.
Din perspectiva factorilor şcolari, elevii acordă credit pentru agresivitatea
elevilor faţă de profesori impunerii forţate a autorităţii de către profesori
(27,1%) şi evaluărilor considerate neobiective (26,9%). Elevii din mediul
urban dau ceva mai mult credit acestor factori decât colegii din rural. Diferenţă
semnificativă se înregistrează pe niveluri de educaţie, elevii de liceu fiind
mult mai convinşi de determinarea violenţei elevilor prin evaluările neobiective
ale profesorilor, decât colegii din gimnaziu. Aceste distribuiri ale opiniilor pot
fi influenţate de capacităţile crescute ale elevilor de nivel liceal de a-şi
autoevalua competenţele obiectiv prin raportare la colegii de clasă şi/sau la
prestaţiile profesorilor.
Graficul nr. 6. Factori şcolari determinanţi ai violenţei elevilor faţă de
profesori

Factori şcolari (E):
E1: deficienţe în comunicarea cu profesorii
E2: reacţia elevilor la impunerea forţată a autorităţii profesorilor
E3: nemulţumirea elevilor faţă de prestaţia la clasă a profesorilor
E4: sentimentul elevilor că sunt ignoraţi de către profesori
E5: reacţia elevilor faţă de evaluări considerate neobiective
E6: reacţia elevilor faţă de ceea ce învaţă (lipsa de actualitate, de utilitate/aplicabilitate etc.)
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Influenţa grupului de prieteni asupra comportamentelor agresive ale elevilor
este cel mai frecvent factor şcolar menţionat de consilierii şcolari participanţi
la anchetă (67,2%). Acest aspect vine să întărească influenţa grupului asupra
comportamentului elevilor ca principal factor socio-familial de determinare
a violenţei elevilor faţă de profesori. Asupra elevilor de gimnaziu, grupul de
prieteni de la nivelul şcolii este mai influent decât în cazul elevilor de liceu
probabil datorită libertăţii mai mari de alegere a grupurilor de apartenenţă şi
a interacţiunii cu acestea, pe care o au elevii din liceul. În cazul elevilor de
gimnaziu există un control mai strict (cel puţin teoretic) din partea familiei,
iar „libertatea” de alegere a prietenilor se detaşează de controlul familiei.
Alţi factori şcolari cu influenţă semnificativă asupra comportamentului agresiv
al elevilor faţă de profesori vizează impunerea unor norme de comportament
de către şcoală şi neasumate de elevi, dar şi deficienţele de comunicare
între elevi şi cadre didactice (43,1% pentru fiecare dintre cei doi factori de
influenţă).
Conform opiniilor consilierilor şcolari, factorii şcolari au cea mai mică
importanţă în economia determinanţilor agresivităţii elevilor. Aceştia
înregistrează cel mai mic scor mediu, la polul opus fiind factorii socio-familiali.
Aceste informaţii vin să întărească opiniile cadrelor didactice şi ale directorilor
care plasează cauzele violenţei şcolare mai curând în afara şcolii, fără a
nega şi influenţele pe care înseşi şcoala le are asupra violenţei elevilor.

4. Cauze ale comportamentelor neadecvate ale
profesorilor faţă de elevi
Comportamente inadecvate la nivelul şcolii pot fi iniţiate şi de profesori şi
chiar dacă acestea sunt mai puţin reprezentate decât comportamentele
neadecvate ale elevilor, necesită, totuşi, atenţie în investigaţia referitoare la
violenţa şcolară.
Analiza propusă la nivelul cadrelor didactice din şcoală a vizat cauzele
comportamentelor neadecvate ale profesorilor din două perspective:
deficienţele de comunicare cu elevii sau părinţii acestora, respectiv factorii
de mediu educaţional / condiţiile de lucru. În ambele categorii de factori
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determinanţi ai agresivităţii profesorilor faţă de elevi, personalul şcolii
(directori, profesori, consilieri şcolari) a avut, în general, opinii convergente.
Din perspectiva deficienţelor de comunicare, principalul aspect incriminat
de cadre didactice a vizat provocările elevilor. Cu excepţia directorilor,
personalul didactic (profesori şi consilieri) din şcolile urbane susţin într-o
pondere mai crescută provocările elevilor ca factor determinant pentru
agresivitatea profesorilor. Mai mult, în cazul consilierilor şcolari, provocările
din partea elevilor constituie singurul factor care înregistrează variaţie a
opiniilor exprimate, în funcţie de mediul de rezidenţă. Acest aspect poate fi
o consecinţă a influenţei conexe a diferiţilor alţi factori care acţionează asupra
elevilor din mediul urban şi care pot influenţa un comportament neadecvat în
spaţiul şcolii. Pe de altă parte, în mediul urban sunt situate mai multe şcoli de
nivel postgimnazial în care provocările elevilor (tot ca o consecinţă a
contextelor sociale în care sunt plasaţi) sunt mai frecvente şi mai dificil de
gestionat. Aceste provocări sunt principală sursă a violenţei profesorilor faţă
de elevi, o violenţă pe care personalul didactic al şcolii o atribuie, oarecum,
exteriorului şcolii: este provocată de elevi (datorită diferiţilor factori de
influenţă anterior menţionaţi), iar răspunsul violent al profesorilor, fără a fi
acceptat, este explicat/justificat ca o consecinţă a violenţei elevilor îndreptată
spre şcoală.
Graficul nr. 7. Dificultăţi de comunicare ca determinanţi ai violenţei
profesorilor faţă de elevi

Deficienţe de comunicare cu elevii sau părinţii (C):
C1: deficienţe de comunicare cu elevii
C2: provocări din partea elevilor
C3: deficienţe de comunicare cu părinţii, cu efecte asupra relaţiei cu elevii
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Cea de-a doua perspectivă explicativă a violenţei profesorilor faţă de elevi
face referire la factorii de mediu educativ, unde consilierii şcolari se
detaşează oarecum de opiniile împărtăşite de directori şi profesori. Pentru
directori şi profesori, lipsa abilităţilor profesorilor de a coordona clasa constituie
principala cauză a violenţei profesorilor faţă de elevi (34,8%, respectiv 22%).
În acest sens, programele de formare care vizează managementul clasei de
elevi se dovedesc a fi, încă, o necesitate pentru resursa umană din şcoală.
Pentru consilierii şcolari motivaţia scăzută a profesorilor şi presiunea exterioară
în organizarea activităţii proprii de predare sunt văzute ca principalele surse
de tensiune care duc la violenţa profesorilor faţă de elevi (fiecare factor
având o pondere de 43,1% dintre răspunsurile exprimate de consilieri). Lipsa
abilităţilor profesorilor de a coordona clasa de elevi este recunoscută ca
determinant al violenţei profesorilor, dar într-o pondere mai puţin semnificativă
(aproape o treime dintre consilieri împărtăşesc această opinie). Dacă directorii
şi profesorii plasează principala cauză a violenţei profesorilor faţă de elevi la
nivelul profesorului prin identificarea unor abilităţi absolut necesare oricărui
profesor, consilierii şcolari vad cauzele violenţei profesorilor faţă de elevi

Graficul nr. 8. Factori de mediu educativ determinanţi ai violenţei profesorilor
faţă de elevi

Factori de mediu educaţional (E):
E1: impunerea forţată a autorităţii profesorilor/atitudini autoritariste în relaţia cu elevii
E2: nivel scăzut de motivaţie a profesorilor (salarizare, recunoaştere socială etc.)
E3: lipsa abilităţii profesorilor de a coordona/gestiona clasa
E4: lipsa cunoştinţelor de psihologia vârstelor
E5: presiunea exterioară în organizarea activităţii proprii de predare
E6: impunerea de sarcini multiple, în afara normei didactice
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inoculate din exterior profesorilor (lipsa salariilor motivante, lipsa recunoaşterii
sociale, presiune exterioară cu privire la organizarea activităţilor de predare).
Oricare ar fi cauzele violenţei profesorilor faţă de elevi, ele pot fi prevenite
şi combătute prin elaborarea unor strategii eficiente de prevenire şi combatere
a violenţei şcolare, bazate pe comunicare, cooperare, dorinţă de a lucra
împreună pentru dezvoltare reciprocă.

5. Concluzii şi perspective deschise asupra politicilor
educaţionale
Violenţa şcolară este rezultatul unui complex de factori familiali, sociali,
şcolari, de context.
Actorii şcolari investigaţi au evidenţiat variate cauze ale violenţei între elevi
(factori individuali, socio-familiali, şcolari). Elevii identifică mai curând la
nivelul şcolii cauzele violenţei (climatul concurenţial), în timp ce pentru
profesori familia este principala responsabilă pentru actele de violenţă ale
elevilor.
Datele arată că principalii factori care determină violenţa elevilor faţă de
profesori sunt cei individuali şi cei socio-familiali (opinie susţinută, în special,
de cadrele didactice). Pentru elevi primează factorii şcolari. Din perspectiva
consilierilor şcolari instabilitatea emoţională, relaţiile conflictuale din familie,
grupurile de apartenenţă din afara şcolii şi din cadrul şcolii sunt principalii
determinanţi ai fiecărei categorii de factori de influenţă ai violenţei elevilor
faţă de profesori.
Cauzele violenţei profesorilor faţă de elevi au fost identificate la nivelul
dificultăţilor de comunicare (determinate mai curând de provocările venite
din partea elevilor) şi de factorii de mediu educaţional (condiţii materiale,
climat organizaţional, recunoaştere socială).
Existenţa unor perspective diferite asupra cauzelor violenţei şcolare la nivelul
grupurilor de actori ai şcolii, relevă necesitatea derulării unor acţiuni comune
de cunoaştere şi recunoaştere a tuturor formelor de violenţă posibil a fi
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manifestate în spaţiul şcolii, a determinanţilor şi a implicaţiilor. Dincolo de
simpla afirmaţie cu privire la punerea laolaltă a actorilor şcolii în vederea
interacţiunii şi dezvoltării de acţiuni comune de prevenire şi combatere a
violenţei şcolare, este nevoie de dezvoltarea unor programe, politici, strategii
de intervenţie care să-i pregătească pe actorii şcolii să acţioneze conştient,
informat, coerent în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. Au
existat, cel puţin în istoria recentă a şcolii, diferite demersuri de informare,
sensibilizare a actorilor, consiliere pentru agresori şi victime, inclusiv consiliere
între semeni (peer-mediation), demersuri focalizate pe prevenirea şi
combaterea violenţei. Şi, totuşi, constată că profesorii şi elevii au opinii
oponente cu privire la cauzele violenţei. Cum pot aceşti actori să lucreze
împreună împotriva violenţei şcolare, dacă opiniile lor sunt divergente cu
privire la determinanţii fenomenului? Poate tocmai acţiunile în care îi
încurajăm să se implice ar trebui schimbate, poate gestionarea la nivel
centralizat a fenomenului ar necesita revizuiri, poate redefinirea fenomenului
în ansamblu. Nu ne propunem, aici, decât să propunem, pe baza constatărilor
din ancheta derulata şi a analizei rezultate, a unor posibile căi de acţiune
care pot lua forme variate, de la simple strategii definite la nivelul şcolilor,
până la măsuri de politică educaţională, implementate la nivel de sistem.
Posibile modele remediale pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare:
o Dezvoltarea unui sistem de formare a cadrelor didactice în care fiecare
cadru didactic să aibă posibilitatea de a-şi dezvolta competenţe specifice
de cunoaştere, recunoaştere, combatere, prevenire a actelor violente.
Competenţele astfel dezvoltate vor avea în vedere atât grupul de elevi cu
care lucrează, părinţii acestora, colegii de şcoală, dar şi propria persoană.
Dezvoltarea unor competenţe reale şi eficiente la nivelul profesorilor vor
orienta acţiunile acestora spre buna gestionare a clasei de elevi, buna
gestionare a relaţionării cu elevii, bună planificare, logică şi coerentă a
tuturor demersurilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei
şcolare. Acest sistem / modul de formare profesională continuă ar fi util
să funcţioneze ca o continuare firească a unui proces de dezvoltare a
competenţelor început în formarea iniţială ca profesor. De aici relevă,
încă o dată, necesitatea dezvoltării unor module tematice adaptate nevoilor
prezente ale sistemului de educaţie, şi care să orienteze formarea iniţială
a profesorilor (în cadrul modulelor psiho-pedagogice urmate în universităţi).
o Dezvoltarea unor sisteme de consiliere a părinţilor, în cadrul unor
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servicii sociale de proximitate. Aceste servicii ar putea fi adresate, cu
prioritate, părinţilor elevilor care manifestă diferite forme de violenţă în
spaţiul şcolar. Reglementările cu privire la astfel de servicii nu constituie
o provocare din perspectiva iniţierii şi emiterii unor norme, metodologii
de funcţionare, ci din perspectiva implicării părinţilor în serviciile de
consiliere.
o Dezvoltarea unor sisteme eficiente de monitorizare a elevilor care
manifestă comportamente violente. Chiar dacă aceste sisteme de
monitorizare ar implica sporirea numărului de consilieri şcolari (provocare
de la nivelul sistemului, asupra căreia nu insistăm aici), este necesar să
accentuăm aici necesitatea urmăririi într-o perioadă considerabilă de timp
a elevilor care manifestă comportamente violente, concomitent cu
implicarea elevului în programe de consiliere şi în acţiuni în care să fie
responsabilizat şi valorificat în acord cu interesele, abilităţile fiecăruia.
o Reluarea şi susţinerea iniţiativei de monitorizare a actelor de violenţă
şcolară, astfel încât, la nivelul sistemului să existe o imagine clară asupra
incidenţei fenomenului. Sistemul de indicatori există, metodologia de
utilizate există, acestea fiind dezvoltate de Ministerul Educaţiei Naţional,
în cadrul unui proiect structural. Este necesară doar identificarea
mecanismelor de stimulare, motivare a şcolilor să declare actele de violenţă
şi să le înregistreze. Datele obţinute ar fi utile pentru fundamentarea
unor acţiuni la nivelul sistemului de educaţie şi care să contribuie la
prevenirea şi, dacă situaţia o cere, la contracararea actelor de violenţă
şcolară.
o Realizarea unor parteneriate între Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Ministerul Tineretului şi Sportului în vederea facilitării participării în tabere
tematice focalizate pe prevenirea şi combaterea violenţei, a elevilor care
au avut diferite devieri comportamentale. Pentru aceasta este necesară
definirea ca prioritară a tematicii privind prevenirea şi combaterea violenţei,
dar şi reglementări clare referitoare la activităţile încurajate a se derula
cu tinerii şi care ar trebui focalizate pe cunoaştere de sine şi dezvoltare
personală.

Note
1. Graficele prezentate în acest articol aparţin autoarei.
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Rezumat
Acest articol descrie discursurile competitive despre rolul profesorului la clasă,
identificate într-un colegiu teoretic din mediul urban mic, pe baza analizei a 11 interviuri
semi-structurate cu profesori de liceu. Interpretarea modului în care profesorii invocă
rolul profesorului în poveştile lor identitare, a dezvăluit următoarele discursuri
competitive: profesorul trebuie să transmită cunoştinţe versus profesorul trebuie să
înlesnească înţelegerea; profesorul trebuie să noteze „obiectiv” versus profesorul
trebuie să noteze „flexibil”. Argumentul principal al articolului este că în liceul studiat,
domină ideea că profesorul trebuie să transmită cunoştinţe şi să noteze „flexibil”. A
nota „flexibil” înseamnă a răspunde aşteptărilor părinţilor, directorului şi colegilor de
„a da note mari” anumitor elevi şi/sau tuturor elevilor. Această aşteptare din partea
profesorilor este favorizată de politica universităţilor de a include media generală
din anii de liceu, în criteriile de admitere la programele de licenţă, dar şi de politica
liceului de a da posibilitatea părinţilor să aleagă profesorii copiilor lor pe baza unei
cereri şi dacă există consens între părinţi.
Cuvinte-cheie: analiză de discurs, colegiu teoretic, evaluare a elevilor, politici de
admitere, programă.
Abstract
The article describes the competitive discourses on the role of teachers, identified
in a high school, in Romania, based on an analysis of 11 individual interviews
*
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with teachers. The references to the role of teachers, in the teachers‘ identifying
stories, revealed the following competitive discourses: a teacher should transmit
knowledge versus a teacher should enhance the students‘ understanding; a teacher
should grade ‘objectively‘ versus a teacher should grade ‘flexible‘. Moreover, the
analysis shows that, in the studied high school, the dominant discourse assigns to
teachers, the role to transmit knowledge and to grade ‘flexible‘. To grade ‘flexible‘
means to accommodate the parents‘, principals‘ and colleagues‘ expectations to
give good grades to some students or all students, in general. This discourse is
privileged in the studied field by the fact that while most universities in Romania
used to admit students based on the average grade of high school years, informally,
the high school gives students and parents the possibility to choose their teachers
only based on formal asking and class consensus.
Keywords: curriculum, discourse analysis, grading students, theoretical high
school, university admission.

1. Introducere
Cercetarea îşi propune să răspundă la întrebarea care sunt discursurile
competitive, într-un liceu teoretic studiat, privind rolul profesorului?,
conceptul de discurs fiind folosit în înţelegerea lui Foucault. În acest sens, s-a
investigat ce idei posibile despre rolul profesorului formulează 11 profesori,
în poveştile lor identitare, pe care le aşază în opoziţie şi care sunt ideile în
raport cu care se auto-evaluează. Analiza datelor colectate calitativ (interviuri
individuale) au dezvăluit două teme centrale în poveştile identitare ale
profesorilor: utilizarea programei şi evaluarea elevilor. Modul în care profesorii
se prezintă în raport cu aceste teme au permis identificarea discursurilor
competitive din liceu şi problematizarea lor în termeni de dominanţă. Mai
departe, pe baza explicaţiilor primite de la profesori, au fost identificate
practicile şi politicile instituţionale care favorizează aceste discursuri.
În continuare, pentru prezentarea analizei şi a rezultatelor, sunt redate
poveştile identitare a două cazuri ilustrative (Mihai şi Diana) şi o descriere a
cum se poziţionează profesorii pe cele două teme centrale: folosirea
programei şi evaluarea elevilor. Cercetarea realizată este exploratorie, nu
oferă rezultate ce pot fi generalizate la nivel naţional, dar invită cititorii la
reflecţie şi derularea unor investigaţii care să testeze şi/sau să completeze
concluziile.
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Liceul studiat are statut de „colegiu naţional”, profil teoretic, aproximativ
1.500 de elevi, 80 de cadre didactice şi patru specializări: filologie, matematicăinformatică, biologie-chimie şi ştiinţe sociale. Liceul este situat într-un oraş
de 20.000 de locuitori, unde există alte două licee, ambele cu profil tehnologic.
În 2015, unitatea şcolară a avut cele mai mari medii de admitere din localitate
(8,20 la profilul filologic, 8,90 la profilul matematică-informatică, 9,10 la profilul
biologie-chimie), rata de absolvire de 95% şi rata de promovabilitate la
examenul de bacalaureat de 96% (peste media naţională de 71%). Toate
cadrele didactice sunt calificate, iar dintre acestea 93% sunt titulare,
majoritatea are gradul didactic I şi 10 profesori au titlul de doctor. Unitatea
şcolară are un director principal şi doi directori adjuncţi.

1.1.

Cadru de analiză: poveşti identitare, discursuri competitive

Discursurile competitive despre rolul profesorilor din liceul studiat au fost
formulate pe baza analizei poveştile identitare ale profesorilor, mai ales a
modului în care aceştia se poziţionează în relaţie cu evaluarea elevilor şi
folosirea programei. Conceptul de identitate este larg folosit, acesta se
întâlneşte în discipline precum psihologie, sociologie sau antropologie. Fiecărei
discipline şi şcolilor aferente de gândire le corespund diferite definiţii ale
conceptului. Sinteza realizată de Beauchamp şi Thomas (2009) cu privire la
temele şi modul în care identitatea profesorilor este studiată în literatura
ştiinţifică actuală, dezvăluie existenţa unor suprapuneri între diferite
perspective, dar şi întrebări despre identitate, la care cercetarea trebuie să
răspundă. În prezentul studiu, se recunoaşte existenţa diferitelor perspective
de cercetare a identităţii şi a efortului de a crea legături între acestea, dar
conceptul este folosit într-un sens restrâns, în înţelegerea dată de Sfard şi
Prusak (2005).
În prezenta analiză, cuvântul identitate este folosit cu sensul de „poveşti
despre oameni” (Sfard, & Prusak, 2005, p. 14), cu alte cuvinte, identitatea
este o expunere, o înlănţuire de afirmaţii prin care o persoană se prezintă,
incluzând ceea ce are sens pentru ea însăşi, despre ea însăşi, într-un anumit
context. În prezenta cercetare, identitate şi poveste identitară sunt folosiţi
interşanjabil.
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Sfard şi Prusak propun această definiţie ca o alternativă la înţelegerea
identităţii ca „un anumit tip de persoană” (2005, p. 16) şi un răspuns la
preocuparea anumitor cercetători de a depăşi viziunea esenţialistă asupra
identităţii. Folosind conceptul în înţelegerea lui Sfard şi Prusak (2005),
misiunea rămasă cercetătorului nu este să identifice adevărul despre felul
de a fi al unei persoane sau să evalueze în ce măsură identitatea respondenţilor
se apropie de repere normative (de exemplu, competenţele profesionale ale
profesorului din România), ci să descrie povestea pe care o persoană o
spune despre sine, într-un anumit timp şi spaţiu.
În termeni operaţionali, Sfard şi Prusak susţin că identitatea reprezintă „o
colecţie de poveşti despre oameni” (p. 16) dacă aceste „naraţiuni1 sunt
concrete, fidele şi semnificative” (Sfard şi Prusak, 2005, p. 16). Conform
autorilor, o poveste este concretă dacă povestitorul descrie cine este de
obicei, în mod repetat, niciodată mai degrabă decât ce face; este fidelă
dacă, întrebat, povestitorul ar confirma că povestea este o reprezentare
corectă a realităţii şi o poveste este semnificativă, dacă povestitorul ar fi
bulversat de schimbarea acesteia.
Sfard şi Prusak (2005) susţin că în fiecare poveste identitară există persoana
identificată (A), autorul poveştii (B) şi C (destinatarul poveştii) şi poate fi
reprezentată prin BAC; bineînţeles, aceste roluri se pot suprapune. Conform
acestei reprezentări, poveştile spuse în cadrul interviurilor prezentei cercetări
sunt de tipul AAC, profesorul povesteşte despre sine, deci este atât persoana
identificată, cât şi autorul poveştii, iar cercetătorul este destinatarul.
Continuând în această logică, pentru că articolul nu reproduce complet
interviurile cu profesorii, ci prezintă interpretări şi selecţii, acestea trebuie
privite ca „poveşti despre poveşti” (Sfard & Prusak, 2005, p. 20), de tipul:
[
Profesor Cercetător] Cititor.
Cercetător Profesor
În prezenta cercetare, răspunsurile profesorilor la situaţia de interviu vor fi
tratate ca poveşti identitare; acestea nu ne indică ce fel de profesori sunt în
liceu sau cum se comportă ei la clasă, ci cum aleg să se prezinte. Imaginile
pe care profesorii le-au creat în faţa cercetătorului vor fi analizate pentru a
identifica discursurile competitive despre rolul profesorului din liceul studiat.
Ideea de discurs apare şi la Sfard şi Prusak (2005, p. 15) care definesc
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identitatea ca practică discursivă, altfel spus, o poveste identitară nu există
decât prin prima semnificaţiei pe care povestitorul o dă limbajului său. Sfard
şi Prusak (2005), asemeni altor lingvşti sau socio-lingvişti (Cohen, 2008;
Alsup, 2008) folosesc conceptul de discurs pentru a descrie modul în care
indivizii folosesc limbajul, având asumpţia că sensul cuvintelor este construit
şi trebuie interpretat în context.
În prezenta analiză, conceptul de discurs este folosit în înţelegerea lui Foucault,
o perspectivă care nu o exclude pe cea a autorilor Sfard şi Prusak (2005),
dar care adaugă o dimensiune socială: discursul (limbajul) nu mai este privit
doar în relaţie cu individul, ci şi cu realitatea pe care o descrie (în cazul
acestei cercetări: rolul profesorului). Astfel, prin discurs, se va înţelege
limbajul asociat unui obiect – ce este spus, cine spune, unde şi când este
spus despre obiect (Foucault, 1998). Ball (2013, în Mills, 2005) subliniază că,
în înţelegerea lui Foucault, discursul este limbaj, dar nu trebuie „echivalat”
cu limbajul.
În rândul lingviştilor, limbajul este pus în relaţie cu individul, iar în perspectiva
lui Foucault, limbajul este pus în relaţie cu un obiect, într-un anumit timp şi
spaţiu. Alsup (2008), comparând conceptul discurs în înţelegerea lui Foucault
şi a socio-lingvistului Gee, susţine că Gee foloseşte conceptul pentru a descrie
limbajul folosit de individ, pentru a da sens identităţii, acţiunilor şi obiectelor,
iar pentru Foucault, discursul descrie ideile care s-au împământenit într-un
anumit timp şi spaţiu, ceea ce este acceptat sau privilegiat din tot ceea ce
poate fi spus despre o anumită realitate.
Conform lui Foucault (1998), într-un câmp social, ideile se află într-o
permanentă competiţie. Discursurile competitive sunt ideile contradictorii
despre o anumită realitate, care co-există într-un câmp, la un moment dat.
Ideile (limbajul) care, la un moment dat, deşi selective, se impun ca definitorii
pentru o anumită realitate, reprezintă discursul dominant (Spratt, 2017). Acesta
intră în relaţie cu discursuri contradictorii, are o genealogie, se formează şi
dispare în anumite contexte sociale, politice, economice (Foucault, 1998;
Gibbs, 2015).
Care este locul individului în această competiţie pentru idei (limbaj)? Ideilor
şi limbajului aferent despre realitate, îi corespund reprezentări specifice despre
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ceea ce pot fi oamenii. Astfel, un discurs dominant generează ceea ce
Foucault (1998) numeşte poziţii sau în termeni de limbaj, categorii în raport
cu care indivizii sunt evaluaţi şi se auto-evaluează. Prin categoriile pe care
le generează, discursurile dominante includ şi exclud, pot fi eliberatoare sau
opresive în raport cu individul (Foucault, 1998). Foucault (Gibbs, 2015) susţine
că discursurile trebuie privite în relaţie cu raporturile de putere; limbajul
folosit pentru a descrie realitatea reprezintă sursa şi miza puterii; astfel,
limbajul (ideile) în uz reprezintă o oglindire a raporturilor de putere, dezvăluie
unde este concentrată puterea şi poate fi investigat în acest sens. Foucault
(1998) şi Ball (2013) arată că, mai ales practicile instituţionale (care
reglementează viaţa socială), inclusiv în educaţie, prin discursurile pe care le
incumbă, favorizează anumite poziţii (categorii, idei despre oameni dominante
sau nu).
În poveştile lor identitare, vorbind despre sine, profesorii formulează idei
despre ce înseamnă să fii profesor, pe unele dintre ele le aşază în contradicţie.
Opoziţiile cu care operează profesorii în poveştile identitare, vor fi valorificate
pentru identificarea discursurilor competitive din liceul studiat. Discursurile
identificate vor fi problematizate în termeni de discurs dominant în funcţie
de ideile despre rolul profesorilor în raport cu care profesorii se auto-evaluează
şi formulează aprecieri de conformitate sau non-conformitate, în poveştile
lor identitare.

2. Metodologie
Datele incluse în analiză au fost colectate în mai-iunie 2016, în cadrul
proiectului de dizertaţie al autoarei. Cercetarea a inclus profesori care predau
sau au predat la liceul ales pentru realizarea studiului de caz. Într-o primă
etapă a cercetării, s-a urmărit colectarea unor date relevante pentru a descrie
discursul profesorilor care se auto-identifică ca moderni în predare. Însă, pe
parcursul colectării datelor, respondenţii au adus în discuţie, în mod repetat,
noi teme (ex.: utilizarea programei, evaluarea elevilor), ceea ce a determinat
extinderea aspectelor cercetate şi creşterea eşantionului investigat. Acest
lucru a permis valorificarea datelor pentru a identifica discursurile competitive
despre rolul profesorului, în liceul studiat.
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Datele au fost colectate folosind interviuri semi-structurate, ce au inclus
întrebări de deschidere prestabilite şi întrebări formulate pe parcursul
intervievării profesorilor, urmărind clarificarea răspunsurilor primite.
Întrebările de deschidere (prestabilite) au fost formulate larg (de exemplu,
Ce înseamnă pentru dvs. să fiţi profesor?), astfel încât să permită
respondentului să abordeze sub-temele din unghiul pe care îl consideră
semnificativ. Grila semi-structurată de interviu, elaborată în faza de proiectare
a cercetării, a inclus următoarele sub-teme: traseul profesional al
respondentului (studii, momente semnificative, alegerea carierei didactice,
venirea şi/sau plecarea din liceul studiat), rolul de profesor (semnificaţie,
status, drepturi, îndatoriri, cod de conduită), preferinţe de predare, schimbări
resimţite în câmpul educaţional, opiniile colegilor despre schimbările raportate.
Odată cu extinderea interesului de cercetare, în interviuri au fost incluse
două noi sub-teme: utilizarea programei şi evaluarea elevilor. Ordinea abordării
sub-temelor a urmărit firul narativ al respondentului.
În culegerea datelor s-a optat pentru o strategie de eşantionare continuă. În
funcţie de accesibilitate şi nevoile de înţelegere în profunzime a temelor, au
fost incluşi noi respondenţi (Creswell, 2007; Stănciulescu, 2015). Studiul a
inclus 11 cazuri, investigaţia a fost oprită în momentul în care s-a ajuns la
saturaţie empirică.
În faza de proiectare a cercetării, în urma interviurilor pilot, s-a făcut o
selecţie iniţială a subiecţilor pe baza accesibilităţii, ţintindu-se includerea a
6-8 cazuri ilustrative pentru scopul cercetării (cazuri intense): profesori
hetero-identificaţi ca având o abordare pedagogică modernă şi alţii ca având
una tradiţională. De asemenea, în selecţia cazurilor s-a urmărit obţinerea
unui maximum de variaţie în raport cu următoarele criterii: disciplina predată
(discipline socio-umane, respectiv reale; discipline de examen sau nu), statutul
didactic al profesorului (titular, respectiv suplinitor), nivel de calificare
(debutant, gradul II, gradul I) şi dacă ocupă sau nu funcţii administrative. S-a
urmărit obţinerea acestui maximum de variaţiei pentru a controla dacă se asociază
cu diferenţe în discursul profesorilor. Datele nu au arătat pattern-uri în acest
sens. Odată cu extinderea interesului de cercetare, au fost introduse noi
cazuri: profesori despre care respondenţii anteriori au spus că au o perspectivă
diferită despre rolul profesorului, utilizarea programei şi/sau evaluarea elevilor.
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Datele incluse în analiză provin din 11 interviuri semi-structurate2:
 Ioana – profesoară de limba engleză, disciplină socio-umană, de examen,
titular, gradul I, 13 ani vechime, studii superioare (masterat), fără funcţii
administrative;
 Dana – profesoară de istorie, educaţie civică şi limba franceză, discipline
socio-umane, de examen, suplinitor, debutant, studii superioare (masterat),
fără funcţii administrative, predă şi la o şcoală din mediul rural, nu este
cunoscută vechimea;
 Diana – profesoară de limba engleză, disciplină socio-umană, de examen,
titular, debutant, studii superioare (masterat), fără funcţii administrative,
a predat 1 an în unitatea şcolară studiată, 4 ani vechime;
 Irina – profesoară de religie, disciplină socio-umană, nu este de examen,
titular, gradul I, studii superioare (masterat), funcţie de consilier educativ,
nu este cunoscută vechimea;
 Maria – profesoară de psihologie, disciplină socio-umană, de examen,
titular, gradul I, studii superioare (masterat nefinalizat), rolul de consilier
şcolar, nu este cunoscută vechimea;
 Sorana – profesoară de economie şi filosofie, disciplină socio-umană, nu
este de examen, titular, gradul I, 30 de ani vechime, studii superioare
(masterat), şeful comisiei de diriginţi, membru în consiliul administrativ;
 Anca – profesoară de limba şi literatura română, disciplină socio-umană,
de examen, titular, gradul I, studii superioare (masterat), a fost director
adjunct, nu este cunoscută vechimea;
 Mihai – profesor de fizică, disciplină reală, de examen, titular, gradul I, 18
ani vechime, studii superioare (masterat), fără funcţie administrativă;
 Corina – profesoară de istorie, disciplină socio-umană, de examen, titular,
gradul I, studii superioare (doctorat), metodist, nu este cunoscută
vechimea;
 Elena – profesoară de informatică, disciplină reală, de examen, titular,
gradul I, studii superioare (masterat), fără funcţie administrativă, nu este
cunoscută vechimea;
 Ilinca – profesoară de limba şi literatura română, disciplină socio-umană,
de examen, titular, gradul I, studii superioare (masterat), fost director
adjunct, nu este cunoscută vechimea.
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3. Poveşti identitare
În poveştile lor identitare, profesorii au alternat între a se descrie pe sine, a
se aşeza în opoziţie cu alţi profesori, a se delimita de anumite practici din
liceu, a-şi exprima acordul sau dezacordul pe diferite teme şi a descrie idealuri
de conduită pentru un cadru didactic. Fiecare poveste identitară a profesorilor
este o combinaţie unică de reprezentări şi semnificaţii, însă conţine idei despre
rolul profesorului, puse în opoziţie; aceste idei indică discursurile competitive
din câmp. Logic, reprezentările aşezate în opoziţie nu se exclud reciproc,
dar, în poveştile lor, profesorii le dau semnificaţii opuse, ceea ce permite
interpretarea lor în termeni de discurs.
Mihai (profesor de fizică), Irina (profesoară de religie), Maria (profesoară
de psihologie) şi Ioana (profesoară de engleză), Sorana (profesoară de
economie şi filosofie), Dana (profesoară de istorie şi educaţie civică) şi Ilinca
(profesoară de limba şi literatura română) se prezintă ca profesorul care se
adaptează în funcţie de evoluţia elevilor, ei fac tot ceea ce fac pentru ca elevii să
înţeleagă. Diana (profesoară de istorie), Anca (profesoară de limba şi literatura
română), Elena (profesoară de informatică) şi Corina (profesoară de istorie) se
identifică mai degrabă cu profesorul care transmite cunoştinţe elevilor, ele fac
tot ceea ce fac pentru a „termina programa”. Aceste diferenţe de discurs
devin vizibile mai ales când profesorii aduc în discuţie programa, această
observaţie va fi tratată extins în una dintre următoarele secţiuni ale articolului.
Mihai (profesor de fizică) şi Ioana (profesoară de engleză) se prezintă ca
profesori „obiectivi” în evaluare. Diana (profesoară de istorie) şi Corina
(profesoară de istorie) povestesc că s-au adaptat şi în prezent dau „note
mari”. Sorana (profesoară de economie şi filosofie), Irina (profesoară de
religie), Maria (profesoară de psihologie), Anca (profesoară de limba şi
literatura română) şi Ilinca (profesoară de limba şi literatura română) nu se
poziţionează explicit pe această temă, dar povestesc despre „a da note mari”
sau „mai mari” ca despre un fapt, o realitate acceptată. Una dintre
următoarele secţiuni ale articolului tratează, în detaliu, cum se prezintă
profesorii în raport cu această temă.
În continuare sunt redate poveştile identitare ale Dianei şi ale lui Mihai.
Naraţiunile reconstituite aici nu descriu cine sunt Diana şi Mihai sau felul în
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care se comportă la clasă, ci modul în care cei doi se imaginează pe sine, în
rolul de profesor.

3.1.

Mihai, profesor de fizică

„Rolul profesorului este de a forma oameni, nu ştiu, de a forma
oameni, părerea mea. […] Stilul de predare, mă rog... Ştiu care sunt,
să spunem aşa, punctele dificile în predarea unei lecţii, am fost şi eu
elev, şi insist pe acele lucruri cu explicaţii până când simt eu că
elevul înţelege. […] Nu, elevul este şi el un om, trebuie respectat,
trebuie înţeles, dar notarea trebuie să fie obiectivă, adică elevului
trebuie să îi arăţi acolo unde este. Dacă el este de 7, trebuie să îi dai
7, dacă el este de 5, trebuie pus 5, în aşa fel încât elevul să ştie unde
se află şi ce mai are de pus să ajungă acolo unde sperăm noi că
vrea să ajungă.”
Mihai predă fizică din 1998. A venit în liceu în 2001-2002, „pe vremea
domnului Lazăr [pseudonim]”. Acum are gradul I şi este membru în consiliul
de administraţie. De-a lungul timpului, a refuzat să devină metodist şi
menţionează acest aspect delimitându-se de mersul lucrurilor în sistem: „Dacă
mă mai puneţi metodist, nu o să mai ieie mulţi gradul.”. Mihai se prezintă
ca „obiectiv în evaluare”.
Întrebat cum a luat decizia de a deveni profesor, Mihai povesteşte mult
despre profesorii săi din gimnaziu, liceu şi universitate. În gimnaziu, Mihai a
„îndrăgit” matematica; ajuns la liceu, şi-a pierdut entuziasmul pentru
matematică „din cauza, mă rog, profesorului”, dar l-a descoperit pe
„domnul profesor Georgescu [pseudonim]” care i-a „însuflat dragostea
faţă de obiectul ăsta, fizică”.
Pentru Mihai, a fi profesor înseamnă să îţi cunoşti foarte bine disciplina, să
explici, să te adaptezi în funcţie de cât au înţeles elevii, să respecţi elevul şi
părinţii, să fii în dialog cu ei şi dirigintele, să fii ferm în anumite situaţii, să fii
obiectiv în notare şi chiar dacă „nu toţi sunt de fizică”, să găseşti timp
pentru fiecare elev.
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Mihai se prezintă în opoziţie faţă de profesorii care folosesc notele pentru a
„buşi” elevii: „nu îmi place să «semăn teroare», să spunem aşa, nu,
deci, discutăm cu elevul, învăţăm elevul cum să lucreze, cum să
procedeze, cum să se descurce, ce trebuie să facă când iese la tablă”.
Legat de aceeaşi temă, Mihai povesteşte despre o schimbare, faţă de
începuturile carierei sale, acum evaluează elevul de mai multe ori înainte de
a-l nota şi pentru aceleaşi cunoştinţe predate, oferă o notă mai mare cu un
punct. Mihai atribuie această schimbare unei evoluţii profesionale naturale.
Mihai respinge ideea că deciziile lui privind notarea sunt influenţate de părinţi:
„Presiunea părinţilor nu o simt absolut deloc şi nu am simţit-o
niciodată.[…] Nu mi s-a întâmplat niciodată, dar dacă aş fi pus în
situaţia, eu ştiu, o clasă să nu mă accepte, pentru că, ştiu eu, se poate
întâmpla aşa ceva, nu ştiu din ce cauză, că nu îţi place...nu place de
figura ta, nicio problemă, mă dau deoparte.”.
Satisfacţia lui Mihai sunt dovezile că elevii aplică ceea ce au învăţat: „Să
vezi că, mă rog, o parte dintre elevii cu care lucrezi prind viaţă la obiectul
fizică, se descurcă, aplică rezolvări de probleme, rezultatele la
olimpiadele de fizică care, mă rog, văd că, în ultima vreme, […] seamănă
din ce în ce mai mult cu SF-urile.”.

3.2.

Diana, profesoară de engleză

„[Când erai mică cum percepeai profesia de profesor?] O percepeam
ca o împărtăşire de cunoştinţe şi acum am ce împărtăşi, dar nu am cui
[…] Da, mi-au dinamitat tot sistemul de valori, pe care îl aveam şi cu
care am crescut. Adică, eu am crescut cu o gândire din aia, pură […]
Şcoala, o vedeam ca pe ceva sacru. […] Să ai ocazia să citeşti cât mai
mult, să te documentezi, să, wow, o vedeam aşa ca pe ceva măreţ... şi
când am ajuns şi am venit la catedră şi am văzut că oamenii, de fapt,
nici măcar nu se apropie de ce îmi imaginam eu, nici măcar nu se apropie
de ceea ce înţelegeam eu. Şcoala, o înţelegeam, ştii, ca pe Şcoala lui
Socrate, aşa ştii, unde se adunau în jurul unui profesor şi înţelegeau
lumea în general, […]. Deci impactul a fost mare şi totul s-a distrus, a
rămas doar aşa, o amintire...”
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Diana predă limba engleză din 2010, la liceul studiat a fost profesoară timp
de 1 an de zile, iar acum lucrează într-o şcoală gimnazială. În propria-i poveste,
tot ce şi-a dorit, încă din copilărie, a fost să devină profesoară; jocul ei preferat
era: „Nu-mi amintesc decât că eram mică şi aşezam jucăriile pe fotoliu
şi le explicam şi lipeam afişe pe dulap şi explicam ce era acolo...doar
atât îmi amintesc...”.
Despre şcoală, Diana povesteşte ca despre o perioadă specială în viaţa ei,
atunci se simţea ea însăşi şi pentru mult timp, până când a devenit mamă,
apropierea de şcoală (cunoaştere, lectură) pare să o fi reprezentat cel mai
bine. Despre prezent, Diana vorbeşte cu multă dezamăgire; în povestea ei
apar „schimbările”, mai exact, un context în care şcoala şi profesorii sunt
priviţi diferit faţă de imaginea cu care ea se identifică. În diferite momente
ale interviului, Diana exprimă resemnare, revoltă sau nemulţumire de sine în
raport cu situaţia în care se află.
A fost bursieră în Danemarca, şi perioada respectivă are o semnificaţie
specială pentru Diana. Acolo, ea s-a simţit „confortabilă” deoarece elevii
şi părinţii valorizau şcoala şi profesorii: „Oamenii erau conştienţi de ce
sunt în şcoală”.
Acum, în şcoală, Diana se simte „străină”. Cu activitatea de predare,
prezentul şi România, Diana asociază lipsa respectului pentru profesor, un
servilism al profesorilor faţă de părinţi şi dezinteresul faţă de lectură. În
povestea Dianei, coexistă mai multe semnificaţii asociate profesorului. Când
povesteşte despre sine, încă din copilărie, Diana se identifică cu imaginea
unui maestru alături de discipolii săi, a fi profesor înseamnă a împărtăşi cât
mai mult cunoştinţe unor elevi „conştienţi” de importanţa educaţiei. Cu
această imagine, Diana îi asociază pe profesorii săi, de la universitate: „îşi
ţineau cursul şi cam atât, nu prea interacţionau foarte mult cu noi, ştii
cum e la facultate, acolo e volumul mare de cunoştinţe, n-are nimeni
timp sa te gâdile pe tine să vadă dacă ai înţeles sau nu, ai înţeles bine,
nu la revedere, simplu”. Despre ei, Diana vorbeşte cu respect, dar după
un moment scurt de reflecţie, pare să-şi dea seama că a învăţat să fie profesor,
mai degrabă de la profesorii din Danemarca şi din practică. Când povesteşte
despre ce a învăţat şi cum lucrează cu elevii, a fi profesor înseamnă „să nu
vorbeşti singur”, ci „să construieşti” cu elevii tăi, să le permiţi să greşească,
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să îi sprijini, să îi încurajezi să se exprime în limba engleză. Când vorbeşte
despre ceea ce se simte constrânsă să facă, Diana aduce în discuţie
„pretenţiile părinţilor” şi faptul că rolul profesorului e redus la a nota în
favoarea elevului: „Se aşteaptă de la noi probabil, cei care vin din familii
unde mai vor ceva educaţie, se aşteaptă să faci carte multă, să-i înveţi,
să le dai de lucru şi cei care au probleme, să îi laşi în pace, eventual să
le dai 10 pe nimic, eu oricum dau 9 şi 10, eu oricum nu dau note mai
mici”.
În concluziile interviului, profesoara Diana se descrie ca adaptându-se,
împotriva aspiraţiilor ei, la nivelul scăzut al elevilor: „Da, păi, niciodată nu
o să mai predau, probabil, la nivelul, la care aş vrea să predau. Nu am
cui, nu am cui şi, în mod automat, scad nivelul... în momentul în care nu
se înţelege, de fapt, ce să înţeleagă dacă ei nu ştiu ce înseamnă prezent
în româneşte”.

3.3.

Discuţie

Mihai şi Diana descriu practici asemănătoare la clasă; într-o oră obişnuită,
fiecare explică şi/sau descoperă reguli împreună cu elevii, apoi ghidează
elevii în aplicarea regulilor proaspăt învăţate. Însă, în răspunsurile sale, Mihai
se prezintă preocupat să explice şi să se facă înţeles, iar Diana se prezintă
preocupată să împărtăşească cunoştinţe elevilor, obligatoriu, cele prevăzute
de programă. Pe Mihai îl supără profesorii care nu se asigură că elevul a
înţeles cele explicate, înainte de a-l evalua; pe Diana o supără elevii care nu
se dovedesc interesaţi (nu ascultă) de ceea ce ea poate să împărtăşească.
Pe tema evaluării elevilor, Mihai se prezintă ca un profesor care dă note mai
mari pentru că a învăţat să ofere elevului ocazii repetate să-şi demonstreze
cunoştinţele, dar care e „obiectiv în evaluare” şi nu este intimidat de
presiunea părinţilor pe această temă. În povestea Dianei apare o contradicţie,
ea se prezintă ca un profesor care dă numai note de 9 şi 10, dar care se
simte opresată de această practică acceptată în şcoală. Diana este revoltată
de „pretenţiile părinţilor” privind evaluarea elevilor.
Mihai se prezintă, mai degrabă, ca profesorul care trebuie să înlesnească
înţelegerea elevilor şi să noteze „obiectiv”, iar Diana se prezintă mai degrabă
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ca profesorul care trebuie să transmită cunoştinţele prevăzute de programă
şi să noteze „flexibil”. Poveştile lor identitare dezvăluie idei posibile, aşezate
în opoziţie, despre rolul profesorului: profesorul care transmite cunoştinţe
versus profesorul care înlesneşte înţelegerea; profesorul „obiectiv” versus
profesorul „flexibil”.

4. Programa în poveştile identitare ale profesorilor
Una dintre temele aduse de majoritatea profesorilor intervievaţi în discuţie,
fără a fi întrebaţi de cercetător, a fost programa. În principal, profesorii au
vorbit despre o incompatibilitate între programă şi metodele moderne. Însă,
modul în care profesorii intervievaţi justifică dacă şi cum folosesc programa,
oferă noi indicii despre opoziţiile cu care aceştia operează. Trebuie menţionat
că sensul dat de profesori programei diferă de definiţia pedagogică. Aceştia
povestesc despre programă ca despre un document care indică temele pe
care trebuie să le „predea” elevilor şi ordinea în care trebuie să facă asta.
Mihai (profesor de fizică) şi Ioana (profesoară de engleză) se prezintă ca
profesori care nu au nevoie de programă, din experienţa anterioară, ei cunosc
nivelul general la care trebuie să ajungă elevii şi îşi organizează activitatea
didactică astfel încât să ajungă acolo, centrându-se pe nevoile elevilor. „Nu
folosesc programa...cred că am zis bine, da, programa, deci ştiu ce am
de predat, ştiu capitolele pe care trebuie să le predau, merg după cum
merge clasa şi încerc, în acelaşi timp, să termin tot ceea ce am de predat
într-un an şcolar. Aşa sunt eu, cred că aşa ar trebui mers” (Mihai).
„Nu respect programa, respect nevoile celor din clasă […] poate eu
sunt puţin inconştientă, nu mi-a păsat niciodată de treburile astea, eu
am făcut ceea ce am crezut eu că-i bine. Îi vorba despre o limbă străină,
nu-i vorba de matematică, practic obiectivul final este să poată să
vorbească şi să scrie, cum ajungi la chestia asta, cu programa aia sau
fără programa aia...” (Ioana).
Maria (profesor de psihologie) foloseşte programa ca recomandare, se lasă
ghidată, dar nu se simte obligată să se abată de la ritmul impus de progresul
înţelegerii elevilor: „pentru mine cel mai important este ca ei să înţeleagă
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ceea ce am făcut. Mi s-a întâmplat să nu termin programa, de exemplu,
acum nu am terminat programa, dar cred că cel puţin o parte au înţeles-o.
Nu mă interesează să trec la o lecţie următoare dacă ei nu au înţeles-o pe
cea anterioară...” (Maria).
Pe Diana, programa „o obligă”, aşa cum şi pe profesorii ei de la universitate,
volumul mare de cunoştinţe îi împiedica să se preocupe de evoluţia înţelegerii
studenţilor („n-are nimeni timp sa te gâdile pe tine să vadă dacă ai
înţeles sau nu”). Diana e preocupată de înţelegerea elevilor, justifică faptul
că nu ea îi obligă pe elevi să înveţe gramatică, ci programa aduce pe toată
lumea în această situaţie. Ilinca (profesoară de limba şi literatura română)
povesteşte, şi ea, despre stresul de „a preda” întreg conţinutul programei.
„Aaa, nu neapărat, [gramatica] o predau pentru că trebuie să o predau,
dar nu mă deranjează dacă ei greşesc, dacă nu ţin minte nu ştiu ce
regulă, nu-i forţez, nu-i oblig, nu, dar bineînţeles, trebuie predate şi
astea, programa mă obligă […]. Nu pot preda Present Perfect sau orice
alt subiect de gramatică şi să se înţeleagă decât în stilul clasic, adică le
dai regula, facem exerciţii, ori, ei nu înţeleg nici chestia asta” (Diana).
Modul în care respondenţii se prezintă în relaţie cu programa îi împarte în
două tabere, o parte dintre ei o aduc în discuţie pentru a sublinia că cel mai
important este să te adaptezi la nevoile elevilor, indiferent de programă, alţii
o folosesc pentru a-şi justifica preocuparea pentru transmiterea cunoştinţelor
şi compromisul necesar în raport cu nevoile elevilor. Povestind despre
programă, profesorii formulează şi reîntăresc idei despre rolul profesorului:
ca profesor, fie prioritizezi transmiterea cunoştinţelor (programa), fie
înlesnirea înţelegerii. Aceste distincţii cu care operează profesorii indică
discursurile competitive din câmp.

5. Evaluarea elevilor în poveştile identitare ale
profesorilor
Primii profesori intervievaţi au adus în discuţie, fără a fi întrebaţi, notarea
elevilor. Observând că tema reapare şi profesorii se poziţionează ferm, am
decis investigarea ei în fiecare din interviurile următoare şi introducerea
unor cazuri contrastante. Ilinca (profesoară de limba şi literatura română),
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Anca (profesoară de limba şi literatura română) şi Sorana (profesoară de
socio-umane) nu vorbesc despre sine în relaţie cu notarea elevilor, dar vorbesc
despre un mers acceptat al lucrurilor, de a se da note mari: „Da, se dau
note foarte mari, acuma, încă încercăm să echilibrăm pentru că nu mai
este presiunea examenelor la facultate cu media anilor de liceu sau cu
media la bac” (Anca).
Fără a fi întrebată direct, Ioana (profesoară de engleză) aduce în discuţie
notarea elevilor pentru a se prezenta ca profesorul neadaptat din cancelarie,
care nu a cedat presiunii să dea note mari. De asemenea, Ioana pare să
observe un paradox, colegii săi au îmbrăţişat această schimbare împotriva
voinţei lor: „Fraierii cancelariei sunt ăia care îşi fac treaba, se duc la
ore, pun note pe bune. [...] Adică suntem câţiva, care încă mai ţinem la
nişte chestii, dar şi ăia ne cam pierdem. Adică sunt încă puţini care mai
pun note pe bune. Astea sunt apreciate, dar nu sunt apreciate, cum să
spun, şi de către profesori, şi de către elevi. Adică încă îşi dau seama,
încă sunt unii care au coloană vertebrală, ştii, încă pot să facă ce se
făcea odată şi ce făceau unii care chiar făceau şcoală, dar aprecierea
asta e tacită cumva, adică nimeni nu te apreciază pe faţă pentru chestii
de genul ăsta, dar cumva, te invidiază pentru că ei nu sunt în stare să
facă chestiile astea” (Ioana).
Asemeni Dianei, Corina (profesoară de istorie) nu se identifică cu acest nou
rol, dar se prezintă ca profesorul care s-a adaptat noilor condiţii, de teamă
că îşi poate pierde locul de muncă: „nu mai sunt martir, ştafetă, de când s-a
născut T., m-am conformat, ce spune şefu‘, fac! Vine dirigintele şi îţi arată:
<uite numai note de 10, cum să ia 7 la disciplina X?, am şi eu nevoie de şef
de promoţie!>. Trebuie să dau note bune? Le dau! Vreau să dorm liniştită.
În 2001 eram strictă. E o competiţie, vin suplinitorii, se conformează, dau
note bune, relaţionează mai bine, elevii cer să li se schimbe profesorul, îţi
pierzi pâinea” (Corina).
Ilinca nu se poziţionează pe această temă, dar povesteşte cum s-a produs
schimbarea: decizia universităţilor de a admite noi studenţi în funcţie şi media
generală de absolvire a liceului, i-a adus pe părinţi în situaţia de a căuta
soluţii să crească şansele copiilor lor la studii superioare (fără taxă).
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„[Şi mai sunt alte schimbări pe care le-aţi resimţit?] Evaluarea elevilor.
Notele au urcat, pentru că părinţii au pus presiune pe profesori. Mediile
de liceu conduc la admiterea la facultate, ceea ce înainte de 2000, nu
era. Atunci s-a ajuns la lucruri destul de grave. Părinţii au dorit, la
clase, profesori care pun note mari, au evitat să aibă în încadrare
profesori severi şi stricţi la note, pentru că le trebuia media, din liceu
sau de la bac. […] Şi atunci părinţii, au decis să nu îl dea la profesorii
ce pun note doar sub 7, şi au optat pentru profesori ce pun note de la
7 în sus” (Ilinca).
Sorana, de asemenea, nu se poziţionează explicit pe această temă, dar descrie
limpede scenariul la care trebuie să se aştepte un profesor care nu se
conformează noilor norme. În acest scenariu, unui profesor care nu răspunde
aşteptărilor de notare ale elevilor şi părinţilor, i se poate cere să nu mai predea la
clasa respectivă şi se poate ajunge la demiterea lui: „[Dacă un profesor se
răzvrăteşte, nu notează cu 2 puncte în plus, ce se întâmplă cu el?] Se poate
răzvrăti, se întâmplă următorul lucru, tot aşa discret, se lucrează şi aparent
nevinovat, clasa respectivă, din diferite motive, nu-l mai doreşte. Şi în
momentul în care nu te doresc 3 sau 4 sau 5 clase, întrebi şi te întrebi la 50
de ani unde...ce faci? Părinţii fac scris la director, directorii nu vor nici
unul scandal în instituţia lor, nimeni nu vrea, la modul general. Niciun
director nu vrea să aibă probleme. Şi-atunci, zice: <Dom’le, da, las-o şi
dumneata, las-o şi dumneata, s-au mai schimbat timpurile, s-au mai făcut,
s-au mai dres, dacă te prinde undeva, află un context, ai şi tu un copil>”
(Sorana).
Indiferent dacă se identifică sau nu cu profesorul care dă note mari,
respondenţii vorbesc despre nevoia de a fi „flexibil” în notare, un fenomen
apărut în ultimii ani. A fi „flexibil” în notarea elevilor se operaţionalizează
diferit pentru respondenţi: pentru Diana înseamnă să noteze elevii numai cu
9 şi 10, pentru Sorana şi Anca să dea note mai mari cu 2 puncte, pentru
Corina să se adapteze la cerinţele dirigintelui sau elevilor. Referinţele
profesorilor la evaluarea elevilor dezvăluie două noi reprezentări: profesorul
„obiectiv” versus profesorul „flexibil”.

152

STUDII EMPIRICE

6. Discursuri competitive în câmpul studiat
Poveştile identitare reconstituite ale lui Mihai şi ale Dianei, referinţele
profesorilor la programă şi evaluarea elevilor dezvăluie idei posibile despre
rolul profesorilor: profesorul care trebuie să transmită cunoştinţe versus
profesorul care trebuie să înlesnească înţelegerea; profesorul care trebuie
să noteze „obiectiv” versus profesorul care trebuie să noteze „flexibil”.
Privite din perspectiva foucaultiană, aceste idei posibile şi aşezate în opoziţie,
oglindesc discursurile competitive din câmp (liceul studiat). În continuare,
discursurile competitive sunt descrise folosind selecţii din limbajul
respondenţilor şi problematizate în termeni de dominanţă.
Profesorul transmite cunoştinţe: Un profesor, în primul rând, trebuie „să
împărtăşească” cunoştinţe. Profesorul trebuie să termine programa, să „îi
înveţe” pe elevi, să le dea „mult” de lucru. „Materia” trebuie predată,
elevii trebuie să se „pregătească”; celor care „nu învaţă”, profesorul poate
să le dea ceva „mai uşor” de lucru, dar cu atenţie, astfel încât să nu-i
„tragă pe ceilalţi în jos” şi „să nu rămână în urmă cu materia”.
Profesorul care nu respectă aceste norme nescrise, „stă degeaba”, „se
joacă”, „sacrifică elevii buni” şi este o influenţă negativă pentru elevi.
Profesorul înlesneşte înţelegerea: Un profesor, în primul rând, trebuie „să
se coboare” la nivelul elevilor. Profesorul trebuie să capteze „atenţia”
elevului, „să explice” atent părţile „dificile” ale unei lecţii, să se abată de
la programă dacă elevilor le lipsesc cunoştinţe „de bază” şi să progreseze
cu materia în „ritmul” elevilor. Cu elevii care „nu învaţă”, profesorul trebuie
să încerce diferite „soluţii” de predare şi evaluare, dacă nu funcţionează,
„să anunţe” părintele şi/sau dirigintele. Profesorii care nu respectă aceste
norme nescrise, sunt „rigizi”, ţin „monolog”, „vorbesc singuri... ei pun
întrebarea, ei dau răspunsul” şi îi „pierd” pe elevi.
Cu excepţia lui Mihai, profesorii care sunt preocupaţi mai degrabă să explice
pe înţelesul elevilor, auto-evaluează ceea ce fac ca abatere de la ceea ce
„trebuie”. Dana, spre exemplu povesteşte: „Mai este o parte enormă şi
vitală, interacţiunea cu copilul în sine, în sensul că dacă te duci la o
clasă şi vezi că elevii ăia au probleme în a citi un text şi silabisesc pe
carte, cam orice strategie didactică, fantastică de a preda nu ştiu ce,
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sănătate, a fost; hai să citim, hai să scriem frumos, hai să povestim.
Altfel, vorbeşti singur şi după aia te superi că de ce nu răspunde
pruncul! Păi nu răspunde pentru că vorbeşti SF-uri. Culmea este că
cei care ar trebui să te susţină în demersul ăsta vin şi te întreabă, de ce
nu există corelaţie între programă şi activitatea dumneavoastră
didactică?” (Dana, profesoară de istorie). Această non-conformitate pe
care o resimte Dana, faptul că îşi descrie alegerile şi comportamentul ca o
abatere de la ceea ce este corect instituţional, dezvăluie că în liceul studiat,
un discurs dominant este că un profesor, în primul rând, trebuie să transmită
cunoştinţele prevăzute în programă.
Profesorul „obiectiv”: Un profesor trebuie să noteze „obiectiv”. Acest
lucru înseamnă că trebuie să aprecieze elevii folosind orice note de la 2 la
10, diferenţele dintre note trebuie să reflecte diferenţele dintre cunoştinţele
elevilor. Un profesor care notează „obiectiv” nu face excepţii când un elev
foarte bun nu se pregăteşte sau un elev slab îi depăşeşte aşteptările. Profesorii
care nu respectă aceste norme nescrise sunt „de gaşcă”, „conformişti”,
„fără coloană vertebrală” pentru că „pun note mai pe degeaba”.
Cuvântul „obiectiv” este folosit cu ghilimele pentru că în interviuri, cuvântul
este folosit cu un sens foarte specific, cel descris mai sus. Profesorii nu au
făcut referinţe cu privire la metodele şi condiţiile propriu-zise de evaluare a
elevilor care, în pedagogie, sunt asociate cu obiectivitatea în evaluare.
Profesorul „flexibil”: Un profesor trebuie să noteze „flexibil”. Acest lucru
înseamnă că deciziile de notare ale elevilor trebuie să satisfacă cerinţele
elevilor, părinţilor, diriginţilor şi directorului, după cum urmează: în general,
notele nu pot fi mici pentru că influenţează nota de intrare la universitate a
elevilor; dacă profesorul predă o disciplină care nu este de examen, trebuie
să dea note mari (peste 8 sau 9); dacă profesorul predă o disciplină socioumană la profilul real, aşteptările sale trebuie să fie mai scăzute; dacă elevul
este şef de promoţie, are note foarte mari, sau, în alte situaţii privilegiate,
profesorul trebuie să treacă cu vederea momentele în care este „nepregătit”.
Profesorii care nu respectă aceste norme nescrise, sunt „stricţi”, „strânşi
la note”, „fraierii liceului”, „martiri”, lipsiţi de colegialitate pentru că
„nu lasă loc de negociere”.
„Flexibilitatea” în notarea elevilor apare constant ca referinţă în auto-
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evaluările profesorilor. O parte dintre profesorii intervievaţi nu se poziţionează
pe această temă, dar vorbesc despre notarea „flexibilă” ca despre o stare
de fapt a lucrurilor, alţii (Diana, Corina) resping acest mod de a defini rolul
profesorului, chiar îşi exprimă revolta, dar se auto-evaluează şi oferă dovezi
despre cât de „flexibili” au devenit. Mihai (profesor de fizică) şi Ioana
(profesoară de engleză) se prezintă ca „obiectivi”, dar Ioana, povestind
despre modul în care ea şi Mihai notează elevii, foloseşte apelativul „fraierii
liceului”. Astfel, modul în care profesorii povestesc şi se auto-evaluează în
raport cu „flexibilitatea” în notare, dezvăluie faptul că un alt discurs dominant
în liceul studiat este că profesorul trebuie să fie „flexibil” în notare.

7. Concluzii
Analiza ne arată că poveştile identitare ale profesorilor sunt unice, la fel şi
modul în care povestesc despre ei în relaţie cu evaluarea elevilor sau folosirea
programei. În acelaşi timp, aceste poveşti dezvăluie următoarele discursuri
posibile despre rolul profesorului: profesorul care transmite cunoştinţe versus
profesorul care înlesneşte înţelegerea; profesorul „obiectiv” versus
profesorul „flexibil”. Pe de altă parte, în poveştile lor identitare, profesorii
formulează aprecieri la adresa lor sau a colegilor. Ideile în raport cu care
profesorii se auto-evaluează şi se plasează în poziţii centrale sau marginale,
sunt interpretate ca discursuri dominante despre rolul profesorului. Analiza
auto-evaluărilor profesorilor dezvăluie că, în liceul şi în perioada studiată
(mai-iunie 2016), conform discursului dominant, profesorul trebuie să
transmită cunoştinţe şi să noteze „flexibil” elevii. Această concluzie nu
trebuie interpretată în termeni de opinie a majorităţii, discursul dominant nu
reflectă opinia majorităţii, ci reprezintă acele idei despre rolul profesorului,
favorizate de politicile şi practici instituţionale şi care oglindesc relaţii de
putere din liceu, la momentul cercetării.
Din perspectiva relaţiilor de putere, profesorii se află într-o poziţie paradoxală.
Discursul centrării pe transmiterea cunoştinţelor îi conferă profesorului o
poziţie privilegiată: el este cel care decide ce, când şi cum predă, iar elevul
trebuie să se adapteze, dacă îşi doreşte recunoaştere. Discursul flexibilităţii
în notare vulnerabilizează profesorul, de data aceasta, părinţii, directorul şi
alţi colegi pot cere mici „favoruri”, iar profesorul trebuie să se adapteze,
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dacă îşi doreşte recunoaştere sau să nu-şi piardă locul de muncă.
Conform profesorilor intervievaţi, discursul flexibilităţii în notarea elevilor
este favorizat în liceu, de un ansamblu de practici şi politici. Liceul oferă
părinţilor posibilitatea să aleagă profesorii elevilor lor. Formal, conform acestei
politici, dacă toţi părinţii şi elevii unei clase semnează o petiţie de schimbare
a profesorului, acesta este schimbat. Informal, au existat cazuri când
conducerea liceului a oferit posibilitatea diriginţilor sau părinţilor influenţi din
liceu (de exemplu, sponsori) să aleagă profesorii elevilor lor. O altă politică
ce favorizează indirect flexibilitatea în notarea elevilor, aparţine universităţilor.
Cei mai mulţi profesori atribuie schimbările în notarea elevilor deciziei
universităţilor de a include media generală de absolvire a liceului în criteriile
de admitere la programele de licenţă.
Aceste politici şi practici nu influenţează, în mod direct, notarea elevilor, însă
creează motivaţie şi ferestre de oportunitate pentru diverşi actori (părinţi,
diriginţi) să constrângă deciziile profesorilor. Astfel, profesorii se află în situaţia
de a se adapta şi a evalua elevii „flexibil” sau nu, ceea ce le conferă o
poziţie de nonconformitate (aşa cum povesteşte Ioana, vezi mai sus) şi îi
supune riscului să li se ceară să nu mai predea la anumite clase, situaţie care
e percepută ca un prim pas în drumul spre a-şi pierde locul de muncă (aşa
cum descrie Sorana, mai sus, şi menţionează alţi 3 respondenţi). Astfel, un
profesor nu este constrâns direct să noteze „flexibil”, ci de situaţia în care
se regăseşte (imaginează).
În altă ordine de idei, datele colectate nu au permis identificarea practicilor
şi politicilor instituţionale care privilegiază ideea că profesorul trebuie să
transmită cunoştinţe. În concluzie, în liceul studiat se poate vedea cum politica
liceului de a permite elevilor şi părinţilor să-şi schimbe profesorii, numai pe
bază de consens, în contextul politicilor universităţilor de a include media
generală de absolvire a liceului în criteriile de admitere la programele de
licenţă, favorizează discursul că profesorul trebuie să noteze flexibil.
Întorcându-ne la întrebarea de cercetare, investigaţia arată că, în liceul studiat,
există următoarele discursuri competitive despre rolul profesorului: profesorul
trebuie să transmită cunoştinţe versus profesorul trebuie să înlesnească
înţelegerea; profesorul trebuie să noteze „obiectiv” versus profesorul trebuie
să noteze „flexibil”.
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Concluziile acestei cercetări nu trebuie generalizate în contexte diferite
semnificativ de liceul studiat. Spre exemplu, într-o şcoală profesională, cu
elevi care nu intenţionează să urmeze studii superioare, flexibilitatea în notare
s-ar putea să nu fie definitorie pentru aşteptările de la profesori.

Note
1
2

Autoarea foloseşte interschimbabil termenii poveste şi naraţiune.
Participanţii la studiu sunt prezentaţi sub pseudonime.
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Abstract
Teaching and studying abroad are the key elements in reducing regional isolation of
academic community. International exchanges programmes are particularly important
for their personal and professional development and have positive effects for the
socio-economic area as well. Mobility allows every candidate to gain an invaluable,
new experience, to learn foreign languages and to develop interpersonal skills in
culturally diverse environments. This article provides a SWOT analysis of the
implementation of education policies regarding academic mobility in higher education
institutions in Bosnia and Herzegovina. The research is a qualitative one. The
collecting data methods used were semi-structured interviews with key respondents
and experts in Higher Education and study of documents (laws, implementation
measures, decisions of university administration councils). The results show that
some of the most valuable advantages are: border-crossing knowledge transfer, the
increased number of young professionals having better chances of employment.
The main barriers are the attitudes inherited from former education system and
insufficiency in advertising of all benefits they can gain from mobility. The value of
* Lecturer, PhD, Transilvania University of Braşov, Romania.
** PhD, University of Bihac, Bosnia and Herzegovina.
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the article is in its potential to emphasize the complexity of the country having
unusually lots of ministries of education that affect academic mobilities.
Keywords: Bologna process, higher education, knowledge transfer.
Rezumat
Predarea şi studierea în străinătate sunt elemente cheie în reducerea izolării
regionale a comunităţii academice. Programele de schimb internaţional sunt
deosebit de importante pentru dezvoltarea profesională şi personală pe care o
facilitează, având, de asemenea, un efect pozitiv asupra mediului socio-economic.
Aceste mobilităţi permit fiecărui candidat să câştige o nouă şi preţioasă experienţă,
să înveţe limbi străine şi să-şi dezvolte, exerseze competenţele interpersonale în
medii culturale diferite. Acest articol furnizează o analiză SWOT privind
implementarea politicilor educaţionale cu privire la mobilităţile academice din
instituţiile de învăţământ superior din Bosnia şi Herzegovina. Cercetarea
presupune un demers calitativ. Metodele de colectare a datelor au fost interviurile
semi-structurate cu respondenţi cheie, experţi în învăţământul superior şi studiul
documentelor (legi, măsuri de implementare, decizii ale consiliilor de administraţie
universitare). Rezultatele evidenţiază ca principale avantaje: transferul de
cunoştinţe transfrontaliere şi numărul crescut de tineri profesionişti cu un nivel
ridicat de angajabilitate. Cele mai pregnante bariere sunt atitudinile tributare
sistemului de educaţie anterior şi insuficienta promovare a tuturor beneficiilor ce
pot fi obţinute din acest tip de mobilităţi. Valoarea acestui articol stă în potenţialul
său de a sublinia complexitatea ţării cu neobişnuit de multe ministere ale educaţiei
care afectează mobilităţile academice.
Cuvinte cheie: învăţământ universitar, procesul Bologna, transfer de cunoştinţe.

1. Introduction
The international mobility of students and academic represent one of the
path “institutions’ and nations’ drive to internationalize” (Knight, 2004, p. 5).
It is the mark of globalization in educational field (Yergebekov & Temirbekova,
2012; Teichler, 2015). Recent research emphasize that important parts of the
globe are still to achieve comparable quality in this area and “cross-border
and transnational higher education” represents an opportunity to facilitate
progress in science and education (Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009;
Kosmützky & Putty, 2016, p. 23).
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The Bologna Process presents an important reform because of the many
changes it has made to the previous systems of higher education in Europe.
It can be seen as one of the foundations for the creation of a common
European area of education, as part of the overall European integration
process. The Declaration was signed in June 1999, based on the Sorbonne
Declaration of 1998, with the aim to harmonize qualification systems of
higher education and increase mobility of staff and students within the
European countries (“The Bologna Declaration”, 1999). The main goals
were fostering compatibility within Europe and with other regions, flexibility
through credits and mobility, employability through diverse curricular profiles,
efficiency through shortened program duration, mobility and competitiveness
based upon easier external recognition. There are six objectives of the
Bologna Declaration:
1. Accepting a system of easily legible and comparable degrees;
2. Acceptance of a system based on two main cycles: undergraduate and
graduate (where the first one must be relevant for the labour market);
3. Establishment of the ECTS credit system;
4. Promoting mobility by overcoming obstacles to free movement;
5. Promotion of European cooperation in quality assurance;
6. Promoting the necessary European dimensions in higher education.
Once signing the Bologna Declaration, most countries faced numerous
challenges and obstacles, struggling to find various ways to deal with them.
Based upon the Declaration, they have pledged to reform the structure of
their education systems so that the overall harmonisation emerges from the
process at the European level. It has recently been noted that higher education
institutions across Europe increasingly take responsibility for the European
Higher Education Area, thus shifting the focus from government action,
including legislation, to the implementation of reforms within the higher
education institutions themselves. This primarily involves learner-focused
and problem-based learning (Zmas, 2015). The social dimension was marked
as a priority of the Bologna process and the governments of European
countries should accordingly take into account the social situation of the
students in their country (EACEA, 2015; Bijnens, Boussemaere & Rajagopal,
2006).
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Bosnia and Herzegovina (furthermore: B&H) signed the Bologna Declaration
in September 2003, along with other international documents supporting the
creation of the European Higher Education Area. As a signatory to the
Bologna Declaration, B&H committed itself to the process of institutional
reform of higher education.
Although this article dealt with educational policies regarding academic
mobility in B&H, it was necessary to highlight all the obstacles that make
this process even more difficult. B&H is a very complex state based on the
principles of the Dayton Peace Agreement consisting of two entities, one
district and ten cantons. As a consequence, there are fourteen ministries for
any department, including the Ministry of Education, while there is no such
a Ministry at the state level. The state establishment so made greatly
complicates the education system itself, making it very complex, including
the mobility of students and staff that would have been at a much higher
level than it is now. It is not easy to apply the Bologna process at the same
level throughout the country, because one Law on Education is currently
being applied in Republika Srpska, followed by another in District of Brcko,
then ten cantonal laws and the entity one in the Federation of B&H, which
leads to a great diversity and absence of a unique position on the Bologna
Process and its application. Different policies at various higher education
institutions are in conflict with each other, and it is difficult to determine
priorities.
Europe places great emphasis on mobility, so that by 2020, at least 50% of
the total youth population in Europe, between 16 and 29 years of age, will be
given the chance to engage in some form of cross-border cooperation
(Vidovic, 2015). If mobility is taken into account as one of the main features
of this Declaration, then one can say that higher education has been debilitated
in B&H.
In the interview to German magazine „Deutsche Welle”, Professor Enes
Osmancevic from the Faculty of Philosophy at the University of Tuzla, B&H,
stated that students do not only have big problems with transferring ECTS
credits between universities within B&H, but even within the same university
there are problems with ECTS credit transfer and mobility (Osmancevic,
2013).Thus, the difficulties associated with the recognition of ECTS credits
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earned at foreign faculties in the mobility process imply one of the biggest
problems causes of low level of student mobility (Popovic & Gligorovic,
2016). When it comes to “youth mobility” in the context of the European
Union, the notion of academic mobility can also be defined in the context
beyond the study itself: it also applies to staying in another country for work
practice, community work or additional training in the context of lifelong
learning (Bologna with Student Eyes, 2007). Except physical mobility there
is also the so-called virtual mobility, or use of information-communication
technologies for partnership development or “distance exchange” with young
people in other countries as part of educational projects, particularly in the
context of schools (Recommendation of the European Parliament and of
the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning,
2006; García-Peńalvo, Cruz-Benito, Conde & Griffiths, 2014; Teichler, 2017).
Another aggravating circumstance for students is that teaching programs
are not uniformed even within B&H. Many parents also reluctantly allow
their children, especially female, to go to study abroad for a longer period of
time. Local authorities do not support enough students who want to participate
in mobility, so the fund is provided solely by their parents. Despite these
hardships, students are increasingly going abroad as part of mobility in various
EU projects, although still in low numbers, hoping to gain some new knowledge
at foreign faculties and as such be more successful either at home or in the
international labour market after completing their studies.
Unlike the other European countries, B&H complex educational structure
designed a different rhythm of development that impacts higher education.
This article focuses on one particular aspect, academic mobility, which is
one of the most important development pillars. The research aims to
investigate the subjective perceptions of various academic mobility policies
in B&H.

2. Method
The research question was to evaluate the dominant education policies
implementation regarding academic mobilities in higher education institutions
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in B&H by comparing it with participants’ recent and relevant experience.
The design was a qualitative descriptive/ corrective and the research methods
were study of documents (laws, implementation measures, decisions of
university administration councils) and semi-structured interviews. This type
of interview is “designed to ascertain subjective responses from persons
regarding a particular situation or phenomenon they have experienced”
(McIntosh, & Morse, 2015, p. 1).

2.1.

Participants and procedure

The study of documents analysis was finalized in September 2017. The
analysed documents were of national and international origin and related to
the topic as: European Commission Reports, National Erasmus+ Office in
Bosnia and Herzegovina, EU Projects in Bosnia and Herzegovina, Western
Balkans Platform on Education and Training, Framework Law on Higher
Education in B&H, etc.
The period of collecting the data from interviews was November – December
2017. The pre-testing period was October 2017. The participants’ selection
was done deliberately. Thus, the group of participants consisted of 10 subjects.
The selected persons were as follows: 2 experts in higher education, 2
students and 2 academic staff who participated in some program of
international mobility and 2 students and 2 academic who did not. The group
consisted of 5 women and 5 men. The age range was from 21 to 56 years
old. The subjects represent University of Bihac and University of Tuzla,
Federation of B&H.
The interview was designed with open ended questions. There were 3 themes:
the purpose of international mobility (with 4 questions regarding aims,
advantages and disadvantages), the frequency of using it by students and
academics in Federation of B&H (4 questions) and new points of view for
improving the current situation (2 questions). All the questions were addressed
in the same way to all the participants with the possibility to rephrase some
items.
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Results

The main research orientation was to determine the way in which Erasmus
experiences influenced the private lives of responders - whether they have
changed their image of themselves and others as they experience being
citizens in Europe, or whether Erasmus contributes to the creation of common
values for students because of the multicultural environment and the building
of a European identity against national identity.
Although there are no significant documents issued at the universities of
B&H dealing with the mobility, there are some manuals that guide students
and staff how to apply for it. However, at the Rector’s office level there
were offices established dealing with international relationship tasked to keep
informed staff and students about the procedure for mobility. Their work is
transparent and they publish relevant information at the web pages. Studying
those pages one can reveal how encouraging they are.
At the level of B&H there is an office called “The National Erasmus+
Office (NEO) of Bosnia and Herzegovina” and they also issued a manual
called “Higher Education in Bosnia and Herzegovina” explaining all issues
related to the Bologna reforms implementation at the universities within B&H
(European Commission, 2013).
The legal document covering higher education in B&H is called “Framework
Law on Higher Education in Bosnia and Herzegovina” and was adopted by
the state authorities in 2007 (Parliamentary Assembly of BiH, 2007).
The University of Sarajevo (B&H) published all reference the mobility at
the following pages: http://www.erasmus.unsa.ba/ and http://www.unsa.ba/
en/istrazivanje-i-saradnja/international-cooperation/cooperation-agreements.
The University of Mostar (following Croatian curriculum) created a document
called “Inter-institutional agreement 2016-2020” dealing with the mobility of
higher education students and staff (The University of Mostar, 2016).
It is interesting that all interviewed students considered themselves as citizens
of Europe despite the fact that B&H is not an EU member country yet, and
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they described a concept of a European citizen as a person who can freely
travel because of open borders, easier to go through other countries, thinking
freely about the issue of political and religious orientation, sharing the same
cultural and civilisation themes with others in Europe, but also a common
history and a space for coexistence.
The students currently participating in Erasmus+ mobility projects described
it as a great advantage comparing to their colleagues who did not take a part
in, emphasizing all the benefits they gained such as expanding views, acquiring
new knowledge and experience, learning new language and becoming more
valuable at the labour market in the future. They stressed all benefits they
gained through students’ mobility exchange programs, but also some
disadvantages such as no support from the country of origin, uncertainty
reference the ECTS recognition and non-similar curriculums in the European
countries they studied and at their universities back home.
The students who did not have a chance to participate in the mobility projects
so far have pointed out many reasons for not doing it yet, among all very
poor information about mobilities they got at the universities of origin, not
any support, nor advertising at the home faculties, fear of an unknown
situation, strange environment and uncertainty reference the ECTS
recognition.
The academic staff having an opportunity to participate in any kind of
exchange programs in the past stressed out the new experience, working in
a foreign language and within a multinational environment, new experience
and skills they acquire as major goals they achieved through those programs.
Their colleagues who did not have such a chance yet had different opinions.
Although there were some of them who wished to be a part of such a
project in the nearest future being convinced by their colleagues after coming
back, there were also some who did not want to do it, finding such projects
as neither necessary, nor useful enough.
Despite these controversial opinions they all agreed that the main problems
still lay on the state of B&H having such a complex establishment with
unusually lots of ministries and different education policies that cause the
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biggest obstacle for any kind of a foreign project implementation including
mobilities, internships or exchange programs.
As for the other positive results of mobility on an individual level, exposure
to other cultures and languages also develops mutual (or intercultural)
understanding of citizens, promotes solidarity, exchange of ideas and better
knowledge of different cultures (EU Recommendation, 2006).
Furthermore, student and staff mobility offer a different experience of
learning environment and encourages it developing new cultural, social and
academic values and allowing personal development. Developing these
abilities is also important for society as the level of tolerance increases and
strengthens awareness of the necessity of combating all forms of
discrimination (Todorescu, Greculescu, & Lampă, 2014).

2.3.

Discussion

The SWOT analysis of the education policies’ implementation regarding
academic mobilities in higher education institutions in B&H highlighted some
of the most appreciated advantages like: border-crossing knowledge transfer,
the increased number of young professionals having better chances of
employment (see Table no. 1. SWOT analysis on academic mobility in B&H
higher education institutions). These benefits help universities to be attractive
for students as a path for educational development. The educational market
is a competitive one and the institution that provides the global knowledge
and innovation for students, will have better chances to select the best of
them.
The main obstacles are the attitudes inherited from former education system
and insufficiency in advertising of all benefits they can gain from mobility.
Incomplete adaptation of curricula, teaching and learning methods and
research in relation to the European level, inappropriate harmonization of
the policies regulation represent the reasons for the actual status.
Opportunities, as it can be observed in the table below, emphasize some
paths for universities from B&H to improve the educational offer, knowing
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that students are keen to diversity exposure (Budde-Sung, 2011). Also, the
academic exchanges invite people to act in a global manner, increasing the
occasions for growing and develop the capacity to commercialise knowledge
(Pucciarelli & Kaplan, 2016).
Threats
The universities are to change their attitudes in relation to the mobility and
correct the above-mentioned imperfections as soon as they can. Otherwise,
it can lead to losing public funding caused by alumni not accorded to the
labour market needs and losing the chance to be leaders. Being compliant to
Bologna Declaration is an obligation that they have to implement in
accordance to every point in order to expect better outcome.
Table no. 1. SWOT analysis on academic mobility in B&H higher education
institutions
Strengths
1. Expanding views;
2. Acquiring new knowledge and
experience;
3. Learning new language;
4. New experience and skills.
Opportunities
1. Border-crossing knowledge transfer;
2. Working within a multinational
environment;
3. Increased number of young professionals
having better chances of employment;
4. Becoming more valuable at the labour
market in the future.

Weaknesses
1. Different education policies within the
country;
2. Insufficient development of language skills;
3. Low level of mobility;
4. Not enough advertisement on mobility
advantages.
Threats
1. No support from the country of origin;
2. Uncertainty reference the ECTS recognition;
3. Non-similar curriculums in the European
countries they studied and at their universities
back home;
4. Complex state establishment with an unusual
big number of ministries of education.

Comparing the results obtained from documents analysis with the results
obtained from interviews, it was stated that the information is dissonant.
Although there are obstacles present in B&H education systems related to
the Bologna process implementation, especially mobility of students and
academic staff, this paper has shown that mobility in B&H is increasing
slowly even more within Europe than in B&H itself, despite the extremely
weak support by governments and universities, and that students, academics
and employers have realized the benefits of mobility. It must nevertheless
be concluded that even if the Bologna process has become an unstoppable
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education process in B&H, mobility is still at very low level, either locally,
regionally or internationally.

2.4.

Limitations and future research

The research has a serious of limitations that had to be taken into consideration
for future research. The number of respondents was a modest one. Also,
the research did not present the results of content analysis. Future research
should take into consideration a mixed-method design or a multiple-method
research.
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Cartea Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări a apărut în anul 2017,
la Editura Polirom, în cadrul colecţiei „Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi,
tehnici”, domeniul „Ştiinţele educaţiei - studii şi eseuri”. Lucrarea aparţine
profesorului universitar ieşean Constantin Cucoş, o personalitate marcantă
în domeniul ştiinţelor educaţiei, care a publicat numeroase cărţi la edituri
prestigioase din România şi peste 200 de studii în volume colective şi în
reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. Reflectivitatea profesorului
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problematizare? Experienţe, diagnoze şi soluţii? Pledoarie sau manifest? Sunt
doar câteva dintre întrebările pe care cititorul avizat şi le poate pune după
lecturare. Cartea este structurată în nouă capitole, ordonate constructivist,
în care autorul sintetizează condiţiile de fond ale unei educaţii de calitate,
într-o şcoală ce traversează timpul – ieri, azi şi mâine – şi unde educaţia este
o „permanentă provocare”, un referenţial în afirmarea valorilor pentru
„Omul Timpului, acela care se inserează unui timp dar îl şi anticipează,
îl performează”.
Tematica abordată în jurul subiectului „educaţie” este variată, deloc exhaustivă
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şi oferă cititorului posibilitatea înţelegerii dimensiunilor „reîntemeiere, dinamică
şi prefigurare” în educaţie. În opinia autorului, factorii ce susţin configurarea
şi reconfigurarea procesuală a educaţiei, se regăsesc în contexte diferite:
spirituale, filosofice, pedagogice, istorice, sociale şi culturale. Acestea sunt
evocate, în special, în capitolul 1, „Educaţia – o permanentă provocare”.
Retorica titlului „La ce bun educaţia?” conduce cititorul în zona reflecţiei
asupra nevoii de educaţie bazată pe evidenţe. În acest cadru, educaţia este
descrisă drept bun necesar cultivării spirituale şi „cea mai bună investiţie
în capitalul uman”. În contextul învăţământului românesc, autorul nu ezită
să semnaleze faptul că, deseori, educaţia formală este supusă unor derapaje,
urmare a unor accidente ale decidenţilor politici care, de multe ori
decredibilizează instituţia şcolii. Incoerenţa politicilor educaţionale generează
o serie de consecinţe care alterează calitatea în educaţie. În acest sens,
autorul atrage atenţia asupra faptului că o creştere a calităţii în educaţie „nu
emerge de la sine, nu cade din cer, ci este o rezultantă a interacţiunii
dintre persoană şi sistem, dintre individualitate şi comunitate, dintre
prezent şi viitor, dintre împlinire şi năzuinţă, dintre certitudine şi credinţă,
dintre realitate şi visare” (p. 16). În opinia profesorului Cucoş, educaţia
este „un garant al înaintării” (p. 25), o „artă şi o operă specială […]
care va avea ca ţintă persoana căreia i se va oferi un tratament
individualizat şi contextualizat” (p. 34). Subcapitolul „Educaţia – o valoare în
sine” (subcapitolul 1.4) îl orientează pe cititor în identificarea şi recunoaşterea
reperelor constructiviste ale procesului educaţional: valori şi normativitate,
acţiune şi cunoaştere, existenţă şi temporalitate, asemenea unor instanţe ce
„monitorizează şi inervează însăşi viaţa noastră” (p. 25) şi prin intermediul
cărora şcoala „să cultive mai departe valorile generic umane, largi, mai
generale dar corelative firii şi menirii umane”. Discursul asupra
pragmaticii educaţiei este continuat de autor în manieră filosofică, cu accent
pe faptul că „o educaţie autentică trebuie să se aşeze pe un raport
inteligent între valoarea perenă şi valoarea circumstanţială, între
constant şi tranzitoriu, între proximitate şi îndepărtat, între contingent
şi veşnicie” (p. 27). Subiectul „Schimbare şi inovare în educaţie” (capitolul
2) este analizat de autor din perspectiva recunoaşterii nevoii de autoasumare
a schimbărilor de către fiecare cadru didactic în parte, prin conştiinţă
profesională şi responsabilitate, condiţii ale îndeplinirii destinului profesional,
în ciuda subfinanţării sistemului de educaţie şi scăderii încrederii populaţiei
în educaţie şi în folosul ei. Totodată, sunt menţionate aspectele legate de
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demersurile instituite de profesioniştii din sistemul educaţional românesc care,
prin expertiza profesională, au contribuit la realizarea programelor curriculare
prin competenţe, au emis soluţii în remedierea şi rezolvarea diferitelor
probleme identificate în peisajul învăţământul românesc. În acest cadru,
autorul realizează o incursiune în problemele, provocările şi disfuncţionalităţile
existente la nivelul educaţiei în general şi, în particular, asupra celor existente
în sistemul educaţional românesc. Sunt prezentate şi analizate aspectele legate
de: şcoala de acasă, etica profesională, analfabetismul funcţional („Probleme
şi disfuncţionalităţi”, capitolul 3). În Romania, este admis faptul că circa
42% din populaţia şcolară este analfabetă funcţional, iar dintre cauzele
identificate sunt amintite şi deficienţele în conceperea curriculară centrată
mai mult pe acumulare de cunoştinţe în detrimentul dezvoltării atitudinilor şi
abilităţilor formabililor, dezechilibre majore între actul de instruire şi cel de
evaluare ş.a. Printr-o expunere frecvent critică, autorul analizează starea
învăţământului românesc, astăzi, prin prezentarea principalelor aspecte care
generează disfuncţionalităţi atât la nivelul procesului educaţional, cât şi la
nivelul sistemului educaţional: lipsa unor strategii clare, coerente, inovatoare
la nivelul politicilor educaţionale din România care să producă calitate în
educaţie. În acest sens, apreciază faptul că, investiţia în educaţie reprezintă
garantul creşterii calităţii educaţiei, iar „programe de instruire serioase,
flexibile, conectate la nevoile reale de dezvoltare individuală şi socială”
(p. 48) în contextul unor recalibrări curriculare, atât pe linie disciplinară, cât
şi tematică, ar putea constitui demersuri care să sprijine creşterea calităţii
educaţiei. Scriitorul realizează incursiuni şi în alte subiecte sensibile şi extrem
de actuale în educaţie: temele după şcoală pentru elevi faţă de care precizează
faptul că este nevoie să se facă o diferenţă între tema pentru acasă şi studiul
individual, nevoile şi posibilităţile de implementare a disciplinelor din domeniul
educaţiei sociale (cu referire în special asupra disciplinei „Gândire critică şi
drepturile copilului” despre care menţionează faptul că titlul acesteia nu poate
corespunde unei discipline deoarece „are o conotaţie mai mult
metodologică, care ţine de modul de abordare sau interpretare a ceva
nedeterminat” (p. 91). Educaţia este analizată şi în contextul triadei
„Comunitate, democraţie, educaţie” (capitolul 4), în cel legat de rolul noilor
tehnologii în educaţie şi importanţei acestora asupra cunoaşterii („Educaţia
în era tehnologiilor”, capitolul 5), al nevoii de calitate în formarea continuă a
cadrelor didactice pentru a putea realiza un act didactic de calitate („Formarea
corpului profesoral – determinant al calităţii educaţiei”, capitolul 6). Cititorul
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descoperă, de asemenea, o serie de analize şi interpretări obiective ale unor
practici profesionale în contextele noilor dinamici sociale, politice şi culturale
prezente în societatea de azi, care sprijină orientarea discursului referitor la
noua filosofie a educaţiei. Pledoaria pentru etosul educativ comunitar,
plasează expunerea în zona importanţei ce trebuie acordată altor instanţe
furnizoare de educaţie: familia, comunitatea, biserica. Abordarea
sociologizantă a educaţiei rezidă din faptul că, „oricât de pragmatici am fi,
nu putem da la o parte efuziunile educogene ale mediului concret în
care ne mişcăm” (p. 109). Într-un subcapitol realmente emoţionant şi aproape
neconvenţional, profesorul Cucoş supune atenţiei cititorului pledoaria pentru
rolul bunicilor în educaţia nepoţilor (subcapitolul 4.5), pe care îl apreciem,
azi, ca fiind un subiect foarte interesant de cercetare. În maniera-i
caracteristică, sensibil şi profund, autorul trimite cititorul să reflecteze asupra
condiţiilor de fond necesare educaţiei copilului, în contextul noilor provocări
sociale şi culturale, şi consideră necesară punerea în discuţie a binomului
„educaţie şi spiritualitate religioasă” (în capitolul 7, ,,Educaţia şi
spiritualitatea religioasă”). Aceasta, în condiţiile recunoaşterii efectelor
pozitive ale educaţiei bazate pe valori spirituale, fără, însă, a neglija drepturile
şi libertăţile individuale ale fiecărei persoane. Deosebit de interesant este
capitolul 8 al acestei lucrări –„Topografii experienţiale şi rememorări” – un
capitol fascinant, eminamente autobiografic, în care autorul, sensibil marcat
de frumuseţea copilăriei sale, de „dorul de lumea sa”, de experienţele
profesionale şi academice, povesteşte, într-o manieră excepţională, despre
cele petrecute şi întâmplate vremurilor, despre puritatea frumosului şi
frumuseţea purităţii. Asemeni unor pagini desprinse, parcă, din jurnal, trimite
cititorul în lumea unor fapte personale, întâmplate, şi petrecute în diverse
locuri, eminamente spirituale, acolo, unde se simte „forţa modelatoare a
sfinţeniei dincolo de cadrul ei confesional de emergenţă” (p. 209).
În capitolul 9, „Dialoguri, evocări, poziţionări”, sunt redate o serie de interviuri
oferite de profesorul Cucoş cu diferite ocazii, pe diferite teme de educaţie:
educaţia centrată pe valori, unde pledează, în special, pentru „nevoia de
cunoaştere contextualizată, competenţe pragmatice, proceduri de
gândire sau de acţiune, predispoziţii valorice, viziuni, opţiuni, atitudini”
(p. 232), profilul cadrului didactic, educaţia din perspectivă procesuală, şcoala
de acasă, şcoala pentru Oamenii Timpului, şcoala „autonomiei responsabile
şi a libertăţii angajate” (p. 277).
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Situată la intersecţia dintre ethos, patos şi logos, cartea este, în esenţă, o
pledoarie pentru modelarea educaţiei prin cultivarea valorilor, în care
bipolaritatea raţional – spiritual nu alternează, ci se completează reciproc.
Cartea reprezintă un excelent reper în formarea unei imagini despre şcoală
şi educaţie azi, în spaţiul românesc, despre nevoia de realizare a unui
învăţământ care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale tuturor categoriilor
de formabili, o redutabilă, sensibilă şi filosofică pledoarie pentru educaţia
omului, educaţie pentru oameni şi timp. După cum recomandă şi autorul,
această carte se adresează, în egală măsură, profesioniştilor din sistemul de
educaţie, persoanelor cu putere de decizie asupra politicilor în domeniul
educaţiei, dar şi cititorilor din publicul larg care, în urma lecturării, vor reuşi
să identifice determinanţii reîntemeierii, prefigurării şi dinamicii educaţiei în
spaţiul românesc, şi vor putea conchide asupra nevoilor şi posibilităţilor de
realizare a educaţiei azi.
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ADRIAN MIROIU, BOGDAN FLORIAN.
UNIVERSITATEA ROMÂNEASCĂ AZI.
Bucureşti, Editura Tritonic, 2015, 356 pagini, ISBN: 978-606-749-033-6

Otilia Apostu*
Volumul Universitatea românească azi este una dintre puţinele publicaţii
care se adresează, în mod direct, politicilor din domeniul învăţământului
universitar. Lucrarea invită la dezbatere deschisă asupra subiectului, o
dezbatere documentată şi cuprinzătoare asupra unor aspecte, trăsături,
abordări esenţiale ale educaţiei de nivel universitar, din România.
Autorii lucrării au experienţe variate şi relevante în legătură cu educaţia
universitară, aspecte ce îi recomandă pentru o analiză obiectivă şi aprofundată
asupra elementelor analizate: calitatea programelor de studiu, finanţarea în
învăţământul universitar, echitate şi acces la acest nivel de educaţie, analiza
politicilor publice relevante pentru educaţia universitară din România. Aceste
aspecte sunt analizate, în detaliu, în partea a doua a lucrării, care reproduce
studii, analize realizate de cei doi autori individual sau în colaborare cu alţi
colegi cu expertiză în domeniul educaţiei universitare. Prima parte a lucrării
este, conform autorilor, „un exerciţiu de un cu totul alt gen […] într-un fel
mai puţin riguros, mai puţin academic” (p. 8), fiecare aducând propria
perspectivă asupra aceloraşi realităţi. Perspectivele diferite ale autorilor
asupra trăsăturilor învăţământului universitar românesc sunt determinate de
fundamentele teoretice la care fiecare aderă, „dar şi prin vârstă şi poate şi
prin idealuri” (p. 8), aşa cum înşişi autorii afirmă. Însă, tocmai această vedere
diferită asupra realităţii trăite este necesară pentru o înţelegere de ansamblu,
dar şi aprofundată asupra sistemului universitar al timpului prezent.
În cadrul volumului prezentat, Adrian Miroiu aduce experienţa de Profesor
Universitar, membru al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
*
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Învăţământul Superior, preşedinte al Consiliului Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, secretar de stat pentru învăţământ superior în
Ministerul Educaţiei. Bogdan Florian contribuie la realizarea volumului, cu
experienţa didactică din învăţământul superior (în prezent Lector Universitar),
dar şi cu cea de cercetare orientată în mod direct asupra politicilor
educaţionale, experienţă dobândită atât în timpul studiilor universitare, cât şi
în perioada în care a fost cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Volumul Universitatea românească azi este structurat în două părţi, prima
prezentând aspecte „Despre istoria recentă a sistemului universitar românesc”,
iar cea de-a doua „Procese şi configurări” în sistemul universitar românesc.
Prima parte oferă perspectiva fiecăruia dintre cei doi autori ai cărţii, asupra
istoriei din ultimii 20 de ani ai învăţământului universitar. În capitolul „După 20 de
ani”, Adrian Miroiu evocă, prin propria experienţă, adoptarea Legii Educaţiei
din 1995 şi impactul acestor măsuri legislative asupra sistemului de învăţământ
superior. Din perspectiva decanului de atunci, schimbările aduse le legea
menţionată au avut efecte neaşteptate, dar dorite de „un rawlsian convins”
(p. 13, cum se autointitulează autorul). Este vorba, în primul rând, de autonomia
universitară prin care Ministerul pierdea „pârghiile […] care îi confereau
rolul de administrator al sistemului de învăţământ superior” (p. 15).
Schimbările intervenite, rezistenţa la schimbare a actorilor din sistem,
implicaţiile la nivel de instituţii sunt, toate, descrise şi analizate cu francheţe,
astfel încât cititorul de astăzi (oricare i-ar fi relaţia cu învăţământul superior
din anii 90) să poată înţelege implicaţiile pe care mutaţiile de la nivelul
sistemului universitar de acum mai bine de 20 de ani, le au asupra funcţionării
sistemului de învăţământ universitar, de astăzi. După câteva consideraţii
preliminare, este analizată starea de fapt a sistemului de învăţământ superior
de după 1990, cu accent pe reglementări care au fundamentat politicile publice
şi au contribuit la dezvoltarea, respectiv inhibarea unor comportamente, în
alţi termeni, au contribuit „la formarea unor instituţii sociale noi” (p. 30).
Întreaga istorie a învăţământului universitar românesc a ultimilor 20 de ani
este prezentată ca o permanentă balansare între reformism şi conservatorism,
cu evidenţierea şi explicitarea efectelor pe termen lung asupra sistemului
universitar. Totuşi, accentul este pus pe cooperare atunci când sunt puse în
discuţie chestiuni majore ale domeniului: educaţia ca prioritate naţională,
aplicarea procesului Bologna, evaluarea calităţii universităţilor şi programelor
de studii, ca să nu cităm decât câteva exemple.
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În capitolul „Cum am văzut eu ultimul deceniu (dar nu numai)”, Bogdan
Florian vine cu o cu totul altă cunoaştere asupra sistemului universitar, cea
trăită ca student în perioada schimbărilor descrise şi analizate de Adrian
Miroiu, în capitolul anterior. Capitolul debutează cu o scurtă incursiune în
istoria învăţământului universitar românesc, pentru câteva argumente
esenţiale: pentru că o astfel de istorie este aproape inexistentă în literatura
de specialitate, pentru a „înţelege mai uşor situaţia actuală a sistemului
universitar din România şi [… pentru a] explica mai bine ceea ce se întâmplă
în vieţile noastre” (p. 88) cu privire la evoluţia instituţiilor şi organizaţiilor din
sistemul de învăţământ universitar. Autorul insistă asupra distincţiei dintre
instituţie şi organizaţie, cu exemplificare la nivelul sistemului universitar de
învăţământ. Clarificările sunt relevante şi conduc discuţia la diferite niveluri,
trăsături ale sistemului universitar de învăţământ: de la aspecte conceptuale
(utilizate, de exemplu, în documente legislative), până la aspecte complexe,
de fond, care vizează asigurarea calităţii în învăţământul universitar. Analiza
sistemului universitar de învăţământ din perspectivă instituţională este posibilă
tocmai datorită slabei predispoziţii la schimbare, pe care autorul o identifică
şi o poate discuta în decupaje operate în istoria recentă a învăţământului
universitar românesc: „ceea ce a prevalat, în cazul universităţilor europene
cel puţin, au fost reformele operaţionale, care au vizat mai curând unele
aspecte funcţionale, ale activităţilor zilnice şi mai puţin structura, nucleul de
valori, al instituţiei în sine” (p. 108).
După incursiunea (analitică) în istoria învăţământului universitar românesc
şi evidenţierea premiselor sistemului universitar contemporan, autorul oferă
o perspectivă subiectivă asupra învăţământului românesc prezent (cei mai
recenţi 10 ani), prin experienţa proprie în cadrul unui grup de lucru care şi-a
adus contribuţia la reglementări care aveau să modifice instituţia acreditării
care funcţiona la nivelul sistemului de învăţământ superior. Experienţa directă
din cadrul grupului de lucru a fost nu doar un context de învăţare şi dezvoltare
pentru autor, ci şi un facilitator al înţelegerii funcţionării sistemului universitar
de învăţământ, astfel încât cititorii prezentei cărţi să primească o argumentare
clarificatoare, documentată şi cuprinzătoare asupra instituţionalizării
„procesului de descentralizare a sistemului de învăţământ superior din
România” (p. 156).
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Partea a doua a lucrării reia câteva dintre articolele publicate de autori (uneori
în colaborare), cu scopul de a clarifica, nuanţa, reafirma teme esenţiale pentru
înţelegerea funcţionării universităţii româneşti a zilelor noastre: calitatea
programelor de studii din învăţământul universitar, finanţarea acestuia,
cercetarea ştiinţifică, accesul la educaţie universitară. În colaborare, Adrian
Miroiu şi Lazăr Vlăsceanu analizează ipoteza conform căreia finanţarea
universităţilor determină procese instituţionale, pattern-uri comportamentale
„cruciale atât pentru înţelegerea cât şi pentru managementul efectiv al
sistemului educaţional” (p. 182). Cercetarea universitară din România este
un alt subiect relevant pentru tematica volumului prezentat aici, motiv pentru
care autorul Adrian Miroiu în colaborare cu Gabriel-Alexandru Vîiu analizează
procesul de ierarhizare a programelor şi domeniilor de studii oferite de
universităţi. Chestiuni legate de finanţarea învăţământului universitar, corelat
cu aspecte de acces şi echitate în învăţământul universitar sunt discutate de
Viorel Proteasa şi Adrian Miroiu în capitolul „Cât de înţelept sunt cheltuiţi
banii? Subvenţiile pentru studenţi în România”. Capitolul propune o analiză a
criteriilor pe baza cărora sunt distribuite subvenţiile pentru studenţi, precum
şi o analiză a caracteristicilor studenţilor beneficiari ai subvenţiilor, iar
concluziile argumentează că „prezentul context este mai favorabil acceptării
unei politici de sprijinire a studenţilor pe criterii echilibrate în ceea ce priveşte
orientarea spre calitate şi cea spre echitate, comparativ cu climatul de la
sfârşitul anilor ’90, când a fost respinsă o iniţiativă în acest sens” (p. 252).
Ultimele două capitole ale părţii a doua sunt semnate de Bogdan Florian şi
sunt focalizate pe analiza instituţională a sistemului de asigurare a calităţii,
respectiv pe consolidarea unui cadru teoretic de analiză a educaţiei universitare
în sistemul socialist. Corelaţia dintre sfera politicului şi sistemul de norme
avansat, valorificat la nivelul învăţământului universitar constituie exemple
clarificatoare pentru analiza schimbărilor din perspectivă instituţională în cadrul
sistemului discutat, dar şi cadre generale pentru analize viitoare.
Volumul de faţă este o îmbinare a experienţelor directe, trăite, asumate, dar
şi documentate ale autorilor în raport cu sistemul universitar de învăţământ.
Tocmai varietatea acestora şi modul de prezentare, care îmbină abordarea
academică, ştiinţifică, cu experienţa trăită aduc unicitate şi valoare prezentei
lucrări.
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CRISTINA SIN,AMÉLIAVEIGA, ALBERTO AMARAL. EUROPEAN POLICY
IMPLEMENTATIONAND HIGHER EDUCATIONANALYSINGTHE BOLOGNA
PROCESS. London, Palgrave Macmillan, Series: Issues in Higher Education,
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Miruna Luana Miulescu*
The continuous update on breaking developments has shown us we should
be able to have the strength and ability to deal in a timely fashion with
emerging issues. And education is no exception. To this discussion, Cristina
Sin, Amélia Veiga and Alberto Amaral provide, through the book “European
Policy Implementation and Higher Education Analysing the Bologna
Process”, a critical analysis of the implementation of the Bologna Process,
as well as its relationship with the broader policy context. They argue
compellingly that the implementation of the Bologna Process can be seen
either as a “heaven-inspired opportunity to bolster the standing of the ministers
of education” or as “the European Commission’s golden opportunity to
increase its creeping competence in this area of national sensitivity”,
depending on the perspective from which the project is analysed. They also
bring valuable credentials, as their familiarity with the subject radiates through
their vast work experience in the field of accreditation and research in the
higher education area.
The introductory chapter provides a clear overview of the field that draws
together the main issues and concerns explored throughout the book, and
explains the logic of the approach to these issues. The first part of the book
contains four chapters and seeks to offer a clear image of the higher education
policy context in which the Bologna Process had succeeded in becoming
one of the fundamental reforms in the history of European higher education.
Across the higher education landscape, which can be considered an area of
*
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national sensitivity, the implementation process has had its fair share of
challenges. While implementing European policies, the national states have
struggled with the issue of policy appropriation, as well as concept of policy
implementation. There can, therefore, be no doubt as to the importance of
and the need for the continuation and revitalisation of this paramount
European project.
In chapter 2, the authors begin by introducing the delegation theories, and
the concepts of “community method”, “agency loss” and “open method of
coordination”, and then explore the multifaceted process of policy making in
the European Union. This allows understanding of what the European
coordination really means. Chapter 3, entitled “European Higher Education
Policies”, is concerned with how the Bologna Process, once a flagship
enterprise of European higher education, has unfolded within the higher
education policy context.
Furthermore, the authors explain that it would be unwise to view the Process
in isolation, disconnected from the global policy arena. Therefore, in an
intricate attempt at finding the correct answers, Sin, Veiga and Amaral
consider, in the next chapter, the implementation problems that have given
them the opportunity to launch the discussion on the meanings of policy
implementation. This chapter is a clear display of the authors’ view that it
would be advisable to direct the research objectives towards the
implementation at the institutional level, and start considering the Bologna
Process after the year 2010. Chapter 5 looks at the broad issues posed by
the European policy. The three key strategic objective in the construction of
the EHEA (mobility, employability and international attractiveness) are
thoroughly explained.
The second part is dedicated to the enactment of policy in Portugal. The
case study is meant to explore the achievement of the three key objectives
of the Bologna Process, while being enriched by thought-provoking data on
practices and perceptions collected between 2013 and 2015. In order to be
able to address the country’s implementation problems from an objective
standpoint, this chapter proves itself to be very valuable in exploring the
unique characteristics and components of the Portuguese higher education
legislation.
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Chapter 6 outlines the factors that have shaped the Bologna Process
adaptation in Portugal, leading to a customized implementation which did
not, paradoxically, identify with the European Project’s goals of promoting
employability and mobility. The next section explores employability in the
Portuguese context, having as a basis the definition proposed in the context
of the Bologna Process. Perhaps the most valuable part of the chapter, the
authors reveal the perceptions of Portuguese academics, students and
employers in an attempt to accentuate the importance that employability
seems to hold for these stakeholders.
Featured as an overarching objective of the Bologna Process, the mobility
issue in Portugal is regarded as a good intention which has partially
materialised due to financial constraints and curricular inflexibility, among
others. Moreover, chapter 8 puts emphasis on students’ and academics’
perceptions on the impact of the Bologna Process on mobility, as well as the
aspects which have influenced the achievement of this objective in Portugal.
Furthermore, chapter 9 tackles the issue of the higher education sector’s
attractiveness, which is one of the European political objectives, as well as
the Portuguese government’ and higher institutions’ approach towards
internationalisation.
The last part of the book discusses general issues of European policy making
and implementation. In order to understand the nature of the Bologna Process
as it unfolds at national level policy, the authors stated the reason of their
decision to use the case of Portugal and drew conclusions on how the
European project has generated changes in the Portuguese higher education
context.
As the reader is carried throughout the book, it becomes more apparent that
at the core of their argument, Sin, Veiga and Amaral underscore the necessity
of approaching the Bologna Process implementation as a multifaceted project
that has encountered highly complex difficulties due to political instability,
legislative difficulties, etc., which can seriously limit the spectrum of policy
implementation instruments that can be utilized by the various national
institutions.
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In memoriam... Eugen Noveanu
EUGEN P. NOVEANU
S-a născut la data de 12 februarie 1929, Moara Nouă (azi Maramonovca), judeţul
Soroca şi a trecut în nefiinţă la data de 3 martie 2018, Bucureşti.
Personalitate marcantă a învăţământului pedagogic românesc,
Eugen P. Noveanu şi-a adus o contribuţie marcantă la
dezvoltarea diferitelor domenii din ştiinţele educaţiei, precum
şi la promovarea experienţelor naţionale la nivel internaţional.
În cariera ştiinţifică a fost profesor universitar la Universitatea
din Bucureşti, cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
membru în Colegiul de redacţie şi în Colegiul director ale Revistei de Pedagogie.

DIMENSIUNEA ASCUNSĂ

Dan Badea*

1. Un traseu: în siajul unei pedagogii ştiinţifice,
experimentale
Aşa cum spunea Ortega y Gasset, „eu sunt eu şi împrejurările (circumstanţele)
mele”. Depinde ce fac din tine „circumstanţele”, dar mai ales ce faci tu din
ele: în limitele „cercului fatalităţii”, ai la îndemână un „repertoriu de posibilităţi”.
De-a lungul vieţii, Eugen Noveanu s-a găsit şi el la mai multe răscruci de
drumuri, care l-au obligat să ia decizii, să se proiecteze într-un anumit fel în
viitorul apropiat sau mai depărtat. Ce faci în cazul în care eşti un tânăr venit
dinspre Basarabia (o problemă identitară) şi duci, aşadar, o existenţă
semiclandestină, încercând să-ţi exerciţi o profesie în învăţământ şi cercetare
(o problemă de integrare), într-o conjunctură politică stânjenitoare? Îţi poţi
rezolva cumva ambele probleme punând ideologicul între paranteze şi optând
pentru expertiza în sfera metodologiei procesului de predare-învăţare.
*

Fost cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România.
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Dar emanciparea nu se produce în ritm rapid (în traducerea făcută cu
Octavian Oprică la Rivers: „Psihologul şi profesorul de limbi străine”, 1971,
cercetătorul semna încă Eugen Novicicov). Trebuie să-ţi urmezi vocaţia şi
să desţeleneşti nişte drumuri, să adaptezi nişte principii didactice trendy la
realităţile învăţământului românesc, să-ţi găseşti nişele care-ţi permit să te
afirmi. Eugen Noveanu a fost (deşi nu doar atât) un spirit empiric, „nomotetic”
şi sistematic. Un adevărat spirit empiric, care, tocmai de aceea, nu considera
lucrurile ca de la sine înţelese: predarea nu se face „după ureche” şi nici
doar după docte tratate de pedagogie; era nevoie de un învăţământ bazat
pe dovezi, de unde impulsul de a se canaliza pe psihopedagogia experimentală,
pe rezultatele cercetării educaţionale. Era „nomotetic”, căutând criterii,
regularităţi şi algoritmi de învăţare, de unde interesul pentru „maşinile de
instruire”, învăţământ programat, învăţarea asistată de calculator. Cât despre
itinerarul său de cercetare, acesta închipuie o „hartă”, cu direcţii, borne de
orientare şi zone de parcurs tratate sistematic; odată stabilite punctele de
intersecţie între aceste zone, s-a trecut de la tactica paşilor mărunţi la
incursiuni mai ample. Interesul cercetătorului s-a deplasat de la didactica
limbilor străine la metode aplicabile la diferite tipuri de materii, de la
metodologia cercetării la evaluarea sistemului de învăţământ etc.
Proba de foc a muncii de cercetare, comunicarea rezultatelor, s-a realizat
tot după un demers coerent. Pentru a încetăţeni noi abordări, a convinge
comanditarul (ministerul) şi cadrele didactice în privinţa importanţei şi
aplicabilităţii rezultatelor, cercetătorul şi-a sintetizat şi popularizat achiziţiile
în cărţi, articole, s-a ocupat de traduceri (alese strategic), contribuind, între
altele, la încetăţenirea conceptului de design al instruirii. Exprimarea sa în
scris era clară, fluentă, evitând pe cât posibil, şi fără ca scriptorul să fie un
stilist, scoriile limbii de lemn care făceau greu lizibile multe lucrări de
specialitate din epocă. Iată un exemplu:
„Dezvoltarea intensivă a psihologiei în ultimele decenii este marcată şi
de pătrunderea ei spectaculoasă în analiza procesului instructiv
organizat pe baza uneia sau alteia dintre teoriile învăţării, clasice sau
moderne. La o privire mai atentă, afirmaţia de mai sus poate părea
curioasă: psihologia analizează psihologia! Şi totuşi, situaţia este reală,
întrucât de cele mai multe ori, plecând de la anumite teze teoretice
[sic!] cu privire la învăţare, procesul de instruire (predare) se
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organizează absolutizând aceste teze, pe de o parte, şi nerezolvând
problemele specifice, pe de alta; în plus, apar totdeauna probleme noi,
necuprinse în aria tezelor fundamentale, a căror soluţionare necesită
eforturi suplimentare şi, mai ales, o orientare corespunzătoare a
direcţiilor de cercetare” (din Prefaţa la Wilga M. Rivers).
Informându-se neîntrerupt, câştigând o perspectivă comparativă asupra
cercetărilor de tehnologie didactică, gândirea sa despre învăţare s-a limpezit.
A îmbrăţişat (dar parcă avea de ales?), cu măsură, de o manieră suplă,
orientarea directivistă, cu o bază behavioristă larg acceptată în vremea
respectivă. De la metodă, ca rotiţă într-un angrenaj, s-a insinuat apoi în
domeniul elaborării şi formalizării progresiei conţinuturilor.
Pliabil la noutăţi şi la sfidările apărute în învăţământ după ‘89, a trecut
schimbarea generală de perspectivă prin filtrul propriu. Se părea că, abia
acum, diversele coordonate ale tehnologiei didactice şi mutaţiile de natură
formativă induse de societatea tehnologică se puteau oglindi, de o manieră
mai armonioasă, în incinta sălii de clasă.Valorizarea medierii tehnice şi imboldul
de a lega între ele faţa veche şi cea nouă a instrumentarului didactic s-au
datorat apropierii sale timpurii de facilităţile enorme oferite de calculator
(când dispozitivul era indisociabil de „mitologia” creată în jurul lui). Dincolo
de orice dezbatere despre alternativele pe care le-a propus, rămâne intuiţia/
credinţa lui Eugen Noveanu că a apărut posibilitatea ca, la un moment dat,
noul avatar al tehnicii, doar prin modul lui de funcţionare, să transforme din
temelii învăţarea. Celebra butadă a lui Mc Luhan (mediul este mesajul) a
fost parcă scrisă expres pentru cercetătorul român (dacă învăţământul
programat s-a împotmolit era, între altele, din cauză că urma încă modelul
tiparului: liniar, secvenţial).
De fapt, după ’89, lucrurile n-au stat atât de idilic pe cât ar putea sugera
imaginea de mai sus. Institutul a pierdut şcoala experimentală din Bucureşti,
iar proiectul şcolilor-pilot (de ordinul zecilor), discutat şi refăcut de câteva
ori, a căzut. Asta în timp ce, deşi autorul „Tehnicii programării didactice”
ar fi putut fi numit şeful laboratorului Curriculum, sorţii au decis să fie
desemnată acolo altă persoană. Eugen Noveanu a trebuit să-şi caute alte
„debuşee”.
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Scurta biografie profesională nu vrea să scoată în evidenţă existenţa unui
personaj cu totul singular. Multe din opţiunile şi interesele lui de cercetare
erau o chestiune de generaţie. Ca şi încrederea în Ştiinţă şi Raţiune, în
progresul Ştiinţelor pedagogice. Numai munca onestă, experienţa acumulată,
intuirea existenţei unei cunoaşteri tacite care contribuie la structurarea
practicilor educaţionale l-au făcut să înţeleagă că, vorba cuiva, raţiunea
autentică ştie uneori să se «sacrifice» pe ea însăşi; într-un cuvânt, toate
acestea l-au îndemnat să mai şi iasă din „pătrăţica” lui, ce era aşa de îngrijit
amenajată, încât persoana risca să se sufoce în geometria acesteia. A văzut
cum Metoda, din diferite motive, a fost considerată ca având când o funcţie
prin excelenţă formativă, când una pur instrumentală. În fond, adeptul didacticii
experimentale s-a găsit în situaţia de a-i verifica implicaţiile transpunând-o
la nivelul unei „didactici” antropologice. „Demonul” prescriptivismului care
bântuia sistemul de învăţământ, normativitatea „hard” a acestuia au fost
interiorizate şi sub forma unor condiţii-limită ale laboratorului său mental,
ceea ce l-a determinat să sesizeze cum funcţionează mecanismul de ceas al
Metodei, chiar şi (sau mai ales) când o face în gol.
Cercetătorul în ştiinţele educaţiei, fiinţă amfibie sau intermediară, nici (doar)
teoretician, nici (doar) practician, are, ipotetic, „privilegiul” de a pricepe şi
evidenţia astfel de lucruri. Acesta poate fi pierdut oricând. Ca şi tuturor
colegilor din ISP, scandalul şi urmările „Mişcării transcendentale” vor fi
imprimat meditaţiei sale accente dintre cele mai amare. Însă, pe termen
lung, n-au anihilat-o şi nu i-au deteriorat atributele.

2. Un chip: ce se află în spatele „noii alianţe” dintre
cercetare, educaţie şi cultură
Lui Eugen Noveanu îi plăcea „să poarte războaie” pentru a-şi apăra punctul
de vedere; la fel cum îi plăcea să se înhame la muncă şi să nu se lase până
n-o ducea la capăt; un împătimit al lucrului corect făcut, ca la carte, oricât
de insignifiant ar fi părut acesta.
Era mândru, deşi nu lipsit de umilitate (adunase de la mai mulţi autori articole
pentru o carte prilejuită de împlinirea a 75 de ani şi, deşi îndemnat să o
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publice repede, a preferat să lucreze la proiectele din acel moment); autoritar,
câteodată de-a dreptul incomod, un temperament vulcanic, torenţial, de aceea
nu pentru toţi un om simpatic, dar cineva de care nu puteai face abstracţie,
care, prin felul de a fi, nu ar fi putut trece neobservat pe oriunde îl purtau
paşii; avea capacitatea să electrizeze un auditoriu („ajuns la Sonnenberg, în
Germania Federală, a cântat un «Oci Ciornie» de i-a făcut pe nemţi să
plângă” – Nicolae Sacaliş). O personalitate forte coexista cu un bun iniţiator
de colective de lucru, de cercuri de reflecţie; ştia cum şi pe cine să implice,
având în minte conturul ansamblului de realizat.
Era dedicat cercetării şi emblemei institutului, neurmărind recompense
pecuniare de pe urma activităţii sale (de pildă, pentru a duce la bun sfârşit
documentarea la unele articole pentru Dicţionarul Enciclopedic, lăsate
baltă de cei care ar fi trebuit să le elaboreze, a plecat să se informeze în
biblioteci occidentale, xeroxând multe pagini, totul pe banii proprii).
După ‘89, a manifestat un interes sporit faţă de istoria pedagogiei şi
personalităţile acesteia, interes nutrit din focalizarea pe raportul dintre educaţie
şi cultură. S-a implicat, în consecinţă, în realizarea unor lucrări de referinţă
(din care, vai, pentru că iniţiatorul lor şi-a extins peste măsură proiectele, a
rămas un vast şantier, pe moment, abandonat).
Nerăsplătit pe măsura muncii depuse, nu era totuşi nefericit din cauza asta:
îşi primea răsplata şi se hrănea din energia degajată, risipită în muncă.
Niciodată nu „şoma”: chiar şi marginalizat, „scos pe tuşă”, îşi găsea
întotdeauna de lucru, descoperind în obstacolele apărute, ocazii pentru alte
forme de abordare a problemelor care-l interesau. Nu ar fi subscris la o
afirmaţie a lui Rousseau, oricât îl îndrăgea: „Un être vraiment heureux est
un être solitaire”.
Dincolo de ipostazele eului său public (persona), din care se degajă
robusteţea, există o dimensiune mai puţin vizibilă, pe care o voi numi
„gândirea intermitentă”.
Un pedagog dedicat „operei” sale de formare deţine un „cogito” care nu se
regăseşte în întregime în textele sau iniţiativele sale curente, ci se conturează
undeva, la intersecţia dintre text şi acţiune, într-un spaţiu virtual, de mai
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mare sau mai mică amplitudine, în raport cu solicitările şi valorile timpului
prezent (pro şi/sau contra unora dintre acestea). Desigur, putem presupune
că, în cazul unui expert (didactician/metodolog), a cărui poziţie este, prin
forţa lucrurilor, mai aproape de neutralitate şi de practicile domeniului de
care se ocupă, intervalul poate fi mai scurt. Însă, indiferent ce anume e
specialistul în ştiinţele educaţiei, buna aplicare a ceea ce e bine cumpănit nu
epuizează gândirea sa, nu-i anulează potenţialităţile reflexive, (în ce au
acestea mai intim şi mai caracteristic pentru o conştiinţă formativă), chiar
dacă, exploatate fiind doar accidental, semnele prezenţei lor nu par de ordinul
strictei evidenţe. Aceste dispoziţii interne vizează ţinte de mare atractivitate
(deşi poate inaccesibile), cu o mare încărcătură axiologică. Sunt ţinte
(intenţionalităţi) care vin nu doar să ofere intervalului posibilitatea unor
completări, întregiri, fie ele şi imaginare/utopice, dar şi un orizont în care
gândirea despre educaţie se poate mişca liber.
„Gândirea intermitentă” este situată dincolo de eul diurn, de vreun obiectiv
explicit; ţine de momente de intens dialog interior: apare în stare născândă
când iei cu adevărat cunoştinţă de tine şi te întrebi care e rostul tău pe lume
şi ce laşi în urma ta. Plăpândă, cu un aer perdant, căci, scoasă la lumină cu
bruscheţe, se confundă cu wishful thinking, ea nu e mai puţin generatoare
de idealităţi, simpatice tocmai prin aparenta lor gratuitate. Ea poate precede
şi însoţi – fără ambiţii dirijiste – ceea ce persoana întreprinde, interferează
cu formele sale de activitate şi exprimare textuală, le succede acestora.
Pentru Eugen Noveanu, corelativul obiectiv al acestui tip de gândire generică
era o tatonare, uimită şi respectuoasă, în jurul problematicii filosofiei educaţiei.
Nu e, atunci, de mirare că, alegându-şi să prezinte termenul Bildung în
Dicţionar, el, rigurosul Eugen Noveanu, îşi sfârşeşte articolul cu descrierea
eseistică a noţiunii datorată lui Gabriel Liiceanu.
„Novi”, despre care unii ar fi putut spune (sau chiar au spus) că nu avea
aplecare spre „teorie”, era un om bine înfipt cu picioarele în realitate, de
unde putea să contemple, din când în când, cerul fără să ameţească (s-a
întâmplat să discut cu dumnealui despre această „gândire intermitentă”,
oglindă a experienţei interiorităţii, care transcende servituţile de zi de zi ale
profesiunii şi ale senectuţii).
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Din acest unghi de vedere, nu se vedea pe sine un reformator, dar ar fi vrut
să creeze oportunităţi pentru propagatorii unor viitoare viziuni despre
educaţie. Ironia sorţii, vremurile nu sunt propice pentru o nouă „religie” în
educaţie. Cu toate acestea, cochetez cu gândul că parte din fluidul acela
subteran, discret de care era străbătut şi-a transmis reflexele spre lumea
prin care a trecut.
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