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STUDII TEORETICE
PROGRAMA DE MATEMATICĂ PENTRU
GIMNAZIU: UN ECHILIBRU ÎNTRE
MODERN ŞI TRADIŢIONAL
Luminiţa Catană*
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Bucureşti, România
luminita.catana@ise.ro
Rezumat
După intrarea în vigoare, în 2017, a noii programe de matematică pentru gimnaziu, s-a
constatat că pot apărea diferenţe semnificative între curriculumul oficial, gândit de
conceptorii programei şcolare respective, şi curriculumul interpretat de profesori şi
aplicat la clasă, chiar şi atunci când profesorii au participat la cursuri de abilitare
curriculară. Aceste diferenţe pot fi determinate de factori precum obişnuinţele de
predare, nivelul clasei, manualul utilizat sau chiar evaluările naţionale. Pornind de la
ideea generală că este necesar ca profesorii să decodifice corect şi mai ales să
accepte noua viziune de construcţie a cunoaşterii matematice din programa şcolară,
articolul detaliază aspectele noi ale programei de matematică de gimnaziu. Prezentarea
acestora este raportată la fiecare secţiune a programei, insistând pe diferenţele faţă
de varianta anterioară. Articolul poate fi util atât furnizorilor de programe de
perfecţionare didactică a profesorilor de matematică din gimnaziu, cât şi profesorilor
care doresc să elaboreze diverse resurse didactice pentru disciplina matematică,
nivel gimnazial, în acord cu noua programă.
Cuvinte-cheie: Didactica matematicii, programa de matematică pentru gimnaziu.
Abstract
After new math curriculum for the middle school (5th – 8th grades) came into force,
in 2017, it was found that significant differences between the formal curriculum,
*

Cercetător ştiinţific dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România.

8

STUDII TEORETICE

thought by school curriculum designers, and the curriculum interpreted by teachers
and applied in class, may appear, even when teachers have participated in
curricular training courses. These differences can be determined by factors such
as teaching habits, class level, manual used, or even the national exams at the end
of the 8th grade. Starting from the general idea that it is necessary for teachers to
decode correctly and to accept the new vision of constructing mathematical
knowledge using the curriculum, this paper details the new aspects of the middle
school mathematics. Their presentation is reported for each section of the program,
insisting on the differences from the previous version. The article could be useful
to providers of didactic training programs for middle school mathematics teachers,
as well as to teachers who wish to design and develop various didactic resources
for mathematics, in accordance to the new curriculum.
Keywords: Didactics of mathematics, math curriculum for middle school.

1. Introducere
Unul dintre scopurile esenţiale ale şcolii este acela de a susţine şi stimula
dezvoltarea cognitivă şi noncognitivă armonioasă a elevilor, pe măsura
potenţialului de care aceştia dispun. Programa de matematică pentru
gimnaziu, aprobată recent prin OMEN nr. 3393/28.02.2017, este fundamentată
pe această idee şi are în vedere formarea conceptelor disciplinare în mod
progresiv şi intuitiv, precum şi formarea unor deprinderi, atitudini şi valori
specifice disciplinelor exacte, utilizând experienţele anterioare ale elevilor şi
exemplele disponibile din mediul înconjurător. Motivul principal pentru
înlocuirea programei anterioare (din 2009) a fost că aceasta era considerată
prea dificilă, solicitând multe informaţii, dar şi deprinderi complexe, care nu
erau dezvoltate corespunzător până la finalul clasei a VIII-a, mai ales în
cazul elevilor consideraţi de nivel mediu.
Conform documentelor oficiale, la finalul ciclului gimnazial, un absolvent
trebuie să deţină competenţele - cheie la un nivel funcţional (Repere pentru
proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional, 2016, pp. 7-8). În
această structură, competenţa matematică fundamentează dimensiunea
cognitivă şi susţine, prin tehnici şi procedee specifice disciplinei, dar într-o
pondere ceva mai redusă, alte dimensiuni ale profilului absolventului de
învăţământ gimnazial.
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Articolul îşi propune să expliciteze componentele programei în uz, utilizând
în acest scop descrieri şi exemple, mai ales pentru temele care se vor preda
la altă clasă gimnazială sau altfel decât în programa precedentă.

2. Viziunea proiectării programei de matematică pentru
gimnaziu
În opinia psihologului american Howard Gardner, „[d]e la ideile care se
formează intuitiv şi care adesea reprezintă concepţii greşite, elevii trebuie să
ajungă la un set mai sofisticat de concepte şi teorii. În locul întipăririlor care
nu înseamnă prea mult pentru nişte observatori sofisticaţi, ei trebuie să
dobândească noi instrumente, cele ale câtorva discipline cheie, şi trebuie să
folosească aceste instrumente pentru a obţine întipăriri mai bune” (Gardner,
2005, p. 169), prin „întipăriri” înţelegând concepte disciplinare sau
supradisciplinare, conceptele fiind, la rândul lor, reprezentări mentale ale
noţiunilor utilizate – toate acestea având scopul de a reordona cunoaşterea
personală, de a analiza şi interpreta impresii, observaţii, fapte, teorii şi modele.
Asemenea altor psihologi şi pedagogi, Gardner atrage atenţia că informaţiile,
deprinderile sau competenţele pe care elevii nu le valorizează în viaţa de zi
cu zi sau în şcoală, riscă să se piardă. Ideea formulată de el este în
concordanţă cu definiţia competenţei-cheie matematică, care include aspectul
aplicării în viaţa cotidiană a elementelor specifice disciplinei. Acesta este
motivul pentru care programa de matematică destinată învăţământului
gimnazial subliniază „necesitatea relevanţei, pentru elevi, a elementelor de
conţinut” din programă, chiar din prima secţiune a programei (în Nota
introductivă).
Învăţarea matematicii în şcoală nu ar trebui să însemne o specializare timpurie
a elevilor, ci un mijloc prin care să li se ofere acestora accesul la această
disciplină. Prin matematica de gimnaziu nu se urmăreşte numai realizarea
unui progres al competenţelor specifice sau acumularea de informaţii în
domeniu, ci şi formarea unor elevi cu un spirit deschis pentru cunoaştere,
care să utilizeze achiziţiile specifice matematicii pentru a înţelege mai bine
lumea înconjurătoare. De aceea, prin modul în care a fost gândită actuala
programă, s-a intenţionat simplificarea matematicii predate în gimnaziu, nu
atât prin reducerea elementelor de conţinut, cât prin evitarea abordării strict
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teoretice a noţiunilor matematice. Cunoaşterea matematică se construieşte
treptat, pornind de la situaţii de viaţă cunoscute elevilor, de la exemple intuitive,
obiecte şi imagini, mai ales atunci când sunt introduse noţiuni noi.
Susţinând aceeaşi idee a introducerii intuitive a noţiunilor noi, psihologul
american Jan Visser, unul dintre specialiştii renumiţi în dezvoltarea învăţării,
spunea că „cei mai mulţi oameni cred că ei ştiu ce este învăţarea, dar se
pare că niciunul nu ştie pe de-a-ntregul. De aici, nevoia de a pune toate
viziunile împreună, de ale face să interacţioneze şi de a încerca să ne ridicăm
deasupra adevărurilor limitate conţinute de viziunea fiecărui individ”
(Visser & Visser-Valfrey, 2008, p. 1 – tr.a.). Visser realizează o frumoasă
analogie cu o poveste indiană mai veche, despre un elefant aflat într-o încăpere
total întunecată şi cu care vin în contact, pe rând, diverşi oameni. Fiecare
poate descrie ulterior, pe baza percepţiei sale senzoriale, o caracteristică
fizică a elefantului; numai punând împreună toate percepţiile senzoriale
individuale, cineva ar putea să-şi facă o impresie cât de cât apropiată de
realitate, referitoare la felul în care arată respectivul animal. Probabil că în
aceeaşi situaţie se va afla un elev la începutul raţionamentelor de la geometrie:
va sesiza părţi ale unei situaţii reale sau ale unei probleme, fără a înţelege
ansamblul. Concluzia ar fi aceasta: pentru a-şi forma conceptele corect,
unui elev ar trebui să i se prezinte noţiunea respectivă în diferite ipostaze, în
diverse imagini, pe cazuri reale sau pe modele tridimensionale, în mediul
virtual etc.; elevul ar trebui să observe, să discute, să măsoare, apoi să
încerce să formuleze definiţii şi reguli, să realizeze cât mai multe conexiuni
între noţiuni şi să utilizeze în aplicaţii practice noile concepte care i-au fost
prezentate. De exemplu, mulţi elevi nu pot preciza forma unei secţiuni plane
într-un corp, deoarece nu au în viaţa cotidiană suficiente experienţe personale
de acest tip. De aceea, modelele tridimensionale (reale sau virtuale) devin
absolut necesare, împreună cu exersarea deprinderii de a desena, de a
reprezenta grafic aceste modele. Indiferent de natura unui concept, numai
după suficiente exemple şi aplicaţii se poate trece la organizarea experienţei
acumulate în jurul unor elemente teoretice, făcând pasul către formalizările
respective.
Modul de abordare a conceptelor într-o manieră inductivă se poate realiza
urmărind etapele propuse de H. Klausmeier (Klausmeier, 1976, apud
Ionescu & Bocoş, 2017, p. 81):
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1. Nivelul concret de prezentare a noţiunii presupune observarea şi
recunoaşterea unor obiecte, fenomene, caracteristici etc., întâlnite anterior.
Prin intermediul simţurilor, elevul ia contact cu noţiunea respectivă. În
cazul geometriei mai ales, conceptele sunt ideale şi poate că de aceea
sunt necesare mai multe exemple din mediul apropiat, pentru studiu. În
cazul algebrei, sunt necesare exemple numerice prin care elevul să
înţeleagă relaţiile sau situaţiile respective. La acest nivel este atribuită
denumirea noţiunii şi se face distincţia faţă de alte noţiuni apropiate. De
exemplu, elevul poate să identifice forma de dreptunghi într-o coală de
hârtie, într-un tablou sau în tăblia unei mese, dar nu poate formula definiţia
dreptunghiului.
2. Nivelul identificării presupune recunoaşterea obiectului, ideii,
fenomenului, indiferent de ipostaze şi de modul de percepere. De exemplu,
elevul recunoaşte un patrulater într-o reprezentare, indiferent că acesta
este un patrulater particular (pătrat, romb, dreptunghi, trapez, paralelogram)
sau, dimpotrivă, unul oarecare. Acest nivel presupune deja operaţii de
clasificare şi de organizare a sistemului de noţiuni. De exemplu, în situaţia
descrisă mai sus, elevul recunoaşte în reprezentarea particulară „trapez”
un tip particular de patrulater.
3. Nivelul clasificator este nivelul la care un elev poate să identifice două
elemente distincte sub acelaşi termen, pe baza unor atribute deja
cunoscute. De exemplu, poate identifica patrulatere inscriptibile diferite
ca formă sau dimensiuni sub denumirea de „patrulatere inscriptibile”; el
observă că acestea sunt convexe, dar înţelege că această observaţie nu
este suficientă. Elevul nu poate da încă o regulă pentru a construi aceste
tipuri de patrulatere şi nici nu le poate defini.
4. Nivelul formal este nivelul la care conceptul este bine definit şi elevul
poate formula criterii, reguli, formule şi teoreme ataşate. Acesta este
nivelul de la care conceptul devine operant în rezolvarea de probleme
(de exemplu, constată pe baza unor măsurători sau poate să demonstreze
că un patrulater este inscriptibil dacă unghiurile opuse sunt complementare
sau dacă unghiurile formate de laturile opuse şi diagonale sunt egale;
elevul cunoaşte şi aplică aceste reguli în rezolvarea unor probleme).
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prin exemple observabile care să evite întipăririle greşite, prin exemple suficient
de diversificate, pentru a nu induce confuzii. De exemplu, dacă pentru numerele
divizibile cu 3 se dau ca exemple numai numere care au la unităţi 3, 6 sau 9, se
poate ca elevul să ajungă la o regulă greşită, prin analogie cu regula pentru
divizibilitate cu 2, că ultima cifră ar trebui să fie multiplu de 3. Ulterior, există
pericolul creării şi reţinerii unei reguli eronate. Ca măsură, propunem oferirea
unor contraexemple, pentru a sublinia şi elimina eroarea. Profesorul, pe baza
experienţei sale profesionale, va trebui să identifice erorile care apar cel mai
frecvent la o anumită temă şi să organizeze cât mai multe exemple şi
contraexemple de utilizare pentru fiecare noţiune, regulă, algoritm etc.
Principiul respectării unui ritm propriu de învăţare este reflectat în programa
de matematică de gimnaziu prin şase niveluri de competenţe specifice,
care sunt asociate fiecărui domeniu matematic şi care pot fi realizate progresiv
de către un elev.
Ordonarea progresivă a competenţelor specifice şi viziunea programei
reflectă tendinţa naturală a profesorilor de a alege sarcini ordonate logic, de
la simplu la complex, de la particular la general, de la concret la abstract.
Numai în măsura în care clasa de elevi devine receptivă, se poate utiliza o
varietate de strategii de rezolvare de probleme, astfel fiind asigurată formarea
unor deprinderi mentale înalte.
În final, trebuie subliniat faptul că rolul profesorului de la clasă rămâne
determinant pentru implementarea cu succes a acestor modernizări privind
viziunea de ansamblu a programei şcolare (Reys & Reys, 1997, apud
Cavanagh, 2006).

3. Reţeaua noţională a programei de matematică pentru
gimnaziu
Reţeaua noţională este schematic prezentată în secţiunea programei denumită
Conţinuturi, secţiune în care sunt accentuate elementele de conţinut cele
mai cuprinzătoare, care includ alte noţiuni de rang inferior. De exemplu, sub
titlul general de număr natural se regăsesc noţiuni precum: număr par,
număr impar, succesor, predecesor, produs, termen, sumă, număr
răsturnat etc. O parte dintre aceşti termeni pot fi utilizaţi numai în măsura
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în care nivelul clasei permite acest lucru şi apar uneori sub forma unor liste
în conţinuturi (când s-a dorit să se evite un exces terminologic) sau se regăsesc
în activităţile de învăţare. În privinţa simbolurilor care vor fi utilizate în clasă,
programa recomandă introducerea lor cu mare precauţie, excesul de
simboluri putând deveni un motiv de respingere a disciplinei. De exemplu,
dacă pentru divizibilitate erau acceptate în programa anterioară două simboluri
grafice (|, respectiv ), programa actuală recomandă utilizarea unuia singur,
mai ales în clasa a V-a.
Până în clasa a VI-a, conceptele elevilor sunt formate empiric, pe baza
experienţelor practice, propuse şi organizate de profesor. Cu cât varietatea
este mai mare şi modul de organizare al exemplelor este mai bun, cu atât
conceptele formate sunt mai exacte, în caz contrar „pot fi cuprinse accidental
⋮
elemente
neesenţiale particulare” (Catană & Căprioară, 2016). În primele
două clase de gimnaziu sunt evitate demonstraţiile la geometrie, fiind agreate
validările numerice, cum este, de exemplu, cazul teoremei lui Pitagora aplicate
în triunghiuri dreptunghice. În cazul acestei teoreme, la clasa a VI-a nu se
va face demonstraţia, ci se vor măsura (cu instrumentele geometrice
adecvate) unghiul drept şi laturile triunghiurilor, pentru a se verifica relaţia
dintre laturi; de asemenea, se recomandă să se arate prin contraexemple că
relaţia respectivă nu se verifică în cazul triunghiurilor oarecare. Astfel, elevul
va fi pregătit să înţeleagă demonstraţiile acestei teoreme şi va aplica relaţiile
respective în situaţii cotidiene sau în aplicaţiile de la fizică.
În primele două clase de gimnaziu se recomandă evitarea unor metode de
rezolvare algebrice, programa punând accent pe metodele de rezolvare
aritmetice reluate din clasele primare (pentru exersarea unor reprezentări);
metodele algebrice de rezolvare a problemelor sunt introduse şi aprofundate
în ultimii doi ani de gimnaziu.
Un alt aspect legat de reconfigurarea elementelor de conţinut constă în
transferarea unor capitole mari de conţinut de la un an la altul, cu scopul
descongestionării unor clase, considerate mai dificile. De exemplu, de la
clasa a VIII-a, unde s-a luat în calcul un interval de timp necesar pregătirii
pentru examenele naţionale, au migrat la clasa a VII-a unele elemente de
conţinut (ecuaţiile şi sistemele de ecuaţii). De la clasa a V-a au fost transferate
la clasa a VI-a mulţimile, fiind considerate dificile, datorită simbolurilor
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utilizate, dar şi pentru a lăsa mai mult timp elevilor să se acomodeze cu
trecerea la un nou ciclu de învăţământ.

4. Competenţe generale şi competenţe specifice în
matematica de gimnaziu
Competenţele generale au rămas similare cu cele din programele anterioare,
modificările fiind minore şi vizând mai degrabă formulările (comparativ cu
alte programe şcolare, se poate constata că numărul de competenţe specifice
ataşate fiecărei competenţe generale este aproximativ acelaşi). Structura
utilizată pentru competenţele generale din programa de matematică de
gimnaziu este similară cu cea a programelor de matematică pentru liceu, în
uz la această dată.
Cele şase competenţe generale din programă descriu tipuri de comportamente
cognitive de complexitate diferită, care se formează progresiv în toată
perioada şcolii gimnaziale. Definirea lor a avut în vedere o ierarhizare a
achiziţiilor elevilor la nivelul fiecărei clase (după modelul taxonomiei lui Bloom,
cu modificări care au inclus elemente de dezvoltare cognitivă preluate de la
modelul piagetian).
Prima competenţă, Identificarea unor date, mărimi şi relaţii matematice,
în contextul în care acestea apar, se referă la receptarea informaţiilor,
având inclusă, ca operaţie mentală de bază, percepţia asupra obiectului, ideii,
conceptului sau fenomenului studiat. Pentru acest nivel, elevul va identifica
elemente noi în situaţii problematice, propuse de profesor. Această
competenţă contribuie semnificativ la reorganizarea sferei conceptuale, pe
baza observaţiei şi prelucrării ulterioare a datelor.
A doua competenţă generală, Prelucrarea unor date matematice de tip
cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaţionale,
presupune interiorizarea informaţiilor receptate şi prelucrarea primară a
acestor date. Prelucrarea datelor, ca nivel elementar al aplicaţiilor, se
realizează folosind o regulă sau o formulă dată, ori recurgând la reprezentări
grafice (la geometrie). Această competenţă include următoarele categorii
de operaţii: comparare, ordonare (de numere, mărimi de lungime, măsuri de
unghiuri ş.a.m.d.), stabilirea unor relaţii (paralelism, perpendicularitate etc.),
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clasificări, calcule de bază. Nivelul presupune capacitatea elevilor de a
discrimina date, de a observa elemente comune sau invarianţi.
Următoarea competenţă generală, Utilizarea conceptelor şi a algoritmilor
specifici în diverse contexte matematice, corespunde nivelului de
algoritmizare şi presupune cunoaşterea şi aplicarea unor metode de prelucrare
secvenţială a datelor. Este nivelul de exersare a procedeelor matematice.
Această competenţă este o condiţie necesară continuării studiului matematicii
în liceu. A alege corect o metodă, deşi pare un demers lipsit de importanţă,
implică de fapt capacitate de decizie şi gândire anticipativă, precum şi
capacitatea de a sesiza analogii între situaţii diferite şi de complexitate mai
mare decât ceea ce se cerea pentru competenţa anterioară. Un exemplu de
procedeu, sugerat de programă la clasa a V-a, este identificarea celui mai
mic multiplu comun (c.m.m.m.c.) a două numere naturale, prin enumerarea
multiplilor fiecărui număr şi identificarea multiplilor comuni. Programa atrage
atenţia că profesorii vor utiliza numere mici, astfel că procedeul se va
concentra pe înţelegere şi nu pe calcul. Similar se procedează şi pentru
identificarea celui mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.) a două numere
naturale (sunt enumeraţi şi selectaţi divizorii comuni). Profesorul va utiliza
algoritmii de calcul la clasa a V-a, numai dacă nivelul clasei permite acest
lucru (în cei 25% din timpul aflat la dispoziţia profesorului).
Capacitatea elevilor de a utiliza limbajul specific matematicii pentru descrierea
unei situaţii matematice, prezentarea unei probleme, a unui demers de
rezolvare sau a rezultatului obţinut sunt incluse în cea de-a patra competenţă
generală, Exprimarea în limbajul specific matematicii a informaţiilor,
concluziilor şi demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată. Categoria
de competenţe vizată este comunicarea, iar prin această competenţă
generală se urmăreşte formarea unui limbaj corect ştiinţific, utilizând termenii
specifici matematicii. Elevii învaţă să îşi prezinte rezultatele, ideile matematice
sau procedeele utilizate, folosind termenii şi simbolurile matematice şi aducând
dovezi matematice pentru a-şi susţine opiniile. Tot aici sunt incluse şi
reprezentările pe axă (deoarece pentru realizarea unei sarcini de acest tip
sunt necesare decodificări ale unor forme de scriere), precum şi anumite
probleme practice de geometrie, care necesită o transformare din limbajul
natural în limbaj matematic.
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Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date este o
competenţă care vizează prelucrarea secundară a datelor şi o interpretare
la un nivel superior a unor situaţii problematice; aceasta poate să presupună
compararea şi aprecierea unor rezultate sau concluzii finale şi raportarea lor
critică la un context intra- sau interdisciplinar. La acest nivel pot fi stabilite
metode şi strategii mai generale. De asemenea, la acest nivel se găsesc
interpretările statistice ale unor seturi de date, estimările privind ordinul de
mărime al rezultatelor unor calcule, estimări de arii sau volume (fără calcul);
aceste activităţi dezvoltă gândirea critică şi capacitatea decizională.
Ultima competenţă generală, Modelarea matematică a unei situaţii date,
prin integrarea achiziţiilor din diferite domenii, presupune operaţii precum
aplicare, generalizare, particularizare, verificare, optimizare, transpunere sau
adecvare la o situaţie reală. Această competenţă vizează o aplicare a
matematicii în alte situaţii decât în cele exersate la curs, antrenând şi
combinând cunoştinţe sau proceduri învăţate la şcoală sau în afara şcolii.
Simplificarea sau optimizarea unui algoritm, ca urmare a unor observaţii
personale referitoare la context, sunt incluse în această competenţă generală.
Competenţa este de un nivel ridicat şi reflectă potenţialul creativ al elevului
pentru această disciplină. Modelarea matematică este vizată prin activităţi
de transpunere a unei situaţii date în limbaj matematic, utilizând simboluri,
relaţii, ecuaţii sau inecuaţii. La acest nivel regăsim şi formularea de probleme,
precum şi realizarea unor conexiuni între diverse noţiuni.
Competenţele specifice sunt, conform definiţiei din programă, competenţe
de un nivel de generalitate mai redus, fiind de fapt particularizări ale
competenţelor generale pentru domeniile de conţinut şi pentru nivelul de
aşteptări la sfârşitul fiecărui an de studiu gimnazial. Sunt însoţite de activităţi
sau probleme tipice, pe care profesorii ar trebui să le prezinte în aşa fel încât
să devină relevante pentru elevi. Prin analizarea competenţelor specifice şi
a elementelor de conţinut, se pot defini şi alte tipuri de probleme care pot fi
propuse într-o clasă de elevi; activităţile din programă sunt orientative şi pot
fi completate sau înlocuite, în funcţie de nivelul clasei.
Competenţele specifice (CS) sunt organizate progresiv de la un an la altul,
existând un salt calitativ care vizează fie complexitatea noţiunilor operate,
fie complexitatea activităţilor solicitate.
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La o citire atentă a programei se poate constata că, uneori, un tip de activitate
regresează de pe un nivel de competenţă pe altul, ca urmare a exersării
sistematice şi a interiorizării sale. Un exemplu în acest sens este legat de
divizibilitatea numerelor, respectiv aplicarea unui criteriu de divizibilitate,
care la clasa a V-a este inclusă în nivelul 3 de competenţă, la CS 3.1.
Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere
naturale şi pentru divizibilitate, în timp ce în clasa următoare apare
pe nivelul 2 de competenţă, la CS 2.1. Evidenţierea în exemple a relaţiilor
de apartenenţă, de incluziune, de egalitate şi a criteriilor de divizibilitate
cu 2, 5, 10n, 3 şi 9 în N.
Aplicaţiile propuse în programă explicitează competenţele specifice şi justifică
încadrarea lor pe un anumit nivel. De exemplu, la CS 3.1, menţionată anterior,
există un exemplu de activitate care include divizibilitatea (activitate pentru care
se cere să se determine un număr natural, dacă sunt date o parte dintre cifrele
numărului respectiv şi produsul cifrelor numărului). Problema implică identificarea
unei metode de lucru adecvate şi de aceea este o sarcină considerată mai
dificilă pentru clasa a V-a, pe când la clasa a VI-a o astfel de problemă este
considerată mai simplă, datorită aplicării criteriilor de divizibilitate.

5. Metode de abordare a elementelor de conţinut din
programă
Dezvoltarea competenţelor matematice poate fi asigurată dacă sunt îndeplinite
câteva condiţii, cum ar fi existenţa unor instrumente conceptuale, cunoaşterea
unor practici sau procedee matematice, precum şi o comunitate de interese
intelectuale care să sprijine învăţarea (Hiebert & Grouws, 2007). Competenţa
matematică nu este un dat, ci poate fi privită mai degrabă ca o structură
care se completează progresiv, odată ce structura noţională şi practicile
matematice se multiplică şi se susţin reciproc, în grupuri sau clase de elevi
interesate de studiu. Programa şcolară oferă cadrelor didactice un sprijin
concret printr-o serie de sugestii metodologice, grupate pe clase de studiu,
detaliind anumite experienţe de învăţare, potrivit specificului competenţelor
care trebuie formate pentru fiecare domeniu de cunoştinţe.
Strategiile didactice agreate la această disciplină sunt cele care pun accent
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pe construcţia progresivă a cunoştinţelor şi pe formarea continuă a
deprinderilor. În măsura în care este posibil, sunt promovate şi dezvoltate
parcursuri didactice diferenţiate şi abordări interdisciplinare.
Pentru primii doi ani de gimnaziu este accentuată importanţa unor metode
active de tip învăţare prin descoperire, învăţare problematizată, învăţare
prin cooperare, metode care vor crea un climat ce încurajează interacţiunea,
angajarea elevilor în procesul de formare a competenţelor specifice disciplinei
matematică.
Se recomandă, în sugestiile metodologice, alternarea formelor de
organizare a activităţilor (frontală, individuală, pe perechi şi în echipe),
deşi în formularea activităţilor nu apare explicit forma lor de organizare, fiind
lăsată la alegerea profesorului. Pentru sistematizarea noţiunilor studiate pot fi
utilizate diverse reprezentări grafice, gen diagrame, hărţi conceptuale etc.
Programa aduce ca noutate utilizarea la clasă a mijloacelor moderne de
instruire TIC, care facilitează crearea unor reprezentări mentale mai bune,
desfăşurarea unor lecţii interactive, dar şi o evaluare mai eficientă a elevilor.
De exemplu, pentru unele activităţi sunt sugerate aplicaţii disponibile gratuit
sau existente deja în unele şcoli, care pot fi utile în înţelegerea unor concepte
(cum ar fi Geogebra, care dispune de o bibliotecă de imagini 3D a corpurilor
geometrice şi în care pot fi realizate translaţii şi rotaţii spaţiale, secţiuni în
corpuri, grafice de funcţii etc.) sau sunt făcute recomandări pentru un domeniu
matematic studiat (cum ar fi folosirea unei aplicaţii de calcul tabelar – gen
Microsoft Excel ori OpenOffice – pentru domeniul Organizarea datelor,
pentru calcul tabelar şi pentru reprezentări grafice).
Pentru toate clasele, este recomandată ca metodă discuţia, pentru a obţine
informaţii despre cum gândesc elevii cu privire la o anumită situaţie
problematică sau pentru a identifica cauzele apariţiei unor erori în raţionamente
sau în calcule. Este o metodă veche, dar eficientă, prin care profesorii
detectează rapid discontinuităţi în raţionamentele elevilor.
Psihologul israelian Reuven Babai (2006) menţionează, de asemenea, câteva
studii experimentale interesante referitoare la aplicarea unor reguli intuitive
în cazul geometriei, studii pornite de la munca de pionierat a lui Efraim
Fischbein privind rolul intuiţiei în matematică şi ştiinţe. Acesta din urmă
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defineşte intuiţia ca fiind o cunoaştere imediată care excede faptele, ca „o
teorie care implică o extrapolare dincolo de informaţiile direct accesibile”
(Fischbein, 1987, p.13 – tr.a.). Unul dintre experimentele amintite de Babai
are la bază regula intuitivă numită de el „mai mult A înseamnă mai mult B”.
În cadrul acestui experiment, le-au fost prezentate unor elevi două figuri
reprezentând practic acelaşi patrulater (Fig. 1), cu diferenţa că celui de-al
doilea (Fig. 2) i-a fost decupat un colţ, şi li s-a cerut să compare perimetrele
celor două figuri. Peste 70% dintre elevii participanţi la experiment au răspuns
ca perimetrul figurii 1 este mai mare decât cel al figurii 2, deoarece „are
suprafaţa mai mare”, „nu i-a fost tăiat niciun colţ” etc. (Babai, 2006, p. 98).
Acest procentaj ridicat de răspunsuri de tip mai mult A (aria patrulaterului)
înseamnă mai mult B (perimetrul patrulaterului) sugerează că această regulă
intuitivă are un puternic efect asupra elevilor, în general.

Figura nr. 1

Figura nr. 2

Sursa: Babai, 2006, p. 98

Concluzia este că, datorită discuţiilor care pornesc de la situaţii problematice
pe care profesorul le poate prezenta în clasă, procentajul răspunsurilor eronate
scade în timp, pe măsură ce elevii avansează în studiul unor scheme cognitive
care pot corecta regulile intuite iniţial de elevi.
Rezolvarea de probleme este principala metodă utilizată în matematica de
gimnaziu, fiind totodată şi un scop general al disciplinei. Metoda rezolvării de
probleme implică elevii în propria învăţare şi le oferă şansa de a se evidenţia,
prin diverse idei sau soluţii personale generate. Elevii au ulterior posibilitatea
de a organiza aceste idei şi soluţii după frecvenţa de apariţie a lor sau de a le
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ierarhiza după criterii precum eleganţă, acurateţe sau eficienţă (raportate la
resursele utilizate, respectiv timp şi efort). Cu prilejul rezolvării sarcinii
respective, elevul are şansa să îşi utilizeze cunoştinţele şi deprinderile
matematice acumulate. În timp ce elevii care au competenţe înalte pot găsi
soluţii mai bune pentru anumite situaţii particulare, elevii care au competenţe
mai joase pot găsi şi ei răspunsuri proprii, chiar dacă nu ajung la rezultatul
final. Indiferent de nivelul de competenţe la care ajung, prin rezolvarea de
probleme elevii caută adevărul matematic, învaţă să fie riguroşi şi
perseverenţi, atât timp cât, în mod instinctiv, rămân motivaţi să îşi justifice
acţiunile şi să verifice mai apoi corectitudinea acestora.
În noua programă, eroarea este privită, poate pentru prima oară, ca o resursă
didactică. Filosoful francez Gaston Bachelard, care a introdus conceptul de
„obstacol epistemologic” afirma că, de fapt, „cunoaştem contra unei
cunoaşteri anterioare, distrugând cunoştinţele incorecte şi surmontând ceea
ce, în spirit, constituie un obstacol în calea spiritualizării...” (Bachelard, 1938,
apud Căprioară, 2011, p. 33). Ulterior, cercetători, pedagogi şi psihologi
s-au preocupat de problematica obstacolelor şi a erorilor în didactica
matematicii. Matematicianul francez Guy Brousseau pune în legătură
obstacolul epistemologic cu motivaţia pentru învăţarea matematicii şi propune
câteva strategii didactice pentru depăşirea lui (Brousseau, 2002). El susţine
că, pentru înţelegerea unei noţiuni abstracte, nu este suficientă numai o colecţie
de situaţii în care să fie prezentată noţiunea, să fie memorată teoria şi să fie
făcute unele aplicaţii, ci este necesară şi prezentarea unui ansamblu de
concepţii şi idei rejectate (preconcepţii, concepţii greşite), precum şi studierea
erorilor pe care urmează să le evităm. Măsurile didactice pe care le propune
sunt: construirea sensului, utilizarea noţiunilor respective în activităţi de
învăţare pentru a fi înţelese şi reţinute, înţelegerea particularităţilor noţiunii
respective, cunoaşterea limitelor noţiunii şi a termenilor lingvistici asociaţi.
Erorile reprezintă manifestarea obstacolelor epistemologice sau efectele lor.
Psihologii consideră că, prin cunoaşterea lor, profesorii au şansa de a determina
dificultăţile de înţelegere şi erorile de raţionament, acestea constituind ancore
de la care îşi pot recalibra discursul şi parcursul didactic. Într-un studiu mai
vechi realizat în Franţa, pe baza unor interviuri cu elevii de gimnaziu, au fost
sistematizate principalele dificultăţi care determină cele mai frecvente greşeli,
valabile şi astăzi: lipsa unei perspective practice, concrete a problemelor
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prezentate şi o înţelegere slabă, deficitară a acestor situaţii de învăţare;
incapacitatea elevilor de a aprecia relaţiile matematice dintre elementele
sarcinii de lucru (Hotyat, 1958).
Există erori tipice ataşate unor conţinuturi de învăţare, cu care cei mai mulţi
dintre profesorii de matematică s-au întâlnit destul de frecvent la clasă.
Enumerăm câteva astfel de exemple: elevii nu disting fracţia principală, la
fracţiile supraetajate; la înmulţirea a două puteri de numere naturale cu
aceeaşi bază, înmulţesc exponenţii în loc să îi adune, iar la împărţirea puterilor
de numere naturale, împart exponenţii în loc să îi scadă; la geometrie, aplică
teorema lui Pitagora pentru triunghiuri oarecare etc.
Gândirea critică, un alt aspect pe care programa pune accent, implică un tip
de raţionament care are la bază utilizarea unor criterii pentru conceptualizarea,
evaluarea şi sintetizarea de idei şi informaţii din diverse surse şi constă, în
cazul matematicii, în evaluarea unui raţionament matematic, cu scopul de
a-l ameliora. În procesul de apreciere criticţ, elevul include nu numai gânduri
despre deprinderile mentale utilizate, dar şi credinţe şi atitudini.
În privinţa evalurii, sunt promovate în program atât metode tradiţionale
(observarea sistematică, evaluarea activităţilor realizate ca teme, testări şi
examinări orale), cât şi metode moderne pentru evaluare (cum ar fi metoda
proiectelor, a portofoliilor sau autoevaluarea). Evaluarea este considerată
ca fiind o componentă a demersului didactic, prin care profesorul tatonează
nivelul la care sunt formate competenţele specifice din programe, identifică
obstacolele cognitive apărute şi monitorizează progresul elevilor. De
asemenea, prin intermediul evaluărilor, profesorul poate aprecia modul în
care experienţele de învăţare din afara şcolii se reflectă în învăţarea
matematicii.

6. Concluzii
Succesul aplicării în practică a unei programe şcolare depinde, în principal,
de o serie de factori, cum ar fi: înţelegerea şi acceptarea „spiritului” programei
şcolare, participarea profesorilor la cursuri de formare, existenţa unor
manuale şi auxiliare didactice de bună calitate, o bună colaborare între
profesorii din şcoală.
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Este necesar să se organizeze cursuri de formare focalizate pe implementarea
curriculumului şcolar, care să evidenţieze diferenţele semnificative dintre
programa anterioară şi cea în uz. Este recomandat ca cel puţin un profesor
de specialitate dintr-o şcoală să participe la aceste formări, pentru ca, ulterior,
ideile principale, cu exemple concrete, să fie dezbătute în cadrul catedrelor
de matematică din şcoli.
Decodificarea programei şcolare induce anumite adaptări asupra planificării
didactice, a metodelor de predare – învăţare – evaluare şi de abordare a
elementelor de conţinut. Perspectiva intuitivă, propusă în programa de
matematică până în clasa a VI-a, conduce la renunţarea la unele metode
consacrate din matematica de gimnaziu, înlocuirea lor cu alte metode sau, în
unele situaţii, mutarea lor de la un an la altul. Acest aspect al programei
poate surprinde profesorii şi de aceea propunem elaborarea de ghiduri pentru
profesori, care să detalieze aceste situaţii.
Eroarea tipică este considerată o sursă de învăţare pentru profesor, care
înţelege astfel cum gândeşte un elev şi care sunt principalele obstacole de
învăţare. Profesorul poate (prin discuţii, exemple şi contraexemple, prin
utilizarea unor materiale demonstrative etc.) să îşi reorganizeze situaţiile de
învăţare sau discursul didactic, în acord cu nevoile de învăţare ale elevului.
Nu în ultimul rând, programa invită profesorii la ingeniozitate didactică, pentru
a genera situaţii de învăţare deosebite, interdisciplinare sau care conectează
matematica cu unele investigaţii ale elevilor sau cu interesele lor.
În cazul în care clasa permite, în limita a 25% din timpul disponibil, profesorul
poate alege să prezinte şi să exerseze temele şi metodele algoritmice care
au fost mutate sau eliminate din matematica primelor două clase de gimnaziu.
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Rezumat
De treizeci de ani, învaţarea reprezintă un concept intens studiat de organizaţii,
specialiştii considerând că „vremea planificării strategice se transformă rapid în era
învăţării organizaţionale” (Schon, 1994), omul fiind considerat nu numai o resursă
pentru organizaţia şcolară, ci o sursă de valoare în inima procesului de dezvoltare
strategică a organizaţiei. Cercetări relativ recente (Senge, 1991; Schon, 1994) arată că
inovaţia se instaurează mai uşor şi mai durabil în ,,organizaţiile care învaţă”.
Articolul nostru vizează alimentarea reflecţiei teoretice asupra şcolii ca ,,organizaţie
care învaţă”, asupra ambivalenţelor şi paradoxurilor acesteia şi realizarea unui plus
de clarificare privind direcţiile de management ale acesteia. Ne fondăm analiza pe
principiile postmodernismului în educaţie, pe o postură interpretativă, de esenţă
umanistă, construind o „grilă de lectură” transversală şi multinivelară a organizaţiei
şcolare axate pe un astfel demers de învăţare. Conceptul de „organizaţie care învaţă”
are multe de oferit reformării si restructurării gândirii despre organizaţie. Deşi în
analizele teoretice exercită o mare atracţie, organizaţia care învaţă, ca program coerent,
este destul de dificil de pus de în practică. Acest fapt ridică numeroase întrebări. Să
nu uităm că şcoala este percepută (încă) destul de puternic ca fiind locul «de predat»,
de transmitere a cunoştinţelor. Or, elevul care învaţă, organizaţia care învaţă, sunt
construiţi pe altceva.
Cuvinte-cheie: Empowerment, organizaţie care învaţă, postmodernism, practică
reflexivă.
*
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Abstract
For thirty years, learning is an intense concept studied by organizations, the
specialists thinking that “the time of strategic planning is rapidly changing into
the era of organizational learning” (Schon, 1994), as man is considered not only
a resource for the school organization, but a valuable source in heart of the
strategic development process of the organization. Relatively recent research
(Senge, 1991; Schon, 1994) shows that innovation is becoming easier and more
sustainable in “learning organizations”. Our article aims to feed the theoretical
reflection on the school as a “learning organization”, on its ambivalence and
paradoxes, and to make further clarification about its management directions. We
base our analysis on the principles of postmodernism in education, on an
interpretative posture, humanistic essence, building a transversal and multi-level
“reading grid” of the school organization focused on such a learning approach.
The concept has much to offer to the reforming and restructuring thinking about
the organization. Although the theoretical analysis exerts a great attraction, the
learning organization remains a philosophy rather than a program. This raises
many questions. Let’s not forget that the school is (still) quite strong perceived as
the place “of teaching”, of transmitting knowledge. But the learner, the learning
organization, are built on something else.
Keywords: Empowerment, learning organization, postmodernism, reflexive
practice.

1. Introducere
Ideile despre schimbare, ca resursă generală a succesului, s-au schimbat în
ultima vreme şi încă destul de radical. Dacă până acum două decenii eram
unanimi în a considera că succesul este definit de capacitatea de adaptare la
schimbare, acum succesul este definit de capacitatea de a genera schimbare.
Schimbarea în educaţie depinde de ceea ce actorii şcolii gândesc şi fac,
individual şi colectiv. Şcoala, ca loc de viaţă şi de muncă, poate fi un catalizator
al inovaţiei sau, din contră, o frână. De aceea, este important să punctăm
condiţiile prin care fiecare organizaţie şcolară poate deveni un nod strategic
al schimbării.
Noile orientări în câmpul analizei instituţionale (postmodernismul, paradigma
umanistă) nu mai consideră omul o resursă pentru organizaţie, ci o sursă de
valoare în inima procesului de dezvoltare strategică a organizaţiei. O structură
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organizaţională piramidală, ierarhizată si centralizată este antidotul
fundamentării unei organizaţii care învaţă. Structura unei astfel de organizaţii
trebuie să fie, din contră, una dinamică. Un vector important al învăţării
organizaţionale trece prin alcătuirea unei reţele interne orizontale.
Deconectaţi de la toate legaturile ierarhice, membrii intră într-un alt demers,
cel de învăţare. Reţelele reprezintă o veritabilă demonstrare a puterii unei
logici manageriale transversale. Vorbim în acest context de crearea unei noi
culturi organizaţionale şi anume „cultura bazată pe învăţare”.
Postmodernizarea şcolii este o soluţie dacă luăm în considerare faptul că
acest curent pune în centrul tuturor preocupărilor sale individul, însă nu un
individ abstract, ideal, rupt de realitatea în care trăieşte, ci un individ concret,
cu dificultăţile şi realizările sale. În acord cu acestea, ţi ţcoala trebuie să
răspundă cerinţelor individului. Ideea este surprinsă foarte bine de Emil Păun:
„Putem vorbi de o reîntoarcere a individului ca actor în spaţiul social şi o
resurecţie a elevului în calitate de persoană, cu caracteristicile sale specificdiferenţiatoare ce trebuie valorizate maximal. Acest fapt constituie
dimensiunea dominantă a pedagogiei postmoderne” (Păun & Potolea, 2002).

2. Specificitatea funcţionării organizaţiei şcolare
Şcoala este o organizaţie care învaţă şi produce învăţare. Specificul ei decurge,
în esenţă, din faptul că ea este investită cu funcţia de a produce învăţare şi-şi
structurează toate celelalte aspecte organizaţionale şi funcţionale în această
direcţie. Ceea ce apropie şcoala de celelalte tipuri de organizaţii este
caracteristica ei de organizaţie care învaţă. Ceea ce o deosebeşte este că ea
produce învăţare. Din această trăsătură, de organizaţie cu dublă deschidere
decurg o serie de particularităţi care configurează specificul şcolii ca organizaţie.
Emil Păun (1999, p.76) analizează cea mai importantă din particularităţi şi
anume prezenţa şi desfăşurarea a două activităţi de bază, distincte şi
interdependente în acelaşi timp, activităţi care sunt structurate în conformitate
cu două logici diferite. Una este activitatea managerial-administrativă,
reglementată de o logică organizaţională, în care se îmbină elemente
caracteristice birocraţiilor cu cele specifice dezvoltării organizaţionale.
Cealaltă, activitatea pedagogică este reglementată de norme care decurg
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din natura proceselor de predare-învăţare, implicând raporturi specifice ale
actorilor cu ştiinţa, ce devine obiect al transmiterii şi asimilării în şcoală.
Logica activităţilor pedagogice îşi are sursa şi întemeierea în premisele
psihopedagogice pe care se construiesc aceste activităţi.
O altă specificitate a şcolii ca organizaţie priveşte sectorul managementului,
mai precis managementul calităţii. Acesta se referă la o organizaţie capabilă
de a-şi stabili finalităţi univoce şi partajate. O asemenea organizaţie a recurs
constant la planificarea şi evaluarea pe termen scurt şi lung pentru asigurarea
calităţii proceselor sale de producţie. Pentru acest tip de organizaţie, a
răspunde la exigenţa unei eficienţe foarte ridicate constă înainte de toate în
a pune în evidenţă obiectivele, a exploata mai bine tehnologiile existente şi a
forma mai bine personalul.
Sistemele educaţionale actuale sunt în căutarea modelelor de gestiune care
să permită substituirea progresivă a viziunii tradiţionale, birocratice şi ierarhice
a administraţiei printr-o abordare mai bine adaptată nevoilor de eficacitate şi
de calitate. Grija pentru calitate nu este o temă nouă pentru sistemul educativ.
Fără a dezminţi aporturile posibile ale „managementului calităţii”, este mai
de dorit a ne menţine o postură critică şi vigilentă în faţa tentativelor de a
transpune un model de gestiune al unei antreprize sau administraţii publice
unui sistem şcolar care are propria sa dinamică de funcţionare şi schimbare.
Principalii actori implicaţi – cadre didactice, directori, inspectori, formatori –
nu sunt insensibili la încercarea de punere în aplicare de noi abordări care să
permită atingerea celor mai bune rezultate pentru elevi. Dificultatea esenţială
constă în a identifica şi dezvolta proceduri şi instrumente care să favorizeze
emergenţa unei veritabile culturi de evaluare şi de feed-back, permiţând
combinarea unei focalizări eficace asupra analizei nevoilor, proceselor de
luare de decizii şi autoevaluării constante în serviciul învăţării elevilor.
Pentru a facilita acest proces, pentru a asigura eficacitatea lui, nici noua
doctrină a „managementului calităţii”, nici gândirea pozitivă nu vor fi suficiente.
Provocarea va consta în a crea condiţiile favorabile de învăţare, de regândire
şi de punere în aplicare de noi dispozitive de susţinere, de acompaniere, de
punere în reţea şi de evaluare.
Sistemele şcolare se află în mişcare. Această mobilizare generală este
motivată în primul rând de realitatea economică ce forţează şcoala să caute
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noi modalităţi de gestiune care să permită ameliorarea calităţii fără a spori
şi, dacă este posibil, chiar a reduce costurile. Şcoala „semi-autonomă”,
principiul vdescentralizării” sunt pe cale să devină o realitate în numeroase
sisteme educative.
Auzim vorbindu-se de termeni precum „costuri-reduse-calitate ridicată”, „valoare
adăugată”, „gestiune prin obiective”, „brenchmarking”, „best praxis”, „prestaţii
adaptate le nevoile clienţilor” fără ca întotdeauna să înţelegem bine semnificaţia
acestor concepte, fără a sesiza conotaţiile lor care schimbă contextul în care
aceştia sunt utilizaţi. Această inflaţie de termeni ne face să ne întrebăm dacă
iniţierea în modurile de gândire şi de acţiune specifice industriei şi antreprizei
private reprezintă într-adevăr cel mai bun mijloc de a asigura cea mai bună
eficacitate gestiunii sistemului şcolar. Pe de altă parte, originea anglo-saxonă a
majorităţii termenilor şi dificultatea de a găsi o traducere corectă şi fidelă a
conotaţiei înlimba de origine a termenilor ca accountability, cooperative leadership,
empowerment, produc mecanisme de apărare suplimentare.
Diverşi autori – Crozier şi Friedberg (1977), Argyris (1995) – tratând
sistemele şcolare ca organizaţii printre altele, au pus în evidenţă similitudinile,
dar şi diferenţele de funcţionare de la care plecând, devine posibil să înţelegem
mai bine mecanismele de funcţionare şi de luare de decizii, mizele strategice
şi de putere care le caracterizează. Să nu uităm că şcoala s-a inspirat, încă
de la începutul secolului XX, din teoriile, modelele şi metodele dezvoltate în
domeniul economiei. Specialişti în inovaţie sau dezvoltare şcolară precum
Lewin, Miles, Huberman, Fullan nu au ezitat niciodată să se inspire din
cunoştinţele construite şi instrumentele dezvoltate în lumea economică pentru
a-şi îmbogăţi propriile concepte, instrumente de analiză şi de intervenţie.

3. Metafora învăţării: cum învaţă şcoala ca organizaţie?
„Dacă resursele naturale ar putea fi cumpărate, dacă tehnologiile
pot fi copiate şi capitalul împrumutat, nu ne rămân decât inteligenţa
şi cunoştinţele” (Thurow, 1996).

La un nivel ridicat de abstractizare, noţiunea de învăţare se poate aplica
tuturor sistemelor vii, capabile să îşi transforme structurile şi funcţionarea
prin intermediul experienţei, prin acomodări şi asimilări succesive. În teoria
piagetiană, acomodarea şi asimilarea, adaptarea şi echilibrarea sunt noţiuni
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sistemice. Metafora învăţării ne conduce către întrebări precum: cum schimbă
şcoala? care sunt procesele şi strategiile de inovare? cum învaţă persoanele
care fac şcoala să funcţioneze? Fapt care ne trimite la problematica clasică
a formării cadrelor didactice, la schimbarea atitudinilor şi practicilor, la
difuzarea ideilor în interiorul sistemului şcolar. Ni se pare, însă, mult mai
interesant să încercăm să aplicăm ideea de învăţare la însăşi organizaţia
şcolară. Ca sistem social, cum construieşte şcoala reprezentări, cunoştinţe,
priceperi, cum capitalizează şi teoretizeză experienţa?
În analiza acestei problematici, Monica Gather Thurler (1993, p. 218)
subliniază o dificultate încă de la o primă analiză a termenilor: şcoala este
percepută încă destul de puternic ca fiind locul în care se predă, se transmit
cunoştinţele. Or, elevul care învaţă, organizaţia care învaţă, sunt construiţi
pe altceva. Şcoala continuă desigur să aibă această misiune de a transmite
cunoştinţele. Dar, dincolo de acestea, mult mai importante sunt competenţele
indivizilor şi colectivităţilor de a mobiliza cunoştinţele achiziţionate pentru a
rezolva problemele prezentului şi viitorului. Pentru autoare, problematica
organizaţiei care învaţă se situează în acest context. Şcoala care învaţă se
recunoaşte prin efectele sale asupra învăţării elevilor. Ajungem să identificăm,
astfel, organizaţii mai eficace decât altele.
Fără îndoială, în analiza procesului învăţării, ar fi inutil şi chiar înşelător să
transpunem biologia sau psihologia învăţării individuale sistemelor sociale,
să considerăm ca o şcoală învaţă precum o persoană (Huberman, 1990).
Învăţarea organizaţională nu este reductibilă la ceea ce învaţă membrii
organizaţiei, deoarece se referă la un sistem de învăţare coordonat, fiecare
dintre ei, luat separat, nefiind suficient pentru a face să funcţioneze ansamblul,
deoarece de sinergia lor depinde rezultatul global. Bourdieu (1972) vorbeşte
de „orchestrare de habitusuri” pentru a desemna coordonarea atitudinilor,
reprezentărilor şi schemelor de acţiune care permit şi sustin interacţiunile
relativ stabile. Pentru ca să existe învăţare organizaţională, trebuie o evoluţie
fără ruperea orchestraţiei, dincolo de „rescrierea” partiturii fiecărui concertist.
Învăţarea instituţională nu este numai o simplă sumă de învăţări individuale
paralele, ci un ansamblu de evoluţii sincrone şi complementare care conservă
orchestrarea habitusurilor şi deci, a practicilor.
În literatura de specialitate, găsim analiza următoare: pe de o parte, şcoala
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nu învaţă prea mare lucru dacă este pusă în poziţia elevului ce asimilează
cunoştinţe, chiar şi în contextul unei pedagogii active. Învăţarea trece printr-o
muncă de organizare şcolară, printr-o puternică implicare a actorilor în
interacţiune, punerea în dicuţie a practicilor, imaginarea de soluţii alternative
etc. Dar, în acelaşi timp, aceste dinamici sunt foarte frecvent frânate de
jocurile obişnuite care se practică în organizaţie, teama de a nu pierde puterea
sau autonomia, blocajele şi cercurile vicioase care caracterizează orice
organizaţie. Cercetătorii subliniază, astfel, rolul facilitatorilor de schimbare,
intervenienţi capabili nu numai de a găsi răspunsurile sau de a rezolva singuri
problemele, ci de a ajuta în a le formula şi a mobiliza actorii terenului pentru a le
trata progresiv. Contrar a ceea ce sugerează o interpretare rapidă, ideea nu se
referă numai la o dinamică de grup, ci la o muncă teoretică şi epistemologică
fundamentală. A anima un proces de învăţare instituţională nu înseamnă numai
a ajuta actorii să discute între ei, a depăşi anumite stereotipuri care fac relaţiile
interpersonale dificile. Înseamnă a ajuta un sistem să reconstruiască o
reprezentare a realităţii care face schimbarea posibilă şi de dorit.
Ph. Perrenoud a formulat pe marginea acestui subiect câteva teze ce insistă
asupra aspectelor epistemologice şi anume (Gather Thurler & Perrenoud,
1991, p. 75-92): valoarea diversităţii (şcoala învaţă atunci când ea recunoaşte
că forţa unui sistem vine din diversitatea sa mai mult decât din uniformitatea
sa); dreptul la eroare (şcoala învaţă atunci când ea adoptă proceduri de rezolvare
de probleme, când acceptă caracterul provizoriu şi incomplet al programelor,
structurilor); o epistemologie realistă şi critică (şcoala învaţă atunci când ea
acceptă limitele cunoaşterii copilului şi proceselor de învăţare, recunoaşte
impasurile şi neputinţele acţiunii pedagogice, refuză „gândirea magică” ), grija
pentru metodă (şcoala învaţă atunci când nu-şi cruţă eforturile şi se organizează
pentru a formula problemele, inventariază ipotezele); o anumită obiectivare (şcoala
învaţă atunci când acceptă să fie luată drept obiect de analiză şi teoretizare,
atunci când structurile şi practicile sale, reprezentările şi atitudinile pot fi descrise,
explicate, mai mult decât judecate); o deschidere spre exterior (atunci când
acceptă să privească „dincolo de pereţii săi”, de a căuta ipoteze, paradigme,
strategii în alte organizaţii şi în alte câmpuri sociale).
Tezele enunţate mai sus nu au nimic original, dar constituie o sinteză a
reflecţiilor făcute în ultimii 20 de ani în domeniul inovaţiei şcolare. Astăzi,
provocarea constă în a depăşi nivelul de constatare a eşecului sau a utopiei,
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în a construi un model relativ realist de „dezvoltare organizaţională”, model
suficient partajat şi recunoscut pentru a servi drept bază strategiilor de
schimbare, suficient de convingător şi de stimlulativ pentru ca cercetătorii,
practicienii şi autorităţile şcolare să adere cu coerenţă şi continuitate.
Cele prezentate mai sus ne lasă să înţelegem că noţiunea de şcoală axată pe
învăţare atribuie o mare responsabilitate atât cadrelor didactice, cât şi
directorilor. În esenţă, revine ambilor parteneri sarcina de a face să evolueze
o organizaţie în care angajaţii îşi amelioreză permanent competenţele pentru
a-şi crea propriul viitor.
Concluzionând, putem uneori aprecia că noţiunea de „şcoală care învaţă”
este oarecum, relativ confuză. Ea cuprinde idei destul de amestecate despre
dezvoltarea resurselor umane, despre instruirea sistematică, învăţarea activă
(prin acţiune), dezvoltarea organizaţională şi managementul cunoştinţelor, la
care se adaugă perceptele managementului calităţii. Mulţi dintre cei care au
îmbrăţişat această viziune, apreciază astăzi că au manifestat naivitate în
legatură cu aşteptările privind transformările posibile. Potrivit opiniei lor,
organizaţia care învaţă nu şi-a demonstrat încă întregul ei potenţial şi nu s-a
ridicat la înălţimea aşteptărilor formulate. La mai bine de două decenii de la
introducerea în practică a concepţiei de organizaţie care învaţă, există foarte
puţine studii de caz referitoare la aplicarea ei cu succes pe scară largă.
Pentru a depăşi aceste inconveniente, conceptul de organizaţie care învaţă
trebuie armonizat cu iniţiativele de management al cunoştinţelor, astfel încât
diverse tipuri de cunoştinţe să poată fi intercorelate, dezvoltate şi utilizate
pentru a adăuga valoare bunurilor şi serviciilor oferite de organizaţie.

4. Managementul şcolii ca organizaţie axată pe învăţare
4.1.

Evoluţii recente în domeniul managementului educativ
„Dacă ar trebui să stabilim un palmares al domeniilor nelămurite şi
confuze ale psihologiei sociale, teoriile privind leadershipul ar
câştiga, fără îndoială, premiul întâi” (Bennis, 1959).

4.1.1.

Managementul calităţii în spaţiul şcolar. Avantaje şi limite

Conceptul de „management al calităţii totale” a fost dezvoltat de un american,
W. Edwards Deming, după cel de-al doilea război mondial pentru a îmbunătăţi
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calitatea producerii de bunuri şi servicii. Succesul managementului calităţii
în industrie i-a determinat pe mulţi să se întrebe: „de ce nu şi în educaţie?”
Sistemele care adoptă principiul managementului prin calitate diferenţiază,
combină sau suprapun două abordări. Pe de o parte, discutăm despre
Asigurarea calităţii, care se limitează la colectarea şi analizarea datelor, cu
scopul de a facilita şi ameliora procesele de decizie şi de reglare. De cealaltă
parte, găsim Total Quality Management.
Majoritatea sistemelor politice actuale pleacă de la ideea ca noua concepţie
a gestiunii adminstraţiei publice, fondată pe considerente economice, de
eficienţă şi eficacitate poate fi transpusă tuturor sectoarelor, printre care şi
şcoala. Acestea speră că o reorganizare a administraţiei şcolare după
principiile Noului Management Public va contribui la reducerea încetinelii
birocratice şi va permite introducerea procedurilor de control şi de gestiune
mai directe şi mai eficace.
Fără îndoială, ar fi util să luăm, una câte una, măsurile propuse şi să le
analizăm în raport cu pertinenţa lor şi adaptabilitatea lor la sistemul şcolar.
Am remarca, poate, că nici una dintre ele nu este neapărat „antipedagogică”.
Dar, am remarca la fel de bine ca şi toate aspectele noilor pedagogii nu sunt
în mod necesar compatibile cu Noul Management Public. Dar nu acest
fapt ne-am propus ci mai degrabă am opta pentru o atitudine mai nuanţată:
în loc de un refuz categoric sau de o adeziune pură şi simplă, de ce să nu
luăm cunoştinţă de limitele acestei abordări?
Acceptând că pricipiile Managementului Calităţii ar putea fi piste de gândire
utile şi maleabile, care sunt limitele lor referitor la specificitatea funcţionării
sistemului şcolar?
Limita nr. 1: Procesele de învăţare nu sunt identice cu procesele de producţie
Controlul calităţii este definit ca o procedură care compară produsul cu
standardele definite în avans. Procesul de producţie se deruleză independent
de client, care primeşte „un produs” determinat şi care plăteşte pentru el.
Satisfacţia clientului în raport cu produsul este un semn de succes.
Dar orice proces de învăţare nu poate fi declanşat şi apoi gestionat cu condiţia
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ca obiectivele să fie restituite operaţionale. Această manieră antreprenorială
de a concepe procesul de producţie nu este transpozabilă culturii şcolare,
nici manierei în care elevii învaţă, nici felului în care sistemul şcolar învaţă şi
se dezvoltă.
Limita nr. 2: Tradiţia şi cultura şcolară sunt impermeabile în faţa oricărei
critici atât externe cât şi şi interne
Diferitele cercetări asupra profesiei didactice şi asupra culturilor profesionale
au pus în evidenţă izolarea cadrelor didactice, rezistenţa pe care aceştia o
mobilizează în faţa oricărui amestec intern sau extern (Huberman, 1989;
Gather Thurler, 1996). Chiar dacă izolarea este deseori descrisă de către
cadrele didactice ca o povară insuportabilă, chiar dacă ei sunt întotdeauna
dornici de un plus de ajutor şi susţinere, întreaga presiune asupra practicilor
acestora este trăită ca o invazie inadmisibilă în sfera intimă atât a indivizilor,
cât şi a colectivităţilor. Această atitudine este pe de o parte, legată de o
viziune profund înrădăcinată asupra profesiei (cultura individualismului,
libertatea „profesionistului”). Pe de altă parte, ea se explică probabil printrun mecanism de apărare natural şi necesar, pus în aplicare de către educatori
pentru a se proteja împotriva stresului.
Titlul unei cărţi a lui Philippe Perrenoud (1996), „A acţiona în urgenţă, a
decide în incertitudine” rezumă această complexitate de o manieră
semnificativă. Ansamblul de exigenţe – reale sau imaginare – producătoare
de stres, lasă puţin timp reflecţiei, unei reanalizări a practicilor individuale şi
colective, unei munci de revizuire a viziunii asupra profesiei, centrându-se
asupra esenţialului.
Limita nr. 3: Şcoala nu este în mod natural îndreptată spre o cultură de
evaluare
Este o limită care nu este dificil de înţeles în măsura în care evaluarea (elevilor)
reprezintă o mare parte a practicilor şi ritualurilor unei şcoli „serioase” şi
centrate pe un învăţământ de calitate. Foarte puţine sisteme şcolare au introdus
metode de evaluare care dezvoltă şi facilitează autoevaluarea ansamblului
de actori (cadre didactice şi directori, inspectori), permiţând realizarea unui
bilanţ critic al competenţelor.
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În esenţă, putem vorbi de o cultură de evaluare acolo unde toţi actorii unei
şcoli o utilizează ca un veritabil instrument de muncă pentru a avansa, pentru
a permite fiecăruia sa îşi dezvolte competenţele şi să progreseze. Atunci
când sancţiunile ameninţă, evaluarea conduce inevitabil diverşii actori să-şi
dezvolte strategii de apărare: caută să facă „o bună figură”, să dezvolte
multiple eschive în faţa întrebărilor deranjante (Argyris, 1995), să caute
vinovatul în altă parte, să pună la îndoială capacitatea celuilalt de a judeca
maniera lor de a preda, sau a refuza pur şi simplu pe oricine vine să se
amestece în afacerile lor interne.
A introduce o cultură de evaluare reprezintă o transformare a culturii
profesionale în cadrul unei şcoli şi afectează, în consecinţă, natura însăşi a
profesiei. Introducereea unei evaluări interne este de neconceput, deci, fără
o strategie de inovaţie convingătoare care ţine cont de particularităţile
sistemului educativ.
Limita nr. 4: Şcoala nu poate fi gestionată în acelaşi fel ca orice altă
organizaţie de producţie sau prestatoare de servicii
Şcoala va fi, fără îndoială, dirijată să pună în evidenţă particularitatea sa,
să-şi formuleze nevoile specifice, atât pedagogice cât şi structurale care
scapă în mare parte noţiunilor de producţie. Şcoala nu produce cele mai
bune rezultate în materie de învăţarea sau de diminuare a ratei de eşec
modificându-şi pur şi simplu prestaţiile sau obiectivele. În acelaşi timp, ea nu
se va putea sustrage procesului în curs ce constă în a chestiona alegerile
sale pedagogice, competenţele actorilor şi nivelul de formare aşteptat de
către elevi.
În cadrul acestui proces, este important să evităm ambele extreme. Pe de o
parte, cât priveşte şcoala, vom evita să dezvoltăm modele pedagogice şi de
formare avangardiste fără a ţine cont de exigenţele în termeni de cost, fără
a ne referi la noile teorii al gestiunii sistemelor şi fără a accepta că
responsabilitatea ideologică şi administrativă aparţine autorităţilor politice.
Pe de altă parte, cât priveşte autorităţile şcolare, vom evita să aplicăm modele
de administraţie şcolară pur raţionale şi dictate de exigenţele economice de
moment, fără a ţine cont de noile modele pedagogice.
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Managementul participativ: Şcoala relaţiilor umane (1970, 1990)

Managementul praticipativ este un mod de animare şi de comportare al
indivizilor şi echipelor care suscită angajamentul acestora şi contribuţia lor la
inovaţie permanentă şi la progresul performanţelor organizaţiei. El constă în
a aplica relaţiile umane în sânul organizaţiei. Managerul de tip participativ va
consulta salariaţii, va discuta problemele cu aceştia apoi vor lua o decizie
comună.
Managementul participativ se sprijină pe cinci mari principii: mobilizarea
personalului; o politică activă de dezvoltare a personalului; delegarea puterii;
orice problemă trebuie rezolvată la nivelul la care ea apare; trebuie puse în
aplicare dispozitive de reglare (dreptul la eroare, autocontrol ş.a.).
În primul rand, acest tip de conducere satisface noile nevoi fundamentale
ale salariaţilor: securitate, de comunicare, de stimă, de statut. El face
organizaţia mai umană, mai socială şi acordă angajaţilor o mai mare
autonomie precum şi dreptul la cuvânt. Delegarea puterii responsabilizează
salariatul, favorizează dezvoltarea profesională a acestuia, îi permite să se
realizeze. Întreaga organizaţie este responsabilizată prin gestionarea
competenţelor şi potenţialităţilor umane. Ea devine astfel o „organizaţie care
învaţă” pentru interesul tuturor. Acest tip de management este de asemenea
un mijloc de a câştiga încrederea salariaţilor precum şi unul de a avea acordul
lor privind obiectivele.
Una din principalele limite ale acestui tip de management o constituie faptul
că participarea cere timp şi poate costa scump organizaţia. A implica toţi
membrii în rezolvarea unei probleme, de exemplu, se poate dovedi a fi inutil
şi costisitor pentru antrepriză, căci resursele mobilizate nu deţin neapărat
informaţia pertinentă sau interesul de a rezolva acea problemă. Rezistenţa
personalului este o altă problemă deoarece managementul participativ nu
este acceptat în aceeaşi manieră de către toată lumea.
4.1.3.

Managementul cunoştinţelor (1990)

Gestiunea cunoştinţelor (Knowledge Management) este ansamblul
metodelor şi tehnicilor ce permit perceperea, identificarea, analizarea,
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organizarea, partajarea cunoştinţelor între membrii organizaţiei, în particular
cunoştinţele produse de organizaţia însăşi. Actorii organizaţiei nu trebuie să
se limiteze la consumarea informaţiilor brute. Ei trebuie să supravegheze
folosirea informaţiilor, ceea ce înseamnă interpretare, structurare, capitalizare
şi partajare a cunoştinţelor. Gestionarea cunoştinţelor este o aplicaţie practică
a ştiinţelor cognitive care reprezintă fundamentul teoretic.
Conform Bouvier (2001) acest tip de management presupune:
 Emergenţa unor noi actori: responsabili cu calitatea, şefi de proiecte,
responsabili cu procesele, evaluatori interni, experţi externi, web masters,
„knowledge managers”;
 Mai multe tipuri de reţele: de personale, de instituţii, interne unei organizaţii,
externe, de schimburi de practici, funcţionale, de expertiză (centre de
cercetare), de resurse (centre de documentare), trans-funcţionale,
informatizate (cooperarea la distanţă);
 Evoluţii în mai multe direcţii: managementul proceselor (foarte formalizat),
managementul proiectelor (adeziune colectiva, construcţii colective),
managementul reţelelor (mai mult sau mai putin formalizat, multiform,
puternica utilizare a TIC), managementul cunoştinţelor (apelul la expertiză,
căutarea excelenţei, puternică focalizare pe rezultate, importanţa
reglărilor);
 Gestiunea cunoştinţelor pune noi probleme de management: probleme
de teritoriu, comunicare internă, eficacitatea coordonărilor, probleme de
identitate, partajarea cunoştinţelor.
Ceea ce introduce un nou rol al managementului: de la „top management” la
managementul intermediar (managementul de proximitate) pentru dezvoltarea
învăţării atât la nivelul echipelor, cât şi al organizaţiei.
4.2.

Managementul bazat pe învăţare. O redefinire a strategiei

Literatura de specialitate creionează câteva direcţii de acţiune pentru
managerii organizaţiilor axate pe învăţare. Le sintetizăm şi noi mai jos:
A determina comunitatea-şcoală în a se pune de acord asupra
câtorva idei directoare
Acest tip de demers conduce actorii la construirea de reprezentări comune,
la explicarea valorilor partajate, la punerea în relaţie a obiectivelor de
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dezvoltare pe termen lung şi a acţiunilor întreprinse pe termen scurt şi mediu.
Rolul liderului este primordial, în măsura în care el supraveghează organizarea
acestui tip de schimburi, favorizează luarea deciziilor necesare, direcţionează
spre o definire a rolurilor şi sarcinilor, „orchestrează” şi verifică punerea în
aplicare a acţiunilor.
A suscita, încuraja şi dezvolta munca de echipă ca sursă de
profesionalizare
Diverşi autori au pus în evidenţă dificultatea care împiedică cadrele didactice
să coopereze de o manieră veritabilă şi eficace în cadrul şcolii lor. Una din
provocările pentru liderii şcolilor constă în a favoriza o cultură de cooperare
adaptată nevoilor şi acceptabilă atât pentru unii, cât şi pentru ceilalţi. Acest
fapt reclamă un diagnostic foarte fin încă de la condiţiile de la care se pleacă.
Şi, în mod egal, construirea de ocazii care permit cadrelor didactice să se convingă
că a coopera poate fi o experienţă constuctivă, că pot obţine beneficii de aici.
Aceasta reclamă suficientă abilitate din partea managerului pentru a trece prin
legături informale pentru a diminua rezistenţele din partea actorilor şcolii.
Favorizarea practicii reflexive
Dezvoltarea echipelor-şcoli şi a profesionalizării trece printr-o reconstrucţie
a identităţii cadrelor didactice şi a imaginii pe care acestea o au despre
prctica lor. După Perrenoud (1994), este important să fie ajutaţi să depăşească
sentimentul frecvent de a fi „persecutaţi”, de a fi neputincioşi sau indiferenţi
în faţa evenimentelor şi forţelor externe. Este important ca ei sa poată fi
conduşi să îşi „producă profesia” (Novoa, 1991), să îşi asume complexitatea
unui praxis şi a unei meserii „imposibile” (Cifali, 1986), să intre în „scenariul
pentru o meserie nouă” propus de Meirieu (1989), să dezvolte acel „a şti să
analizezi” identificat de Altet (1994). Practica reflexivă, în sensul dat de
Schon (1983) permite dezvoltarea analizei şi înţelegerii dinamicilor în curs.
Ea favorizează transparenţa proceselor, reuşitelor, dificultăţilor, pune în
evidenţă condiţiile succesului sau eşecului demersurilor întreprinse.
Favorizarea unui asemenea demers contribuie la crearea unui climat nonculpabilizant şi centrat pe căutarea continuă a soluţiilor, pe dezvoltare, pe
ameliorarea proceselor.
Organizarea de locuri în care problemele pot fi exprimate
În cercetarea eficacităţii şi orientarea spre dezvoltare, liderul nu trebuie să
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piardă din vedere faptul că actorii şcolii, cadrele didactice pot înâlni probleme
grave referitor la anumiţi elevi, la incompabilitatea în sânul echipei, la ritmul
susţinut cerut şi care le creează tensiuni. Este important ca aceste probleme
să nu fie banalizate, să fie luate în serios, să se reacţioneze la ele într-o
manieră adecvată, fără a face totuşi din acest fapt o psihodramă permanentă.
Directorul este obligat să creeze structurile pentru ca acei actori confruntaţi
cu o problemă să aibă acces rapid la întrevederi, schimburi în mici sau mari
grupuri, pentur a evita ca problema să devină o criză.
Amenajarea de structuri de lucru funcţionale
Cea mai mare parte din şcoli sunt caracteizate încă astăzi printr-un
individualism ridicat, prin alianţe punctuale, „balcanizate” (Gather Thurler,
1994) şi printr-o cultură de reuniune redusă şi stereotipă. Chiar şi atunci
când grupurile de lucru ajung să se organizeze, membrii lor nu cunosc regulile
de bază ale animării unui demers orientat spre eficacitate. Ei se pierd în
sarcini administrative, mai degrabă decât în exploatarea resurselor şi
competenţelor unora sau altora. Important este ca managerul şcolii să vegheze
la construirea unei organizări suple şi funcţionale, permiţând accesul la un
evantai larg de forme şi tehnici de muncă individuală şi colectivă, pentru
conceperea şi executarea de proiecte eductive, pentru dezvoltarea de practici,
pentru munca alături de părinţi sau comunitate, pentru formarea continuă.
Dezvoltarea unui leadership cooperativ
Numeroase cercetări nord americane şi europene (Derouet, 2000; Senge,
2000) pledează în favoarea unei viziuni a leadershipului care este asumată
de o manieră colectivă şi cooperativă la toate nivelurile sistemului.
Leadershipul colectiv semnifică faptul că atât unii cat şi ceilalţi îşi asuma
responsabilităţi în câte un domeniu şi conduc sarcinile până la final, acceptând
şi integrând sugestiile colegilor. Liderii oficiali, informaţi permanent de
activitatea unora sau a altora, acordă încredere tuturor celor care îşi asumă,
când le vine rândul, partea lor de leadership. Toate cadrele didcactice recunosc
şi participă la procesul de transmitere a puterii, care constă în a pune în
practică o dinamică în interiorul căreia, atunci când le vine rândul, fiecare
membru al echipei dirijează sau urmează propunerile colegului său. Din
această perspectivă, anglo-saxonii asociază noţiunile de empowerment,
leadership şi „followership”. Cu o oarecare distanţă, apreciem că
leadeshipul cooperativ nu aboleşte funcţia de director de şcoală, ci o
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redefineşte dintr-o perspectivă mai globală, aceea a punerii în sinergie a
resurselor umane.
Vizarea autodeterminării actorilor
Diverşi autori insistă asupra importanţei, pentru actoii şcolii, de a avea un
sentiment de influenţare a propriului destin. În acest sens, autodeterminarea
cadrelor didactice devine un levier important pentru a depăşi imobilismul şi
căutarea confortului, dar de asemenea, a riscului de „deresponsabilizare” şi
de proletarizare (Perrenoud, 1994). Liderii trebuie să creeze condiţiile
necesare pentru a permite a asemena evoluţie.
Căutarea şi asigurarea coerenţei
Modelul tradiţional al gestionării sistemelor şcolare recurge la reglementări
relativ strânse, la control extern şi formal, la o serie de ritualuri instituite în
timp pentru a asigura o anumită coerenţă. Modelele actuale se orientează
spre diversitate, spre o puternică repartizare a sarcinilor şi rolurilor, spre
forme de coordonare multiple în funcţie de obiectivele vizate, spre diverse
demersuri de autogestiune şi autodeterminare. De unde necesitatea ca liderii
şcolilor sa garanteze coerenţa, coordonând eforturile investite, punând în
sinergie tentativele inovatoare ale actorilor, conducând cadrele didactice să
dezvolte o atitudine constructivă în faţa drepturilor şi obligaţiilor care fac
parte din cultura profesională.
Concluzionând, a conduce o şcoală devine o altă profesie dacă actorii şcolii,
cadrele diactice evoluează în sensul profesionalizării continue a practicilor
lor. Se schiţează, astfel, un profil foarte diferit de cel al şefului clasic.

5. Concluzii
Sprijinindu-ne pe principiile postmodernităţii în educaţie, am construit o „grilă
de lectură” transversală a organizaţiei şcolare axate pe un demers de învăţare.
Ne-am poziţionat în interiorul unei paradigme interpretative, de esenţă
umanistă, în care orientarea este socială, spre percepţii; oamenii nu sunt
obiecte, ci subiecte. Ceea ce se întâmplă în realitate nu exista concret, fiind
produsul subiectivităţii şi experienţei indivizilor.
Demersul realizat de noi reprezintă doar un punct de plecare în analiza, sub
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diverse faţete, a contextului particular al şcolii ca organizaţie care învaţă.
Sunt încă multe problematici de cercetare, rămase neabordate, care s-au
deschis pe parcursul firului roşu urmărit: determinarea tipurilor de învăţare
organizaţională existente la nivelul şcolilor şi evaluarea efectului posibil pe
care acestea îl pot avea asupra creării comunităţilor de practică (structuri
asociative de gestionare a cunoştinţelor, a schimburilor, a învăţării); cercetarea
factorilor determinaţi ai existenţei unei învăţări organizaţionale în şcoală;
inventarierea practicilor de învăţare organizaţională la nivelul şcolilor;
analizarea procesului de dezvoltare organizaţională prin referirea la
indicatori precum cultura învăţării, existenţa comunităţilor de practică,
implicarea cadrelor didactice în proiectele instituţionale, percepţia lor asupra
schimbării; analizarea percepţiilor cadrelor didactice cu privire la experienţele
lor de învăţare în cadrul echipelor.
Orice încercare de a înţelege comportamentul organizaţional implică, inevitabil,
orientarea analizei spre actorii organizaţiei (cadrele didactice) ca iniţiatori şi
constructori ai practicilor educaţionale. Practicile cadrelor didactice sunt
interesante de analizat deoarece sunt „povestitoare” ale vieţii profesionale
şi sociale a actorilor şi, prin diversitatea lor, prin istoria şi modul lor de
funcţionare, au incidenţe asupra învăţării organizaţionale. Conform
etnometodologiei, una din principalele axe ale paradigmei interpretative,
descriptibilitatea, este o proprietate importantă a lumii şi implicit, considerăm
noi, a practicilor. Cadrele didactice au comportamente care servesc drept
„marcatori” în spaţiul organizaţional . Aceşti „marcatori” pot fi descrişi,
analizaţi, interpretaţi, căutându-se semnificaţia care se află „în spatele” lor.
Plecând de la realitatea ultimilor ani (cu deosebire în spaţiul autohton) putem
afirma că şcoala ca organizaţie a dovedit o mare capacitate de învăţare.
Schimbarea s-a realizat iniţial prin apariţia unui moment de criză care punea sub
semnul întrebării viabilitatea vechilor practici educaţionale, apoi printr-un proces
de învăţare colectivă care a permis atât integrarea noilor cerinţe în structura
comportamentului indivizilor, cât şi adaptarea la acestea. Prin urmare, adoptând
demersul metaforic de analiză a organizaţiei şcolare, cea mai cuprinzătoare ni
s-a părut a fi metafora „organizaţiilor care învaţă” (learning organisation). Emil
Păun (1999) oferă şi o altă abordare, aceea a organizaţiei şcolare care produce
învăţarea, care generează/creează cultura. Şcoala reprezintă, într-adevăr, nu
doar un spaţiu cultural în sine, ci şi unul în care se creează cultura.
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Construirea unei organizatii care învata nu reprezinta o sarcină uşoară. Ea
se bazează pe decizia conducerii de a situa oamenii în centrul valorilor şi al
modului de organizare a structurii, stimulând responsabilizarea şi valorizarea
propriului potenţial şi a celui de grup. Sistemul construit este bazat pe principiul
ca fiecare este dator sie însuşi să-şi asume responsabilităţi reale, să acţioneze
spre atingerea excelenţei şi să progreseze în fiecare zi.
Posturi profesionale precum „autonomia” sau „responsabilitatea colectivă”
nu se impun prin decret. Ele fac parte dintr-o paradigmă nouă care ne invită
să examinăm noi maniere de a considera construcţia şi schimbul de cunoştinţe,
leadershipul şi implicarea tuturor actorilor într-o mişcare care, mai devreme
sau mai târziu, le va transforma viaţa profesională. Ele nu emerg decât
plecând de la pilotarea sistemului care este dispus să delege o putere reală
şcolilor, punând în practică condiţiile indispensabile pentru ca actorii şă îşi
poată construi atitudinile, competenţele şi cunoştinţele de care au nevoie
pentru a-şi transforma practicile. Schimbarea vremurilor şi a realităţilor
implică, aşadar, nu numai schimbarea percepţiilor, a valorilor sau a credinţelor,
dar şi a limbajului. Noul limbaj ar trebui să ne ofere un instrument mai valid
pentru descrierea actualelor realităţi şi să exprime mai subtil noile noastre
valori, priorităţi, accente sau credinţe. Rămâne, însă, de văzut în ce măsură
introducerea unui limbaj ce valorizează atât de mult oamenii, spritul inovativ,
creativitatea reflectă cu adevărat şi schimbarea realităţilor.
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Abstract
Even if we have educational software, digital resources, online applications, or a
virtual learning platform, learning activities planning is not easier or less accurate.
Learning and assessment need to be designed even more closely and better tied to
learning objectives, to avoid distractors, to fit on the time available, to maximize the
potential of digital support to increase the participation of all students, to complement
classroom learning with learning activities at home (flipped classroom).
In the context of the “conventional” instructional design, centreed on the calibration
of the finalities and methods based on content, theme, audience and available
resources, the article presents several models of organising learning originally built
to support the design of digital educational games (Quinn, 2005), which can be used
to understand how we can transform a didactic activity into an attractive education
situation, similar to ludic activities, especially when we can integrate new
technologies. We present a selection of three models - mini-scenarios, chained
scenarios, conditional scenarios - progressively ordered according to their ability
to increase engagement and attractiveness of learning activities.
Keywords: Digital educational resources, instructional design, online applications.
Rezumat
Chiar şi atunci când avem la dispoziţie software educaţional, resurse digitale,
aplicaţii online sau o platformă educaţională virtuală, planificarea activităţilor
de învăţare nu este mai simplă sau mai puţin precisă. Activităţile de învăţare şi
evaluarea trebuie gândite chiar cu mai mare atenţie şi corelate mai bine cu
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obiectivele învăţării, pentru evitarea distractorilor, pentru încadrarea în timp,
pentru utilizarea la maxim a potenţialului suportului digital în creşterea
participării tuturor elevilor, pentru complementarizarea învăţării din clasă cu
activităţi de învăţare realizate acasă (flipped classroom).
În contextul designului „convenţional” al instruirii, centrat pe calibrarea
finalităţilor şi metodelor în funcţie de conţinuturi, tematică, audienţă şi resurse
disponibile, articolul prezintă câteva modele de organizare a activităţilor de
învăţare, construite iniţial pentru a susţine designul jocurilor educaţionale digitale
(Quinn, 2005), care pot fi utilizate pentru a înţelege cum putem transforma o
activitate didactică într-un moment atractiv, similar activităţilor ludice, în special
în condiţiile integrării noilor tehnologii. Prezentăm o selecţie de trei modele –
mini-scenarii, scenarii înlănţuite, scenarii condiţionate – ordonate progresiv în
funcţie de capacitatea lor de a creşte angajamentul şi atractivitatea activităţilor
de învăţare.
Cuvinte-cheie: Aplicaţii online, design instrucţional, resurse educaţionale
digitale.

1. Introduction
Two benchmarks are commonly used to assess the quality of an educator’s
work, students’ performance and participation in the proposed learning
activities. Performance (or improvement) is interdependent with participation
to a great extent: it is more likely that a good performer is actively involved
in activities and it is expected that a student who is attentive and active to
learn better. Students’ participation in learning activities is not achieved by
forcing them to pay attention or by asking them to understand the ultimate
goal of learning and the potential value of the information we present (although
they also have their role at higher school levels in other). Exclusive use of
this tactic in education is counterproductive, leading to the association of
school learning with monotony, boredom, frustration, anxiety (Macklem,
2015).
The challenge for teachers is to prepare exciting activities in order to attract
students into learning – but it is obvious that, in most cases, one (the same)
activity does not meet the interests and needs of all students in a class, nor
it is in the zone of proximal development of each of them. That is why we

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2018 (2) • LXVI

47

can use two ways to optimize teaching activities, which can be combined
into practice:
 designing differentiated activities, by group levels, by group of interest,
by group of potential (and mixed, where possible);
 designing learning activities that are sufficiently complex for each student
to find a (interesting) pathway.
Ensuring optimum learning conditions for class and student is a complex
process that cannot be achieved without a plan; most of the times, the
“project” is a mental sketch of the sequence of activities to be deployed
during a lesson, given the role of each activity, the resources available and
the logical chaining of learning contents.
The need to design teaching activities appears as evident in contrast to a
preconceived notion that if we give the student access to information we
have also provided his/ her learning. There is a major difference between
access to information and access to learning, and the role of a teacher is to
facilitate learning rather than just providing (access to) information. That is
why the teaching has to be multiplied on the way in which the learning will
be done, giving beforehand the answer to a series of questions like:
 for whom / with whom do I do the learning activity? where and with
what resources do I do it? within what time frame?
 what is the content of learning?
 what is the purpose/ learning objectives for which they do the activity?
 how can I develop the education situation and why do I do it in a certain
way and not in another?
 how do I know if and to what extent learning objectives have been
achieved?
The new technologies are coming to complete and intensify educational
situations, placing themselves in the zone of external conditions for learning.
In digital environment, class-group dynamics may be different from how
students respond and interact in conventional contexts. Group structure and
classroom relationships are partially changed on the basis of the digital
competence of each student – often, shy students or students who are not
“rated” as being the best can find new learning activities using new
technologies, new benchmarks and new ways of expression, more familiar
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and facilitating their school progress. Therefore, teachers can view ICTenabled teaching activities as opportunities to stimulate the progress
of certain learners, to bring (some of) them closer to the knowledge domain,
and to strengthen class cohesion.
In addition, the time available for the learning unit and the possibility to develop
activities in the computer lab, in the school yard, or in the museum is
conditioning the choice of methods, assignment of time per each task, the
way teachers formulate learning objectives and, implicitly, the assessment
ways. A better design of education situations, by using a variety of instructional
methods and strategies, by including the tools and resources available at the
moment, constitutes the premise for better development of didactic activities,
resulting in a better participation of students in activities and higher school
performance.

2. Universal design for learning
With its roots in neurocognitive science, the concept of “universal design for
learning” (UDL) slowly infiltrate in education. Conscious of the unique nature
of each student, instead of imposing a solution for all class students, we
should offer diverse learning experiences that fit each one, maximizing
chances of progress.
The purpose of the universal design is to design a learning activity in order to:
 provide multiple ways of representing the content, mainly referring to
the multiplication of the formats in which information is accessible (visual,
auditory, kinaesthetic), but also to the degree of difficulty, logical succession
or complexity, giving the student the opportunity to choose the way of
presentation or the route that suits it more to decode the message;
 provide multiple modes of action and expression: various types of
student interaction with the content of learning and alternative possibilities
to demonstrate that he/ she has learned;
 provide multiple ways of participation, in order to motivate, support
their interest and engage as many students as possible – through
interactivity, relevance of proposed scenarios, real life connections,
gamification, dynamism.
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Specifically, the universal design proposes to think about activities that really
help students in a specific class to go through the learning content we
propose:
 always prepare a visual support (cardboard, cards or digital media) for
the presentations we do;
 integrate, as much as possible, short relevant videos, educational software,
interactive lesson sequences, group exercises etc. – both in what we call
‘teaching activity’ and in learning and assessment activities;
 vary the didactic strategy and change the approach we use the most
often, by conducting more lessons on the inductive strategy, in the lab or
in the school yard, dividing students into equal or mixed groups, etc.;
 assess the student not only in “conventional” situations and at the end, by
accounting the way he/she works, by appraising various products of the
activities (whether digital, online), changing the format of the test, taking
into account the assessments of his colleagues or the significance of his
contribution in a working group, etc.;
 always keep in mind students’ motivation and engagement – if we manage
to make them participate voluntarily, we have designed and developed a
good lesson.
Universal design is particularly suited to computer-assisted learning, being
actually a concept inspired and propelled by the opportunities that new
technologies bring to education. Leaving behind the idea of prescribed content,
going beyond the times when teaching resources and support materials were
scarce, we now have a variety of (complementary) resources – online
applications, educational software, digital resources in any field of knowledge,
virtual platforms and so on – that we can easily bring into the classroom,
offering students the alternative that is closest to them and more plausible in
terms of their level, potential and expectations.

3. Designing participatory and engaging learning
In almost every sequence, learning can and should be an enjoyable activity
for students, rewarding their effort with the satisfaction of succeeding,
achieving a stated goal, self-indulgence, participating with colleagues and
teachers. The main ingredients are curiosity, play and participation. As regards

50

STUDII TEORETICE

the teacher, designing attractive learning activities supposes availability and
openness, student knowledge, pedagogical tools, creativity and much work.
To these, another essential component is added: the available instructional
resources. Today’s teaching material is ubiquitous – activity ideas, learning
platforms and information in various formats (text, image, audio, video) can
be found on the Internet, at any discipline and at any level of study. There
are many studies showing the benefits of using digital resources to increase
student motivation and attention, facilitate understanding, increase the
relevance of learning content, etc. (Istrate, 2010). At the same time, we
must not ignore the value of the conventional activities, for some expected
learning outcomes and for some learning content units.
With or without digital resources in learning activities, the design of educational
situations is difficult, and the design of quality education situations involves a
double effort, in which elements of traditional pedagogy combine with those
associated with active participation, often through play, to activities that
engage all students (or each student). An explanatory model for the set of
instructional design elements that we have to consider make a correlation
between the “learning” and the “fun” part (Quinn, 2005), thus building an
useful tool for designing participatory educational activities in a ludic form.
Table no. 1. Milestones for participatory and engaging instructional design
Learning
conditions
Contextualisation

Precise
objectives

Conditions for
attractive and
engaging activity
Thematic coherence

Precise purpose

Synergy, implications, explanations

1. Theme: Participatory activity must have a
context, a theme, a “story” – it is possible to use
characters and situations known to all students,
e.g. Wild West, dinosaur age, NASA, trip on the
Moon, group expedition, celebrities in music,
politics, science, etc. Even the feedback needs to
be grafted on the chosen topic, as a dialogue,
appreciation or advice in that context.
2. Purpose: The goal must be clear and made
known from the beginning, so that the student
can make informed choices throughout the
course. It is the motivation for action and gives
the measure of progress. Ideally, the goal should
be naturally integrated into the context/ theme of
the activity.
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conditions
Adequate
challenge

Conditions for
attractive and
engaging activity
Balanced challenge

Anchored in the
study subject

Relevance of action for
the domain

Relevance

Relevance of the
problem for the learner

Open/ free
characteristic.
Possibilities for
exploring further

Choices of the course
of the action

Active handling

Direct handing
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Synergy, implications, explanations

3. Challenge: An engaging experience must
have a proper challenge against student's age or
interest horizon, appropriate to the level of
knowledge in the field – it must suit his/ her zone
of proximal development. It should also result in
a succession of balanced and weighted tasks as
level of difficulty (from simple, beginner levels,
to complex, advanced levels) to adequately
accompany student's progress.
4. Link between action and disciplinary
content: Situations of the activity scenarios
should require application of knowledge and
exercise of the capacities targeted by the learning
objectives.
5. Connection between the proposed problem/
situation and the learner: Another criterion for
the choice of the theme is the connection with the
interests of the student (or of the class group) – he/ she
can react better to certain emotional and motivational
factors, to certain cognitive approaches, to competitive
or collaborative tasks, etc. In addition, if you know
his/her problem-solving style, what preconceived
prejudices or ideas he/she has, you can better
design your activity’s tasks, or you can detect
along the way the source of potential mistakes.
6. Activism: An effective learning activity offers
possibilities of (cognitive) interaction with the
content of learning and of construction of own
understanding based on this interaction. The
student must be active in making decisions, and
the scenario must contain enough ramifications
to keep him engaged in activity.
7. Direct interaction: It is preferable that the
student is able to act (physically) on the
representations of learning contents. In a
conventional situation, for example, it is better to
provide cards with descriptions of options than to
be presented orally. Clicking, scrolling a list,
pressing a key, turning an explanation card,
starting a simulation and stopping it when
needed – these are as well elements of the
unmediated interaction.
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Learning
conditions
Appropriate
feedback

Gaining attention

Conditions for
attractive and
engaging activity
Association

New information and
events

Synergy, implications, explanations

8. Feedback: Any decision has a consequence
with a certain significance for the learning path.
The consequences of the choices must be
presented, preferably embedded in the play/ activity
scenario, on that choice branch, until a new
decision is being made, so that the student builds
his/ her own understanding on the undertaken
sequence. “The story” takes priority – the student
does not have to be “pulled out” from the
scenario, because the activity would lose its
immersive, engaging attribute – a character
(verbal feedback) or a situation in the same
thematic context has to provide feedback. In
complex scenarios, feedback can occur later,
after the student has made other related decisions
that converge to a consequence.
9. Affect: Each sequence of the scenario must be
unpredictable to the greatest extent possible.
From time to time, the choices can be made “by
chance” by the learner, the information available
for decisions not being complete or sufficiently
structured – therefore the learning path becomes
more interesting, dramatic, de-stressed and at the
same time providing chances to all students to
achieve the didactic goal at the same time.
In addition, especially with respect to digital
materials, special attention is needed to visual
and auditory elements of context: colours used,
fonts, addressing mode, sound effects must not
be distractors, but must be in tune with the
chosen theme and scenario, to strengthen the
message and to contribute to the feeling of
realism.

Adapted by: Quinn, 2005

We can say that new technologies offer the opportunity to develop a
participatory and engaging learning path by creating and joining various types
of interactive resources for a learning situation. But the presented model
gives us an insight into the key points of how the design of a learning pathway
assisted by ICT is effectively being carried out and, not less importantly,
suggests how it should NOT be a virtual learning scenario. Various constraints
and conditions applicable to “conventional” teaching and learning activities,
conducted face-to-face with students, are amplified in the context of
computer-assisted education.
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4. Final considerations
Integration of ICT tools into teaching brings a number of benefits, including
increasing motivation for learning, increased access to information presented
in various forms, facilitating understanding, more possibilities for application
(direct or mediated) and potential to achieve, to a greater extent, engaging,
participative, collaborative learning activities, based on the interest and
capacities of each student (Istrate, 2010). However, the experience of the
last decades shows that, in practice, the advantages of using new technologies
do not have the desired extent, and although intuited, they are not (adequately)
aligned with the goals of a ICT-based educational situation (Velea, 2011).
The “new” technologies will become, over time, part of the conditions in
which learning takes place in and out of school, surpassing the stage of
being novel, surprising and attractive in itself, taking its place of a natural
support that favours learning. For the time being, it seems that digital tools
and resources contribute to revitalizing the education science and to anchoring
it in teaching practice. In instructional design, teachers have to make more
often connections with the pedagogical repertoire, due to the fact that, in
order to motivate and engage, they integrate into the educational situation a
number of elements such as films, educational software, visual media
(multimedia) for presentations they hold, virtual labs, virtual visits to museums,
etc. (Noveanu & Istrate, 2005). These must be placed in a (new) pedagogical
approach: they must be meaningful in the perspective of the precise role
that justifies their use in a particular moment of the lesson, they must be
subsumed to a strategy (which they often determine), they must contribute
to improving the learning outcomes of the study discipline.
In essence, it is about the pedagogical foundation of the didactic approach,
with or without new technologies. An engaging, attractive, motivating learning
activity is an activity that has been, above all, well designed. Even more
today, in the front of the “native digital” students, a good design of educational
situations is an essential condition for a better implementation and development
of learning activities, resulting in a wider participation of students to activities
and in better school performance. The conceptual platform offered by the
“universal design for learning” and the inspiration from the “mechanisms”
and routes proposed by the digital applications or games are strengths,
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prerequisites and (already) certainties of a substantive transformation of the
education process.
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Abstract
The article covers modern educational reforms in Turkish vocational education and
their impact on the quality of vocational education as well as vocational education
development. The key factors, which predetermine educational reforms, were
considered and their results were analysed. The advantages and disadvantages of
such changes were justified. It was concluded Turkish experience in this field could
be rather useful for foreign countries, which are on the way of enhancing the quality
of their national vocational education.
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Rezumat
Articolul urmăreşte reforma educţională pe zona educaţiei vocaţionale în Turcia,
impactul şi dezvoltarea educaţiei vocaţionale. Au fost luaţi în considerare factorii
cheie care influenţează reforma educaţională şi au fost analizate rezultatele lor.
Au fost prezentate avantajele şi dezavantajele unor astfel de schimbări. S-a
concluzionat că experienţa turcă în acest domeniu ar putea fi folositoare altor
ţări care urmăresc îmbunătăţirea calităţii educaţiei profesionale.
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1. Introduction
Nowadays, one can observe how the processes of globalization and integration
into a single European space, the increasing value of international relations
cause transformational changes in society, namely educational reforms in
the system of vocational education, which should take into account international
requirements and the best international practices.
Being a country that intends to compete and defend its social and economic
position at the global market, Turkey started to carry out an educational
reform and restructuring education system including vocational education
and training. The purpose for such reforms was meeting the rapid changes
in all aspects of life, ensuring modernization and adaptation to the socioeconomic needs and compliance the international requirements by the
education system, including those that are of high priority in the European
Union. The driving factor in the implementation of educational reforms in
Turkey was the need for subjects of training to be ready for effective
implementation of professional functions in a dynamic and changing life,
which necessitates the acquisition of necessary qualifications with the further
continuous upgrading of professional knowledge, abilities and skills of all
members of society, regardless of their age, gender, welfare and social status.
Ukraine and Turkey share certain common problems in the field of vocational
education. The labour market in Turkey develops very rapidly and requires
the establishment of steady relations between its participants and educational
institutions. The attempt to implement the latest innovations into production
causes the need for closer cooperation with EU countries and the USA in
the field of education and science. In addition, Turkey, like Ukraine, has
faced the need to promote its education at the global and European levels in
order to ensure its positive image and attractiveness in the world.
In this regard, theoretical analysis of the educational reforms implemented
in Turkey over the last decade and their impact on development of vocational
and continuing education are of great scientific interest.
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2. Ukrainian and foreign scholars’ views on vocational
education
Ukrainian and foreign scholars study the education systems in Turkey and
their development under reforming. Having thoroughly explored the system
of vocational education in Turkey in the 20th century the Ukrainian scholar,
T. Desiatov (1998) outlined those challenging aspects that should be solved
in the early 21st century. Studying the development trends of the system of
higher teacher education, S. Usmanova (2011) conducted comparative
analysis of educational levels in Ukraine and Turkey. The scholar concluded
that Ukrainian and Turkish higher education systems are characterized by
the advantages of multi-level structure of higher education, namely, the
implementation of a new education paradigm and the possibility of integration
into the global educational space (Usmanova, 2009). Scientific researches
by A. Gazizova and L. Gurie (2008) analyse the strategies for reforming the
system of higher education in Turkey and the issues of teacher training in
higher education institutions. The researchers state that the characteristic
feature of higher education reforms in Turkey is the search for the optimal
correspondence between Turkish traditional higher education and the new
trends caused by the participation of the Muslim country in the Bologna
process (Gurie & Gazizova, 2008). F. Yakubov (2012) monitors and highlights
achievements of Turkish universities in recent decades, namely, university
autonomy was increased; their financial dependence on the state was
reduced; academic freedom of teaching staff was promoted; the structure
of universities internal management was improved; the European model of
research activities was developed; the adaptation of universities to changing
conditions was enhanced, etc. While analysing the national education
organization in Turkey, S. Sapozhnikov (2011) reviews modern higher
education system and indicates that Turkey’s higher education management
is centralized and carried out by the Ministry of National Education, which
includes a central office as well as provincial and foreign representational
offices. The main duties of the Ministry of National Education include:
planning, monitoring and managing all educational services in different
institutions; establishing formal and non-formal education institutions;
organizing Turkish citizens’ training abroad; developing and approving
curricula; coordinating activities of official, private and public organizations;
updating facilities in education institutions (Sapozhnikov, 2011).
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Having analysed researches by Turkish scholars (Ünal Başusta, Mustafa
Yunus Eryaman, Sava Küce, Leslie David, Özelli, M. Tunç, Cem Tarhan,
Berna Tezcan, Özgener Şevki, etc.), M. Chykalova (2011) describes how
the leading universities in Turkey organize and support the education policy
of vocational education and development of hospitality specialists under
modern conditions of tourism education in the country. The scholar mentions
that every year there are innovative approaches, systems and traditions,
which depend on many factors of economic, political and social development
of the country, thereby enhancing relevance of the study of modern educational
reforms in Turkey that are being continually developed.
Certain Turkish researchers believe that vocational education is an important
element, which allows personality to develop according to the changes in
the field (Sari, 2007, p. 7). Vocational education aims to comprehensively
develop the individual’s capabilities, so that they may acquire the knowledge,
abilities and skills, which are necessary for their further professional life
(Hacıoğlu, 1992, p. 91). Vocational education is the system of education and
learning, which allow citizens to obtain a certain profession based on the
knowledge, which are developed during the education process, organized in
accordance with vocational requirements and specificity of the labour market
(Bozok, 1992, p. 45). Vocational education is the process of developing
physical, emotional, social and economic aspects of personality through
providing knowledge, abilities and practical skills, which are necessary to
obtain a profession (Aymankuy & Aymankuy, 2002, p. 29). Thus, Turkish
researchers understand vocational education as the organization of the
education process and creation of optimal conditions for professional and
personal development of vocational education students through mastering
knowledge, abilities and practical skills in a particular profession.
So, researches by Ukrainian and foreign scholars prove their diversity in
studying the strategies for improving higher education quality in Turkey.
However, the current reforming process and changes in Turkish education
systems do affect vocational schools, whose experience in modern
development can be perspective and advisable while modernizing vocational
education in Ukraine.
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3. The aim of the study
The aim of the study is to analyse modern educational reforms in the system
of vocational education in Turkey and consider their impact on vocational
education development.

4. Reforming vocational education in Turkey
The reforming of vocational education in Turkey is carried out by Ministry
of National Education, which is responsible for general education
management, comprehensively reforms all areas of VET and higher
education. Presently, the national education structure in Turkey is regulated
according to the Basic Law of National Education (1973), and its main types
are formal and non-formal education. Formal education provides individuals
of certain age with regular training based on the programmes designed for
different purposes. Formal education is provided by preschool, primary,
secondary and higher education institutions. Non-formal education involves
short courses, social learning, and distance learning in public and private
schools, vocational education centres, which are coordinated by Ministry of
National Education.
Preschool education is optional for children under the age of 6; subsequently,
they are to obtain primary and secondary education. Modernization of
secondary education in Turkey began with the adoption of the Primary
Education and Secondary Education Law in March 2012. It states that fouryear secondary education in the country can be of two types: general high
secondary education (general high schools, Anatolian high schools, natural
sciences high schools, social sciences high schools, fine arts and sports high
school, teaching schools, multi-programme high schools) and vocational
secondary education (technical and industrial vocational high schools,
technical and industrial schools for girls, vocational schools of hotel
management and tourism, business schools, medical schools, multidisciplinary
schools). Consequently, the structure of modern secondary school in Turkey
comprises education institutions called “vocational schools”, which, in our
opinion, are quite similar to Ukrainian high vocational schools.
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The system of vocational secondary education in Turkey includes two main
aspects: theoretical aspect (training in vocational schools) and practical one
(training in enterprises). Changes in the system of students’ vocational training
started long ago. The latest of them date back to 2001, when a law that
determined the creation of new and strong links between vocational schools
and enterprises (cooperations) of industry and trade was passed in Turkey.
The vocational training policy in vocational schools is still carried out mainly
under the Law on Apprenticeships and Vocational Training (1986), adopted
by MoNE. This law is aimed at implementing vocational education, vocational
guidance and training and contains requirements for the subjects of education
in vocational schools and the conditions for their vocational training. In this
context, it must be noted that in Turkey, vocational schools provide training
for more than 130 professions; after finishing studies, graduates receive the
qualification of a specialist and a technician. Thus, the system of vocational
education in Turkey is aimed at performing innovative functions in the
specialists’ vocational training, since their relevance is confirmed by the
experience of developed countries and the European Union.
It is well-known that the innovative concept of the Life-Long Learning
Concept is the fusion of two logics within its framework, namely, the logic of
education (the development of citizens’ abilities) and the logic of production
(an optimal use of human resources), aimed at uniting two systems, namely,
the general education system and the vocational education one. Therefore,
the strategies for continuing education development in Turkey complement
formal, non-formal and informal education to create a flexible system of
life-long learning.
Therefore, the today’s system of vocational education in Turkey is aimed at
providing future specialists with quality vocational training in order to ensure
welfare of Turkish citizens, support and enhance economic, cultural and
social development of national and social cohesion, so that Turkey may
become a constructive, creative and outstanding partner of modern civilization.
On the way to the European area, it is important to promote higher education
in Turkey, which signed the Bologna Declaration in 2001. The country’s
higher education became stage-based after the European Credit Transfer
System (ECTS) was introduced, and now graduates obtain academic
diplomas recognized by the EU.
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Compliance with the principles of consecutive education is reflected in the
National Qualifications Framework of Turkey, which is in line with the
European Qualifications Framework. The national qualification framework
in Turkey consists of 8 reference levels and is the basis for qualifications,
which are aimed at adhering to the principles of competences adopted by
the European Union and promoting the achievement of the programme
objectives in primary, secondary and tertiary education, including private
education, as well as vocational education and training programmes, which
belongs to the field of formal, non-formal and informal education. Each level
of the National Qualifications Framework in Turkey includes combination of
specific knowledge, skills and competences. These levels cover a wide range:
from elementary level (level 1) to the highest level of education (level 8).
Each level of education encompasses different scope complexity of expected
knowledge, skills and competences.
Focusing on the priorities of the Copenhagen Declaration (2002), identified
for the candidate countries and member states of the European Free Trade
Association and European Economic Area, as well as social partners in
strengthening VET cooperation, Turkey has been implementing initiatives
aimed at the citizens’ needs over the past decades. Thus, it ensures achieving
strategic goals of joint activities, namely, improving quality and effectiveness
of VET systems in the EU, facilitating access to education for all citizens,
providing openness to the world (European Commission).
Based on a new global need for improving quality of Turkish education up to
the level in European or other developed countries, guided by the national
resolutions outlined in plans for the country’s development, governmental
programmes and the Declaration for General Education Goals, Turkey has
been approximating quality of educational services to social and economic
demands and principles of lifelong learning (LLL) for decades. It considers
LLL to be a strategic initiative and the most flexible system that can provide
optimal conditions for continuing expansion of knowledge; ensures an organic
link between various kinds of education or vocational experience and
qualification; enables to adequately resolve issues related to the gap that
exists between demand and offer in the labour market and adapt Turkish
vocational education to European standards.
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The Continuing Education Concept is the basis for Turkey’s strategic
development programmes, including a long-term strategy (Long Term Strategy
(2001-2023) aimed at increasing Turkey’s stability and competitiveness on
global scale; society informatisation; completing the processes of education
systems “equalization” up to the level required for membership in the
European Union, that is the completion of education systems’ “approaching” to
the level of compliance with qualification levels adopted in the European space.
In September 2011, the changes in the MoNE led to creating a separate
group of specialists in its structure, whose activities include solving those
tasks related to the LLL concept implementation in Turkey, namely:
 Developing a policy of education and training integration required for
LLL, with the exception of compulsory education and ensuring its
implementation, monitoring and evaluation;
 Ensuring access to non-formal education and openness of educational
services;
 Providing those citizens who did not obtain formal education, dropped
out or did not finish formal education at a certain stage and require further
training with general or vocational education through non-formal education;
 Preparing and presenting non-formal education facilities for education
and training outsourcing, as well as their agreement with the Education
Council;
 Providing services related to non-formal education in private education
institutions;
 Providing all population groups (students, retirees) with access to
comprehensive and vocational education under the Law on Apprenticeship
and Vocational Training (1986).
Thus, the LLL concept implementation required that Turkish government
develop and approve legislative and regulatory documents (the Law on
Vocational Qualification Authority, 2006; the Non-Formal Education
Institutions Decree, 2006; the Primary Education and Education Law, 2012,
etc.), aimed at realizing core principles (everyone should be able to acquire
new basic skills; significant investments should be made in human resources;
innovative teaching and learning methods should be promoted; the level of
educational qualifications should be assessed; mentoring and counselling
should be developed; the education system should be at most approximated
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to national reality etc.) of a Memorandum on Lifelong Learning in Europe
(Lisbon, 2000).

5. Conclusions
The above-mentioned reforms related to the LLL concept implementation
in Turkey are extremely important for the country’s innovative progress in
the European area. However, there still exists a range of issues relevant for
modern reforming processes in vocational education, namely, coordination
and compliance of vocational training outcomes with the labour market needs
based on its quantitative and qualitative analysis; development of standards
in vocational education and corresponding educational standards; design of
curricula and training programmes based on vocational skills and modular
technologies; strengthening of social relationships with employers and their
involvement into active participation in the process of improving vocational
education; enhancement of VET teachers and managers’ vocational skills;
adjustment of VET quality to the European qualifications framework;
implementation of the LLL concept; establishment and functioning of
vocational qualification bodies required to increase awareness of vocational
education prestige and create vocational information systems, etc.
So, particularly significant changes must be made in the system of vocational
education and training; its key elements are the following:
 Establishing the links between the system of vocational education and
the labour market;
 Developing vocational standards and prospective training standards;
 Designing vocational education curricula taking into account competencyand module-based approaches and learning outcomes;
 Strengthening social partnership in vocational education;
 Enhancing qualification of teaching and managerial staff engaged in
vocational training area;
 Meeting the requirements of the European Qualifications Framework;
 Justifying and implementing the concept of life-long learning;
 Supporting the Vocational Qualifications Agency;
 Promoting vocational education value; raising awareness of vocational
education;
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 Developing vocational information systems.
Such guidelines in the modernization process of Turkish education as a whole
contribute to developing a modern and flexible system of vocational education.
Therefore, the implementation of Turkey’s experience in vocational education
in different countries, in particular in Ukraine, will facilitate the creation of
new opportunities for developing modern high-quality vocational education.
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Abstract
We live in a society where aggressiveness and violence already tend to become a
major social problem. Aggressiveness is present in all environments, conditioned
by many cultural, environmental and social factors that sometimes influence how it
will be expressed and often involve high social costs. In recent years, there has
been a sharp rise in aggression and violence in the school environment, which
raises concern and the necessity to find effective solutions to combat them. In fact,
the problem of school violence was debated at the Utrecht European Commission
Conference in 1997, ensuring a safe school environment becoming a major objective
for most of the participating countries.
The purpose of this article is to highlight the relationship between aggressiveness
and emotional intelligence in students, as well as the very important role that
emotional skills development programmes have in preventing and combating this
phenomenon. Aggressiveness and violence in the school environment requires a
frontal approach through the use of effective classroom educational strategies that
actively involve students and teachers. Such strategies could be represented by
the implementation of socio-emotional development programmes to help students
develop emotional skills such as: effective identification and management of negative
emotions and stress, empathy, compassion and altruism, cooperation with colleagues
and work in team, assertive communication and, last but not least, conflict
management skills. When pupils are armed with such skills, they increase school
performance, empathy and the quality of social interactions, while reducing the
frequency of school discipline issues as well as aggressive manifestations.
*
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70

STUDII TEORETICE

Keywords: Aggressiveness, emotion, emotional intelligence, school environment,
socio-emotional development, violence.
Rezumat
Trăim într-o societate în care agresivitatea şi violenţa tind deja să devină o
problemă socială majoră. Agresivitatea este prezentă în toate mediile, este
condiţionată de numeroşi factori culturali, de mediu şi sociali, factori care
influenţează modalitatea în care ea va fi exprimată şi adesea implică costuri
sociale ridicate. În ultimii ani se constată o creştere accentuată a agresivităţii şi
violenţei în mediul şcolar, fapt care generează îngrijorare şi necesitatea de a găsi
soluţii eficiente pentru combaterea lor. De altfel, problematica violenţei şcolare a
fost dezbătută în cadrul Conferinţei Comisiei Europene de la Utrecht din 1997,
asigurarea unui mediu şcolar sigur devenind un obiectiv major pentru ţările
participante.
Scopul prezentului articol este acela de a evidenţia relaţia agresivitate-inteligenţă
emoţională la elevi, precum şi rolul foarte important pe care programele de
dezvoltare a abilităţilor emoţionale îl au în prevenirea şi combaterea acestui
fenomen. Agresivitatea şi violenţa în mediul şcolar necesită o abordare frontală
prin utilizarea unor strategii educaţionale eficiente la nivelul clasei, care să
implice în mod activ elevii şi cadrele didactice. Astfel de strategii ar putea fi
reprezentate de implementarea unor programe de dezvoltare socio-emoţională,
care să ajute elevii să îşi dezvolte abilităţi emoţionale precum: identificarea şi
gestionarea eficientă a emoţiilor negative şi a stresului, empatia, compasiunea şi
altruismul, cooperarea cu colegii şi lucrul în echipă, comunicare asertivă şi nu în
ultimul rând abilităţi de management al conflictelor. Atunci când elevii sunt
înarmaţi cu astfel de abilităţi, cresc performanţele şcolare, creşte nivelul empatiei
şi calitatea interacţiunilor sociale, în paralel cu diminuarea frecvenţei de apariţie
a problemelor de disciplină la şcoală, precum şi a manifestărilor de agresivitate.
Cuvinte-cheie: agresivitate, dezvoltare socio-emoţională, inteligenţă emoţională,
mediu şcolar, violenţă.
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1. Introduction to the phenomenon of aggressiveness
1.1.

Aggressiveness: definition and classification

The concept of aggressiveness is rooted in the Latin agressio, which means
attacking. The aggressive behaviour, according to Punescu (1994), refers to
“a series of attitudes and acts, constant and repetitive facts with antisocial
content, with manifestations of aggression and violence, most of the times
explosive or premeditated, anticipated towards self or others. In humans the
aggressive behaviour has particular characteristics that are given by the
specific organization of the central nervous system (CNS) and the functional
modelling obtained ontogenetically through socio-cultural stimulations”.
Aggressiveness originates in the mechanism of excitability of the nervous
system, thus being a general attribute of living beings.
Classifications of aggressiveness varied. Siegel and Victoroff (2009), for
example, are considering two such classifications. The former refers to
defensive anger and predatory attack, and the latter refers to proactive and
reactive aggressiveness. The defensive anger is triggered by the presence
of a stimulus which is actually frightening or just perceived so. This type of
anger is impulsive and unplanned. Predatory attack is characteristic for both
animals and humans. In people’s case it is planned, can last from minutes to
weeks, months, even years and is always directed against a specific target.
The second classification makes a distinction between affective (reactive,
defensive or hostile) aggression that includes all forms of aggression
associated with fear and threat perception, and proactive (premeditated or
instrumental aggression) that may be associated with a predatory attack.
Other classifications speak of physical, verbal, emotional aggressiveness;
active and passive; direct and indirect, etc.

1.2.
Nature of aggressive impulse and the neuro-chemistry of
aggression
In order to better understand the nature of the aggressive impulse in humans,
ethologist Desmond Morris (2009) considers that it must be analysed and
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interpreted in the context of our animal nature. Research conducted by
ethologists has shown that animals struggle with each other in general for
two reasons: domination within the group hierarchy or territorial domination.
In the case of man however, affectivity has an important role in producing
the aggressive act. Affectivity is the main criterion for differentiating human
aggression from animal aggression.
Thus, Geen (2001) states that aggression is often accompanied by a negative
emotional state, namely anger which is usually triggered by a provocative
stimulus. Anger is most often the condition that instils and guides aggressive
behaviour against the challenging person, with the purpose to hurt him/her.
Sometimes however, the same Geen says, the aggressive replica may occur
long after the challenge, making it difficult to relate it directly to anger (which
is an intense but short-lived emotion for most people). Over time, the emotion
called anger can turn into a feeling of hatred for one person, making it more
sustainable.
External communication of the aggressive state can be done both through
specific verbal signals and by adopting a threatening mimic and specific
gestures (clenched punches, lifting of the fist) indicating the imminence of
an attack. In the case of physical attack unlike animals which use primarily
teeth, man mostly uses hands. If the opponent is too dreaded to be attacked
directly, aggression can be redirected to an object. Morris (2015) for example
says that “when the wife throws a vase against the floor, at the symbolic
level her husband’s head is the one that is broken into pieces”.
The ways of unloading aggressiveness people’s case, according to Păunescu
(1994) are varied: writing, watching films with aggressive content, calling to
substitute objects, sports competitions, etc. Thus, if someone is insulted in
writing but has the opportunity to respond in the same way, his/her blood
pressure decreases. When viewing aggressive films, an identification with
film characters is made, which provides an indirect way to unleash
aggressiveness. This might be the main reason why these movies are so
sought-after. Discharging aggressiveness can also be accomplished by
substitute objects such as slamming doors or even destroying objects. A
peaceful way to unleash aggressive impulses is provided by sporting
competitions.
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Experience shows that aggressiveness develops under very different
educational circumstances and although it is possible to reduce it, its complete
elimination is impossible. Freud, on the other hand, believed that “it is an
educational sin not to prepare a person for the aggressiveness he/she will
face later” (cited in Eibl-Eibesfeldt, 1998).
One aspect that has raised a great deal of concern is what we might call the
“neurochemistry of aggression”. Recent neuroscience research has
demonstrated the important role that some neurotransmitters have in the
emergence and manifestation of aggressiveness. Thus, dopamine and
norepinephrine have the role of potentiating aggressive responses both in
defensive anger and predatory attack, while serotonin appears to inhibit
aggressive impulses.
However, testosterone seems to have the most important role in triggering
and manifesting aggressive behaviour in both animals and humans. Violence
and increased aggressiveness were also associated with low levels of serotonin.
In contrast, hormones such as oxytocin and vasopressin tend to decrease
aggression.

1.3.

Explanatory factors and ways of communicating aggressiveness

Păunescu (1994) highlights three categories of explanatory factors of
aggressiveness: biological, psychological and social. He considers that if in
early aggressive manifestations neurobiological factors are largely involved,
in the case of late manifestations psychosocial factors have a more important
role. Among the biological factors of aggression can be mentioned: pre- and
perinatal risks and gender differences.
Pre- and perinatal risks refer to certain functional disorders of the child’s
central nervous system due to pre- or postnatal complications that can alter
the child’s learning capacity and social behaviour. Studies have shown that
there are gender differences in the manifestation of aggressiveness.
These differences in aggressiveness begin to configure at about the age of
2. There are also small differences between men and women regarding the
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threshold for anger. The difference is made by the response: men tend to
aggress and women to repress. The peak moment of aggression in boys
occurs in adolescence, a universal fact found in all cultures.
Girls in turn, seem to be capable of a better emotional regulation, so they
tend to be less aggressive during the school period. They begin to develop
highly aggressive behaviours only at the beginning of puberty, these being
mostly expressed in different ways than boys. Thus, if aggression in boys is
expressed directly and openly through physical confrontations, girls’
aggression is more relational. This kind of aggressiveness is hidden, hard to
prove, manifested mainly by whispering, gossip, ostracism, malice, lies and
harassment messages, making up what has been called the bad girl
syndrome. Relational aggressiveness does not produce broken bones, injuries
or even bruises, yet can be at least as harmful and dangerous as physical
aggressiveness. Eliot (2010) also pointed out that both girls and boys subjected
to relational aggressiveness suffer higher rates of emotional disturbances
such as depression and anxiety and, it may seem ironic, but the same thing
happens to aggressors, too.
The psychological factors mentioned by Păunescu (1994) take into
consideration aspects such as: (1) the presence of difficult temperament
that influences the ability of self-regulation, emotional reactivity, attention
stability and motor activity of the child; (2) insufficient impulse control and
poor emotional regulation, making it difficult to find effective conflict resolution
strategies; (3) poor processing of social-cognitive information which inhibits
the ability to predict the possible consequences of one’s own actions; poor
empathy which prevents the aggressive child from understanding the emotions
and the victim’s perspective.
Social factors refer to: (1) poor control of parents showing a low interest for
the child, and in the rare moments when the interest is manifested, it takes
especially the form of criticism and punishment that act as negative
reinforcements, actually contributing to the aggressive behaviour; (2) poor
educational skills of parents, their inability to provide positive behavioural
patterns; (3) low emotional support and child non-acceptance; (4) negative
educational practices; (5) family stress; (6) physical abuse, which affects
not only the ability of affective regulation but also the formation of the ability
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to relate to other people; (7) social rejection on the part of the other children
which causes the aggressive child to establish social contacts with children
who have similar problems; (8) tolerance or ignorance of aggressive
behaviours by adults, attitudes that lead to their strengthening.
The ways to communicate aggression are mainly carried out in three forms:
 communication through bodily attitudes: physiognomy, mimics and
pantomime;
 communication by word: calumny, denigration, self-denigration, irony,
sarcasm;
 communication through images: it is achieved mainly through television
and digital media; the image has a strong psychological impact especially
on young people, triggering latent aggressiveness which then can be
translated into reality.

1.4.

Family and aggressiveness

“Considered the space of the deepest affective relations, a refuge from
adversities, family is also the most active centre of aggressiveness maybe
because in each family everyone can reveal the true face of his/her
personality” (Păunescu, 1994). Aggressiveness is a universal behaviour and
at the same time a natural response to certain situations, especially frustration.
The first aggressive responses to frustrating situations occur in childhood.
Family has an essential structural influence on the child. In general, if there
are harmonious relationships between parents, the child’s development will
be normal. But if the family climate is marked by strong conflicts, the
emotional balance of the child will be disturbed. Moreover, sometimes parents
themselves provide aggressive behavioural patterns for their children. This
is why, Păunescu (1994) considers, these children become “supersaturated
batteries of neuro-psycho-emotional traumas that will put into circulation
both in adolescence and especially in adulthood a large quantity of aggressive
elements”.
Child maltreatment is influenced by factors such as socio-economic status
and cultural level, yet the determining factor is the personality of the aggressor
parent, combined or not with alcohol consumption. Păunescu (1994) also
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says that most of the aggressions, especially of the mother are in fact masked
ways of unloading their own aggressiveness. Thus, the conflicting burden of
parents accumulates in the depths of the child’s ego, which in turn reacts by
destroying objects or ill-treating people who cannot defend themselves such
as younger children.
Thus, a chain reaction of aggressive behaviours arises and the family
becomes a true “focal point of social production and dissemination of
aggression” (Păunescu, 1994). Aggressiveness seems to be a relatively stable
feature especially for boys; research has shown that 5-6 year-old boys who
are more aggressive than those of the same age, are more likely to show
aggressiveness in the years of maturity.
Studies conducted by Gerald Patterson, cited in Mussen, Conger, Kagan
(1979), of the Oregon Research Institute have shown that the type of
interaction within the family has a very strong influence on the child, initiating
and perpetuating the aggressive behaviour of the child. Patterson worked
with many families who had aggressive children and found that these children
were fighting very much both at home and at school. Also, they were
disobedient, defiant and recalcitrant in the relationship with their parents.
Patterson made detailed observations on family interactions in the child’s
natural environment at home and at school for extended periods of time. He
discovered that a family environment impregnated with aggressiveness,
stimulated and perpetuated the aggressive behaviour of the child. Thus, in
many cases, the aggressive behaviour of the child occurred in response to
so-called aversive stimuli such as hitting, bothering, ignoring, disapproving,
etc. (frustrating behaviours). An example of family dynamics noticed by
Patterson is the one in which the sister bothers her big brother. If he yells at
her she will stop. His scream is strengthened with every similar situation. If
none of them stops, the interaction continues until it escalates; the sister will
bother him every time more, the brother will scream every time more until
he hits her. Thus, families of aggressive children create a real “network of
stimuli”, meaning that when a hostile response occurs, the family reacts in a
manner that increases the likelihood of a new aggressive response to occur
(Mussen, Conger, & Kagan, 1979).
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Aggressiveness in the school environment

Aggressiveness in the school environment is a phenomenon that has grown
in the recent years, generating concern in the society as a whole and the
need to come up with concrete and effective solutions leading to at least
diminishing if not its complete eradication. Aggressiveness occurs in many
forms and manifests itself with different intensities.
The most common aggressions in the school environment occur between
students, but can also occur between students and teachers. The most
common form of aggressiveness between students is verbal aggression, which
may be or may not be accompanied by physical and emotional aggression.
Among the aggressive manifestations used by teachers and mentioned by
students are: the high tone of voice, nervousness, threats, injuries, intimidation,
lack of objectivity, exclusion from classes, etc.
Aggressive students on the other hand have a series of features that
differentiate them from others: they tend to argue more often, get very nasty,
have low self-control, threaten and hit more often, try to intimidate, accept
with difficulty the criticisms that are being brought to them and defy adult
authority.
The evolution of new digital technologies has led to the emergence of new
forms of aggression known under the generic title of Internet harassment or
cyber-bullying. Internet harassment has already reached alarming levels,
many adolescents claiming they have been harassed and even threatened
on social networks.
The reasons why young people are harassed on the Internet can relate to
their physical appearance, material situation, concerns and hobbies, school
results and can take the form of negative comments, threats, denigration
and sometimes identity theft.
The effects of these aggressions are more than obvious. Thus, many
adolescents admit that they have been directly marked by online harassment
in the sense that self-esteem has suffered, some have experienced depressive
episodes, have isolated themselves or compensated for the lack of friends in
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the online environment by consuming alcohol and drugs. In rare cases, there
have been suicide attempts, some of which have been successful. These
findings show that online harassment is a phenomenon that cannot and should
not be neglected. From this perspective, family and school need to have a
close collaboration in order to successfully combat this phenomenon that
tends to become a social one already.

2. Emotional intelligence
2.1. The role of emotions in people’s life
Emotions have long been thought of as disorganizing mental events interfering
with the effective cognitive processes; they have been seen as a kind of
“noise in our system” (Schaffer, 2007). The interest in emotions grew
gradually, their role in adaptation being well-known and acknowledged. The
term emotion comes from the Latin emotionis which means the impulse
that brings reactions. Most psychologists agree that emotion is not totally
opposed to reason. Emotion involves first of all living it, but also assessing
the significance of the situation or the event. In assessing the emotional
experience an important role is played by cultural factors, personality and
values.
We make emotional judgments all the time. The headquarters of our emotional
life lie in the limbic system also called the emotional brain. The importance
of the limbic structures and especially the amigdala nucleus for emotional
life is more than obvious, when these areas are damaged. Thus, the removal
of the amygdala nucleus also called the “emotional memory store” makes
the affected individual become completely disinterested in people unable to
recognize/read his/her own emotional experiences. Therefore, the amygdala
nucleus “is like a psychic sentinel that reacts in times of crisis of the organism,
triggering an alarm in the brain so that it responds correctly adapted to that
moment” (Roco, 2004).
Another important brain structure is the hippocampus involved in the affective
memory, helping the individuals to recognize their own emotional states.
Recent neuroscience research has highlighted the role of the prefrontal cortex
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in the genesis of emotions, acting as a sort of “manager of emotions”, thus
linking emotions and thinking, with positive effects on the individual’s psychic
life (Roco, 2004). Emotions have important functions in adaptation, decision
making and survival.
Most researchers have agreed that there are 8 main emotions, each with its
own family of related emotions. These main emotions are: anger, sadness,
fear, joy, love, surprise, disgust and shame (Goleman, 2001). Paul Ekman’s
research (2011) on subjects from 21 different cultures to whom he presented
a set of cards with human faces expressing four different emotions (fear,
anger, joy and sadness) showed that despite the cultural differences, in each
culture each face was attributed the same emotion.
Ekman’s conclusion was clear: some emotional expressions are universal.
Moreover, the changes produced in the body by those emotions seem to be
universal also. For example, in the case of fear and anger, there is an
acceleration of the heart rhythm and perspiration, the difference being that
hands are hot in anger and cold in fear.
Ekman also demonstrated that human face is not only a means of expressing
emotions, but also a means of activating them. For example, if you impose
your face to show a smile, an activation specific for happiness is triggered in
the brain, as well as a grimace triggers an activation of sadness.
Another finding made by Ekman is that emotions happen very quickly, even
in a fraction of a second and are accompanied by a process of automatic
estimation. This process generally occurs so quickly, that we often do not
even acknowledge it. We usually become aware that we are sad, frightened
or angry not before, but 1/4 -1/2 seconds after the emotion has begun.
Sometimes people actually feel that emotions “come” over them. Emotions,
believes Ekman (2011) are public, not private. Emotional expressions signal
to others what emotion we live, but do not signal the thoughts associated
with them. So, we can identify the emotion associated with a thought, but
not the thought itself.
Another remarkable contribution to the study of emotions also comes from
neurosciences through Antonio Damasio (cited in Davidson and Begley 2013)
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who talks about the so-called emotional memory, which stores information
about past events that generated ample emotional responses so that when
similar events happen, the person can recognize the experience and repeat
it or, on the contrary avoid it. Damasio discovered the existence of some
somatic markers in the prefrontal cortex which based on past experiences,
remove us from the course of action that was disastrous and reduce our
decision-making choices.
Another interesting contribution to the study of emotions is brought by Averill
(1997), Larsen and Diener (1992), Loehr and Schwarz (2003) who support
the existence of four emotional zones as shown in the chart below (cited in
Morris, 2009).

Figure no. 1. The four emotional zones
Source: Morris, 2009
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Normally each of us spends time in each zone. Morris says that it is very
important to be able to recognize the zone we in are and to act so that we
can stay or get out of it. From the point of view of adaptation, it is not
advisable to set ourselves exclusively in one of the areas, the ideal would be
to move between them with ease. For example, it’s all right to spend time in
the area of exhaustion or survival if you have just lost a close being. It is
desirable however, to try to limit the time we spend in these areas of negative
energy and to move towards the positive energy areas as much as possible.
In order to achieve this, emotional management skills are required.
Morris (2009) states that we see too often people who abandon themselves
to emotions without control while others exercise so a strict control over
them, that they seem to have none at all. The tendency to abandon to negative
emotions is noticeable especially in children in the school environment. This
phenomenon creates certain barriers in learning, resulting in feelings of
frustration and outbursts of anger and aggression.

2.2.

Emotional styles

Research by R. Davidson and S. Begley has shown that each person is
characterized by a certain emotional style. In order to explain this notion
Davidson and Begley resort to some key terms such as emotional states,
emotional traits, personality, and temperament. The emotional state is
considered the smallest unit of emotion as it takes a few seconds. Because
it has a very short duration the emotional state tends to dissipate quickly,
being replaced by another emotional state. An emotion persisting for minutes,
hours or days becomes an emotional mood. A feeling that characterizes a
person for years forms an emotional trait (for example, morose, irritated,
angry, etc.). Because of their stability, emotional traits increase the likelihood
for a person to experience certain emotional states (anger, sadness) acting
by lowering the threshold necessary to activate them.
Davidson and Begley (2013) define the emotional style as “a consistent way
to respond to the experiences of our lives”. They also believe that “emotional
styles can be considered the atoms of our emotional life or the basic bricks
from which it is built”.
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Personality from this perspective is seen as a set of specific emotional traits
and emotional styles. Davidson and Begley (2013) state that the emotional
style comprises 6 important dimensions, namely:
 Resilience refers to how fast or slowly you recover from adversity.
Davidson and Begley talk about Rapid recovery type and Slowdown
recovery type;
 Outlook or how much you are capable of sustaining positive emotions.
From this point of view, there is the Positive type capable of maintaining
its energy at a high level even in frustrating situations and the Negative
type;
 Social intuition or how well you manage to pick up social signals from
others. We can talk about the Intuitive type and the Confused/Puzzled
type.
 Self-awareness or how well we perceive body sensations that reflect
emotions. Within this dimension, we distinguish the Self-conscious type
in opposition to the Opaque type of self;
 Sensitivity to the context or how good you are in adjusting your emotional
responses to a context. At one extreme we meet the Tuned-in type
characterized by sensitivity to the norms of social interaction and the
Tuned-out type who lacks this attribute;
 Attention refers to how sharp and clear the person’s focus is. At one of
the poles there is the Focused type able to ignore emotional distractions
and the Unfocused type at the opposite pole.
The emotional styles reflect specific brain patterns and the six dimensions
describe a continuum which makes individual differences sometimes very large.
Moreover, Davidson and Begley (2013) say that “each person has a unique
emotional profile, which is so much part of who we are that people around
who know us well, can often predict how we will respond to a certain
emotional challenge”.
For example, a person can easily recover from a traumatic experience like
divorce, while another is affected in the long run, these different reactions
being due to the very different emotional styles of those people. Davidson
and Begley believe that although the emotional style is the result of brain
networks established in the early years of life, heredity and life experiences,
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being quite stable over time, can still be altered by certain situations, but
especially by conscious and deliberate effort. In other words, we can change
our emotional style, as Davidson and Begley (2013) clearly state in the
following paragraph: “In short, through mental training you can change your
patterns of activity and even the very structure of your brain in a way that
will change your emotional style and improve your life. I believe this is the
ultimate step in the mind-body interaction”. The educational implications are
also important, as students can be assisted and supported in shaping and
stabilizing an emotional style that will allow them to be optimally adapted.

2.3.

From emotion to emotional intelligence

Both intelligence and emotions have been subject of research. For decades
the role of cognitive skills in achieving academic and professional performance
and success in general has been emphasized. By the 1990s a new approach
emerged, that introduces emotions into the equation of personal success, to
which a much higher credit is given than it had previously. Thus, it has been
found that good intellectual endowment does not necessarily ensure success
in life if it is not accompanied by certain emotional abilities. Throughout the
1980s, Howard Gardner developed the theory of multiple intelligences.
Starting from the idea that there is not one type of intelligence, but many
more, Gardner talks about 8 different types of intelligence: verbal/linguistic,
math/logic, visual/space, body/kinaesthetic, rhythmic/musical, interpersonal,
intrapersonal and naturalistic, each of which has its own characteristics. Two of
the eight types of intelligence discovered by Gardner, namely intra and
interpersonal intelligence generated the concept of emotional intelligence, which
was almost immediately imposed in the specialized vocabulary. Other authors
prefer the concept of emotional competence (Schaffer, 2007). Since the 1990s
three main research directions of emotional intelligence have been developed:
1. Mayer and Salovey (cited in Roco, 2004) define emotional intelligence
as “a form of intelligence that implies the ability to monitor feelings and
emotions of self and others, facilitate the discrimination between these
and use information to control some situations or actions”. It is the ability
of individuals to effectively identify and manage their own emotions in
relation to their personal goals (family, education, career, interpersonal
relations).
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2. Reuven Bar-On (cited in Roco, 2004) proposes another model of emotional
intelligence, based on the following components:
a. Intra-personal aspect: awareness of your own emotions, optimism,
respect, self-achievement, independence;
b. Interpersonal aspect: empathy, interpersonal relationships, social
responsibility;
c. Adaptability: problem solving, reality testing, flexibility;
d. Stress control: stress tolerance, impulse control;
e. General mood: happiness and optimism;
3. Goleman (2001) proposes an emotional intelligence model based on the
following components:
a. Awareness of one’s own emotions: to properly understand and
interpret the emotions of oneself and others; be able to understand
what causes them;
b. Emotion control: be able to manage your frustrations and express
your anger without being aggressive with others; manage your stress
properly;
c. Empathy: the ability to recognize/read the emotions of others; being
able to look at things from other’s perspective. It’s not about living
other’s emotion, it’s about understanding it;
d. Self-motivation capacity: the ability to use emotions in a pragmatic
and effective way in order to achieve a goal;
e. Ability to build positive interpersonal relationships and effectively solve
intra and interpersonal conflicts by using skills such as interpersonal
relationships analysis and understanding, conflict negotiation, assertive
communication, openness in relationships with others, group integration
and co-operation.
Research conducted by Petrides, Frederikson and Furnham (2004) showed
a positive correlation between emotional intelligence and school performance
and a low frequency of deviant behaviours. The emotional abilities can be
learned and developed very early, in the family and later at school. People
with well-developed emotional abilities are more likely to be successful and
content in their professional and personal life, communicate more effectively
with others, establish and maintain harmonious and appropriate relationships
with those around them. Instead, people who often live in frustration, anger,
hostility, dissatisfaction, sadness, people who cannot manage their emotions,
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sabotage themselves, ultimately influencing their own adaptation in a negative
way. And last but not least, as Mackin states (2006), “being emotionally
intelligent is not being emotional but being smart with your emotions”.

2.4.

Aggressiveness versus emotional abilities

It is increasingly stated that aggressive manifestations are linked to a low
level of development of emotional abilities. Thus, empirical studies have
highlighted that emotional intelligence correlates positively with social
functioning and negatively with conflict and aggressiveness. Garcia-Sancho,
Salguero and Fernandez (2014), made an analysis of the studies conducted
by various researchers on the relationship between emotional abilities and
aggressive behaviours. Starting from the findings on the influence that
aggressiveness exerts on psycho-social adaptation and mental health, GarciaSancho, Salguero and Fernandez find it very important to identify the variables
that can increase aggressive behaviours or on the contrary inhibit them, the
knowledge of these variables thus becoming essential not only for a deeper
understanding of the mechanisms and intimate motives that underlie their
triggering, but also for the development of effective educational programmes
to prevent them or to allow their proper management.
The 446 research studies investigated by Garcia, Salguero and Fernandez
were taken from 3 different databases: 191 from SCOPUS, 93 from
MEDLINE and 162 from PSYC INFO. These studies analysed by the
authors concerned three age categories (childhood, adolescence, and
maturity). Among the studies on children which investigated the relationship
between emotional intelligence and aggressiveness, Garcia, Salguero and
Fernandez mention a few:
 the study by Esturgo-Deu and Sala-Roca (2010), which examined the
possible relationship between emotional intelligence and disruptive
behaviours in pupils in the primary cycle; thus, teachers were asked to
identify the types of aggressive behaviours manifested by each student
in the classroom. At the same time, students were given the Reuven
Bar-On questionnaire for children’s emotional intelligence. The results
showed that students with disruptive behaviours, including verbal or
physical attacks on classmates, obtained lower scores of the emotional
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intelligence quotient, while those with high scores were engaged in fewer
such behaviours;
 the study by Petrides, Sangareau, Fumham and Frederickson (2006), in
which not only teachers but also students were asked to identify the
presence of aggressive behaviours in their classmates. Again, the results
clearly showed that those students who achieved high scores on the
emotional intelligence scale were evaluated by both teachers and
classmates as having less aggressive behaviours;
 The study by Santesso, Peker, Schmidt and Segalowitz (2006) examined
the relationship between emotional intelligence and externalization
behaviours. The emotional intelligence of each student was evaluated by
parents using the Reuven Bar-On questionnaire. Parents then received
a list of behaviours (including the aggressive ones) and were asked to
tick those manifested by their children. The obtained results come as a
further confirmation that high emotional intelligence correlates with a
reduced frequency of aggressive behaviours.
Studies conducted on teenagers and adults have led to similar results in very
varied cultural contexts (China, Spain, Australia, USA, UK, Malaysia,
Canada), respectively the existence of a positive correlation between high
emotional abilities and the low rate of aggressive behaviours. The results
obtained seem to be independent of the type of aggression. The conclusion
of Garcia, Salguero and Fernandez (2014) is clear and has major implications,
namely, a good emotional management reduces the frequency of aggressive
behaviours. However, the authors also mention the study conducted by Cote
et al. in 2001, which emphasized that the way these high emotional abilities
will be used, depends on the personality traits. Thus, Machiavellian people
equipped with such abilities can initiate hostile, aggressive or even deviant
behaviours only in order to achieve their proposed goals.

2.5.
Educational programmes for the development of emotional
abilities in students: practical suggestions for parents and teachers
Research studies conducted in different countries and cultures have
highlighted a worrying situation, namely the trend of growing emotional
problems among current child generations compared to the past. Children
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tend to feel more lonely, depressed, angry, impulsive and aggressive, a
situation that affects their social adaptation and academic performance. One
such study - The Princeton Longitudinal Study - was initiated by Penn State
University in 1985, under the supervision of Professor Martin Seligman.
The study was conducted over a 5-year period on 400 children, resulting in
the worrying rise in child depression and the decrease in the age at which
depression symptoms were present. These results highlighted the need for
interventions in order to prevent or successfully combat this situation.
Experiences from different countries, has shown the positive impact that
SEL programmes can have on students’ emotional abilities. An effective
programme is PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies), elaborated
by Mark Greenberg in 1994. The basic idea of this programme is that it is
much easier to help children acquire emotional skills at the age at which
important brain circuits and connections develop for the first time, than to
change the way these connections work when these children become adults.
Therefore, Greenberg’s programme aims to help students learn to calm down
and become more aware of the emotional states of others, encourages them
to talk openly and freely about the emotions and feelings they are experiencing
as an important step in solving conflicts, helps them develop strategies to
avoid difficult situations and stimulates the development of empathy and
honest interest for others people’s well-being. Developing empathy is such
an important emotional ability that the Dalai Lama considers it a true
“vaccination against human cruelty”.
Another interesting educational programme for developing socio-emotional
abilities and promoting happiness and wellbeing is the one proposed by Ian
Morris at Wellington College, England. The programme is called “Teaching
Happiness and Well-being in Schools”. The activities proposed by Morris
followed a three-stage cyclical process: awareness or observation (students
are asked to carefully observe things about themselves and the world around
them), intervention or action (the practical things students need to teach and
implement in order to achieve well-being and happiness) and evaluation or
reflection (evaluating how the implementation has worked). Reaching the
proposed goals was achieved by applying a variety of interactive learning
methods that actively involved students and made the whole programme
(which had initially been reluctantly received) a great success. The
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programme was later included in the national curriculum in England and
Wales.
In fact, many specialists believe that the idea of nationally deploying SEL
programmes for developing emotional abilities, possibly from the earliest
ages, should be taken very seriously (Ulutaş & Omeroglu, 2007; Palmer,
2011).
An ambitious project aimed at developing and subsequently implementing a
curriculum on the development of resilience in preschool and primary school
children is RESCUR, under the coordination of Professor Cefai from the
University of Malta. This project involves several European countries including
Greece, Portugal, Sweden, Italy and Croatia. The curriculum is to be
developed by each participating country according to the specifics of their
social, technological and social needs, being oriented towards the development
of children’s skills that can facilitate their academic and social success as
well as their emotional well-being. (Cefai, Bartolo, Cavioni, & Downes, 2018).
The project also addresses disadvantaged categories such as Roma children,
disabled people, gifted children, refugee children, immigrants as well as ethnic
minorities. The programme is to be piloted in each of the partner countries,
with the final result coming in the form of educational resources for teachers
and parents.
In this context, it is worth mentioning the contribution of Professor Opre
from the Babes-Bolyai University, Romania, under whose coordination the
psychological and educational counselling programme known as Self Kit
was developed. This SEL programme is based on the principles of rationalemotional and behavioural therapy and aims primarily at developing socialemotional skills in pre-school and primary school children.

2.6.
Practical Suggestions for Developing Emotional Intelligence in
Students
Since we are young, we learn to cope with both our emotions and the emotions
of others. In one way or another all our actions bear the mark of emotions.
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We feel before we even think. The importance of developing these emotional
abilities is so great that Paul Ekman (cited in Goleman, 2011) talks about the
need to set up “training gyms for emotional abilities”. In order to live a
happy and fulfilled life and be successful, Goleman (2001) believes that we
need what he calls “emotional literacy”. In this process of emotional literacy
which should begin very early in life, parents and educators have an essential
role. Ideally, emotional intelligence should be developed above average. The
emotional skills developed early in the family and later in the school
environment set up the basis of the formation of a strong and adapted
personality, characterized by personal self-efficacy, a personality able to
assume its own destiny.

2.7.

What teachers can do

It is already accepted that good emotional skills will help students to better
cope with the difficulties and challenges of all kinds they will encounter in
life. Therefore, emotional education must be initiated in the family from the
early years and then continued throughout schooling.
Thus, in Romania, the national curriculum for Counselling and Personal
Development includes elements for the development of social-emotional
abilities in students. The main educational resources that class teachers can
use are school textbooks and two guides of the Institute of Educational
Sciences, namely the “Counselling and Personal Development for the 5th
Grade” Guide (2017) and the “Developing non-cognitive skills in adolescents
in Romania” Guide (2016).
Emotional development of children can be effectively accomplished by
parents and teachers who have high emotional abilities themselves. Emotional
intelligent teachers are able to achieve efficient classroom management
without high levels of stress and exhaustion. A class of students can be
regarded in general terms as a team. Emotional intelligence, as Mackin (2006)
states is important not only at the individual level but also in the context of
the class, being manifested in the form of 4 components: emotional awareness,
group management, internal relations management, and external relations
management within the group. The optimal functioning of these 4 components
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(e.g. assuming and discussing by the members of their own emotions, their
proper management, even the acceptance of advice from the other members
of the group) leads to a higher performance of that group. Considering all
these aspects teachers can act to facilitate and improve the emotional
expression of pupils in the school environment if they:
 value students’ emotions; there are no good or bad emotions and what a
student feels at one point is true;
 teach students to identify, describe and verbalize different types of
emotions;
 identify emerging emotional situations or events, become aware of their
effects and how they relate to and interpret these emotions;
 teach students to recognize the behavioural reactions triggered by some
emotions, differentiate between emotion and behaviour and become aware
of the relationship between emotion-thought-behaviour;
 help students develop an emotional vocabulary that allows them to express
their emotions adequately;
 teach students to take responsibility for their own emotions and feelings;
 are receptive to the classroom atmosphere, spend time discussing students’
emotions and feelings (e.g. 5 minutes / hour);
 show respect for students’ emotions and avoid labelling or critical
judgments;
 create an emotionally safe environment; studies have shown that, when
the teacher smiles during teaching students retain more information;
 stimulate students’ development of empathy, compassion, altruism, respect
and tolerance towards others.

3. Conclusions
The best strategy for controlling and reducing violence could be to create a
culture where aggression does not penetrate so deeply in social and personal
values systems, along with the development of emotional abilities in the
family and school environment. When children acquire these skills, they
increase academic success and empathy, social interactions are strengthened,
school discipline issues and aggressive manifestations are reduced, and the
premises for success in professional and personal life are created. Therefore,
nationwide implementation of SEL programmes from younger ages and the
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correct and rigorous implementation of School Counselling syllabi by teachers
who have completed an appropriate training, could be a truly effective solution,
and at the same time the right answer to the issue of aggression and violence
in the school environment and beyond.
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Abstract
“Miracle” (Niemi et al., 2012), “mystery”, “excellence”, “performance”, “worldleading”, etc. are some keywords used to describe the educational system in Finland.
The article analyses the main cornerstones of Finnish educational policy. Several
aspects are identified and decrypted, for instance: historical and cultural framework;
equality and equity for lifelong learning; culture of trust at all levels; educational
performance and research-based education and quality of teacher training. The
present study wants to help readers to better understand the Finnish education
system and to appreciate its good pedagogical practices which could be adapted to
improve the education policies.
Keywords: Culture of equity and trust, education policy, Finland.
Rezumat
„Miracol” (Niemi et al., 2012), „mister”, „excelenţă”, „performanţă”, „lider
mondial”, etc. sunt cuvinte cheie utilizate astăzi pentru a descrie sistemul de
educaţie din Finlanda. Articolul de faţă analizează principalele caracteristici
ale politicii educaţionale finlandeze. Câteva aspecte sunt identificate şi disecate
amănunţit, spre exemplu: 1) contextul istoric şi cultural; 2) egalitatea şi echitatea
pentru învăţarea de-a lungul intregii vieţi; 3) cultura încrederii la toate nivelurile;
4) performanţa educativă şi educaţia bazată pe cercetare; 5) calitatea pregătirii
profesorilor. Studiul are ca obiectiv să ajute cercetătorii şi cititorii, în general, în
înţelegerea sistemului de educaţie din Finlanda şi în aprecierea practicilor
*
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pedagogice relevante ce pot fi adaptate pentru ameliorarea politicilor educative.
Cuvinte-cheie: Cultura echităţii şi încrederii, Finlanda, politici educaţionale.

1. Introduction
More than 10 years after the first “consecration” as world’s leading
educational system by PISA tests developed by the Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD), Finland continues to
astonish parents, teachers, researchers, policy-makers, experts and
professionals in education. Having a particular story on the European
continent, this country had transformed historic opportunities into innovative
strategies. Most of the success on that path was made through education.
But, what exactly is the success receipt of this “Finnish miracle”? This
article analyses the most relevant aspects of educational policy in Finland,
namely the historical and cultural framework, the culture of equity and trust,
performance and research-based education and finally the quality of teacher
training. At the end, the article will present some good Finnish educational
practices worthy to be shared with other educators and researchers all around
the world.

2. Pillars of education policies in Finland
Thanks to the European programme Erasmus for young entrepreneurs, I
spent almost half a year in Helsinki being strongly involved in projects focused
on “exporting” educational performance abroad and recently I became
associate researcher at Helsinki University. In this context, I visited an
average of 30 kindergartens, primary, secondary and high schools in Helsinki,
Tampere and other places organised by two national start-up on education –
Koulu Group and Learning Scoop. This practical experience linked to reading
of specialised literature and especially to papers produced by the Finnish
Lifelong Learning Foundation, gave me the opportunity to better understanding
Finnish educational policies. I must confess that from my arrival in Finland,
I discovered plenty of pedagogical similarities between education in Finland
nowadays and education in Romania during the communism. At that time,
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Romania had a very good education system but unfortunately, after the fall
of communism, good things were given up. In this regard, I could identify
several cornerstones of the education policy in Finland. Without being
exhaustive, this personal taxonomy lists the main pillars as follows:
1) Historic and cultural framework;
2) Equality and equity for lifelong learning;
3) Culture of trust at all levels;
4) Performance and research-based education;
5) Quality of teachers training.
Thereafter, I will briefly decrypt all items listed above, in order to put in a
nutshell the main pillars of education policy in nowadays’ Finland.

3. Pillars of education policies in Finland
With two official languages – Finnish and Swedish – and two “state”
religions – Lutheran and Orthodox Christians –, Finland affirms its specificity
among the European countries. After almost 600 years of Swedish occupation
and 100 years of Russian occupation, the country celebrates in 2017 its 100
years of independence. Member of the European Union since 1995, Finland
has almost 5.5 million inhabitants and at the present hosts more and more
immigrants (2%). Available small natural resources – mainly limited to
forest – are matched by a spirit of innovation and creativity. First of all,
education has contributed to Finland’s success. Having a high level of
educational achievement and attainment, Finland is regarded as one of the
most literate societies in the world. As for the Finnish education system,
some characteristics may be stressed, for example, the fact that there is no
selection of pupils and students, but a national curriculum which may be
adapted to local needs by the educational authorities. In Finland, children
with special needs are provided with an appropriate support. Joyful learning
and learning by doing are the guidelines of all educational activities. Consistent
and long-term oriented educational initiatives aim at developing broad literacy
and willingness to continue learning at all age.
Early childhood (pre-school) education is not compulsory. The focus is made
on interaction, cooperation instead of competition, joy and happiness for
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learning or activities with small groups. This “success story” (Huiala et al.,
2016) inspires more and more teachers from abroad. Compulsory education
is fixed up for ages of 7 to 16 years and is completed by 99% of pupils. After
that, they have the choice to go on at school for a supplementary year if they
want to improve their skills and knowledge or to take directly with the next
step: high schools/grammar school (comparable to Gymnasium or lycée) or
vocational schools. Once this secondary stage has been completed, school
leaver may enter university or polytechnics schools. Transfer is possible
between these different paths at any time and at all level throughout life.
The figure below illustrates the structure of education system in Finland:

Figure no. 1. Structure of the education system in Finland
Source: Internet document (see link in the References list)
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After contributing to the transformation from an agrarian country into a
modern and innovation-based nation, education is today an integral part of
Finnish culture and society. Currently, Finland is a trust and equity-based
society where teachers are highly respected. According to international
rankings, such as PISA, the country has one of the most performing education
systems and the less corrupted policy-makers. Combining tradition and new
technology, Finnish people borrow more books from a library than people on
other countries and have the best mobile games in the world 1. Moreover,
Finland is the best country in the world to be a mother and the most stable
society with hard working people. Possessing the most saunas per inhabitant,
the country is showing off with its inhabitants who are the biggest drinkers
of milk and coffee.

4. Equality and equity for lifelong learning
In Finland, education is free of charge at all levels, including the university
studies: bachelor, master and doctorate. For compulsory education this
character free of charge for all includes: transport, books, meals provided at
school and health care. Each learner, regardless of age, social and professional
statute or any special needs, has an equal access to education everywhere
and at every time. In practice, there are not selection or national tests during
basic education, no streaming and no schools with special curricula in order
to avoid unjustified selection of pupils. National curriculum promotes
subjectivity, freedom, and flexibility (Saari, 2013). Schools are publicly founded
and use the national curriculum established for pre-primary education and
for basic education (Finnish National Board of Education, 2016a, 2016b).
There are few private schools, mainly based on religious beliefs, alternative
pedagogies or language approaches. Since these private schools follow the
same national curriculum, they get also public funding. Consequently, there
are no significant differences between public and private schools or between
rural or urban schools.
Instead of focussing on equality, that means providing all people with the
same type of knowledge and skills, Finnish educational policies are based on
equity, guarantying to each learner the most appropriate thing in life situation.
Education is also based on inclusion. For that reason, education for learners
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with needs for special support is most of the time conceived, organised and
provided according to this education cornerstone, namely inclusion. Thus,
Finland could be proud with is very well-organised special education. This
particular attention paid to all person could have, in my opinion, two
roots: 1) historical – because of the wars and foreign occupations, nation
developed a very strongly feeling of solidarity and mutual aid – and
demographical – considering the small population, confronted with a high
rate of aging, the society has the moral duty to take care about all citizens.
In order to face the changing society linked to the globalisation, efforts are
made to integrate migrants and refugees. Language minorities are also
promoted. Moreover, holistic approach of education is strongly encouraged.
Finnish pupils learn how to coach, knit, work the wood, clean the house,
manage money, etc. Religious, moral, sportive, musical and artistic education
(Laes, 2015) is present not only for children, but also for adults.

5. Culture of trust
Indubitably, Finnish society is strongly rooted and based on trust at all
decisional levels. We can describe this phenomenon as “cascade devolution”:
government trusts local authorities who trust teachers; parents trust teachers
and teachers trust pupils. There is a good connection between parents and
teachers who are invested with a lot of pedagogical autonomy. Trusted by
the national authorities, local authorities in consultation with the teachers
design the local curricula and coordinate the general assessments.
In Finland, there is no inspection or national exams in comprehensive schools.
The common evaluation takes the form of sample-based monitoring and
consequently, quality assurance in education mainly reposes on steering
instead of regular evaluations and controlling. Teachers are rarely evaluated
because both parents and decisional authorities trust them. A Finnish
headmaster is, first of all, a pedagogical director and must have a teaching
experience. As I mentioned, national curriculum is established at the national
level by the National Board of Education who delegates administration and
educational institutions to act. According to this curricular framework,
teachers have autonomy to decide the:
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Way to emphasise their teaching;
Appropriate time for teaching some contents;
Pedagogical methods used to teach a content;
Subjects and topics integrated;
Evaluation and assessment of lessons;
Interdisciplinary cooperation with other teachers;
Where and how they teach the content.

Moreover, pupils’ capacities of self-assessment are actively encouraged and
supported whilst cooperation activities between them as well as the learning
by teaching are strongly supported. Based on trust, teachers decide the
ways of evaluation as learning and assessment.

6. Performance and research-based education
Finnish education is firmly impregnated by a lifelong learning approach. In
this direction, the Finnish Lifelong Learning Foundation –
Kansanvalistusseura –, founded in 1874, testifies about this socio-educational
preoccupation. Good education and training must be provided for learners
of all age and in all social contexts. In the Finnish nation, education played a
determinant role towards a modern society. Gifted with limited natural
resources, education was and is still nowadays the most relevant “capital”
for the whole society. If in the 1980’s, Finnish education was scored as
average among the European Union’s members, but the great surprise
appears at the beginning of the 2000’s. Finland was placed in the first position
in the world with the following scores: 1st place in Natural Sciences and
Reading and 2nd position in Mathematics and Problem-solving. Performance
and excellence become the keywords of Finnish education even if the
proclaimed goal for education is not a good score on PISA tests but the
training of good citizens. In this way, more than 98% of pupils attend preschool classes and 99% complete compulsory basic education. Nowadays,
according to the latest PISA tests, Finland is situated on 5 th position after
Singapore, Japan, Estonia, and Taiwan. In spite of that situation, the country
continues to be the most efficient education systems in OECD (PISA, 2015).
Concretely, that means that compared to the financial investments on
education, Finland has the best results on PISA tests.
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On the other hand, education is research-based. Plenty of pedagogical
experimentations are conceived by researchers and teachers who have to
improve teaching methods, for example. At all level, teaching is rooted on
research. Teachers have to obtain at least a master degree and their teaching
activities are based on their own or their pairs’ researches. Linked to that,
pupils have the opportunity to experience solving problem and decision making
strategies or to practice justification and argumentation. Research-based
approach on education defines the Finnish principle “less is more” which
notifies that education excellence is accomplished even if there are long
vacations (almost 13 weeks early), there is not much homework and
schooldays are relatively short.

7. Quality of teachers’ training
For Finnish people, teaching is an attractive career choice. For men, being
teacher is the best choice while for women this option arrives in third position
after being doctor and veterinary surgeon. Social prestige and not good
salaries – which are at the national average – motivate young people to
become teachers. Teaching personnel is highly educated and respected in
the society like professionals – doctors, lawyers. A master degree is required
for teachers and the qualification includes preparation in special subjects as
well as pedagogical studies. Thus, teachers are trained in the Department of
Behaviour Sciences – psychology, educational and speech sciences, in the
Department of Teacher Education – home economics, craft and educational
sciences, kindergarten, special education – or in different Teachers Training
Schools. Competition is tight and entrance exam comports a written exam
and an interview. For teachers in primary education, there are more than 10
applicants for a place. For the secondary level, there are less candidates
and the entrance exam consists only of an interview.
In primary school, teachers are generalists and teach all 13 subjects. In
secondary school, they are subject specialists and teach principally a major
subject and a minor one. School principals need - apart from academic degree
and teacher qualification – a certificate in educational administration and
work experience. Teaching training aims to empower teachers with thinking
skills necessary to organise pedagogical experimentations in accordance
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with changing society and learning practices. Moreover, each year teachers
participate in in-service trainings as part of lifelong learning according to
personal needs and willingness.

8. Conclusions
To sum up, education policies in Finland are based on several cornerstones
such as, trust at all level, highly educated teachers, equality and equity,
cooperation and no national test, lifelong learning and holistic approach of
education, student-centred pedagogy and “less is more” principle. These
good practices could be spread again and again in order to help other education
systems to find the better way. But, which is the specificity of Finnish
educational policies? In a nutshell: “as a countervailing force against the
Global Education Reform Movement that is driving schools systems around
the world, the Finnish Way reveals that creative curricula, autonomous
teachers, courageous leadership, and high performance go together. The
Finish Way makes plain that collaboration with teachers, not confrontation,
is the path to better results. The evidence is clear - and the road ahead
should be, too” (Sahlberg, 2015, p. 204).

Note
1. Given that in 2017, I was granted by the European Union to train as an expert in
Finland for 6 months and in the spring of 2018, I became associate research at
Helsinki University, some statistics and information provided come from
conferences I attended or from electronic supports offered by trainers working
in different educational startups from Finland. For that reason, “traditional
references” are sometimes missing, but shortly all these information will be
“officially” published by myself in a forthcoming book entitled Finnish excellence
in education as I discovered it: between tradition and technologies, theory
and practices; the Finnish “miracle” and pedagogical astonishment.
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Rezumat
Acest studiu explorează tipologia măsurilor destinate învăţământului rural, propuse
în Strategiile Educaţionale, elaborate între anii 2002 – 2017.
Am analizat tematic douăsprezece strategii educaţionale, conform unei grile de analiză
ce include obiectivele şi instrumentele propuse spre utilizare în învăţământul din
mediul rural. Pe de-o parte, obiectivele identificate au fost organizate tematic, astfel
încât să obţinem o hartă a ariilor de intervenţie în zona rurală. Pe de altă parte,
instrumentele identificate au fost clasificate utilizând tipologia lui Vedung (1998) ca
instrumente de reglementare, instrumente economice şi de tip informare.
Ariile de intervenţie identificate pe baza obiectivelor au fost: responsabilitatea şcolilor
şi parteneriat/ învăţarea pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea infrastructurii şcolare,
calitatea ofertei educaţionale şi şanse egale de acces şi participare. Instrumentele
utilizate variază atât în funcţie de aria de intervenţie, cât şi în funcţie de perioada în
care sunt propuse spre implementare.
Tendinţele de utilizare identificate în propunerile de instrumente de politici, precum şi
evidenţierea ariilor de intervenţie privind ruralul, în strategiile de educaţie analizate,
reprezintă o modalitate nouă de a conceptualiza evoluţia politicilor publice educaţionale
destinate mediului rural. O înţelegere aprofundată asupra planificării strategice şi a
propunerilor de utilizare a anumitor instrumente de politici în mediul rural, ar putea
contribui la elaborarea şi livrarea unor politici educaţionale tot mai potrivite beneficiarilor.
Cuvinte-cheie: Instrumente de politici, învăţare socială, învăţământ rural, paradigma
politicilor, politici educaţionale.
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Abstract
This study explores the typology of rural education policy measures proposed in
the Education Strategies developed between 2002 and 2017.
We analyzed twelve strategies, according to an analysis framework that includes
the objectives and the instruments proposed for use in relation to problems
identified in rural areas. Subsequently, the identified objectives were organized
thematically so as to highlight a map of intervention areas in the rural area.
Instruments were classified using the Vedung (1998) typology: regulatory,
economic and information tools.
The intervention areas identified under the objectives were: school responsibility
and partnership/lifelong learning, improved school infrastructure, quality of
educational provision and equal opportunities for access and participation. Each
field corresponds to certain types of instruments, the use of which varies according
to the directions of action as well as the period. For example, in the area of school
responsibility and partnership or infrastructure, regulatory or economic
instruments are used in particular.
The patterns identified in the policy tool proposals as well as highlighting rural
intervention areas in the education strategies analyzed are a new way to
conceptualize the evolution of rural public education policies. An in-depth
understanding of strategic planning and proposals for the use of certain policy
instruments in rural areas could contribute to the development and delivery more
appropriate policies, for the targeted population.
Keywords: Educational policy, policy paradigm, policy instruments, rural
education, social learning.

1. Introducere
Monitorul Educaţiei şi Formării din 2017 pune în evidenţă faptul că, în România,
„accesul la educaţia de calitate este o provocare, în special pentru elevii din
mediul rural” (Comisia Europeană, 2017). Între mediul urban şi cel rural,
unde trăieşte aprox. 45% din populaţia României, există discrepanţe
semnificative în ceea ce priveşte cuprinderea copiilor în învăţământul preşcolar,
sau în ceea ce priveşte părăsirea timpurie a şcolii. În 2015, rata de părăsire
şcolară timpurie a fost de 27,8 % în mediul rural, faţă de 19,3% în oraşele şi
zonele sub-urbane şi 5,9 % în oraşe mari. În anul 2016, 37,5% din elevii de
clasa a 8-a din şcolile rurale au avut rezultate slabe (sub nota minimă 5) la
evaluarea naţională, comparativ cu 15 % în şcolile urbane. De-a lungul
timpului aceste problemele au fost abordate de diferite măsuri de politici,
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prin programe şi proiecte educaţionale. În plus, pachetul de strategii
educaţionale aflat în vigoare propune o serie de priorităţi şi zone de intervenţie
pentru mediul rural, pe care este necesar să le cartografiem şi să le punem
unele în relaţie cu altele, astfel încât să răspundem la întrebarea: în ce măsură
problemele învăţământului rural au fost abordate în documentele de politici
publice şi ce avem de făcut mai departe?
Analizăm deci măsurile de politici educaţionale, din perspectiva obiectivelor
şi instrumentelor propuse pentru învăţământul rural, în perioada 2002 – 2017.
Obiectivele şi instrumentele de politici au fost conceptualizate plecând de la
perspectiva teoretică a lui Peter Hall (1993). Aceasta are în centrul său
conceptul de învăţare socială în politicile publice, prin care este evidenţiat,
totodată, rolul ideilor în schimbarea şi înaintarea politicilor. Prin utilizarea
modelului propus de Hall putem discerne un nivel de variaţie mai mare în
privinţa schimbărilor care au apărut în domeniul învăţământului rural. Totodată,
modelul de analiză utilizat ne permite să descriem şi să interpretăm schimbările
ce au avut loc de-a lungul timpului în politica educaţională realizată în domeniul
învăţământului rural. Articolul este o contribuţie la realizarea unor politici
publice care să propună combinaţii coerente şi complementare de instrumente
într-un design strategic de politici (Cunnigham et al., 2013). Aşadar, scopul
analizei este descrierea obiectivelor şi instrumentelor de politici propuse pentru
învăţământul rural şi identificarea schimbărilor care au apărut în politica
educaţională adresată acestui sector din societatea românească. Am
evidenţiat şi clasificat: obiectivele în arii de intervenţie, instrumentele de politici
utilizate în acţiunile destinate învăţământului rural şi nivelul la care sunt
aplicate, aşa cum se regăsesc în strategiile de educaţie, ca documente de
politici publice. Întrebările analizei noastre sunt: Care sunt ariile de intervenţie
în politicile pentru învăţământul rural? Care sunt instrumentele utilizate
preponderent în politicile educaţionale destinate mediului rural, conform
documentelor analizate? Ce fel de schimbări au avut loc în politicile destinate
învăţământului rural?

2. Trecere în revistă a literaturii
O serie de studii româneşti fac referire la măsuri de politici educaţionale
destinate mediului rural. Printre acestea, studiul Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei (ISE) din 2000 coordonat de Mihaela Jigău, Învăţământul rural
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din România, ce îşi propunea să aprofundeze disfuncţiile şi problemele
învăţământului rural şi cauzele ce stau la baza dezavantajelor manifestate în
acest spaţiu. Într-o altă analiză, realizată de A. Nedelcu şi E. Palade, în
2006, Educaţia din mediul rural: şcoli inegale, şanse inegale autorii
prezintă un inventar al iniţiativelor care abordează educaţia în mediul rural şi
etapizează primii 15 ani ai tranziţiei în funcţie de gradul în care ruralul s-a
aflat pe agenda politicilor publice educaţionale. În plus, în 2015, Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)
a publicat un raport privind starea calităţii în unităţile de învăţământ
preuniversitar public din mediul rural, în care, printre altele, sunt trecute în
revistă principalele programe şi iniţiative de politici adresate ruralului.
Credem că literatura românească despre politicile educaţionale ar putea fi
îmbogăţită prin utilizarea unui cadru de analiză, care să permită clasificarea
instrumentelor utilizate şi înţelegerea evoluţiei politicilor educaţionale.
În acest sens, am studiat literatura internaţională care propune modalităţi de
analiză a politicilor pentru a identifica modele potrivite. Am descoperit astfel
conceptul de învăţare socială în procesul de politici publice. Conceptul are legătură
cu încercarea de a înţelege care sunt factorii care modelează schimbarea: ce
rol are statul în elaborarea politicilor, în comparaţie cu alţi factori societali?
Una dintre perspectivele care a oferit răspunsuri la întrebare este cea statalstructurală. Este o perspectivă care accentuează rolul aparatului statal, dar
acordă un rol şi grupurilor de interese, partidelor politice şi altor actori societali.
Unul dintre punctele principale ale teoriilor statal-structurale este acela că
„structura şi activităţile anterioare întreprinse de stat afectează natura sau
intensitatea cerinţelor pe care diverşi actori le articulează” (Hall, 1993,
p. 276), forma sub care apare, de fapt, învăţarea socială.
Unul dintre autorii care abordează conceptul de învăţare socială în politicile
publice este Peter A. Hall (1993). Acesta defineşte învăţarea socială în
domeniul politicilor ca fiind o încercare deliberată de a ajusta scopurile sau
tehnicile unei politici ca răspuns la experienţele din trecut şi la informaţiile
noi. Alţi autori (Moyson, Scholten, & Weible, 2017) afirmă că învăţarea în
politicile publice poate fi analizată la trei niveluri: nivelul micro (individual),
nivelul mezo (nivelul organizaţiilor) şi abordările macro (la nivel de sistem).
Aceasta din urmă este o analiză care se focalizează pe secvenţe ale politicilor
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în care deciziile au fost deja luate în instituţiile statului şi se regăsesc în
documente de politici. Hall (1993) gândeşte procesul politicilor publice, în
termeni de învăţare şi deci schimbare, referindu-se la trei elemente: scopurile
sau obiectivele care ghidează o politică într-un anumit domeniu, tehnicile sau
instrumentele utilizate de politică şi nivelul de aplicare al instrumentelor.
Din punctul nostru de vedere, cele trei elemente de analiză propuse de Hall
(1993) - obiectivele generale ale politicilor, instrumentele şi nivelul de aplicare
al instrumentelor, pot fi utilizate nu doar pentru a înţelege gradul de schimbare
şi învăţare în procesul de politici, ci şi pentru înţelegerea priorităţilor şi
descrierea ideilor care stau la baza procesului de politici publice. Realizăm
astfel primii paşi către creionarea unei paradigme a politicilor (Hall, 1993;
Daigneault 2014, 2013; Hogan & Howlett, 2015). Hogan şi Howlett (2015)
subliniază că studiul paradigmelor politicilor publice poate contribui la
înţelegerea procesului de schimbare a acestora. Daigneault (2015)
argumentează că studiul, dezvoltarea şi evoluţia paradigmelor politicilor ar
putea permite înţelegerea schimbării politice prin înţelegerea modului în care
factorii ideaţionali pot structura sau limita dezbaterea pe marginea politicilor,
dar şi acţiunea (Daigneault, 2015). Acelaşi autor (Daigneault 2014, 2013)
defineşte paradigma politicilor publice ca fiind un set de idei coerente şi
înrădăcinate în rândul celor care dezvoltă politicile, idei capabile de impact asupra
conţinutului politicilor. Carson (2004, p.28, apud Hogan & Howlett, 2015 p. 5)
consideră că „o paradigmă a politicilor este un model cognitiv împărtăşit de o
anumită comunitate de actori şi care facilitează rezolvarea problemelor”.
Putem spune că, definirea politicilor publice ca proces de învăţare socială
are la bază următoarele asumpţii: 1) procesul politicilor este unul incremental;
2) în procesul politicilor publice sunt implicaţi şi agenţi individuali ai schimbării,
purtătorii ai ideilor; 3) politicile pot fi analizate evolutiv, în timp, pentru că
există influenţe ale politicilor trecute, asupra celor din prezent (Heclo, 1974);
şi 4) influenţele se datorează şi existenţei unor sisteme de idei sub forma
paradigmelor de politici.
2.1. Cadrul conceptual - obiective şi instrumente de politici
Cadrul conceptual care ne structurează analiza este construit plecând de la
conceptul de politică publică ca un proces de învăţare socială (Hall, 1993).
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Acest concept ne-a permis caracterizarea măsurilor de politici în funcţie de
următoarele elemente: scopurile care ghidează o politică într-un domeniu,
instrumentele utilizate şi contextul sau nivelul aplicării acestor instrumente.
(Hall, 1993). În plus, am utilizat în scopul înţelegerii instrumentelor de politici
propuse, clasificarea lui Vedung (1998). Aşadar, analizăm obiectivele
existente, instrumentele propuse şi nivelul la care acestea sunt propuse spre
implementare. Studiul obiectivelor ne permite identificarea anumitor arii de
intervenţie în domeniul politicilor pentru învăţământul rural. Totodată, ne va
permite să identificăm dacă există schimbări în privinţa obiectivelor şi ariilor
spre care realizatorii politicilor îşi orientează atenţia.
În privinţa instrumentului de politică publică, acesta este înţeles ca un
ansamblu de idei despre mijloacele cele mai potrivite ale politicilor pentru
îndeplinirea obiectivelor. Acestea sunt „seturi de tehnici prin care autorităţile
guvernamentale îşi exercită puterea în încercarea de a asigura, influenţa sau
preveni schimbarea socială” (Vedung, 1998, p. 21). În privinţa varietăţii
instrumentelor, Kooiman consideră că acestea sunt aproape nelimitate şi
variază de la instrumente „soft”, precum informarea şi recomandarea, până
la cele „hard”, precum taxele sau reglementarea. (Kooiman, 2003). Putem
spune că în literatura internaţională nu există o clasificare uniformă, general
valabilă a instrumentelor de politici publice (Vedung, 1998).
Vom utiliza clasificarea lui Vedung (1998), care propune instrumente de tip
reglementator, economice şi de tip informaţie. Reglementările sunt măsurile
luate de guvern pentru a influenţa oamenii prin reguli şi directive (Vedung,
1998). Conform autorului, caracteristica definitorie este că implică o relaţie
de autoritate, ceea ce înseamnă că persoanele sau grupurile vizate de
reglementări sunt obligate să se conformeze regulilor respective. Normele,
regulamentele, metodologiile sau procedurile pot fi astfel de instrumente.
Instrumentele economice implică asigurarea cu resurse materiale, sub formă
de bunuri sau bani (Vedung, 1998). Instrumentele de tip economic nu obligă
pe cei vizaţi să beneficieze de stimulentele propuse. Instrumentele de tip
informare/informaţie se referă la încercări de influenţare a oamenilor prin
transferul de cunoaştere, prin comunicare şi persuasiune. Informaţiile oferite
ar putea viza natura problemei ce se doreşte a fi soluţionată, sau informaţii
despre cum oamenii gestionează problema etc. (Vedung, 1998). Ele pot fi
sub forma unor campanii de informare, realizarea unor materiale informative
care pot fi distribuite, programe de formare, programe de educaţie.
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Hall (1993) propune şi o analiză a nivelului aplicării instrumentelor. Acestea
pot fi aplicate la niveluri diferite şi în funcţie de anumite praguri sau categorii:
vârstă, educaţie, la nivel individual, la nivel organizaţional, sau la un anumit
nivel de învăţământ. Ceea ce ne interesează în studiul de faţă fiind să
evidenţiem către ce tipuri de beneficiari sunt orientate diversele acţiuni
propuse în strategiile educaţionale, în mediul rural.

3. Metoda utilizată
Metoda utilizată a fost ceea ce Chelcea (2007) numeşte studiul documentelor
sociale scrise oficiale, dar şi analiza tematică a conţinutului (Braun & Clarke,
2008), calitativă. Documentele studiate, douăsprezece strategii naţionale în
domeniul educaţiei au fost identificate pe paginile de internet ale Ministerului
Educaţiei Naţionale (www.edu.ro şi www.oldsite.edu.ro), pe site-ul
Guvernului României (www.gov.ro), dar şi pe pagina Camerei Deputaţilor
(www.cdep.ro). Căutarea în paginile respective s-a realizat după următoarele
cuvinte cheie: strategie educaţie, strategie învăţământ, strategie rural.
Documentele identificate sunt elaborate între anii 2002 şi 2017. Anterior
acestei perioade, nu exista documente online, pe care noi să le fi identificat.
În documentele amintite am evidenţiat conţinuturile relevante privind:
obiectivele şi instrumentele propuse spre utilizare, explicit în relaţie cu aspecte
educaţionale legate de învăţământul rural. Unitatea de analiză a fost
reprezentată de fiecare document în parte, în care am realizat căutări cu
următoarele cuvinte cheie: rural, învăţământ rural, mediu rural, sat. Scopul
acestei căutări a fost acela de a identifica acele conţinuturi din unităţile de
analiză (strategii) care 1) fac referire la mediul rural; şi 2) reprezintă obiective
sau scopuri ce au în vedere zona rurală şi 3) reprezintă acţiuni destinate
segmentului rural, prin care se propune realizarea obiectivelor.
Conţinuturile obţinute, obiective şi măsuri dedicate mediului şi învăţământului
rural au fost organizate tematic, astfel:
- obiectivele identificate au fost organizate în arii de intervenţie pentru
zona rurală;
- acţiunile identificate au fost organizate tematic în tipuri de instrumente
utilizând tipologia lui Vedung (1998);
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- acţiunile identificate au fost organizate şi în funcţie de nivelul aplicării lor,
niveluri pe care le-am creat plecând de la date: beneficiar direct, beneficiar
indirect, nivel instituţional local şi nivel instituţional central.
Ariile de intervenţie au fost formulate plecând de la problematica obiectivelor
identificate în strategii, dar şi utilizând un alt document de politică educaţională:
Rapoartele privind starea învăţământului preuniversitar din România, în care
sunt enumerate priorităţile şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului
preuniversitar pentru fiecare an (MEN, 2006 – 2016). Astfel poate fi urmărită
evoluţia anumitor categorii de obiective şi transformarea altora, cum este de
exemplu, cazul ariei pe care iniţial noi am denumit-o „responsabilitatea şcolilor
şi parteneriate cu comunitatea”, iar ulterior a devenit „încurajarea învăţării
pe tot parcursul vieţii”.
Conţinuturile analizate tematic au fost organizate tabelar, fiind realizate mai
multe iteraţii, pe care, din lipsă de spaţiu nu le putem prezenta aici. Am
obţinut un total de şapte tabele după cum urmează: a) un tabel care conţine
titlul fiecărei strategii, perioada în care a fost elaborată, obiectivele dedicate
mediului rural care corespundeau fiecărei strategii şi acţiunile corespunzătoare;
b) un tabel care ne-a permis organizarea obiectivelor în arii de intervenţie, în
care am putut observa că în anumite perioade anumite arii de intervenţie au
fost prioritizate (tabelul nr. 1); c) un tabel în care am organizat tematic
acţiunile dedicate mediului rural, în tipuri de instrumente; d) şi patru tabele în
care tipurile de instrumente au putut fi organizate în funcţie de aria de
intervenţie, de perioada elaborării strategiei (tabelul nr. 2) şi de nivelul aplicării
(tabelul nr. 3).
Din cele douăsprezece documente cuprinse în analiză, nouă strategii conţineau
referiri explicite la învăţământul rural. Totodată, menţionăm că nu am
identificat strategii pe paginile de internet menţionate, elaborate în perioada
2010 – 2012. Poate că unul dintre motive este şi acela că Strategia „Educaţie
şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” a fost realizată pentru perioada
2009 – 2015. Reperul pe care l-am avut atunci când am ordonat cronologic
strategiile în cele trei perioade, a fost aderarea la Uniunea Europeană: 2002 –
2006 – preaderare şi pregătire; 2007 – 2009 – aderare şi acomodare;
2013 – 2017, perioada post-aderare. Strategiile analizate pot fi consultate în
secţiunea Referinţe.
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4. Rezultate
4.1. Obiectivele – arii de intervenţie
Ariile tematice pe care le-am creat după clasificarea obiectivelor identificate
în strategii sunt: responsabilitatea şcolilor şi parteneriat, care ulterior a devenit
încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii; îmbunătăţirea infrastructurii şcolare;
calitatea ofertei educaţionale; şanse egale de acces şi participare. Prezentăm,
în continuare, pe scurt, fiecare arie de intervenţie. Una dintre dificultăţile pe
care le-am întâmpinat în organizarea tematică a obiectivelor a avut legătură
cu formulările, uneori vagi, ale obiectivelor prezente în strategii. De exemplu,
obiectivul „asigurarea şi dezvoltarea unor medii de învăţare de calitate care
să sprijine procesul de învăţare” din Strategia privind modernizarea
infrastructurii educaţionale, 2017, putea fi încadrat şi la aria infrastructură.
Decizia de a-l încadra la calitate s-a bazat pe faptul că face referire la
procesul de educaţie. Astfel, a fost foarte importantă utilizarea unor definiţii
pentru fiecare arie. Totodată, obiectivele pentru fiecare arie de intervenţie şi
distribuirea cronologică, pot fi consultate în Tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1. Organizarea cronologică, pe cele trei perioade, a
obiectivelor din strategii
Aria de
intervenţie
Responsabilitatea şcolilor
şi parteneriat/
învăţare pe tot
parcursul
vieţii

2002 – 2006
Nu există

Obiective
2007 – 2009
1. Îmbunătăţirea
eficienţei sistemului
de educaţie prin
introducerea
oportunităţilor
altenative,
comunitare pentru
copiii din zonele
izolate din mediul
rural.

2013 – 2017
1. Îmbunatăţirea orientării
profesionale şi a consilierii în
carieră.
2. Îmbunătăţirea calităţii şi
relevanţei mediilor de învăţare
pentru stimularea dezvoltării
competenţelor solicitate pe
piaţa forţei de muncă sau
fundamentale pentru succesul
în viaţă şi în societate.
3. Consolidarea şi asigurarea
finanţării pentru încurajarea
pieţei de învăţare pe tot
parcursul vieţii inclusiv prin
îmbunătăţirea serviciilor de
consiliere.
4. Stimularea dezvoltării
zonelor rurale şi sărace.
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Aria de
intervenţie
Îmbunătăţirea
infrastructurii
şcolare

Calitatea
ofertei
educaţionale

Şanse egale de
acces şi
participare

2002 – 2006
1. Asigurarea bazei
materiale a
învăţământului
preuniversitar.
2. Optimizarea
transportului elevilor
3. Asigurarea
condiţiilor echitabile
de igienă şi educaţie
pentru sănătate în
mediul rural.
1. Asigurarea
calităţii proceselor
de predare şi
învăţare precum şi a
serviciilor
educaţionale
2. Oferta
educaţională pe
baza nevoilor de
dezvoltare
personală a elevilor
1. Promovarea
echităţii în educaţie
şi ameliorarea
permanentă a
calităţii învăţării,
astfel încât să fie
respectate
standardele de
performanţă ale
Uniunii Europene şi
OECD.
2. Creşterea ratei de
participare la
programele
comunitare
a instituţiilor
educaţionale din
zonele rurale sau
zonele
dezavantajate .
3. Asigurarea
egalităţii de şanse şi
sporirea accesului
la educaţie.

Obiective
2007 – 2009
Nu există.

Nu există.

1. Îmbunătăţirea
accesului la educaţie
începând cu educaţia
timpurie.
2. Eliminarea
diferenţelor esenţiale
dintre învăţământul
rural şi cel urban,
dintre oportunităţile
de învăţare oferite
grupurilor
dezavantajate
(grupuri minoritare,
copii cu nevoi
speciale etc.) şi cele
oferite majorităţii.

2013 – 2017
1. Îmbunătăţirea condiţiilor de
cazare şi posibilităţilor de
transport pentru elevi şi
studenţi

1. Asigurarea şi dezvoltarea unor
medii de învăţare de calitate care
să sprijine procesul de învăţare.
2. Îmbunătăţirea condiţiilor şi a
calităţii programelor Şcoală
după Şcoală (ŞDŞ) oferite
elevilor din grupurile aflate în
situaţie de risc.
3. Încurajarea stabilităţii pe
post a educatoarelor şi
puericultorilor.
1. Creşterea participării şi
facilitarea accesului la
programele de formare
profesională.
2. Îmbunătăţirea accesului la
servicii de educaţie în zonele
insuficient deservite şi în
unităţile de învăţământ
supraaglomerate.
3. Creşterea capacităţii de
şcolarizare în învăţământul
antepreşcolar.
4. Creşterea accesului la
îngrijire şi educaţie timpurie a
copiilor.
5. Asigurarea unei finanţări
adecvate şi eficiente.
6. Îmbunătăţirea sistemului de
acordare a burselor pentru
studenţii din rural.
7. Încurajarea atragerii
studenţilor din grupuri
subreprezentate sau
netradiţionale, inclusiv a
adulţilor.
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2002 – 2006
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2007 – 2009
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2013 – 2017
8. Furnizarea de servicii de
educaţie timpurie
antepreşcolară şi servicii
corespunzătoare unei educaţii
timpurii incluzive, pentru copiii
de la naştere la 6 ani, îndeosebi
în zonele dezavantajate.
9. Reducerea decalajului la mai
puţin de 4%, între ratele brute
de înscriere între urban şi rural,
până în 2020.

4.1.1. Responsabilitatea şcolilor şi parteneriat / Învăţare pe tot
parcursul vieţii
Obiectivele pe care am decis să le includem în această arie tematică se
referă, în general, la participare şi formare profesională pentru tineri şi adulţi.
În documentele de politici (MEN, 2006 – 2008) obiectivul „responsabilitatea
şcolilor şi parteneriat” este orientat către două mari dimensiuni: „dezvoltarea
cadrului normativ şi instituţional privind reorganizarea rolurilor şi a
competenţelor decizionale şi dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoalăinstituţii guvernamentale / non-guvernamentale, economice, administraţie
locală, comunitate în vederea susţinerii procesului educaţional şi a integrării
sociale a copiilor şi tinerilor” (MEN, 2008, p. 29). Această arie evoluează
mai târziu, din punctul nostru de vedere, în ceea ce putem numi „încurajarea
învăţării pe tot parcursul vieţii”. Legătura dintre cele două este evidentă
dacă consultăm documentele europene care stau la baza politicilor din
domeniu. De exemplu, în Rezoluţia Consiliului privind un plan european reînnoit
pentru învăţarea în rândul adulţilor (2011), zonele prioritare de intervenţie au
legătură cu guvernanţa (asigurarea coerenţei cu alte zone de politici, relevanţă
pentru nevoile societăţii, mediul şi economia, investiţiile publice şi private),
calitatea, flexibilitatea rutelor şi oferta. Conform analizei noastre, aria devine
o prioritate în relaţie cu mediul rural, în strategiile elaborate cu precădere
între anii 2013 – 2017 şi într-o singură strategie din intervalul 2007 – 2009,
dedicată educaţiei timpurii.
4.1.2. Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare
Consultând Rapoartele privind starea învăţământului preuniversitar (MEN
2006 – 2016), am constatat că până în 2013 obiectivele privind infrastructura
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şcolară sunt formulate, în general, în cadrul altor arii de intervenţie, precum
acces şi egalitate de şanse. Ulterior putem identifica, în anul 2012 obiectivul
„Asigurarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar;
utilizarea noilor tehnologii” (MEN; 2012), iar în 2017 subiectului îi este dedicat
o întreagă strategie. În analiza realizată de noi, am subsumat acestei arii de
intervenţie obiective ce îşi propun asigurarea bazei materiale pentru
învăţământ sau îmbunătăţirea infrastructurii şi reţelei şcolare. Nu am inclus
acele obiective care au legătură cu procesul de învăţământ. Conform analizei,
obiectivele pe care le putem grupa în această tematică sunt regăsite în
strategiile elaborate între anii 2002 – 2006 şi 2013 – 2017.
4.1.3. Calitatea ofertei educaţionale
Conform Rapoartelor MEN (MEN, 2006 – 2016), asigurarea calităţii
învăţământului apare ca obiectiv încă din anul 2006, fiind prezent în fiecare
raport până în anul 2016. Obiectivele incluse în această arie se referă la
procesul educaţional desfăşurat la clasă şi în şcoală: procesele de predare –
învăţare, programele Şcoală după Şcoală, învăţare orientată către elev. În
relaţie cu învăţământul din mediul rural, conform analizei noastre, obiectivele
privind calitatea învăţământului sunt prezente în strategiile educaţiei, în
perioada 2002 – 2006 şi 2013 – 2017.
4.1.4. Şanse egale de acces şi participare
Această arie de intervenţie este una dintre temele de politici educaţionale
cele mai prezente în documentele de politici publice româneşti dedicate
învăţământului rural, cu obiective explicit definite ce fac referire la egalitatea
de şanse şi participarea beneficiarilor direcţi la educaţie, la echitate.
Obiectivele subsumate acestei arii de intervenţie pot fi regăsite în toate
strategiile analizate. Acest lucru sugerează importanţa, dar şi persistenţa
problemelor de acces şi egalitate de şanse.
4.2. Tipul de instrumente utilizate
În funcţie de perioada de elaborare a strategiei, discutăm despre instrumente
de reglementare, care, conform Tabelului Nr. 2, au fost propuse în număr
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considerabil mai mare în perioada 2013 – 2017. În această categorie am
inclus propunerile ce fac referire la crearea de structuri sau instituţii noi,
crearea de standarde şi regulamente sau strategii care să orienteze o anumită
activitate. În cazul instrumentelor de tip economic, în perioada 2013 – 2017,
numărul acestora se dublează, în comparaţie cu perioadele anterioare. În
general, instrumentele propuse constau în finanţări pentru infrastructură, dotări
şcolare sau servicii sociale de cazare, masă, programe de educaţie timpurie
şi burse pentru studiu. Instrumentele de informare, nouă în total, din care
cinci propuse în perioada 2002 – 2006, nu sunt o opţiune frecventă în strategiile
analizate. În general, măsurile incluse aici se referă la programe de formare sau
perfecţionare şi educaţie pentru beneficiarul direct. În Tabelul nr. 2 pot fi consultate
instrumentele pe care le-am identificat în relaţie cu învăţământul rural.

Tabelul nr. 2. Tipurile de instrumente ordonate cronologic
Tipul
instrumentului
Reglementare

2002 – 2006
1. Continuarea
încadrării cu personal
didactic şi de
conducere calificat.
2. Crearea şcolilor de
centru în mediul
rural.
3. Crearea unităţilor
de învăţământ
profesional şi tehnic
de centru în mediul
rural.

2007 – 2009
1. Crearea de
instrumente pentru
monitorizarea şi
evaluarea sistemelor
alternative de
educaţie timpurie.

2013 – 2017
1. Scheme de mobilitate.
2. Mix de sprijin financiar şi
tehnic acordat familiilor şi
cadrelor didactice.
3. Elaborarea şi stabilirea
unor standarde de calitate
pentru programul Şcoala
după Şcoală (ŞDŞ).
4. Aplicarea, managementul
proiectelor şi liniile
directoare de Management şi
Evaluare (M & E).
5. Rute progresive de trecere
de la învăţământul secundar
la învăţământul terţiar.
6. Consolidarea reţelei de
trasee educaţionale.
7. Elaborarea strategiilor
instituţionale de atragere a
grupurilor sub-reprezentate.
8. Revizuirea şi crearea unui
cadru normativ al infrastructurii şcolare propice
unui spaţiu de învăţare.
9. Stabilirea unui număr mai
mare de criterii de finanţare
pentru instituţiile de
învăţământ Superior (IÎS.)
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Tipul
instrumentului
Mijloace
economice

2002 – 2006

2007 – 2009

2013 – 2017

1. Finanţare pentru
infrastructură.
2. Continuarea
procesului de
asigurare a reţelei
şcolare cu mijloace
de transport.
3. Concentrarea
investiţiilor în
infrastructură şi în
dotarea unităţilor de
învăţământ din
mediul rural.
4. Achiziţionarea de
microbuze şcolare.
5. Dotarea cu grupuri
sanitare complexe.
6. Asigurarea de
facilităţi minime –
alimentarea cu apă,
grupuri sanitare,
instalaţii sanitare ,
electrice şi de
încălzire prin
Programul pentru
Reabilitatea
Infrastructurii
Şcolare (PRIS) şi
Programul pentru
Învăţământ Rural
(PIR).

1. Acoperirea
costurilor frecventării
liceului pentru copiii
provenind din mediul
rural sau din grupuri
socioeconomice
dezavantajate.
2. Sistem de
împrumuturi pentru
studenţi cu dobândă
preferenţială pentru
studenţii din rural.
3. Scutirea cu 75% de
la plata împrumutului
a absolvenţilor care
vor practica profesia
minim 5 ani în
mediul rural.
4. Program tip
grădiniţa de weekend pentru copiii care
nu pot merge la
grădiniţă în cursul
săptămânii.
5. În zonele rurale
izolate trebuie
concepută şi
dezvoltată o
alternativă a
sistemului de
educaţie de tip
comunitar/familial
şi/sau unităţi satelit
ale grădiniţelor
existente deja.
6. Centre
multifuncţionale
pentru copii şi
părinţi.
7. Crearea unor locuri
şi spaţii de joacă
comunitare pentru
copiii sub 6 ani.
8. Facilităţi de
transport pentru
copiii care au de
parcurs mai mult de 1
km până la grădiniţă.

1. Instrumente de finanţare
pentru furnizori de formare.
2. Finanţarea unor mici proiecte inovatoare ŞDŞ, implicând comunitatea, ONG-urile
locale şi asociaţiile de
părinţi/cadre didactice.
3. Reabilitarea şi echiparea
grădiniţelor.
4. Furnizarea unor stimulente
financiare pentru cadrele didactice debutante din zonele rurale/
dezavantajate, in primul an de
funcţionare.
5. Stimulente financiare.
6. Proiectarea unei scheme
de granturi pentru activităţile
remediale şi extracurriculare.
7. Granturi de recompensare
a IÎS pentru nivelurile
crescute ale înscrierii
studenţilor din mediul rural.
9. Creşterea numărului de burse
sociale pe bază de nevoi.
10. Lansarea unui program
de creditare pentru studenţi.
11. Dezvoltarea şi extinderea
reţelei de centre de
informare, consiliere şi
orientare profesională.
12.Dezvoltarea campusurilor
şcolare şi a unor centre de
formare profesională în cadrul
unităţilor de învăţământ
profesional şi tehnic.
13. Acordarea de sprijin
financiar pentru nevoile de
cazare şi masă ale tinerilor din
mediul rural şi din medii defavorizate înrolaţi în învăţământul
profesional şi tehnic.
14. Modernizarea, reabilitarea, extinderea spaţiilor de
învăţare în cadrul unităţilor
de învăţământ cu nivel
primar şi gimnazial şi tehnic.
15. Dotarea cu microbuze
şcolare şi construirea, reabilitarea de campusuri şcolare.
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2002 – 2006

2007 – 2009

2013 – 2017

1. Participare la
programele
comunitare Socrates
II şi Leonardo da
Vinci II.
2. Perfecţionarea şi
evaluarea periodică a
personalului didactic
de predare şi de
conducere prin acţiuni
organizate cât mai
aproape de şcoală.
3. Îndrumarea şi
consilierea
personalului didactic
şi de conducere din
aceste şcoli prin
activităţi specifice
inspecţiei şcolare.
4. Promovarea unor
programe de educaţie
la distanţă pentru elevii
din mediul rural şi
zone defavorizate.
5. Realizarea unor
cercetări în domeniul
dezvoltării învăţământului în zonele rurale
din România: politici
şi strategii.

1. O formare
adecvată trebuie
furnizată celor care se
vor ocupa de educaţia
acestor copii în acest
gen de instituţii.
2. Iniţierea unui
program tip „Mamele
informează Mame”

1. Introducerea de stagii
scurte de formare, la locul de
muncă şi într-un sistem de
mentorat colegial, pentru
cadrele didactice din
comunităţile
dezavantajate/izolate.
2. Elaborarea unui manual
pentru utilizatori pentru a
facilita punerea imediată în
aplicare (a programului
ŞDŞ).

4.3. Nivelul aplicării instrumentelor
În privinţa nivelului de aplicare a instrumentelor am dedus, în urma analizei,
următoarele categorii cărora instrumentele li se aplică: beneficiarul direct,
măsurile destinate direct copilului, tânărului sau adultului; beneficiarul indirect,
unde am inclus părinţii şi cadrele didactice; nivelul instituţional central –
măsurile orientate către instituţiile centrale ale sistemului, precum Ministerul
Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, universităţile şi nivelul instituţional
local, unde am inclus şcolile sau inspectoratele.
În Tabelul nr. 3 regăsim toate instrumentele identificate în relaţie cu
învăţământul rural, grupate după beneficiar şi perioada în care a fost elaborată
strategia care le conţine.
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Tabelul Nr. 3. Nivelul aplicării instrumentelor de politici
Nivelul
aplicării
Beneficiar
direct

Beneficiar
indirect

2001 – 2006

2007 – 2009

1. Promovarea
unor programe de
educaţie la distanţă
pentru elevii din
mediul rural şi
zone defavorizate.

1. Acoperirea costurilor frecventării
liceului pentru copiii provenind din
mediul rural sau din grupuri
socioeconomice dezavantajate.
2. Sistem de împrumuturi pentru
studenţi cu dobândă preferenţială
pentru studenţii din rural.
3. Scutirea cu 75% de la plata împrumutului a absolvenţilor care vor practica
profesia minim 5 ani în mediul rural.
4. Program tip grădiniţa de week-end
pentru copiii care nu pot merge la
grădiniţă în cursul săptămânii.
5. În zonele rurale, izolate trebuie
concepută şi dezvoltată o alternativă a
sistemului de educaţie de tip
comunitar/familial şi/sau unităţi satelit
ale grădiniţelor existente deja.
6. Crearea unor locuri şi spaţii de joacă
comunitare pentru copiii sub 6 ani.
7. Centre multifuncţionale pentru copii
şi părinţi.
8. Facilităţi de transport pentru copiii
care au de parcurs mai mult de 1 km
până la grădiniţă.
1. O formare furnizată celor care se vor
ocupa de educaţia acestor copii în acest
gen de instituţii.
2. Iniţierea unui program tip „Mamele
informează Mame”

1. Participare la
programele
comunitare
Socrates II şi
Leonardo da Vinci
II.
2. Îndrumarea şi
consilierea
personalului
didactic şi de
conducere din
aceste şcoli prin
activităţi specifice
inspecţiei şcolare.

2013 – 2017
1. Creşterea numărului de
burse sociale pe bază de
nevoi.
2. Lansarea unui program de
creditare pentru studenţi.
3. Acordarea de sprijin
financiar pentru nevoile de
cazare şi masă ale tinerilor,
din mediul rural şi din medii
defavorizate înrolaţi în
învăţământul profesional şi
tehnic.

1. Scheme de mobilitate
pentru profesori.
2. Mix de sprijin financiar şi
tehnic acordat familiilor şi
cadrelor didactice, pentru
eliminarea obstacolelor în
calea unui acces mai ridicat la
un învăţământ de calitate.
3. Introducerea de stagii
scurte de formare, la locul de
muncă şi într-un sistem de
mentorat colegial, pentru
cadrele didactice din comunităţile dezavantajate/ izolate.
4. Elaborarea unui manual
pentru utilizatori pentru a
facilita punerea imediată în
aplicare (a programului ŞDŞ).
5. Finanţarea unor mici proiecte inovatoare ŞDŞ, implicând comunitatea, ONG-urile
locale şi asociaţiile de
părinţi/cadre didactice.
6. Furnizarea unor stimulente
financiare pentru cadrele
didactice debutante din
zonele rurale/dezavantajate,
in primul an de funcţionare.
7. Stimulente financiare.
8. Proiectarea unei scheme de
granturi pentru activităţile
remediale şi extracurriculare.
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Nivelul
aplicării
Instituţional
central

Instituţional
local

2001 – 2006
1. Realizarea unor
cercetări în
domeniul dezvoltării învăţământului
în zonele rurale din
România: politici
şi strategii.
1. Perfecţionarea şi
evaluarea periodică
a personalului
didactic de predare
şi de conducere
prin acţiuni
organizate cât mai
aproape de şcoală.
2. Continuarea
încadrării cu
personal didactic şi
de conducere
calificat.
3. Crearea şcolilor
de centru în mediul
rural.
4. Crearea unităţilor de învăţământ
profesional şi tehnic
de centru în mediul
rural.
5. Finanţare pentru
infrastructură
6. Continuarea
procesului de
asigurare a reţelei
şcolare cu mijloace
de transport.
7. Concentrarea
investiţiilor în
infrastructură şi în
dotarea unităţilor
de învăţământ din
mediul rural.
8. Achiziţionarea
de microbuze
şcolare.
9. Dotarea cu
grupuri sanitare
complexe.
10. Asigurarea de
facilităţi minime –
alimentarea cu apă,
grupuri sanitare,
instalaţii sanitare ,
electrice şi de
încălzire prin PRIS
şi PIR.

2007 – 2009

1. Crearea de instrumente pentru
monitorizarea şi evaluarea sistemelor
alternative de educaţie timpurie.
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2013 – 2017
1. Granturi de recompensare a
IÎS pentru nivelurile crescute
ale înscrierii studenţilor din
mediul rural.
2. Stabilirea unui număr mai
mare de criterii de finanţare a
IÎS.
1. Instrumente de finanţare
pentru furnizorii de formare.
2. Elaborarea şi stabilirea
unor standarde de calitate
pentru programele programul
ŞDŞ.
3. Aplicarea, managementul
proiectelor şi liniile directoare
de management & evaluare.
4. Reabilitarea şi echiparea
grădiniţelor.
5. Rute progresive de trecere
de la învăţământul secundar
la învăţământul terţiar.
6. Consolidarea reţelei de
trasee educaţionale.
7. Elaborarea strategiilor
instituţionale de atragere a
grupurilor sub-reprezentate.
8. Revizuirea şi crearea unui
cadru normativ al
infrastructurii şcolare propice
unui spaţiu de învăţare.
9. Dezvoltarea şi extinderea
reţelei de centre de informare,
consiliere şi orientare
profesională.
10. Dezvoltarea campusurilor
şcolare şi a unor centre de
formare profesională în
cadrul unităţilor de
învăţământ profesional şi
tehnic.
11. Modernizarea,
reabilitarea, extinderea
spaţiilor de învăţare în cadrul
unităţilor de învăţământ cu
nivel primar şi gimnazial şi
tehnic.
12. Dotarea cu microbuze
şcolare şi construirea,
reabilitarea de campusuri
şcolare.
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O altă analiză, utilă pentru obţinerea unei imagini cât mai complete asupra
politicilor adoptate în domeniul învăţământului rural, evidenţiază nivelul la
care este aplicat instrumentul şi tipul de instrument utilizat. De exemplu,
dintre cele trei tipuri de instrumente propuse, beneficiarul direct este abordat,
preponderent, cu instrumente economice, caz valabil şi pentru nivelul
instituţional local. Instrumentele propuse cel mai frecvent sunt cele
economice, 28 în total, din care 14 la nivel instituţional local, 10 la nivelul
beneficiarului direct şi 4 la nivelul beneficiarului indirect. În rest, 13 sunt de
reglementare şi 9 de informare, din care 5 în perioada 2002 – 2006.

5. Discuţii pe marginea rezultatelor analizei de politici
Scopul acestei analize a fost să descriem obiectivele şi instrumentele de
politici propuse pentru învăţământul rural şi să încercăm să identificăm
schimbări care au apărut în politica educaţională adresată acestui sector din
societatea românească. Întrebările analizei noastre sunt: Care sunt ariile
vizate în politicile destinate mediului rural în documentele analizate? Care
sunt instrumentele utilizate în politicile educaţionale destinate mediului rural,
conform documentelor analizate? Au avut loc schimbări în politicile destinate
învăţământului rural? Vom interpreta în continuare rezultatele prezentate în
secţiunea anterioară. Ca o imagine de ansamblu, învăţământul rural este
abordat de strategiile analizate prin referire la următoarele arii de intervenţie:
şanse egale de acces şi participare (în toate strategiile), calitatea educaţiei şi
infrastructură (perioadele 2002 – 2006 şi 2013 – 2017) şi responsabilitatea
şcolii faţă de comunitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii (2007 – 2009 şi
2013 – 2017). Instrumentele cel mai frecvent propuse pentru învăţământul
rural sunt cele de tip economic, 28 la număr, 14 aplicate la nivel instituţional
local şi 10 la nivelul beneficiarului direct şi 4 la nivelul beneficiarului indirect.
În documentele analizate am identificat 13 instrumente de tip reglementare,
dedicate mediului rural. Cel mai puţin utilizate instrumente sunt cele de tip
informare, 9, dintre care 5 au fost propuse în perioada 2002 – 2006.
În privinţa obiectivelor, una dintre modificările pe care le-am sesizat este
accentul pus, începând cu perioada 2007, pe obiective din aria responsabilitatea
şcolii faţă de comunitate/învăţarea pe tot parcursul vieţii, în mediul rural.
Putem spune că, cel puţin la nivel ideatic, după 2007, în documentele analizate,
apare un interes şi faţă de legătura dintre şcoală şi comunitate, parteneriatul
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dintre mediul şcolar şi mediul profesional, ca una dintre modalităţile prin
care problemele din spaţiul rural să fie rezolvate, punându-se în valoare
resursele şi specificul local comunitar. Obiective din aceasta arie, lipsesc din
strategiile educaţionale elaborate în perioada 2002 – 2006 care se
concentrează după cum am spus, în primul rând pe şanse egale de acces şi
participare, infrastructură şcolară şi apoi calitatea ofertei educaţionale.
Această schimbare în obiectivele propuse are cu siguranţă un corespondent
în modul în care problemele de politici şi sursa acestor problemele sunt
definite, un aspect ce poate fi abordat într-o cercetare viitoare. În privinţa
tipologiei instrumentare de politici, observăm scăderea numărului de
instrumente de informare şi păstrarea tendinţei de a utiliza preponderent
instrumente de tip economic, dar şi de reglementare. Schimbări notabile
apar în privinţa nivelului de aplicare a instrumentelor, de la o perioadă la alta.
În 2002 – 2006 sunt propuse investiţii la nivel local, programe de formare a
profesorilor şi măsuri de reglementare prin care să fie sprijinită importanţa
şcolii de centru, la nivelul localităţilor rurale. Obiectivele şi soluţiile propuse
ne oferă o imagine echilibrată în privinţa naturii şi originii problemelor: sunt
propuse atât măsuri economice, cât şi de informare ce vizează mai ales
beneficiarul indirect – profesorul – şi nivelul instituţional local. Strategiile
2007 – 2009 aduc o schimbare prin preponderenţa instrumentelor economice
orientate către beneficiarul direct şi două instrumente de tip informare, către
cadre didactice şi părinţi. În strategiile din perioada 2013 – 2017, regăsim
măsuri economice şi de tip reglementare, orientate cu precădere către nivelul
instituţional local şi beneficiarul indirect, profesorul şi părintele.
Instr. Economice/
Informare
2002 – 2006

Instr. Economice/
Informare
2007 – 2009

Instr. Economice/
Reglementare
2013 – 2017

Instituţional local/
Beneficiar indirect

Beneficiar direct

Instituţional local/
Beneficiar indirect

Figura nr. 1. Reprezentare a schimbărilor nivelului de
aplicare a instrumentelor
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O altă idee pe care o desprindem din analiza efectuată, este faptul că
învăţământul rural, la nivelul beneficiarului direct, este abordat preponderent
cu instrumente de tip economic. Acest lucru sugerează o reprezentare asupra
factorilor care au avut cea mai mare greutate în explicarea problemelor
educaţionale întâmpinate de beneficiarii direcţi ai educaţiei: sărăcia. Or, în
chiar Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România, 2015
se arată că, de exemplu, abandonul şcolar este un rezultat al unui complex
de factori şi nu doar al sărăciei. Cu toate acestea, instrumentele încearcă să
compenseze doar lipsurile materiale ale beneficiarilor direcţi sau indirecţi.
Nu sunt abordate aspecte identitare şi de percepţie asupra rolului şcolii, prin
instrumente complementare, de exemplu, de informare.
În literatura de specialitate, dedicată analizei documentelor de politici, este
evidenţiată importanţa clasificării instrumentelor datorită necesităţii de a le
utiliza combinat, astfel încât instrumentele să interacţioneze pentru a-şi modela
reciproc eficacitatea. Putem vorbi astfel de instrumente de politici
complementare. Modalitatea de realizare a combinaţiei de instrumente este
considerată a fi una dintre problemele cele mai importante în planificarea
strategică a politicilor (Vedung, 2015; Cunningham, Edler, Flanagan, & Larédo,
2013).
Una dintre principalele concluzii ale acestui studiu este necesitatea abordării
învăţământului rural cu instrumente elaborate strategic: instrumentele de tip
economic gândite complementar cu instrumente de tip informare (programe
de educaţie, formare, campanii de conştientizare) prin care sunt create
capacităţile şi motivele indivizilor de a utiliza oportunităţile create prin
intermediul celorlalte (instrumente). Aici intervine abordarea capabilităţilor
pe care o propune Amartya Sen (1992; 1999). Acesta menţionează că
veniturile şi bogăţia, în sensul lor larg sunt „scopuri generale şi instrumentale
care ne oferă mai multă libertate să ducem vieţile pe care avem motive să le
valorizăm.” (Sen, 1999, p.14) Au oamenii în mediul rural libertatea şi motivele
să valorizeze vieţi în care educaţia ocupă un loc important sau măcar este
percepută ca un factor important? Şi, în fond, ce înseamnă pentru un om
care trăieşte într-un sat sau o comună aflată la 100 de km de un oraş, să aibă
libertatea să ducă viaţa pe care are motive să o valorizeze?
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6. Concluzii
În paginile anterioare am descris şi analizat elemente ale politicilor destinate
învăţământului rural, aşa cum apar în strategiile educaţionale elaborate între
anii 2002 – 2017. Aspectele abordate ne-au permis să creionăm ariile de
intervenţie în mediul rural şi tipurile de instrumente propuse cel mai frecvent.
Studiul oferă un cadru conceptual de analiză a strategiilor educaţionale, dar
şi conturul unei imagini despre măsurile de politici propuse pentru mediul
rural, în perioada amintită. Totodată, cadrul de analiză utilizat, ce are la bază
conceptele de paradigmă a politicilor şi politici ca învăţare socială a lui Hall
(1993), poate constitui un model descriptiv şi analitic pentru înţelegerea
schimbărilor politicilor educaţionale. Hall menţionează că învăţarea la nivelul
politicilor poate avea mai multe forme, în funcţie de tipurile de schimbări
care apar: schimbări la nivelul obiectivelor, schimbări care apar la nivelul
instrumentelor sau schimbări care apar la nivelul şi condiţiile de aplicare
a instrumentelor. Schimbările radicale, de paradigmă ale politicilor apar
atunci când observăm modificări la nivelul obiectivelor şi scopurilor politicilor
publice, ceea ce Hall numeşte schimbări de ordinul trei. Cele de ordinul doi
şi unu presupun utilizarea unor instrumente diferite sau aplicarea acestora la
niveluri diferite. De exemplu, la limită, am putea spune că măsurile de politici
dedicate mediului rural au trecut printr-o schimbare de ordinul unu, în perioada
2007 – 2009 şi ulterior, în 2013 – 2017, când s-a schimbat nivelul de aplicare
al diferitelor instrumente (figura nr. 1). Şi spunem la limită, pentru că, ar
trebui să fim prudenţi în privinţa deducerii unor concluzii privind tipologia
schimbărilor din cauza limitelor acestei analize. În primul rând, faptul că am
utilizat strategiile educaţionale ceea ce nu ne oferă o imagine despre ceea
ce s-a realizat, pus în practică în mediul rural, ci despre ceea ce s-a propus.
Cercetări ulterioare vor completa imaginea prin utilizarea unei palete mai
largi de documente de politici. În plus, am realizat analiza fără să punem
obiectivele şi măsurile dedicate mediului rural în contextul mai larg al politicii
educaţionale generale. Nu ştim de exemplu, dacă nu cumva, aceleaşi
obiective sau tipuri de instrumente nu ar fi regăsite şi pentru alte segmente
ale învăţământului: zona urbană.
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Rezumat
Scopul analizei realizate a fost determinat de necesitatea identificării stadiului de
reformă structurală în domeniul formării psiho-pedagogice, iniţială şi continuă, a
cadrelor didactice din învăţământul superior, inclusiv a formatorilor de formatori,
adică a acelor cadre didactice care au atribuţii în formarea viitoarelor cadre didactice
universitare sau a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin proiecte
cofinanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 (POSDRU).
Spre deosebire de situaţia unei oferte consistente de programe de formare
psihopedagogică continuă destinate personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, se constată existenţa unei palete mult mai restrânse de oferte de
formare pentru cazul cadrelor didactice din învăţământul superior. Prin urmare, prima
iniţiativă de reformă structurală în domeniul formării psihopedagogice continue
destinate personalului didactic universitar se doreşte a fi continuată şi prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) şi devine tot mai necesară în contextul
în care o premisă de prim ordin pentru eficientizarea sistemului românesc de educaţie
şi formare profesională, este reprezentată de calitatea investiţiei în resursa umană
implicată în educaţia generaţiilor actuale şi viitoare de elevi şi studenţi.
Cuvinte-cheie: Cadre didactice, formare continuă, fromare iniţială, intervenţii POCU,
proiecte POSDRU
*
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Abstract
The purpose of the analysis was determined by the need to identify the stage of
structural reform in the field of initial and continuing psycho-pedagogical
education of teachers in higher education, including the trainers of trainers,
meaning those teachers who have attributions in the formation of future academic
staff or staff didactic education in pre-university education through co-financed
projects from the Operational Program – Human Resources Development
(POSDRU) 2007 - 2013.
Such a structural reform is intended to be continued through the Operational
Program Human Capital (POCU) and becomes increasingly necessary in the context
in which a prerequisite for the efficiency of the Romanian education and training
system is represented by the quality of investment in the human resource involved
in the education of current and future generations of students for all education
levels.
Keywords: Continuous training, teachers, initial training, POCU interventions,
POSDRU projects.

1. Consideraţii preliminare
Pe parcursul exerciţiului financiar 2007 – 2013, în cadrul Domeniului Major
de Intervenţie (DMI) 1.3., Axa Prioritară (AP) 1 din Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) din România, conform
descrierii DMI 1.3. din cadrul Documentului Cadru de Implementare pentru
POSDRU 2007 – 2013 (MFE 2015, p. 36), s-a asumat la nivel naţional
faptul că „vor fi susţinute activităţile de creştere a accesului şi participării
cadrelor didactice la programele de masterat, în special masteratele
pedagogice şi transdisciplinare pentru profesori, dezvoltarea şi furnizarea de
programe de formare iniţială pentru cadre didactice şi formatori, inclusiv
masterate pedagogice şi transdisciplinare”.
Perspectiva de acţiune strategică s-a înscris în obiectivul general al axei
prioritare 1 din POSDRU, referitor la: „dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare
pe tot parcursul vieţii şi creşterea accesului la educaţie şi formare prin
furnizarea unei educaţii iniţiale şi continue moderne şi de calitate, incluzând
învăţământul superior şi cercetarea” (MMFEŞ - POSDRU, p. 68).
În vederea asigurării acestui deziderat, în cadrul intervenţiilor finanţate pentru
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DMI 1.3. (A.P.1), au fost programate: „Formarea şi perfecţionarea
profesorilor, formatorilor şi a altor tipuri de personal didactic din educaţie şi
formare profesională continuă, inclusiv formarea şi perfecţionarea în
parteneriat cu companii” (MMFEŞ - POSDRU).
Pe aceste baze programatice, „eforturile avute în vedere pentru îmbunătăţirea
formării iniţiale a profesorilor vor fi completate cu acţiuni de dezvoltare a
unei oferte flexibile de formare continuă. Formarea profesorilor va viza, atât
pregătirea pedagogică, cât şi metodica disciplinei. Ca parte a acţiunilor de
îmbunătăţire a sistemelor de educaţie şi formare, precum şi pentru asigurarea
accesului egal la educaţie, sprijinul din Fondul Social European (FSE) va
viza dezvoltarea programelor de formare şi perfecţionare specifice pentru
noile profesii în educaţie şi formare, a programelor de formare şi perfecţionare
a profesorilor în domenii legate de ocupaţii noi şi a celor derulate în parteneriat
cu companii”.

2. Intervenţii cofinanţate FSE prin proiecte POSDRU
2007-2013 în domeniul formării psiho-pedagogice,
iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul
superior
Scopul analizei realizate a fost determinat de necesitatea identificării stadiului
de reformă structurală în domeniul formării psiho-pedagogice a cadrelor
didactice din învăţământul superior, inclusiv din perspectiva formării
formatorilor de formatori, adică a acelor cadre didactice care au atribuţii în
formare a viitoarelor cadre didactice universitare sau a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar.
O astfel de reformă structurală devine necesară în contextul în care o premisă
de prim ordin pentru eficientizarea sistemului românesc de educaţie şi formare
profesională, este reprezentată de creşterea calităţii resursei umane implicate
în educaţia generaţiilor actuale şi viitoare de elevi şi studenţi, calitate aflată
în corelare directă cu utilizarea unor abordări, metode şi instrumente
pedagogice adecvate nevoilor formabililor.
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În sprijinul colectării datelor necesare, s-a utilizat metoda analizei
documentelor generate din implementarea proiectelor cofinanţate din
programul POSDRU 2007 – 2013, aflate în gestiunea Organismului
Intermediar POSDRU din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în special
statistici instituţionale şi livrabile generate în cadrul proiectelor.

3. Observaţii de ordin cantitativ
În cadrul Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 1.3., Axa Prioritară (AP)
1 din POSDRU din România (MMFEŞ - POSDRU), au fost cofinanţate din
FSE, pentru perioada 2007 – 2013, 11 proiecte (4 proiecte de grant şi 7
proiecte strategice) care s-au adresat grupului ţintă format din cadre didactice
din învăţământul superior, în vederea realizării unor obiective de dezvoltare
profesională iniţială şi continuă.
Valoarea totală a grupului ţintă anticipat iniţial a fost, pentru cele 11 proiecte
analizate, de 3.754 persoane, valoarea realizată efectiv fiind de 6.682 persoane,
constatându-se o depăşire cu 78% a valorii grupului ţintă planificat, ceea ce
semnifică şi o utilizare eficientă a fondurilor alocate, depăşirea fiind realizată
în limita bugetului alocat iniţial.
Raportat la numărul total de 155 proiecte contractate în cadrul DMI 1.3.,
respectiv la alocarea financiară disponibilă pentru acest DMI pentru perioada
2007 – 2013, în valoare de 206.517.089 euro, se poate constata faptul că
numărul de proiecte adresate formării iniţiale/continue a cadrelor didactice
din învăţământul superior a fost unul restrâns, dintre acestea 10 proiecte
fiind iniţiate de universităţi, un singur proiect fiind propus şi derulat de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ca lider de parteneriat.
Din perspectiva specificului cursurilor de formare dezvoltate în cadrul celor
11 proiecte, remarcăm faptul că, în doar 2 dintre proiecte s-au dezvoltat şi
furnizat cursuri de pregatire profesională continuă în domeniul specializărilor
cadrelor didactice (în domenii cum ar fi: ingineria mediului, industria alimentară
şi protecţia mediului, formarea specialiştilor în reabilitare orală etc.), în 10
dintre proiecte, majoritatea intervenţiilor de formare fiind realizate în domeniul
didacticii specialităţii, al psihopedagogiei sau a cercetării avansate. Se observă
aşadar, o nevoie consistentă de schimbare a abordărilor educaţionale necesare
activităţilor didactice specifice cadrelor didactice din medii universitare.
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4. Elemente de inovare calitativă, finanţate în cadrul
proiectelor derulate
Tematicele de formare continuă în domeniul didacticii specialităţii şi al
psihopedagogiei regăsite în cadrul celor 10 proiecte finanţate au avut în
vedere: formarea şi dezvoltarea materialelor didactice, managementul
resurselor umane din învăţământul superior, concepte avansate de predare,
cursuri virtuale de elearning, noi tehnologii pentru activităţi de cercetare,
formare continuă pe tema pedagogiei universitare, învăţarea centrată pe
student, practica profesională a studenţilor (strategii instituţionale de
proiectare, implementare şi evaluare a practicii profesionale a studenţilor –
plasamente şi parteneriate), dezvoltarea şi furnizarea unui modul de curs destinat
profesorului supervizor, precum şi a unui curs de practică tehnologică etc.
În 2 dintre proiecte s-au dezvoltat şi furnizat cursuri postuniversitare de
formare continuă cu tematică referitoare la „Formare în blended learning şi
tehnici educaţionale moderne pentru învăţământul universitar (DidaTec)”,
„Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor
din învăţământul superior”, în alte 2 proiecte implementate fiind pilotate un
program de master pedagogic (Master Academia), respectiv un program de
formare continuă, acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, adresat
cadrelor didactice din învăţământul superior, cu 2 componente: didactică şi
pedagogie universitară, respectiv cercetare ştiinţifică avansată.
Din perspectiva modalităţilor de formare utilizate în cadrul proiectelor,
remarcăm prezenţa majoritară a modulelor de curs dezvoltate în cadrul
proiectelor furnizate în forma tradiţională „faţă în faţă”, combinată cu sesiuni
online de formare în cadrul unor comunităţi virtuale create, de tipul Master
Academia, portalul InfoDidactic, platforma integrată suport DidaTec (cu un
sistem de stocare şi arhivare a materialelor educaţionale în format electronic),
Universitaria (platforma web pentru dezvoltarea oportunităţilor de progres
în cariera universitară) etc.
Scopul declarat al platformelor/portalurilor dezvoltate în cadrul acestor proiecte
a fost acela de a sprijini constituirea unei comunităţi universitare naţionale şi
transnaţionale, cel mai adesea utilizându-se conturi individuale de acces care
permit elaborarea/gestionarea/vizualizarea documentelor elaborate/utilizate
în cadrul proiectelor. S-a iniţiat, astfel, o infrastructură privind Tehnologia
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Informaţiei şi Comunicaţiilor (ICT) destinată învăţării bazată pe module de
e-learning, echipamente de videoconferinţă, alte facilităţi de învăţare şi
comunicare în mediu virtual.
Lista modalităţilor de formare continuă a cadrelor didactice din mediul
universitar este completată de: conferinţe interuniversitare, vizite de studii
pentru schimburi de experienţe şi bune practici internaţionale, concursuri de
proiecte elaborate de cursanţi, workshop-uri tematice, realizarea de ghiduri
de bune practici, elaborarea de articole ştiinţifice (cu indexare în baze de
date internaţionale), seminarii de dezvoltare platforme e-learning, editare de
lucrări de specialitate.
Regăsim în cadrul proiectelor şi preocuparea pentru iniţierea unor servicii
specializate de tipul cabinete de didactică (organizat pe comisii didactice,
include şi mentorii de practică sau stagiatură), centre de resurse, dar şi a
unor evenimente naţionale dedicate, cum ar fi: conferinţa naţională de
didactică, Academia de vară etc.
În legătură cu aria de aplicabilitate a rezultatelor obţinute în aceste proiecte
(ex: module de curs, comunităţi ICT create, lucrări şi articole de specialitate,
sugestii de reformare în domeniu etc.), la nivel naţional, este dificil de apreciat
extinderea reală în condiţiile în care domeniul formării iniţiale şi continue (de
tip psihopedagogic şi al didacticii specialităţii) pentru cadrele didactice din
învăţământul superior este reglementat instituţional şi funcţional, preponderent
la nivelul universităţilor.

5. Aprecierea tendinţei de construire a unor modele
coerente de formare psihopedagogică a cadrelor didactice
universitare
Devine observabil faptul că nu există un factor de unificare a celor mai
eficiente modele de formare psihopedagoică iniţială a cadrelor didactice care
vor activa în învăţământul superior, inclusiv a celor care formează viitoare
cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar. Mai mult, cadrele didactice
universitare nu beneficiază de un program sistematic şi unitar, la nivel naţional,
de formare continuă psihopedagogică, program care să fie organizat şi furnizat
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periodic prin care să se propage în mod coerent abordări de politică
educaţională promovate la nivel strategic pe termen mediu sau lung în cadrul
unui demers de punere în practică a formării unui model de personalitate
dezirabil în România pentru generaţii viitoare de absolvenţi.
Această remarcă este susţinută şi de concluzii exprimate de experţii care au
contribuit la derularea proiectelor analizate. De pildă, a fost constatată nevoia
„realizării unei concepţii unitare pentru formarea didacticienilor pentru
învăţământul superior, precum şi a asigurării unui cadru normativ coerent
privind formarea didacticienilor” (conform contribuţiilor pentru livrabile din
cadrul proiectului de rulat de MEN, POSDRU 87/1.3/S/63709 – „Calitate,
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din
învăţământul superior”). La fel de utilă devine şi constituirea unei reţele de
specialişti cu atribuţii în designul pilonilor de formare psihopedagogică iniţială
şi continuă pentru cadrele didactice universitare, piloni adecvaţi unui model
logic de politică educaţională în domeniu.
Un model logic de formare psihopedagogică iniţială şi continuă a cadrelor
didactice din învăţământul superior ar trebui să se fundamenteze pornind de
la o analiză ex-ante, bazată pe relaţia dintre universităţi, studii de dinamică a
pieţei muncii, corelate cu studii de monitorizare a inserţiei socio-profesionale
a absolvenţilor, a nevoilor formabililor, precum şi cu analize de nevoi, cu
implicarea participării unor reprezentanţi ai angajatorilor. O analiză ex-ante
„poate arăta limitările şi posibilităţile schimbării, dar poate evidenţia totodată
şi consecinţele pentru diverşi actori sociali” (Niklasson 2015, p. 36).
În plus, o astfel de analiză ar trebui să provină şi din concluzii ale panelurilor
de experţi, utile pentru anticiparea unor scenarii de percepere a schimbărilor,
cu implicarea actorilor direct interesaţi de rezultatele acestor procese. Această
propunere este susţinută şi de F. Singer şi L. Sarivan care afirmă că „plusurile
şi minusurile realizării programului masteral (MasterProf) au legătură cu
resursa umană implicată în cele trei grupuri ţintă ale proiectului (universitari,
studenţi/absolvenţi, personal de predare din unităţi de aplicaţie)” (Singer &
Sarivan, 2011), unii dintre aceştia fiind deschişi la inovare în timp ce alţii, mai
puţin.
În cadrul unei analize ex-ante ar trebui să identificăm surse şi criterii pentru
elaborarea standardelor pentru formarea personalului didactic universitar
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(Iucu, Borzea, & Mironov), printre acestea regăsindu-se: standarde
curriculare în relaţie cu politici educaţionale raportate la un model valoric, un
sistem de roluri profesionale ale cadrelor didactice, specificul disciplinelor
de învăţământ, etapele dezvoltării profesionale/evoluţiei în carieră, paradigme/
modele explicative ale eficacităţii/eficienţei profesionale ale cadrelor didactice
universitare, evoluţia ştiinţelor educaţiei, dezvoltarea cercetărilor specializate.

6. Tendinţe spre coerenţă prin viitoare intervenţii
cofinanţate FSE în cadrul pocu 2014 – 2020 în domeniul
formării continue psiho-pedagogice a cadrelor didactice
universitare
În contextul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 care
„stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele şi acţiunile asumate de către
România în domeniul resurselor umane, continuând investiţiile realizate prin
FSE în perioada 2007 – 2013”, intervenţiile de reformare a domeniului formării
psihopedagogice, iniţiale şi continue, a cadrelor didactice din mediul universitar
este necesar să îşi focalizeze, tematic şi strategic, consistenţa demersurilor.
Remarcăm în acest sens, pregătirea şi lansarea în anul 2018 a două apeluri
de proiecte în cadrul Priorităţii de Investiţii 10.2. (din Axa prioritară 6
„Educaţie şi competenţe” a POCU), adresate în principal susţinerii studenţilor
din categorii vulnerabile sau sprijinirii integrarii profesionale a viitorilor
absolvenţi prin programe de învăţate antreprenorială, apeluri care conţin şi o
semnificativă componentă de formare psihopedagogică continuă adresată
cadrelor didactice universitare.
Astfel, în cadrul apelului de proiecte „Bursa student antreprenor – măsură
activă pentru creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la
programe de studii de licenţă” (MFE 2018), profesorii din grupul ţintă al
fiecărui proiect depus vor beneficia în mod obligatoriu de „un program de
dezvoltare de competenţe didactice în cadrul unui program postuniversitar
de perfecţionare profesională cu o durată de minim 56 ore de formare, din
care minim 50% vor reprezenta aplicaţii practice” (MFE 2018, p. 8),
programele de formare furnizate fiind centrate pe „activităţi de formare
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specifică adresate personalului didactic din învăţământul superior în relaţie
cu: proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale adresate studenţilor, în
special din categorii vulnerabile, din anii terminali ai ciclului de licenţă,
organizarea şi furnizarea în medii online a cursurilor/aplicaţiilor şi promovarea
de medii noi de învăţare (ex.: studii, învăţare bazată pe proiecte reale, învăţare
colaborativă, experimentare etc.), solicitarea şi utilizarea feedback-ului şi o
evaluare eficientă a rezultatelor învăţării, servicii suport pentru studenţi etc.”
(MFE 2018, p. 8).
Pentru apelul de proiecte „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din
învăţământul superior în sprijinul angajabilităţii”, pentru „fiecare participant
din grupul ţintă reprezentat de personal didactic este obligatorie frecventarea
a cel puţin unui program de dezvoltare de competenţe didactice pentru care
se acordă credite de studii transferabile, în cadrul unui program
postuniversitar de formare” (MFE 2018, p. 10), fiind susţinute „activităţi de
formare specifică adresate personalului didactic din învăţământul superior
în relaţie cu: proiectarea de cursuri complementare, organizarea şi furnizarea
în medii online a cursurilor/aplicaţiilor şi promovarea de medii noi de învăţare
(ex.: studii de caz, învăţare bazată pe contexte reale de acţiune, învăţare
colaborativă, experimentare etc.), solicitarea şi utilizarea feedback-ului şi o
evaluare eficientă a rezultatelor învăţării, servicii suport pentru studenţi etc.”
(MFE 2018, p. 9).
Devine observabilă, pe baza datelor de mai sus, tendinţa de abordare unitară
şi coerentă a formării de tip psihopedagogic a cadrelor didactice din
învăţământul universitar, în relaţie cu temele principale ale celor două apeluri
de proiecte POCU, stimularea învăţării antreprenoriale la studenţi, respectiv
adaptarea ofertelor de studii din învăţământul superior la nevoile de învăţare
ale studenţilor din categorii vulnerabile.

7. Concluzii şi recomandări finale
Enunţăm, în încheiere, câteva posibile intervenţii necesare pentru domeniul
supus analizei:
 Implicarea formabililor (cadre didactice universitare, studenţi la
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, cadre didactice care
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supervizează practica pedagogică etc.) în identificarea de soluţii de
optimizare a formării psihopedagogice iniţiale şi continue, în sprijinul
promovării reale a unei învăţări centrate pe student, care să conducă mai
facil la personalizarea rolurilor didactice;
Organizarea de paneluri de experţi pe tema reorganizării unitare a formării
psihopedagogice iniţiale şi continue a cadrelor didactice din învăţământul
superior care să furnizeze input-uri relevante pentru decizii de sistem la
nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale;
Iniţierea interoperabilităţii platformelor ICT dezvoltate în proiecte
anterioare cu cofinanţare din POSDRU 2007 – 2013 pentru
sustenabilitatea bunelor practici dezvoltate, evitarea suprapunerilor
informaţionale şi promovarea cercetării ştiinţifice performante în domeniu,
inclusiv asigurarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale, şi constituirea
unor comunităţi de practici, ca formă de organizare şi facilitare a învăţării
profesionale;
Definirea unitară a unui pachet de competenţe generale şi transversale
de format în urma absolvirii unei forme de educaţie psihopedagogică
iniţială destinată cadrelor didactice din învăţământul superior, precum şi
a celui aferent susţinerii progresului în cariera didactică universitară;
Stabilirea unor standarde de performanţă, pe baza pachetului de
competenţe generale şi transversale, care să facă posibilă evaluarea
periodică a cadrelor didactice şi stabilirea nevoilor de formare continuă a
acestora în domeniul didacticii specialităţii şi cel psihopedagogic.
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Rezumat
Consilierul de carieră contribuie la conturarea încrederii în sine a beneficiarului, în
vederea realizării unei opţiuni adecvate. Putem considera consilierea o acţiune
complexă, cu beneficii multiple asupra consiliatului, dar şi pentru viitorul angajator.
Pentru elev ne referim la identificarea aşteptărilor şi efectuarea unei alegeri, în vederea
obţinerii de satisfacţii în plan personal şi profesional. Din perspectiva angajatorului,
acesta doreşte un candidat încrezător în capacităţile sale, bine pregătit şi potrivit
organizaţiei.
Pe baza modelului constructivist, consilierii pot înţelege modul în care elevii se
implică în acest proces, devenind astfel parteneri. Un principiu de bază al
constructivismului este cel referitor la valorizarea opiniei celui implicat în proces,
respectiv a elevului. Obiectivul principal al studiului are în vedere o descriere a
percepţiilor elevilor, prin prisma a două dimensiuni, legate de alegerea pentru viitoarea
carieră: importanţa activităţilor specifice consilierii constructiviste în carieră şi rolul
stimei de sine. Comparativ a fost identificată şi percepţia consilierilor asupra
organizării activităţilor de consiliere, conform modelului constructivist. Analiza
comparativă a rezultatelor a evidenţiat similarităţi de opinie la nivelul celor două
grupuri de respondenţi, asupra valorii modelului de consiliere constructivist. Acestea,
ne determină să considerăm că există deschidere spre modul de organizare şi
proiectare a activităţilor de consiliere în manieră constructivistă.
Cuvinte-cheie: Consilier, consiliere, constructivism, elev, percepţie, stimă de sine.
*
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Abstract
The career counselor helps the beneficiary to build self-confidence in order
to make an adequate choice. Counseling may be seen as a complex action,
providing multiple benefits both to the beneficiary and to the employer. On
the student’s side, it’s about identifying expectations and making a choice.
From the employer’s perspective, he/she would seek a candidate being
confident in he’s/she’s capacities, well trained and able to fit in the
organization. Within the constructivist model, the counselors can understand
the student’s approach of this process and interact as partners. A fundamental
constructivist principle is to value the beneficiary’s opinion (student’s in our
case). The main aim of this study is to characterize the student’s perceptions
trough two dimensions of choosing a future career: the importance of specific
constructivist career counseling activities and the self-esteem role. The
counselor’s perception on organizing counseling actions has been also
documented, following the constructivist approach. The comparative analysis
showed similar opinions on the value of the constructivist counseling model
in the two respondents groups. This allows us to consider that there is openness
toward the specific organizing and designing of counseling actions following
the constructivist approach.
Keywords: Career counseling, career counselor, constructivism, perception, selfesteem, student.

1. Introducere
Abordările tradiţionale ale luării deciziilor în carieră sunt considerate raţionale
şi se bazează pe o alegere efectuată de beneficiar. Alte teorii iau în considerare
aspectele contextuale şi oferă perspective diferite, bazate pe aspecte
subiective, aflate în relaţie directă cu evenimente din viaţa personală. Astfel
M.L. Savickas (1993) sugerează că schimbările din consilierea carierei,
redefinesc consilierii ca editori şi co-autori ai procesului. În loc de a diagnostica,
evalua şi potrivi, ei sprijină persoana în alegerea unei cariere prin nararea de
istorii coerente, iar prin identificarea temelor şi întrebărilor din naraţiune,
ajută consiliatul să dobândească abilităţile necesare unei noi etape a vieţii
lor. P. Brott (2005) analizând tendinţele din prezent, apreciază că este oportun
ca practicienii să aibă o perspectivă mai largă a procesului de viaţă şi a
diferitelor roluri pe care le pot avea în viaţă oamenii în general. Aplicarea
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teoriei constructiviste în consiliere, prin intermediul abordării narative, îşi
propune să valorifice acţiunea personală a clienţilor şi oferă o perspectivă
mai dinamică a procesului de consiliere.
B. Law este unul dintre teoreticienii care propune şi valorifică utilizarea
biografiei în consilierea carierei. A dezvoltat modelul cunoscut ca New-DOTS
(1999) pentru a sublinia că învăţarea despre carieră apare în contextul
„interacţiunii comunitare”. Este propus modelul SeSiFu ce subliniază existenţa
unui repertoriu de capacităţi în continuă dezvoltare, care evoluează de la
banala strângere de informaţii la percepere, sortare, concentrare şi înţelegere.
Această perspectivă subliniază importanţa pe care o are adunarea de
informaţii în dezvoltarea unei implicări active (în acţiunea de identificare
a carierei). J.G. Maree şi B. Morgan (2012) subliniază ideea că chestiunile
globale de viaţă a oamenilor, viaţa profesională în general ca rezultat al
evoluţiilor din economia mondială au ca efect necesitatea unor schimbări în
activitatea de consiliere a carierei. În articolul Toward a Combined
Qualitative-Quantitative Approach: Advancing Postmodern Career
Counselling Theory and Practice, autorii menţionaţi prezintă o analiză
concisă asupra ultimelor evoluţii în abordările postmoderne ale consilierii
carierei evidenţiind următoarele aspecte: influenţa avută de diferitele etape
din psihologie şi economie în structurarea modelelor de consiliere în carieră;
influenţa schimbărilor din viaţa economică, profesională şi personală a
oamenilor în general, prin punerea în atenţie a schimbărilor de paradigmă de
la abordarea cantitativă la cea calitativă; apariţia unei abordări combinate
cantitative şi calitative pentru procesul de consiliere.
Abordările de tip constructivist evidenţiază importanţa procesului de
autoanaliză a clientului, pe baza căruia acesta este sprijinit să-şi definească/
construiască parcursul de viaţă considerat ca satisfăcător, astfel încât acesta
să poată fi redefinit pe măsură ce nevoile, interesele clientului evoluează.
Din această perspectivă, P. J. Hartung (2011), consideră că „interviul privind
povestea de carieră” îi oferă consilierului un mod inovativ şi respectuos de a
asista clientul.
P. McIlveen, T. Ford, K. Dun (2005), în articolul „A Narrative SentenceCompletion Process for Systems Career Assessment”, consideră că
abordările constructiviste şi narative ale consilierii carierei s-au dezvoltat ca
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alternative practice, viabile la modelele tradiţionale. Acestea se bazează pe
noţiuni derivate din teoriile constructiviste, teoriile narative şi teoria sistemelor.
În cadrul acestor modele, tehnica de lucru are în vedere completarea, de
către clienţi, a unor fraze pentru a facilita acestora explorarea carierelor
personale. Autorii fac şi o serie de recomandări, care vizează formularea de
indicaţii pentru client în vederea completării frazelor, încurajarea implicării
active a clientului, includerea unei faze de analiză.
N. Amundson (2007) în articolul Mold, Mould, Mole-d: The Three M’s of
Career Development, analizează din punct de vedere metaforic schimbările
din domeniul consilierei carierei. El afirmă că flexibilitatea conceptuală şi
acţională are în vedere „ruperea tiparelor” şi pleacă de la semnificaţia
termenului de „tipar” care reprezintă o matriţă, o formă pe care cineva o
fabrică pentru crearea de obiecte similare între ele. Aceste forme reprezintă
nişte „unelte de lucru” utilizate cu un scop. Un fenomen asemănător, susţine
autorul, regăsim şi în consilierea de carieră, în sensul că avem nevoie să
renunţăm la tiparele vechi şi să creăm altele noi. Pentru a avea un context
de lucru favorabil se recomandă consilierului să-şi evalueze critic modul în
care îşi desfăşoară activitatea, să dea dovadă de mai multă creativitate, iar
ambii parteneri ai procesului să stabilească obiective clare spre care să se
îndrepte împreună.
J. Onnismaa (2004), în articolul Ethics and professionalism in Counselling,
susţine că în contextul actual consilierul nu mai deţine un rol specific prestabilit,
deoarece modelele şi formulele de acţiune definitive nu mai există astăzi.
Apar în permanenţă întrebări care ne determină să găsim răspunsuri la modul
cum este indicat să acţionăm eficient şi să abordăm fiecare caz în mod
individual. Astfel în prezent, munca de consiliere nu se mai poate baza pe
filosofia „consilierul ştie mai bine”.
R.V. Peavy (2007), în cartea SocioDynamic Counselling: A constructivist
perspective, propune un model de consiliere constructivistă, generat de
experienţa sa profesională. Dintre caracteristicile consilierii constructiviste,
conform autorului enumerăm următoarele: este un model de creare de sine
în contrast cu modelele intervenţioniste; este o abordare centrată pe cultură
şi se utilizează frecvent conceptul de „instrument cultural”; consilierii sunt
încurajaţi să folosească un vocabular de „zi cu zi” pentru a putea comunica
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eficient cu clienţii şi mai puţin unul strict profesional; se bazează pe filozofia
„ajutorării sociodinamice” care este centrată pe posibilităţile şi potenţialul
persoanei care are nevoie de consiliere; este o abordare co-constructivistă,
în care şi persoana care caută ajutor şi cea care oferă ajutor sunt considerate
experţi; foloseşte „modele literare” pentru a sprijini persoana în descoperirea
sinelui; apelează la povestiri, naraţiuni, autonaraţiuni, autobiografie, metafore,
limbaj figurat, crearea de scenarii; încurajează folosirea de versiuni diferite
a „unei poveşti de viaţă”. Modelul propus, a apărut ca reacţie la faptul că
vieţile clienţilor sunt supuse transformărilor sociale (schimbarea modului de
viaţă la nivel de comunitate, reconfigurarea rolului familiei, incertitudinea şi
conflictele, recunoaşterea impactului concepţiei personale/despre lume) şi
acest fapt se repercutează asupra dezvoltării carierei individului. Astfel, în
locul unui set de tehnici avem, mai degrabă, un cadru holistic asupra căruia
se lucrează. Această abordare a fost descrisă ca modul în care clientul se
„construieşte” pe sine prin felul în care interpretează condiţiile societale şi
acţiunile sale în raport la acestea, precizează autorul în articolul Constructivist
career counseling. Prin urmare, în funcţie de aceste condiţii, individul va
opune rezistenţă sau va deveni creativ în munca şi relaţiile sale. Atât consilierul,
cât şi clientul, sunt experţi în consiliere şi în ei înşişi, şi ambii încearcă să
identifice „tipare de influenţă” care modelează felul de a gândi şi acţiona al
clientului. Persoana care caută ajutor are rol de expert, care nu poate fi pus
la îndoială referitor la propria sa viaţă, consilierul are rol de expert în crearea
unui cadru de comunicare eficientă într-o „construcţie”, care să fie folosită
de ambii pentru continuarea demersului iniţiat.
Din perspectiva participantului la consiliere, considerăm că este relevantă şi
opinia sa despre sine. Ea are în vedere modul cum fiecare persoană se
percepe pe sine însuşi. Atunci când vorbim despre stimă de sine, ne referim
la evaluările generale, pozitive şi negative, ale propriei persoane. Semnificaţia
conceptului în cadrul consilierii pentru carieră, poate fi interpretată din mai
multe puncte de vedere – a determina valoarea unui anumit tip de activitate
specifică unui anumit domeniu profesional, a avea o opinie despre propria
persoană în legătură cu o anumită ocupaţie. Important este să reţinem faptul
că stima de sine nu se prezintă ca o trăsătură singulară. Ea are mai multe
componente şi chiar dacă, în ansamblu, autoevaluarea noastră este pozitivă,
există momente când, din diverse motive, ne simţim nesiguri. Consecinţele
unei stime de sine ridicate sau scăzute provin din modul în care oamenii se
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raportează la evenimentele cotidiene. Toate aceste aspecte se vor reflecta
şi în opiniile referitoare la alegerile în plan profesional. Rolul consilierului
este de a sprijini persoana consiliată să îşi clarifice toate aceste aspecte.

2. Prezentarea investigaţiei
S-a urmărit identificarea modelelor teoretice utilizate de consilierii şcolari în
activitatea de consiliere a carierei, pe baza analizei percepţiilor elevilor
referitoare la propria persoană şi modul cum se realizează activităţile de
consiliere a carierei în şcoală. În paralel, au fost identificate şi percepţiilor
consilierilor asupra propriului mod de lucru. A fost important să verificăm
dacă în practica consilierii şcolare, alături de abordările tradiţionale sunt
utilizate şi cele de tip constructivist. Pornind de la aceste considerente au
fost analizate importanţa şi frecvenţa activităţilor de consiliere a carierei
proiectate în manieră:
- tradiţională: bazate pe furnizarea de informaţii, pe acţiunea de evaluare
a personalităţii elevului, pe realizarea unui profil personal, pe stabilirea
corespondenţei dintre abilităţile personale şi cerinţele ocupaţiei;
- constructivistă: bazate pe identificarea în cadrul echipei consilier-elev a
modului în care acesta doreşte să îşi trăiască viaţa, incluzând în această
analiză: planul personal, profesional, social.
În cadrul acestui demers investigativ s-a urmărit o identificare a impresiilor
elevilor şi a consilierilor şcolari, prin prisma a două dimensiuni legate de
decizia pentru viitoarea carieră: (a) importanţa activităţilor specifice consilierii
constructiviste în carieră; (b) stima de sine a elevilor.
Ipoteza 1: Există un efect semnificativ al variabilei independente stima de
sine asupra variabilei dependente percepţia asupra consilierii în carieră,
în sensul că elevii cu o stimă de sine scăzută acordă o importanţă foarte
mare activităţilor specifice consilierii constructiviste.
Ipoteza 2: Există corelaţii semnificative între percepţiile elevilor asupra
procesului de consiliere în carieră şi cele ale consilierilor şcolari, din
perspectiva importanţei acordate, dar şi a aprecierii frecvenţei desfăşurării
activităţilor.
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La investigaţia realizată au participat două categorii de respondenţi: elevi de
liceu/clasa a XII-a şi consilieri şcolari. Au fost chestionaţi 257 de elevi, dintre
care: 130 fete; 127 băieţi; 194 din mediul urban; 63 din mediul rural (fapt
care a determinat neluarea în calcul a dimensiunii, lotul nefiind echilibrat).

Figura nr. 1. Reprezentarea grafică a elevilor în funcţie de gen

Lotul de consilieri şcolari este format de specialiştii din cabinetele de
asistenţă psihopedagogică din regiunea de Nord-Est. În perioada realizării
investigaţiei, numărul total al acestora era de 344. Au participat un număr de
108 consilieri şcolari: 7 bărbaţi şi 101 femei, (fapt care a determinat neluarea
în calcul a acestei dimensiuni, lotul nefiind echilibrat); 41 de specialişti fiind
la debut, deţinând doar definitivatul în învăţământ; 36 cu gradul didactic II;
31 cu gradul didactic I; 26 îşi desfăşoară activitatea numai la gimnaziu; 48
numai la liceu; 34 şi la gimnaziu şi la liceu.

Figura nr. 2. Reprezentarea grafică a consilierilor în funcţie de
gradul didactic obţinut
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Figura nr. 3. Reprezentarea grafică a consilierilor în funcţie de
activitatea desfăşurată

Au fost utilizate următoarele instrumente:
a) scala percepţiilor asupra consilierii în carieră (varianta utilizată pentru
lotul de elevi);
b) scala percepţiei eficienţei activităţii de consiliere în carieră (varianta
utilizată pentru lotul de consilieri şcolari);
c) chestionarul de evaluare a stimei de sine Rosenberg (pentru lotul de elevi).
Utilizarea instrumentelor pe cele două loturi de participanţi la studiu s-a realizat
diferenţiat în funcţie de ipoteze. Astfel, lotul de elevi a completat două
chestionare (a şi c), iar lotul de consilieri şcolari a completat chestionarul
referitor la măsurarea percepţiilor asupra consilierii în carieră (b).
Pentru a identifica diferenţele interindividuale în ceea ce priveşte percepţiile
asupra procesului de consiliere în carieră a fost utilizat chestionarul CCSES
(Career Counselling Self-Efficacy Scale), elaborat de O’Brien et al. (1997).
Chestionarul iniţial cuprindea 54 de activitaţi specifice consilierii în carieră,
care erau realizate tradiţional sau conform modelului constructivist.
Respondenţii trebuiau să indice pe o scală de tip Likert, cu şase trepte,
măsura în care aceste activităţi erau realizate de ei în mod curent.
Chestionarul a fost tradus şi pretestat pe un grup de consilieri şcolari. Acestora
li s-a cerut să citească cei 54 de itemi şi să aprecieze care sunt specifici
consilierii tradiţionale şi care descriu cel mai bine consilierea de tip
constructivist. Centralizarea răspunsurilor a determinat eliminarea unui număr
de 30 itemi care au fost consideraţi neclari. Pentru varianta finală a
chestionarului a rămas un număr de 24 de activităţi care să descrie cele
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două tipuri de consiliere. Abaterea de la chestionarul iniţial este reprezentată
şi de introducerea unei noi dimensiuni, importanţa acordată de către elevi şi
consilieri şcolari acestor activităţi. Cele două loturi de subiecţi au apreciat
aceste activităţi atât din perspectiva importanţei, cât şi a frecvenţei cu care
sunt utilizate în activitatea şcolară. Consistenţa internă (Alpha Cronbach) a
chestionarului a fost foarte bună (0,712 la chestionarul completat de consilieri
şi 0,898 la chestionarul completat de către elevi), ceea ce a permis utilizarea
chestionarului în condiţii optime de validitate şi fidelitate.
Pentru măsurarea stimei de sine a fost utilizată Scala stimei de sine realizată
de Rosenberg (Rosenber Self-Esteem Scale, 1965). Această scală a fost
iniţial construită cu intenţia de a măsura sentimentul global de auto-apreciere
şi auto-acceptare a adolescentului. Scala cuprinde 10 itemi care în forma
originală sunt evaluaţi cu ajutorul unei scale de tip Likert, cu 4 trepte (acord
total, acord, dezacord, dezacord total), consistenţă internă de 0,770. În cadrul
investigaţiei a fost utilizată o scala cu 6 trepte care să reflecte nivelul stimei
de sine: ridicat, mediu şi scăzut. Prelucrarea statistică a datelor a dus la
obţinerea unui coeficient de consistenţă internă Alpha Cronbach de 0,901,
fapt care a permis utilizarea scalei în forma sa iniţială.
Ipoteza 1: Există un efect semnificativ al variabilei independente stima de
sine asupra variabilei dependente percepţia asupra consilierii în carieră,
în sensul că elevii cu o stimă de sine scăzută acordă o importanţă foarte
mare activităţilor specifice consilierii constructiviste.
Pentru a verifica dacă există o legătură semnificativă între cele două variabile,
a fost folosită metoda statistică One Way Anova.
Tabelul nr. 1. Mediile obţinute la importanţa consilierii tradiţionale

Stima de sine scazută
Stima de sine medie
Stima de sine ridicată
Total

Nr. cazuri

Media

57
30
170
257

50,2281
50,1333
36,2353
40,9611
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Tabelul nr. 2. Diferenţele dintre medii şi abaterea standard la importanţa
consilierii tradiţionale
(I) nivel stima
Stima de sine
scăzută
Stima de sine
medie
Stima de sine
ridicată

(J)Nivel stima
Stima de sine medie
Stima de sine ridicată
Stima de sine scăzută
Stima de sine ridicată
Stima de sine scăzută
Stima de sine medie

Diferenţa
medie
0,09474
13,99278*
-,09474
13,89804*
-13,99278*
-13,89804*

Deviaţia
standard
2,05661
1,39554
2,05661
1,80559
1,39554
1,80559

Prag
semnificaţie
1,000
,000
1,000
,000
,000
,000

Figura nr. 4. Importanţa consilierii tradiţionale şi stima de sine

În urma analizei statistice a rezultat că există o legătură semnificativă între
cele două variabile. Testul Bonferroni a evidenţiat următoarele: M1-M2 =
0.094 p = 1,000 >0,05 indică faptul că nu există o diferenţă semnificativă
între elevii cu stimă de sine scăzută şi cei cu stimă de sine medie, în ceea ce
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priveşte percepţia asupra importanţei consilierii în carieră de tip tradiţionalist;
M1-M3 = 13.992 p = 0,000 <0,001 indică faptul că există o diferenţă
semnificativă între elevii cu stimă de sine scăzută şi cei cu stimă de sine
ridicată, în sensul că primii acordă o importanţă mai mare activităţilor
tradiţionale de consiliere în carieră decât colegii lor; M2-M3 = 13.898 p =
0,000 <0,001 indică faptul că există o diferenţă semnificativă între elevii cu
stimă de sine medie şi cei cu stimă de sine ridicată, în sensul că primii acordă
o importanţă mai mare activităţilor tradiţionale de consiliere în carieră decât
colegii lor.
Tabelul nr. 3. Percepţia asupra importanţei consilierii de tip constructivist

Stima de sine scazută
Stima de sine medie
Stima de sine ridicată
Total

Nr. cazuri

Media

57
30
170
257

56,0351
56,3000
42,3882
47,0389

Tabelul nr. 4. Diferenţele dintre medii şi abaterea standard - percepţia asupra
importanţei consilierii de tip constructivist
(I) nivel stima

Stima de sine scăzută
Stima de sine medie
Stima de sine ridicată

(J) nivel stima

Stima de sine medie
Stima de sine ridicată
Stima de sine scăzută
Stima de sine ridicată
Stima de sine scăzută
Stima de sine medie

Diferenţa
medie

-,26491
13,64685*
,26491
13,91176*
-13,64685*
-13,91176*

Deviaţia
standard

Prag
semnificaţie

2,26608
1,53767
2,26608
1,98950
1,53767
1,98950

1,000
,000
1,000
,000
,000
,000

În urma analizei statistice a rezultat că există o legătură semnificativă între
cele două variabile. Testul Bonferroni a indicat următoarele: M1-M2 = -0.264
p = 1,000 >0,0 evidenţiind faptul că nu există o diferenţă semnificativă între
elevii cu stimă de sine scăzută şi cei cu stima de sine medie, în ceea ce
priveşte percepţia asupra importanţei consilierii constructiviste; M1-M3 =
13.644 p = 0,000 <0,001 evidenţiază faptul că există o diferenţă semnificativă
între elevii cu stimă de sine scăzută şi cei cu stimă de sine ridicată, în sensul
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că primii acordă importanţă consilierii constructiviste; M2-M3 = 13.911 p =
0,000 <0,001 indică faptul că există o diferenţă semnificativă între elevii cu
stimă de sine medie şi cei cu stimă de sine ridicată, în sensul că primii acordă
o importanţă mai mare consilierii constructiviste decât ultimii.

Figura nr. 5. Percepţia asupra importanţei consilierii de tip constructivist

Tabelul nr. 5. Percepţia asupra frecvenţei consilierii de tip tradiţionalist
Nr. cazuri

Stima de sine scazută
Stima de sine medie
Stima de sine ridicată
Total

57
30
170
257

Media

41,5789
41,1333
40,2882
40,6732

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2018 (2) • LXVI

151

Tabelul nr. 6. Diferenţele dintre medii şi abaterea standard - percepţia
frecvenţei consilierii de tip tradiţionalist
(I) nivel stima

Stima de sine scăzută
Stima de sine medie
Stima de sine ridicată

(J) nivel stima

Stima de sine medie
Stima de sine ridicată
Stima de sine scăzută
Stima de sine ridicată
Stima de sine scăzută
Stima de sine medie

Diferenţa
medie

,44561
1,29071
-,44561
,84510
-1,29071
-,84510

Deviaţia
standard

Prag
semnificaţie

1,98273
1,34540
1,98273
1,74073
1,34540
1,74073

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

În urma analizei statistice rezultă că nu există o legătură semnificativă între
cele două variabile.

Figura nr. 6. Frecvenţa consilierii de tip tradiţionalist şi
stima de sine a elevilor
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Tabelul nr. 7. Percepţia asupra frecvenţei consilierii constructiviste
Stima de sine scazută
Stima de sine medie
Stima de sine ridicată
Total

Nr. cazuri

Media

57
30
170
257

31,4386
32,7667
36,8118
35,1479

Tabelul nr. 8. Diferenţele dintre medii şi abaterea standard - percepţia asupra
frecvenţei consilierii constructiviste
(I) nivel stima

Stima de sine scăzută
Stima de sine medie
Stima de sine ridicată

(J) nivel stima

Stima de sine medie
Stima de sine ridicată
Stima de sine scăzută
Stima de sine ridicată
Stima de sine scăzută
Stima de sine medie

Diferenţa
medie

Deviaţia
standard

Prag
semnificaţie

-1,32807
-5,37317*
1,32807
-4,04510*
5,37317*
4,04510*

1,82431
1,23791
1,82431
1,60165
1,23791
1,60165

1,000
,000
1,000
,036
,000
,036

Figura nr. 7. Percepţia asupra frecvenţei consilierii constructiviste
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În urma analizei statistice a rezultat că există o legătură semnificativă între
cele două variabile. Testul Bonferroni a indicat următoarele: M1-M2=-1.328
p = 1,000 >0,05 evidenţiază că nu există o diferenţă semnificativă între elevii
cu stimă de sine scăzută şi cei cu stima de sine medie, în ceea ce priveşte
percepţia asupra frecvenţei consilierii constructiviste; M1-M3 = -5.373 p =
0,000 <0,001 evidenţiază faptul că există o diferenţă semnificativă între elevii
cu stimă de sine scăzută şi cei cu stimă de sine ridicată, în sensul că ultimii
apreciază mai mult activităţile de consiliere constructivistă decât colegii lor;
M2-M3 = -4.045 p = 0,036 <0,05 indică faptul că există o diferenţă
semnificativă între elevii cu stimă de sine medie şi cei cu stimă de sine
ridicată, în sensul că ultimii apreciază ca fiind mai frecvente activităţile de
consiliere constructivistă decât colegii lor.
Ipoteza 1 se confirmă, deoarece există un efect semnificativ al nivelului
stimei de sine asupra percepţiei elevilor în ceea ce priveşte consilierea în
carieră.
Ipoteza 2: Există corelaţii semnificative între percepţiile elevilor asupra
procesului de consiliere în carieră şi cele ale consilierilor şcolari, din
perspectiva importanţei acordate, dar şi a aprecierii frecvenţei desfăşurării
activităţilor.
Pentru a verifica această ipoteză a fost folosită metoda statistică Corelaţia
Pearson.
Tabelul nr. 9. Corelaţia Pearson: importanţa consilierii tradiţionale
elevi şi consilieri
Corelaţia Pearson
Importanţa consilierii
tradiţionale elevi
Importanţa consilierii
tradiţionale consilieri

Corelaţia Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Corelaţia Pearson
Sig. (2-tailed)
N

Importanţă consiliere
tradiţională elevi
1
257
,199*
,039
108

Importanţă consiliere
tradiţională consilieri
,199*
,039
108
1
108
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Din tabel putem observa: p = 0,039 < 0,05 de unde rezultă că există o legătură
semnificativă între cele două variabile; r = 0,199 <0,30 de unde rezultă că
relaţia dintre cele două variabile este slabă, iar semnul „+” ne arată că este
şi direct proporţională, i.e. cu cât scorurile elevilor la variabila importanţa
consilierii tradiţionale cresc, cu atât vor creşte cele ale consilierilor şcolari la
aceeaşi variabilă; r2 = 0,039 de unde rezultă că în 39% cazuri corelaţia apare.
Tabelul nr. 10. Corelaţia Pearson: importanţa consilierii constructiviste
elevi şi consilieri
Corelaţia Pearson
Importanţa consilierii
constructiviste elevi
Importanţa consilierii
constructiviste consilieri

Corelaţia Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Corelaţia Pearson
Sig. (2-tailed)
N

Importanţă consiliere
constructivistă elevi
1
257
,195*
,043
108

Importanţă consiliere
constuctivistă consilieri
,195*
,043
108
1
108

Din tabel putem observa: p = 0,043 < 0,05 de unde rezultă că există o legătură
semnificativă între cele două variabile; r = 0,195 <0,30 de unde rezultă că
relaţia dintre cele două variabile este slabă, iar semnul „+” ne arată că este
şi direct proporţională, i.e. cu cât scorurile elevilor la variabila importanţa
consilierii constructiviste cresc, cu atât vor creşte cele ale consilierilor
şcolari la aceeaşi variabilă; r2 = 0,038 de unde rezultă că în 38% cazuri
corelaţia apare.
Tabelul nr. 11. Corelaţia Pearson: frecvenţa consilierii tradiţionale la
elevi şi consilieri
Corelaţia Pearson
Frecvenţa consilierii
tradiţionale elevi
Frecvenţa consilierii
tradiţionale consilieri

Corelaţia Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Corelaţia Pearson
Sig. (2-tailed)
N

Frecvenţă consiliere
tradiţională elevi
1
257
-,069*
,479
108

Frecvenţă consiliere
tradiţională consilieri
-,069*
,479
108
1
108

Din tabel putem observa: p = 0,479 > 0,05 de unde rezultă că nu există o
legătură semnificativă între cele două variabile.
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Tabeul nr. 12. Corelaţia Pearson: frecvenţa consilierii constructiviste la
elevi şi consilieri

Corelaţia Pearson
Frecvenţa consilierii
constructiviste elevi
Frecvenţa consilierii
constructiviste consilieri

Corelaţia Pearson
Sig. (2-tailed)
Nr. cazuri
Corelaţia Pearson
Sig. (2-tailed)
Nr. cazuri

Frecvenţă consiliere
constructivistă elevi
1
257
-,217*
,024
108

Frecvenţă consiliere
constuctivistă consilieri
-,217*
,024
108
1
108

Din tabel putem observa: p = 0,024 < 0,05 de unde rezultă că există o legătură
semnificativă între cele două variabile; r = -0,217 <0,30 de unde rezultă că
relaţia dintre cele două variabile este slabă iar semnul „-” ne arată că este şi
invers proporţională, i.e. cu cât scorurile elevilor la variabila frecvenţa consilierii
de tip constructivist scad, cu atât vor cele ale consilierilor şcolari la aceeaşi
variabilă r2 = 0,047 de unde rezultă că în 47% cazuri corelaţia apare.
Ipoteza 2 se confirmă, deoarece există corelaţii semnificative între cele două
aprecieri asupra procesului de consiliere în carieră.

3. Analiză rezultate obţinute
Efectul pe care nivelul stimei de sine îl are asupra aprecierii importanţei
consilierii pentru carieră: elevii cu stimă de sine scăzută sau medie acordă o
mai mare importanţă acestor activităţi specifice consilierii constructiviste
decât colegii lor care au o stimă de sine ridicată, dar care le apreciază ca
fiind mult mai frecvente. Dacă în cadrul activităţilor tradiţionale de consiliere
participanţilor le erau furnizate informaţii despre nivelul stimei de sine, prin
intermediul modelului constructivist li se creează contextul de a discuta despre
acest aspect. Putem considera că este o oportunitate de a-şi exprima
gândurile, emoţiile şi de a discuta despre acestea. Prin intermediul tehnicilor
narative ei au posibilitatea de a evalua acţiunile realizate, cele posibil de
realizat şi experimentează luarea deciziilor. Este important ca celor aflaţi în
acest proces de identificare a traseului profesional să li se ofere instrumente
pentru a dezvolta acest aspect, iar dezvoltarea stimei de sine ca produs al
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activităţilor de consiliere a carierei poate fi considerat o reuşită. Lucrând
asupra stimei de sine, elevii identifică şi conştientizează rolul respectului de
sine, realizează o acţiune de autoevaluare adecvată a potenţialului propriu.
La acelaşi chestionar – Măsurarea percepţiilor asupra consilierii în carieră,
rezultatele celor două loturi de subiecţi au fost asemănătoare. Atât elevii,
cât şi consilierii şcolari, apreciază ca fiind foarte importantă consilierea
constructivistă, diferenţele dintre răspunsuri resimţindu-se totuşi la nivelul
aprecierii frecvenţei realizării unor astfel de activităţi, consilierii obţinând
scoruri mai mari.

4. Concluzii
Modelul alternativ de a realiza activităţile de consiliere pentru carieră, cu
influenţe din teoria constructivistă, ar putea fi considerat o modalitate de
lucru care îşi propune să lucreze cu „nevoile personale ale consiliatului de a
vizualiza viitoarea carieră”. Aceasta este o temă, care în modelul tradiţional
este trecută în plan secundar, destul de des. În primul rând, utilizarea modelului
constructivist bazat pe utilizarea tehnicii naraţiunii ca abordare, oferă o
modalitate subiectivă, atunci când lucrează cu sensuri personale, aspect care
este recunoscut, dar neglijat în viziunea standard. În al doilea rând, specialistul
în consiliere dezvoltă la nivelul consiliatului, abilitatea de a utiliza strategii şi
instrumente adecvate pentru a realiza propriile acţiuni de rezolvare, a unei situaţii
problematice cu care se confruntă. În al treilea rând, luarea deciziilor privind
cariera poate fi extinsă, în sensul de a fi utilizată ulterior independent de către
cel consiliat şi la alte aspecte ale carierei, cum ar fi căutarea unui loc de muncă.
Considerăm că această modalitate de lucru este o abordare proactivă a
posibilelor dificultăţi ale actualilor elevi, viitori absolvenţi, care pot apărea
după finalizarea studiilor ar putea fi considerată oportună. De ce? Este
necesară o abordare analitică a planului de carieră, dar este relevantă şi
valorificarea elementelor creative care generează o atitudine practică faţă
de muncă şi viaţă în general. Această proactivitate a programelor de
consiliere pentru carieră îşi propune să introducă în conţinutul lor activităţi
care să dezvolte tinerilor abilităţile „soft” (competenţe sociale). Alături de
calificarea care atestă o formare standardizată (confirmată prin obţinerea
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unei diplome), angajatorii caută la candidaţii lor şi apreciază la cei deja angajaţi
abilităţile personale care le permit acestora să se adapteze la situaţiile de
muncă noi. Competenţele căutate de angajator la un candidat pot fi împărţite
în hard skills şi soft skills. Hard skills se referă la cunoştinţele şi
competenţele specifice (tehnice) unui domeniu de activitate (competenţe
profesionale), pe care le poţi dobândi prin învăţare parcurgând un traseu
educaţional. Ele sunt mai uşor de evaluat decât competenţele soft, iar
deţinerea lor este confirmată prin diplomele/certificările pe care o persoană
le deţine. Competenţele soft sunt aplicabile majorităţii domeniilor. Ce sunt
acestea? Un ansamblu de calităţi personale, obişnuinţe de lucru, atitudini şi
competenţe sociale care asigură integrarea şi eficienţa personală a indivizilor,
indiferent de context. Toate aceste aspecte se bazează şi pe aspectul
decizional al fiecărei acţiuni întreprinse de fiecare persoană în parte. Indiferent
de cariera pe care un tânăr doreşte să o urmeze, existenţa unor astfel de
abilităţi îi va facilita interacţiunile la locul de muncă, în funcţie de tipul relaţiei
(colegialitate, colaborare, subordonare, coordonare etc.).
De ce este necesară această abordare în cadrul consilierii pentru carieră?
L. Antonesei (1996, p. 75) afirma: „omul nu trebuie să-şi ghicească, ci să-şi
decidă viitorul. Dar pentru a decide asupra lui, trebuie să cunoşti liniile de
evoluţie posibile şi probabile ale acestui viitor”. Tinerii pregătiţi să îşi dezvolte
competenţele soft au mai multe şanse să se angajeze şi să îşi dezvolte o
carieră? Da, deoarece persoanele care au dezvoltate aceste abilităţi pot
face faţă mai uşor schimbărilor, au o capacitate mai bună de adaptare,
relaţionează mult mai bine în situaţii dificile şi neprevăzute, cooperează mult
mai bine cu ceilalţi şi pot lucra împreună cu alţii. Dacă „formarea vizează
pregătirea pentru profesiune” după cum precizează A. Neculau (2001),
consilierea urmăreşte acelaşi scop, prin: identificarea de calităţi psihice care
să faciliteze un comportament profesional dezirabil, conştientizarea
interdicţiilor legate de anumite comportamente, identificarea de modele
profesionale etc.
Conchidem că modul în care vieţile noastre pot fi co-construite, de-construite
şi, în cele din urmă, construite din nou cu ajutorul instrumentelor pentru autoreflecţie promovate de modelul constructivist de consiliere, poate fi
considerată o abordare potrivită pentru anumite categorii de persoane. Toate
aceste modalităţi de lucru pot contribui la dezvoltarea eu-lui viitor al elevului,
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care are o legătură directă cu modul cum acesta îşi percepe potenţialul
personal de dezvoltare. Activităţile narative, bazate pe utilizarea tehnicilor
de auto-reflecţie pot reprezenta oportunităţi pentru aceştia, care vor contribui
la clarificarea şi realizarea unei distincţii adecvate între „eul dorit” (cine ar
dori să devină în plan profesional), „eul temut” (presupune identificarea
aspectelor pe care nu doreşte să le dezvolte în timp) şi „eul ideal” (identificare
a ceea ce ar dori să fie, dar este conştient că nu are resursele necesare).
Astfel elevul, pentru a fi capabil să realizeze generalizări, va trebui să identifice
cât mai multe informaţii despre sine, despre multitudinea de roluri asumate/
îndeplinite într-o imagine unitară şi să fie capabil să facă conexiuni cu trecutul,
cu prezentul, dar şi să se proiecteze într-un viitor apropiat sau îndepărtat.
Considerăm că dezvoltarea competenţelor de a utiliza în practică modele
diferite de consiliere pentru carieră poate veni în întâmpinarea nevoilor diferite
de consiliere, care se regăsesc în rândul elevilor de liceu.
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Abstract
This paper offers a brief analysis of the status of development of activities that aim
to integrate arts, culture and heritage into K-12 education. The analysis is based on
exploratory research and follows the evolution of these practices, having a 2009
Eurydice study as reference. The study was focused on beneficiaries (pupils and
parents), teachers and school principals, as well as artists and cultural
organisations. At national level, changes such as the introduction of a key
competence based curriculum and the “Şcoala altfel” Programme (“A Different Kind
of School”) are positive factors in the development of educational activities dedicated
to the arts, culture and heritage. What we found is that the practices and experiences
produced during the analysed period reveal: an increase in the number of activities,
while organizing them from the perspective of equal access to all pupils; the opening
towards new artistic fields, but without significant changes in the use of new
technologies. The benefits of arts, culture and heritage activities are not well exploited
from the point of view of integrating them as learning opportunities in regular school
activities and evaluating outcomes (often limited to evaluation of the degree of
satisfaction). During the past few years schools and cultural operators have been
more open to collaboration / partnership, but there is no national programme that
would ensure convergent and continuous activities. We have found no significant
changes in the way the issue of cultural heritage is addressed.
Keywords: Benefits for learning, education through arts and heritage, feedback
quality, schools attractiveness.
*
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Rezumat
Această lucrare oferă o scurtă analiză a situaţiei dezvoltării activităţilor care
vizează integrarea artei, culturii şi patrimoniului în sistemul de învăţământ
preuniversitar. Analiza se bazează pe cercetarea exploratorie şi urmăreşte evoluţia
acestor practici, având ca referinţă un studiu Eurydice din 2009. Studiul a fost
axat pe beneficiari (elevi şi părinţi), profesori şi directori şcolari, precum şi pe
artişti şi organizaţii culturale. La nivel naţional, schimbări precum introducerea
unui curriculum bazat pe competenţe cheie şi programul “Şcoala altfel” reprezintă
factori pozitivi în dezvoltarea activităţilor educaţionale dedicate artei, culturii şi
patrimoniului. Am constatat că practicile şi experienţele produse în perioada
analizată relevă: o creştere a numărului de activităţi; organizarea acestora din
perspectiva accesului egal al tuturor elevilor; deschiderea către noi domenii
artistice, dar fără schimbări semnificative în utilizarea noilor tehnologii.
Beneficiile activităţilor dedicate artelor, culturii şi patrimoniului sunt mai puţin
valorificate din punctul de vedere al integrării acestora ca oportunităţi de învăţare
în activităţile şcolare şi al evaluării rezultatelor (adesea limitate doar la evaluarea
gradului de satisfacţie). În ultimii ani, şcolile şi operatorii culturali au fost mai
deschişi colaborării / parteneriatului, dar nu există un program naţional care să
asigure activităţi convergente şi continue. Nu am identificat schimbări
semnificative în ceea ce priveşte abordarea patrimoniului cultural.
Cuvinte cheie: Atractivitatea şcolii, beneficii în învăţare, calitatea feedback-ului,
educaţie prin artă şi patrimoniu.

1. Introduction
Educational activities dedicated to arts, culture and heritage play an important
role in enhancing school attractiveness for pupils (Bamford & Wimmer, 2012),
and they may impact on academic performance, motivation towards learning
and the classroom climate (Winner, Goldstein & Vincent Lancrin, 2013). By
observing the existing synergies between the arts, cultural heritage and
education, we can see that they open significant perspectives on child social
and civic development, keeping to the idea of identity and also to that of
European cultural diversity (Lauret & Marie, 2010; NACCCE, 1999). The
public policy documents issued by the bodies of the European Union consider
the impact which knowledge of cultural heritage may have on the development
of the members of society (Council of Europe, 2005). The evolution of the
Romanian educational context over the last five years reveals a tendency to
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diversify school experiences with regard to the integration of arts and cultural
activities. On the other hand, in everyday practice, the approach of heritage
in education seems to know no clearly shaped representation (as viewed by
teachers and pupils) compared to arts and cultural activities. The expectations
related to the integration of the arts, culture and heritage in pupil development
throughout school education in Romania are reflected, on one hand, by
initiatives in the area of non-formal learning to suggest activities that are of
interest to schools and, on the other hand, by proposals of intervention
mechanisms promoted by the public institutions responsible for the regulation
of the formal learning sector, which allow schools to integrate all educational
resources made available to them.

2. Methodological aspects
This study is intended to briefly explore the main aspects related to the
mechanisms and practices generating educational activities dedicated to the
arts, culture and heritage in Romanian school education.
The analysis was built on data coming from an exploratory research study
concerning arts education in Romanian schools which involved the
participation of pupils, teachers, parents, school principals and cultural
operators. The research study was carried out in 2015 by a group of
researchers from the Institute of Educational Sciences in Bucharest, of which
I was also part (Iacob & Mihăilescu, 2016). In this research we used
questionnaires (454 pupils; 183 parents) and semi-structured interviews (34
teachers; 25 school managers; 4 persons in charge with educational and
extracurricular activities; 14 artists and representatives of cultural institutions
and NGOs). The field research was conducted in educational institutions
(primary and lower secondary schools, high-schools) and cultural institutions
and organisations.
The research findings have been compared to additional information from
the evaluative research regarding the impact of educational activities included
in the national programme “Şcoala altfel” (Măntăluţă & Velea, 2013) and
from the exploratory research of the mechanisms used to implement the
curriculum in the classroom (Bercu, 2012). We also considered other
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information/experiences, identified through activities carried out by cultural
institutions and organisations within several culture and heritage projects 1.
Not last, in selecting the relevant aspects for this topic, we took into
consideration the documents concerning the development of arts and cultural
education in the heritage context (UNESCO 2006, 2010; Council of Europe,
2009) and the questions/findings of the Eurydice study of arts and culture at
school in Europe (EACEA, 2009). While keeping in mind some of the
questions structuring these documents, in the course of this article, we have
aimed to analyse some aspects related to the status of the arts subjects
within the current school curriculum; the provision of out of school educational
activities in the area of the arts, culture and heritage available to pupils at
school; the contexts in which the activities are carried out; available resources;
facilitators of cultural experiences; pupils’ access to these educational
activities and ways to engage them; school practices of collaboration with
parents or cultural institutions and organisations; identified learning benefits;
the evaluation of the activity outcomes. The administrative regulations and
the mechanisms in place in the Romanian school education system urge us
to ask the question what capital in point of gained experience might have
accrued since 2009 up to the present, with regard to the arts, culture and
heritage in an educational context.

3. New changes in curriculum and opportunities for
approaching arts and heritage activities
By comparison with the publication year of the Eurydice study of arts and
culture in European schools (EACEA, 2009), the Romanian education system
has known significant legislative changes generated by the new Law of
National Education of 2011. In this context, the national curriculum considers
the key competences (European Parliament, 2006) for the definition of the
pupil development profile, brings under regulation the regime of compulsory
and optional subjects and determines the forms of cross-curricular approach.
New curriculum framework and subject curricula for primary education
(where they are already applied) and lower secondary education have been
developed so far.
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The new curriculum framework for primary education includes subjects
such as “Visual Arts and Practical Skills” and “Music and Movement”, in a
transversal approach connecting the curricular areas of the Arts, Physical
Education, Sport and Health, and Technologies. Besides the content fields
dedicated to drawing, painting and music, those of photography, film, dance
and eurhythmy are also explicitly present. Lower secondary education
continues to provide one hour for the subjects “Arts Education” and “Music
Education” in the Arts curricular area, trying to organise these content fields
in a key competence perspective. The approach of the arts, culture and
heritage permeates, in line with the key competences, into subjects of the
curricular areas Language and Communication, Man and Society
(intercultural education; history, for instance, offers an explicit place to cultural
heritage), Technologies (design, activities, occupations and crafts).
In the 2011/2012 school year, the national programme “Şcoala altfel” (“A
Different Kind of School”) was established. The programme is dedicated to
extracurricular activities, included in the school time, throughout a week.
The course of the programme is presented at the beginning of the school
year and it clearly indicates the typologies of educational activities, the forms
of organisation and authorisation, as well as the criteria for the evaluation of
outcomes. Some of the programme objectives are to foster an association
environment in the local community, collaboration among teachers, parents
and specialists from other institutions or organisations, in non-formal
educational contexts, as well as children’s learning interest. “Şcoala altfel”
entered the public conscience, and the evaluative research of the first two
years of application reveals that the programme has attained its objectives:
82.6% of the teachers participating in the research and 88.5% of the parents
think this is a good initiative, which generates a variety of learning activities
(Măntăluţă & Velea 2013, p. 26). Among the field data provided by pupils
with regard to the type of activities organised in schools, 60.30% of the
answers indicate participation in cultural activities and 62% in sport activities
(Măntăluţă & Velea, 2013, p. 30). Cultural activities are more frequent in
urban areas, and sport activities in rural areas. Because the programme
takes place in the school time, the presence of all children is obligatory.
In the Romanian education system, schools still can develop their own optional
curricula, which they consider to be of interest to each school community.
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For this purpose, they can use the time school dedicated to the school-based
curriculum in the curriculum framework in effect. There is a provision of
school-based curricula made available to all schools by the Ministry of
National Education, which includes only an optional curriculum addressing
the field of the arts, culture and heritage in primary education (“Playing the
Architecture. Education for Architecture and the Built Environment”). At
school level, there are more initiatives concerned with the application of
optional curricula in arts and cultural education. Curricula dedicated to cultural
heritage education are rare and they are usually promoted by initiatives of
local cultural associations.
Every school defines its own provision of extracurricular activities annually
so as to meet the quality evaluation criteria with reference to the education
provided by the school. Some types of activities (i.e. competitions, contests,
festivals) may be funded through the calendar of national or regional
educational activities, according to the existing rules.

4. Activities, resources and facilitators in arts and
heritage activities
The educational activities dedicated to the arts, culture and heritage take
place within the school premises in almost three quarters of cases, the rest
being carried out outside school. They can take place during the school
hours – in the interval allotted to arts school subjects, and also punctually, at
other school subjects or in the programmes carried out by the school – or
after the school hours. Practices which include arts activities during classes
make about a third of the experiences signalled by the participants in the
research, being concentrated, in many cases, in the period of the “Şcoala
altfel” Programme.
The conclusions of the study highlight some specific aspects of the
implementation of this program in the Romanian schools. The provision of
arts, culture and heritage activities involves, most of the time, a few
experiences per semester (to the opinion of 42. 8% of the parents and 56%
of the pupils). As we showed in the previous chapter, the “Şcoala altfel”
Programme generates a concentration, in the time assigned to it, of new
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practices and provisions. Other initiatives take place after the daily/weekly
hours, and pupils’ participation is discretionary. The use of the weekend
indicates that there is a need to solve some organisational and resource
(material, financial, human) management difficulties. Generally, the
identification of time resources to carry out such activities is a challenge for
teachers and for school principals, given the lack of more diverse and more
flexible administrative tools which facilitate its management.
Financial support from parents is the main source of material and financial
resources which are necessary to carry out activities dedicated to the arts,
culture and heritage. 45.3% of the parents said that it was necessary for
them to make financial contributions for the artistic and cultural activities in
which their child was involved. Issues related to the identification of material
and human resources are common to all situations where extracurricular
activities are organised. Most teachers indicate: a lack of any tools at hand to
find sponsors; a lack of qualified staff or the staff fluctuation; a lack of interest
from colleagues or the community; more specific partnership mechanisms which
facilitate collaboration with arts professionals and their access to schools.
Arts and cultural activities at school are mostly facilitated by teachers, to
the opinion of 90.5% of the pupils and 81.7% of the parents. If teachers are
more involved in the organisation of activities at primary and lower secondary
level, at high-school level we can see an increase of more than 25% in
pupils’ involvement (which may be seen as a consequence of their increased
autonomy). Approximately a quarter of the initiatives, across different
segments of school education, belong to pupils and parents. In parents’ view,
the involvement of cultural operators from institutions or cultural organisations
account for about ten percent for each of them, while the visibility of institutions
which are representative to the local community is very low. As viewed by
cultural operators, the facilitator role assumed by parents in the communication
between the arts representatives and schools is deemed significant.

5. Arts and cultural experiences managed by schools
The above mentioned study highlights the specific aspects of the art and
cultural activities managed at school level. More than half of the pupils
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participating in the study (52.4%) say that the school offered them
opportunities to participate in cultural events such as theatre, concerts, dance
shows, movies etc. Experiences in connection with visits to museums, galleries,
exhibitions are mentioned by 47.6% of the pupils. Approximately a third of
the proposed experiences are dedicated to practicing the arts in the classroom
or out of school (29.5%) or to visits to/workshops in libraries or bookshops
(25.3%). Opportunities when pupils can meet artists/writers in the classroom
or out of school account for 21.6% of pupils’ experiences, and presentations
about different artistic forms, 18.7%. Out of the total respondent pupils, a
percentage of 15.4% says they did not participate in any of the opportunities
described above.
The artistic fields to which the pupils had access most of the times through
the experiences provided by the school are music (36.6%), literature (36.6%)
and theatre (35%). They are followed by experiences related to drawing
(28.4%); film (25.9%); dance (24.2%); painting (20.6%). The least
represented ones are the experiences related to photography (18.7%), crafts
and handicrafts (17.1%) or computer graphics (10.7%). The fields referring to
urbanism (8.3%) or architecture (3.8%) come below the level of ten percent.
Pupils’ expectations with regard to the artistic fields to which they would
like to have access through the experiences provided by schools go towards
theatre, music and dance, in those forms of organisation which they encounter
more often in their school life (contest, show, exhibition, club, workshop).
Extending the scope of experiences towards painting, photography, drawing,
computer graphics, crafts and handicrafts, visits to museums and arts galleries
is of average relevance in the ensemble of pupils’ opinions. These expectations
may be correlated with teachers’ educational goals and with the benefits
which all the participants associate with the arts, culture and heritage. They
acknowledge the contributions of such activities to personal development,
creativity, communication and collaboration etc. Instead, they rarely speak
of attitudes and behaviours concerned with cultural consumption, involvement
in the conservation of heritage values, solutions to social problems.
In relation to pupils’ needs in real life, teachers believe that arts and cultural
activities may contribute to: developing a quality life and behavioural models;
social, cultural, heritage intervention; developing observation and analysis
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skills in support of understanding of one’s life. As to pupils’ need of vocational
guidance, the participants in the research do not seem to take into account
that the approach of the arts and culture in a heritage context could be an
attainable educational goal for vocational guidance and professional insertion
compared to other goals (communication, personal development, creativity).
Generally, finding solutions to problems which impact on society seems to
concern all participants in the study less than the pursuit of social or labour
market integration.

6. Arts and cultural experiences managed by parents
The cultural capital offered to pupils in their family is characterised by a
frequency of participation in artistic events of 3-6 times a year (38.8% of
the respondent parents). Children participate in arts activities organised out
of schools, as the parents say (34.9%), whereas 65% say don’t have this
kind of participation. Opportunities offered by parents to their children assume
their personal development through dance, visual arts, playing a musical
instrument, theatre. Most of the times parents turn to private lessons for
teaching of musical instruments, but they also take their children to music
schools or children’s clubs. For other fields – theatre, photography, creation
workshops and handicrafts, parents use the most popular networks: children’s
clubs, cultural institutions or local associations. The activities organised by
entities outside the school system are attended by more than a third of the
children of the participants in the study.

7. Consultation and collaboration in decision making
Given the need to solve the problems related to human or material resources
which are necessary to carry out activities, schools expanded their interests
and experiences regarding the collaboration with their partners from museums
and other cultural institutions, associations, non-governmental organisations;
county cultural centres; children’s clubs; other bodies involved mainly in the
implementation of projects. The interviewed teachers used solutions which
involved collaboration with professionals: inviting well known artists;
introducing an optional subject of arts and cultural education delivered together
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with a professional (for example, the school based curriculum “Playing the
Architecture. Education for Architecture and the Built Environment”, for
primary education); the possibility to invite some specialists at school in order
to organise artistic workshops.
In their capacity of main partners of school, 44.7% of the parents say they
were consulted by the school about the arts activities which are of interest
to their children and that, to a large extent, their opinion was taken into
account, but a similar percentage answered that they were not consulted.
School’s collaboration with parents supposed, as seen by the parents, providing
financial support for activities (34.8%), preparing activities (18.6%) or
carrying them out (16.8%%), providing feedback at the end of the activity
(24.2%).
With regard to the forms of collaboration with pupils promoted by teachers,
more than half of the pupils (64%) say that the role they played involved
attending conferences or going to shows (concerts, dramas), visits to
museums, etc. Active participation in the creation of artistic products (dramas,
musical shows, decorative objects, etc.) was experienced by more than a
third of the pupils (35%), while only 21% of them say they had an opportunity
to learn about different forms of arts (their history, basic concepts, etc.).
The representatives of the artistic and cultural sector tried to come up with
offers which are not limited to the artistic dimension and explore other
educational, civic, intra- and interpersonal possibilities too. As we can see,
pupils’ involvement in arts and cultural activities implies “I attend”, while, at
quite a distance, there are actions such as “I actively participate in” or “I
learn about”. This percentage distribution, which reveals a prevalence of
activities with low pupil involvement, seems to indicate a much more frequent
practice in the Romanian education system.

8. Motivation and benefits for learning
Children’s main motivation for participating in activities with an artistic
dimension presumes their interest in such experiences, as about half (50.6%)
of the interviewed parents say. The values of collaboration, the enjoyment
of working with their classmates are determinant for 14.6% of the parents,
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and pupils’ involvement at their parents’ suggestion is presumed the main
motivation for 11.4% of the respondents. Almost a quarter of the parents
say that the main reason for their children’s participation was a teacher’s
requirement to do so (23.4%).
As viewed by the pupils who were interviewed, their motivations for
participating in arts and cultural activities is their interest in such experiences
(39.3%) or because this is a teacher’s requirement to do so (23.5%). These
motivations are followed by a desire to try out new things (18.8%); the
enjoyment of working with their classmates (14.4%); parents’ appreciation
(4.1%). With regard to children’s engagement in the activities that were
carried out, more than half of the pupils say they had a role in discussing
some aspects such as: the topic of the activity (65.9%), their own impressions
regarding their involvement (65.9%); the preparation of the activity (55.9%);
ways to deliver it (60.9%) or improving the way the activity is delivered
(49.2%).
Both pupils and parents and teachers think that these activities may have a
determinant contribution to personal development and they refer to:
understanding and expressing one’s personal experiences (emotions and
feelings); self-knowledge through discovering one’s talents, intellectual
development and development of one’s personality; development of attitudes
and convictions for life; fostering the interest in artistic events; the quality of
using one’s free time. Improving the learning process through activities
dedicated to the arts, culture and heritage also implies, to teachers’ opinions,
contributions such as: teaching the pupil how to be a good arts receiver and
maker; sensitising them from an early age to the aesthetical and cultural
component in the context of heritage; cultivating their taste for the beautiful;
helping them develop in an harmonious way.
The usefulness of arts and cultural activities for fostering communication,
connection and team work is acknowledged by both pupils and parents. For
the latter, children’s communication ability is a strength not only in relation to
school activity, but also to the competences they need out of school and
throughout their life. For parents, communication and collaboration are aspects
which associate with personal and socio-professional success.
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With regard to the development of intellectual abilities, we can see that all
the participants in this study give importance to creativity. Average in
frequency, there are mentions of benefits concerned with critical thinking,
through observation, discovery, analysis, reflection. The references to problem
solving skills or self-assessment skills are rarer (although they are formulated
as aims in all curriculum of Romanian school education). The exploitation of
the potential for pupils’ development through arts, culture and heritage
activities is influenced by the fact that teachers organise these activities
punctually, in a relatively discontinuous way. The small number of opinions
expressed by teachers with regard to the ability to implement a full cycle of
activities let us know that such abilities could be still missing and there would
be some training needs to that effect. They admit that their ability to develop
full cycles of activities is strengthened by their work experience gained in
the course of some projects conducted at school and by the support of
specialists from other partner institutions.

9. The evaluation of activities and the quality of feedback
Generally, according to our research data, we can see that all organisers
allot only a small part of the total time dedicated to an activity to the evaluation
of its outcomes. Practices involving reflection on and evaluation of the quality
of the outcomes are not sufficiently used by teachers in their collaboration
with pupils or parents. A recent study of assessment and examination in
Romania conducted under the OECD aegis reveals that pupil assessment is
predominantly focused on examination, which limits the learning process,
and teachers need support in order to apply formative evaluation and collect
quality feedback (Unicef, 2017). Cultural operators are aware of the need
to evaluate the activities and the programmes they suggest, but they also
know there are few evaluation tools at hand. They think that the evaluation
component needs to be addressed in a professional way, and the teachers
are those qualified to do it. To conclude, the deficiencies related to the
evaluation of pupils’ activity in the Romanian education system also lead to
a waste of the formative resources provided by these types of educational
activities, despite the fact that feedback collection practices are more frequent.
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Consultation of pupils and parents by schools has become a more systematic
practice due to changes regarding the evaluation and accreditation of schools.
It normally includes also topics about the school educational provision for
optional subjects and extracurricular activities. As regards the organisation
of activities dedicated to the artistic and cultural field, our research data
show that parents and teachers collaborated most of the times in order to
solve administrative issues related to the necessary resources. Instead, the
consultation of parents for providing feedback at the end of an activity was
confirmed by only a quarter of the respondents (24.2%). The analysis of
their own engagement during the most recent artistic and cultural activities
organised by teachers, for the purpose of assessing the outcomes or for
communicating their degree of satisfaction, was mentioned by less than half
of the pupils.
The capacity of the school organisation to appreciate the formative role of
feedback as a form of learning was a subject of interest in this research,
which lead us to try to relate more field data in order to get a better picture
of this practice. To that effect, the research of the mechanisms used to
apply the curriculum in the classroom reveals that the feedback provided by
the school manager, colleagues, pupils, parents is not found among the first
half of factors which influence the quality of education (Bercu, 2012, p.
263). There are informal practices and also formal ones (teacher councils)
in schools, which allow teachers to analyse the extent to which the objectives
of educational activities have been attained. Throughout the “Şcoala altfel”
Programme, for example, the beneficiaries are consulted with the help of
questionnaires and interviews (45.9%) or through informal discussion (44.2%)
(Măntăluţă & Velea, 2013, p. 43). To the opinion of cultural operators and
also that of teachers, the criteria for the appraisal of arts and cultural activities
are such as the participants’ degree of engagement and reaction to tasks, as
well as the participants’ impressions at the end of the activities and the
pupils’ desire to repeat or to extend an experience (with other activities or
the provision of optional curricula). For cultural operators, the impact of an
activity is considered positive if the formal relation established with the school
and the participants continues after the end of a particular project. Therefore,
they want to establish a communication channel which helps, in bureaucratic
terms, to connect with the pupils.

174

STUDII EMPIRICE

10. Conclusions
In the course of this article, we have intended to outline an overview of the
practices connected with educational activities dedicated to the arts, culture
and heritage in the Romanian education system, taking into consideration
the available research data and the legislative and administrative changes
which have occurred in schools since 2009 up to the present. The introduction
of a new national curriculum in Romania, developed in a key competence
perspective, keeps the arts subjects as compulsory provision and ensures
equal access to this type of education for all children. Education for the arts,
culture and heritage still can be accessed and developed through the
mechanism of compulsory subjects which is available to all schools and
applicable dependant on children’s concrete needs and interests. Since 2011,
the national programme “Şcoala altfel” (“A Different Kind of School”) has
been in place, which provides a more flexible administrative context for
developing educational activities during school time and with the participation
of all children. The programme generated an increase in the number of
activities dedicated to the arts, culture and heritage. However, at present,
there is no national programme with a specific object to foster the arts and
culture in education.
At local level, schools have gained more experience due to development
strategies for extracurricular activities school based curriculum and
partnerships with the community proposed in order to be in line with the
management mechanisms of the quality of education. Over the considered
period, there was a significant increase in the provision of arts and culture
activities open to all children. Such activities were mainly facilitated by
teachers and most frequently they took place at school. At the same time,
we could also see an increase with regard to practices of collaboration with
parents and representatives of cultural institutions or organisations, which
helped teachers in their endeavour to solve the issues related to lack of
resources (human, material, and space and time resources). The experiences
offered by the school were concerned, most of the times, with fields such as
music, dance, theatre, literature, film, and painting. There is openness to
new fields such as photography, crafts and handicrafts, computer graphics,
architecture and urbanism, but this kind of experiences occupies only a modest
part of the entire provision. Educational activities and programmes dedicated
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to cultural heritage are still timorous in finding a place in school practice,
given the fact that the interest in heritage continues to be almost absent in
public speech too and also in the responsible attitudes of everyday life in
Romanian society. The issues related to how the arts activities should respond
to the development of new technology, new media and the recommendation
for more cross-curricular work are still in search of solutions, not only in this
area but also with regard to the whole of the education system. The offers
targeted at activities dedicated to “creative industries” or focused on voluntary
participation continue to take small steps towards finding their place in the
area of school interest.
The limited time teachers dedicate to evaluation reveals difficulties which
are due to the fact that, in the Romanian education system, formative
evaluation has not gained much ground in classroom practice since 2009
compared to summative evaluation. The emphasis put on the importance of
the results at examinations at the expense of learning leaves a mark on
teachers’ actions at all school subjects, not only in the case of arts and
cultural activities which take place with school involvement. This also influence
the quality of feedback, where the collection of feedback through the
consultation of pupils and parents points to institutional obligations and does
not seem to be better used as a learning benefit. An observation of the
correlations existing between different sequences of evaluation (from
classroom activities to extracurricular artistic and cultural activities) might
shape new subjects of interest for research in order to identify to what
extent evaluation is, in fact, a criterion of the quality of education which is
relevant to the school organisation. This will help also to develop an
appropriate teacher training provision in order to increase the role of arts,
culture and heritage educational activities in enhancing school attractiveness
and the learning benefits.

Note
1. http://culturaineducatie.ro/proiecte-2/lectiile-patrimoniului/;
http://culturaineducatie.ro/wp-content/uploads/2016/03/Nevoi-%E2%80%93final.pdf;
http://www.globalmindscape.ro/;
http://edupatrimoniu.piscu.ro/.
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Abstract
The training program “Process Consultation - an Intervention Model” is conceptually
covered by the existing management and quality assurance system in Romania,
starting from the premise that any activity carried out in school should have as aim
to improve quality, reflected in pupils through good and very good results, “wellbeing” and the progress they have made.
The purpose of this program was to give access to certain information necessary in
day to day activity and also to bring consciousness to those involved in managerial
tasks in school. 100 school principals from Vrancea County were trainees in the
consultation process with a long term aim: improving the quality of learning and
teaching in school.
Keywords: Management, process consultation, quality, school principal, training.
Rezumat
Programul de formare „Consultanţa de proces – un model de intervenţie” se
încadrează, din punct de vedere conceptual, în sistemul existent de management
şi de asigurare a calităţii din România, care porneşte de la premisa că orice
activitate derulată în şcoală trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea calităţii,
* Researcher, Institute of Educational Sciences, Bucharest, Romania.
** Research assistant, Institute of Educational Sciences, Bucharest, Romania.
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reflectată la nivelul elevilor prin rezultate bune şi foarte bune, „stare de bine” şi
prin progresul înregistrat de aceştia.
Cuvinte cheie: Calitate, consultanţa de proces, director de şcoală, formare,
management.

1. Introduction
The “Process Consultation - an Intervention Model” training program
developed by researchers from the Institute of Educational Sciences (IES)
was initiated on the basis of the strategic guidelines launched by the Romanian
Ministry Education (RMERS, 2014b) and the gaps identified by the IES
(Iosifescu 2000; Iosifescu 2001; Mihail 2001) in initial management training.
Being a school principal is a profession in itself not an occupation, even if,
legally, the standards in force refer to the occupation of a principal. Regardless
of the type and level of the school, the profession and the professionalism as
a manager meet certain requirements and are subject to some principles.
This professionalism responds to the pressure of the specialized response,
especially in special situations (crises, disruption of the working agenda,
negotiation, etc.), and the investment range of the individual (training courses,
masters, other legal requirements) requires another social status.
Professionalize the school principal, seen as a vocational path, is not just a
thought, but a stringent requirement to improve the quality of pre-university
education - one cannot ensure the quality of education in a school and in
public or private national system if one do not have selection criteria. Once
these exist, it results implicitly that some have personal qualities to be a good
principal, and others do not. A teacher, however well trained in the field of
educational management, having a Master degree or other educational
management studies, may not have the necessary skills to be a good school
principal.
What we wanted to achieve through this program was to give managers,
board members, Department heads and teaching staff aspiring to leading
positions access to management consulting and to increase the number of
those concerned with their own profession as conscious owners of the skills
they can develop in the idea of adding value.
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The objectives of the program were as follows:
 The initiation in the process consultancy of 100 school principals, members
of the School Board and teaching staff aspiring to leading positions in
Vrancea County through 43 training hours, of which 34 hours were done
on the noultraining.ise.ro platform, 3 hours of general legal notions, 3
hours of basic principles and basic legislation and 3 hours of evaluation;
 Develop the skills of the trainees in solving the school problems, by
elaborating the School Improvement Plan (SIP) and solving a stringent
problem of the schools where they work;
 Acquiring the basic notions of the Romanian legal system through 3 hours
of legal notions;
 Developing the abilities of law enforcement officers related to the
legislation specific to the education system, through 3 hours of training
on fundamental principles and basic legislation.
The staff targeted by this training program consisted of 100 school principals,
School Board members and teaching staff aspiring to leading positions in
Vrancea County, and the subjects and themes they went through can be
seen in Table no. 1.

Table no. 1. Subjects and topics covered
No.
1.

Topics
Process consultation

2.

General legal notions

Themes
Group rules, enrolment and ways to use the noultraining.ise.ro
platform, the definition of process consultancy, the role of the
process consultant and the client organization.
Facilitations, applications, consultancy, evaluation.
Customer actions, diagnosis and intervention.
Process consultation in E. Schein's vision.
Fundamental principles and basic legislation in the Romanian
educational system.

Under the program, trainees have acquired a range of managerial and legal
skills that can be seen in Table no. 2.
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Table no. 2. General competences acquired
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competence
Communication with school groups and staff
Using on-line platform noultraning.ise.ro
Facilitating group activity and process consultation
Diagnosis, intervention and problem solving
Knowledge of the basic notions of the Romanian legal system
Applying the legal norms related to the legislation specific to the education system

2. Indicators for Program Implementations
In Educational Management planning, one of the things that researchers
have to work out is a set of indicators that will be used to measure outputs
against program goals. We choused some appropriate quantitative and
qualitative performance indicators starting from a set relevant questions about
the scope, objectives an outcomes of the program.

Table no. 3. Performance indicators
Quantitative
performance
indicators
Number of
trainees
enrolled
Graduation
rate
Attendance
Number o f
inputs on e
learning
platform

Proposed

Achieved

Percentage
%

100

100

100%

100

100

100%

75%
400

75%
244

100%

Qualitative
Performance
Indicators
Number of
students'
complaints
Drop out

Proposed

Achieved

Percentage
%

0

0

100%

0

0

100%

Publications
Debates,
seminars and
round tables

1
1

1
1

100%
100%

A thank-you
letter from the
partner
Starting new
projects with
the same
partner

1

1

100%

1

1

100%
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3. Process Consultation - An Intervention Model
Every organization has a purpose and a mission, and the consultant is primarily
interested in their formulation and the means used. These goals are
communicated and internalized by members of the organization, and the
consultant is interested in the forms of communication used and how members
relate to each other, individually or in groups. Problem-solving processes
require the involvement of leaders who use various leadership methods and
techniques. Meetings take place, decision-making processes are taking place
and decisions are made.
Pre-university education managers need in their work conceptual models
that synthesize the activity of the consultant or facilitator to start the study
of human processes, the interaction between the organization and the external
environment, the results obtained and the techniques of their observation,
the dynamic dynamics of success - failure. Such a conceptual model is
presented in the works of Edgar Schein, the founder of the Process
Consultation field, on the basis of which these materials are developed for
the course (Schein1988). Process Consultation is a set of activities done by
the consultant that helps the customer to perceive, understand and act on
the processes that occur in the client organization in order to improve the
customer-defined situation. The process consultant assists in gathering the
data, but the client organization or manager needs to collaborate in formulating
the diagnosis and they will decide when this data is sufficient. The consultant
will avoid making premature diagnoses.
Several models of observation, diagnosis and intervention, specific to process
consultation were presented in the course materials. The phenomena that a
consultant can see and where they can intervene can be: face-to-face
relationships between two or more people, and group and inter-group
situations. Face to face relationships can be polarized relationships: respect lack of respect, collegiality - animosity, formalism - proximity. Group and
inter-group situations include: the existence of subgroups in the organization
that may or may not coincide with functional subdivisions; relations between
them: tensions - cooperation, power games and struggle for power, circulation
of information, participation in the decision; norms, organizational culture,
leadership, here one can analyse the explicit rules and implicit rules, the
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distance to power (strict hierarchical relations or horizontal cooperation),
the characteristics of leadership. The process consultant assists in gathering
the data, but the client organization or manager needs to collaborate in
formulating the diagnosis and they will decide when this data is sufficient.
Diagnosis and intervention are activities through which the facilitator
intervenes in the organization through questions, application of tools,
discussions with members of the organization, organization of activities,
training and counselling. They cannot be separated from the point of view of
the intervention even if these actions are conceptually separated. The
organization features both static and dynamic elements, stabilizing its own
culture and structure. The structural approach is a great temptation because
we are accustomed to thinking in these terms, and often we come to false
definitions of problems and false perceptions of reality. It is often proposed
to change the organizational chart / staff structure, establishment / abolition
of posts; individuals and their personality can be treated statically, as structural
factors, not as subjects of change.

4. School Improvement Plan (SIP)
The SIP was proposed within the program as a facultative activity, and it
remains at the discretion of the school management how it will be introduced
either as part of the Institutional Development Plan (IDP) or as a standalone plan.
The purpose of SIP is to improve the quality of teaching and learning in
school so that more and more students have good results in Romanian,
mathematics and science. The school will have to develop a two-year plan
that focuses on the core disciplines where weaker results have been
achieved. It is advisable for the school to develop the plan within two to
three months of identifying the problems.
SIP contains a number of elements, including: strategies based on scientific
research; policies and practices that will make all pupils achieve at least
satisfactory results in fundamental subjects; the setting of specific, measurable
objectives and a one-year deadline for the continuous progress of pupils; to
specify the responsibilities for school and educational partners in implementing
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the plan; to include strategies that will promote the effective involvement of
parents in school activities; to include learning activities before the start of
classes, after they are completed and during holidays; to incorporate strategies
that promote the professional development of teaching staff (Pinellas County
Schools, 2016).
Here are some examples of policies and practices that could be used in
schools included in the program: massive introduction of active-participatory
work methods; regular analysis of learning outcomes and other data; involving
teachers and parents in decision-making and the correct allocation of
resources to support fundamental goals; choosing training programs and
teaching materials; effective use at times of time; improving how the results
of the evaluations are used.
SIP should take into account the professional development of leadership and
teaching staff, because student success is closely linked to teacher training
and skills. Professional development is crucial to ensure continuous
improvement in working skills with pupils to help them achieve at least
satisfactory results in evaluations. The professional development that should
be provided will focus on the teaching and learning process. For example:
using active-participatory methods, initiating students into new learning
methods; teacher training in analysing data on the class and school situation,
and then using this analysis in classroom activity.
Parents could be included in the SIP as follows: each parent will be informed
in writing that the school has identified the need to implement such a document;
SIP specified the strategies that were used to promote parent involvement;
effective strategies are those involving parents as teachers’ partners in
educating children and making decisions in school.
SIP contains measurable goals, the plan has goals correlated with the desired
results. Goals provide a means of tracking school progress over the two
years during which the plan is being implemented. During the elaboration /
revision of the SIP, the school will consult with: parents, teaching staff,
inspectors from the County School Inspectorate, experts from the Institute
of Educational Sciences and from the Romanian Agency for Accreditation
of Quality in Pre-university Education (RAAQPE).
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The process of reviewing SIP could follow as follows: two independent
evaluators give a verdict on the viability of the plan within 30-45 days of
receiving it. The County School Inspectorate (CSI) should involve teachers
and school managers with the same profile as evaluators, but whose students
have achieved much better results.

5. Conclusions
The main conclusions of the implementation of the “Process Consultation an Intervention Model” program areas are the following:
 There is a demand for training, but the Ministry of Education has not
taken effective action to create a market for training and financing of training;
 Trainees are poorly motivated to participate in training because the training
they attend is not rewarded by substantial wage increases;
 School principals are overloaded and should be relieved of classroom
hours.
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Rezumat
Sunt mai mult de două decenii de când şcolile din România se bucură de autonomie
privind oferta curriculară. Modul în care sunt propuse şi selectate astăzi disciplinele
opţionale de către beneficiari, precum şi modalitatea de desfăşurare la clasă, reflectă
experienţele particulare ale şcolilor acumulate în aceşti ani, privind elaborarea şi
avizarea disciplinelor opţionale. Există mai multe studii care evidenţiază aprecierile
elevilor şi ale profesorilor cu privire la disciplinele opţionale; articolul de faţă îşi
propune însă să sublinieze percepţiile părinţilor care au copii în gimnaziu, despre
calitatea opţionalelor şi despre procesul de elaborare şi avizare a acestora. Opiniile
părinţilor devin importante din perspectiva implicării lor în educaţia propriilor copii,
mai ales pe durata studiilor gimnaziale.
Cuvinte-cheie: Autonomie şcolară, curriculum la decizia şcolii, discipline opţionale,
percepţii ale părinţilor.
Abstract
There are more than two decades since the Romanian schools have autonomy on
optional school subjects. The way these optional subjects are proposed today
reflects the schools’ experience, accumulated during this period, regarding their
elaboration and approval. There are several studies highlighting how these
optional subjects are evaluated by students and teachers; this paper aims to
complete the picture and to emphasize the perceptions of the parents having
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children in gymnasium, regarding the optional school subjects, as components of
the curriculum at the school’s decision. The parents’ opinions become important
from the perspective of their involvement in the formal education of their children.
Keywords: Curriculum at the school’s decision, optional school subjects, parents’
perceptions, school autonomy.

1. Introducere
Curriculumul la decizia şcolii (notat prescurtat CDŞ) poate fi definit ca „un
ansamblu de procese educative şi de experienţe de învăţare oferite de şcoală,
articulate în cadrul unor discipline diferite de cele din trunchiul comun”
(Mândruţ, 2009, p. 5).
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 65(5), „curriculumul la
decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la
nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate
la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor
disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii”.
Ulterior, a fost elaborată Metodologia privind elaborarea şi aprobarea
curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe
şcolare (anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593/18.06.2014),
în care se precizează că atât curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) şi
curriculumul în dezvoltare locală (CDL) „reprezintă oferta educaţională
propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale
elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor
economici” (art. 2. lit. g.). În aceeaşi metodologie sunt menţionate etapele
parcurse în elaborarea/aprobarea unui CDŞ (la art.17).
Bugetul de timp alocat disciplinelor opţionale, după cum rezultă din actualele
planuri-cadru de învăţământ, reprezintă doar o mică parte din numărul total
de ore alocate unei clase, respectiv 1-3 ore din totalul de 26-28 ore în clasa
a V-a, 1-3 ore din 26-30 ore în clasa a VI-a, 1-3 ore din 31-33 ore în clasa a
VII-a şi 1-4 ore din 31-34 ore în clasa a VIII-a.
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Pentru o instituţie şcolară, posibilitatea de a propune discipline opţionale
personalizate reprezintă o şansă de a adapta curriculumul la particularităţile
şi aspiraţiile elevilor săi, dar înseamnă şi asumarea unor decizii curriculare
luate în mod democratic, prin implicarea persoanelor direct interesate:
comunitate, părinţi, elevi şi profesori. Puterea şcolii derivă din libertatea oferită
de planurile-cadru de a decide asupra unui segment din curriculumul şcolar
şi de a genera astfel diverse trasee personalizate de învăţare. Deşi filosofia
care stă în spatele opţionalelor este bine conturată, dezvoltarea acestei zone
curriculare a înregistrat diverse fluctuaţii de-a lungul timpului, pe măsură ce
şcolile au acumulat experienţe pozitive sau negative. Ca urmare a aprecierilor
privind aceste discipline şi a rezultatelor obţinute de elevii participanţi la
aceste cursuri, oferta s-a modificat în timp, astfel că unele discipline şi-au
schimbat structura sau modalitatea de abordare a cunoaşterii, în timp ce la
alte discipline s-a renunţat complet, fiind înlocuite cu altele.
La nivel declarativ, după 1998, anul oficializării opţionalelor, acestea
reprezentau de fapt o inovaţie de vârf şi o provocare pentru şcoli. Toate şcolile
erau invitate să iasă din modul lor obişnuit de funcţionare şi să devină mai
dinamice şi mai responsabile în privinţa ofertei de educaţie, iar profesorii –
mai creativi. La început a fost constatată o oarecare inerţie a şcolilor, şi
tendinţa de a limita numărul de opţionale sau, uneori, de a le clona, indiferent
de anul de studiu, fără evidenţa unui progres la nivel de competenţe de la un
an la altul (de exemplu, în cazul disciplinelor care urmăreau utilizarea
calculatorului). De asemenea, a existat şi tentaţia unor şcoli de a prelua în
mod automat opţionalele aprobate la nivel central, tentaţie care se manifestă
şi în prezent.
La nivel managerial, situaţia respectivă putea fi explicată prin dorinţa
conducerii şcolii de a avea stabilitate, inclusiv la nivelul ofertei disciplinare,
în plin proces de reforme în învăţământ, dar şi prin teama că redirecţionarea
unei părţi din timpul şi efortul profesorilor pentru elaborarea materialelor
necesare aprobării acestor discipline ar fi dus la supraîncărcarea acestora,
cu efecte nedorite asupra calităţii altor activităţi didactice; în general, în
condiţiile unei concurenţe reale între şcoli, „stabilitatea instituţională
garantează maximum de randament la un moment dat, iar orice schimbare
duce automat la scăderea eficienţei, cel puţin până se formează noi obişnuinţe”
(Brickell, 1974, p. 502). S-a remarcat faptul că, într-un sistem relativ stabil,
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cum este şi cazul unei şcoli, iniţiativele personale şi inovaţiile curriculare au
fost şi încă sunt mai greu acceptate, deoarece „cea mai mare parte a energiei
disponibile se cheltuieşte pentru executarea unor operaţii curente şi pentru
menţinerea relaţiilor din interiorul sistemului. Fracţiunea de energie care
rămâne pentru problemele de diagnosticare, de planificare, de inovare, de
schimbare şi de dezvoltare, este astfel – cel mai adesea – foarte redusă”
(Miles, 1964, p. 443).

2. Locul disciplinelor opţionale în oferta curriculară a
şcolii
Învăţământul obligatoriu este construit în România, ca de altfel în toate ţările
europene, pe baza sistemului european de competenţe-cheie, sistem care ar
trebui să asigure un fundament solid pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Deşi competenţele-cheie conţin elemente transdisciplinare, realizarea de punţi
între diverse teorii disciplinare sau între elementele teoretice dintr-o disciplină
şi aplicarea acestora în rezolvarea problemelor practice se realizează încă
timid la nivelul planificării şi al aplicării la clasă, din două cauze majore:
a) dificultatea identificării şi dezvoltării temelor cu potenţial interdisciplinar;
b) formarea iniţială a profesorilor, care este monodisciplinară.
De fapt, cele două aspecte sunt interconectate, iar principalul factor limitativ
este însăşi limitarea expertizei profesorilor. Deoarece disciplinele obligatorii
sunt, cu unele excepţii, discipline fundamentale ale cunoaşterii umane (aşa
cum este cazul matematicii, fizicii, chimiei, biologiei etc.), efortul profesorilor
a fost îndreptat, în principal, către rafinarea ofertei de activităţi de învăţare,
prin includerea în orele de trunchi comun a unor activităţi transdisciplinare
sau a unor aplicaţii practice, cotidiene, înscrise într-o tematică dată. Există
însă şi discipline care, prin natura lor, propun abordări integrate,
multidisciplinare mai complexe. De exemplu, programa Matematica şi
explorarea mediului, pentru clasa pregătitoare, clasa I şi a II-a, acumulează
competenţe din mai multe domenii; Geografia este un alt exemplu de
disciplină care este construită ca o sinteză între ştiinţele naturii şi ştiinţe
sociale şi de aceea oferă o viziune integrată asupra realităţii; Ştiinţele naturii,
în clasele a III-a şi a IV-a, constituie o disciplină obligatorie care integrează
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competenţe specifice fizicii, botanicii, zoologiei. Acestea discipline menţionate
dispun de „abordări supradisciplinare şi interdisciplinare care îmbină metode
de investigaţie din diverse discipline ale naturii” (Catană & Mândruţ, 2011,
p. 94).
Cu toate aceste exemple, rămâne încă deschisă discuţia privind modalităţile
concrete de a conecta cunoaşterea din diverse domenii într-o ofertă
consistentă de situaţii de învăţare, care să favorizeze anumite transferuri de
cunoştinţe şi metode, în vederea rezolvării de probleme mai complexe.
Abordările interdisciplinare sau cele integrate „nu conduc la renunţarea la
disciplinele tradiţionale, ci la modalităţi mai practice de organizare curriculară”
(Potolea, 2012, p. 27). Ca modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii,
pedagogii menţionează cel mai adesea metoda proiectelor şcolare sau
aplicarea unor cunoştinţe în situaţii cotidiene. Situaţia este similară cu cea
înregistrată în alte ţări, în care se caută încă modalităţi moderne de organizare
curriculară.
Revizuirile recente ale programelor şcolare din trunchiul comun constrâng
şcolile la revizuirea curriculumului la decizia şcolii. Inovaţiile curriculare sunt
necesare şi sunt impuse de nevoia de a realiza un echilibru între disciplinele
obligatorii şi cele opţionale, pe baza principiului îmbinării abordărilor
disciplinare cu cele de tip multi-, pluri-, inter- şi transdisciplinare. Acest
principiu de elaborare a ofertei educaţionale a dus la decizia de reducere a
numărului de ore destinate trunchiului comun, comparativ cu planurile cadru
anterioare şi la alocarea unor ore suplimentare din programul săptămânal al
elevilor, pentru disciplinele opţionale.
Pentru unii specialişti în educaţie, abordarea integrată rămâne încă o ţintă de
osmoză curriculară, deoarece „presupune interdisciplinaritate nu numai la
nivelul conţinuturilor, ci şi al întregii experienţe de predare - învăţare” (Ţăranu,
2003, p. 94.); alţi specialişti afirmă existenţa mai multor niveluri de integrare
curriculară: multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar sau transdisciplinar
(Potolea, 2012, p. 168). O clasificare frecvent utilizată a opţionalelor, inclusiv
la nivelul documentelor curriculare oficiale, a fost: opţional la nivel de disciplină,
opţional la nivel de arie, respectiv, opţional între arii curriculare (Mândruţ,
pp. 14-15).
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Construcţia unui CDŞ poate fi realizată pornind de la identificarea unor
conexiuni interdisciplinare sau printr-un parcurs invers, pornind de la
experienţele extraşcolare ale elevului, caz în care disciplina va fi centrată pe
explorarea unor situaţii problematice din viaţa de zi cu zi, pe realizarea unor
proiecte personale sau pe realizarea unor produse. Psihologul american Howard
E. Gardner este de părere că aceste discipline opţionale pot fi astfel construite
încât să servească „drept puncte de plecare pentru înţelegerea unor întrebări
mai serioase despre lume” (Gardner, 2005, p. 169). Indiferent de modul de
elaborare, de structură, de deprinderile sau de atitudinile pe care le dezvoltă,
disciplinele opţionale ar trebui să fie liantul curricular între disciplinele obligatorii,
prin intermediul lor fiind susţinută structura complexă a sistemului european
de competenţe-cheie. Gardner a subliniat limitele educaţiei disciplinare, arătând
că fiecare disciplină propune doar o perspectivă pentru o temă dată: „educaţia
nu poate pune la dispoziţia fiecărui elev câte o pereche de ochelari pentru
fiecare caz [adică pentru fiecare disciplină]; chiar am putea spune că suntem
sortiţi eşecului dacă încercăm să transformăm fiecare elev într-un istoric,
biolog sau un compozitor de muzică clasică. […] educaţia are succes dacă
îi face pe elevi să vadă cum apare lumea în ochii unor indivizi care poartă
ochelari foarte diferiţi” (Gardner, 2005, p. 169).
Modalitatea de construire a opţionalelor pornind de la experienţele cotidiene
ale elevilor este preferată, de exemplu, în Marea Britanie. În această ţară
sunt propuse puţine discipline obligatorii şi există chiar o sugestie explicită
de a completa oferta şcolii cu discipline care acoperă anumite nevoi cotidiene
ale elevului sau ale comunităţii din care acesta face parte, precum: educaţie
personală şi socială; educaţie civică; o limbă străină (la alegere); educaţie
sexuală; educaţie şi orientare profesională, după clasa a IX-a (Department
for Education, 2011).

3. Finalităţile disciplinelor opţionale din gimnaziu
În România, la finalul ciclului gimnazial, un absolvent trebuie să deţină
competenţe-cheie la un nivel funcţional (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2016, p. 7). Acest nivel descrie o dezvoltare armonioasă a elevului în funcţie
de cinci dimensiuni ale dezvoltării umane, definite în document prin: dezvoltare
cognitivă şi socioemoţională, internalizarea normelor şi valorilor,autocunoaştere
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şi reflecţie, autonomie în învăţare şi creativitate. Aceste perspective pot
constitui, de fapt, cinci direcţii de elaborare a unor opţionale care pot să
completeze aspecte insuficient formate în cadrul disciplinelor obligatorii. De
exemplu, la categoria „creativitate” poate fi înscris un curs de general de
tehnici de gândire şi expresie creativă sau un curs care dezvoltă creativitatea
într-un singur domeniu (de exemplu, un curs de creaţie literară, un curs de
matematică bazat pe metode euristice, un curs de TIC cu metode colaborative
pentru creaţii muzicale etc.).
Este cazul să amintim că, în prezent, sunt în uz câteva discipline opţionale
interdisciplinare, aprobate la nivel central, care pot fi preluate la nivel de
şcoală (câteva exemple: Joc şi mişcare pentru clasele I şi a II-a; Matematica
şi ştiinţele în societatea cunoaşterii; Pregătiţi pentru viaţă! pentru
învăţământul primar; Educaţie pentru sănătate; Lectură şi abilităţi de
viaţă, pentru învăţământul primar şi gimnazial; Ştiinţe, destinate profilului
umanist, filologie sau unor specialităţi din profilul vocaţional). Cunoaşterea
acestor programe este utilă, nu numai pentru că ele sunt exemple de opţionale
deja aprobate, dar şi pentru că au la bază construcţii curriculare coerente,
care pot fi luate ca exemple de către profesori.
O poveste mai veche privind modul în care apreciază un profesor utilitatea
competenţelor, poate fi şi astăzi un exemplu de reflecţie pentru profesorul
modern (Cocişiu, 2012). Povestea ne îndeamnă să ne imaginăm un inspector
care vede în curtea unei şcoli o moară de apă care zdrobeşte grăunţe, un
teasc pentru ulei şi alte asemenea obiecte lucrate de un elev pasionat de
tehnologie, toate acestea funcţionând. Cu toate aceste realizări personale
care dezvăluie calităţile elevului respectiv pentru aplicarea în practică a fizicii
şi a tehnologiei, elevul respectiv are cea mai mică notă la fizică. Elevul
utilizează cu succes principiile fizicii şi cunoştinţe tehnologice, dar într-un
mod intuitiv sau pe baza unor analogii cu ceea ce a observat anterior la alte
maşinării, deşi nu cunoaşte elementele teoretice predate la clasă. Profesorul
de fizică este întrebat cum îşi explică notele modeste ale acestui elev la
fizică. Răspunsul profesorului în privinţa elevului genial a fost că „nu-i nici o
mirare, deoarece, se ştie, elevul inventator răspunde slab la lecţie. Talentul
său nu priveşte specialitatea mea [fizica] atât de direct, cât îl priveşte pe
profesorul de lucru manual” (după Cocişiu, T., p. 13). Povestea este despre
cum sunt şi astăzi privite disciplinele şcolare, inclusiv cele fundamentale, în
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legătură cu finalităţile propuse, respectiv izolat şi fără a se avea în vedere
utilitatea lor practică. Astfel, competenţele asociate unei discipline au o arie
de cuprindere mai vastă, iar aplicarea achiziţiilor în viaţa de zi cu zi reprezintă,
de fapt, nivelul cel mai ridicat de manifestare a unei competenţe disciplinare.
Această capacitate de a utiliza ceea ce cunoaştem, când avem nevoie,
reprezintă în fapt semnificaţia competenţelor, dincolo de definiţiile din
documentele oficiale.
Astfel de activităţi practice s-ar încadra foarte bine în orice programă de
trunchi comun sau disciplină opţională, mai ales în disciplinele din aria
Matematică şi Ştiinţe ale naturii sau la Tehnologii, la gimnaziu, unde este
accentuată viziunea de abordare intuitiv-creativă a cunoaşterii.

4. Procesul de propunere, selecţie şi aprobare a
disciplinelor opţionale
Opţionalele reprezintă, pe de-o parte, o şansă pentru elevi de a propune şi
alege anumite discipline care corespund mai bine intereselor lor de cunoaştere
şi, pe de altă parte, oferă profesorului oportunitatea de a organiza mai bine
învăţarea elevilor, de a preda altfel, de a aborda competenţe şi conţinuturi ce
nu sunt vizate de disciplinele de trunchi comun sau de a evalua elevii folosind
şi alte metode decât cele clasice.
Acest proces de propunere a opţionalelor, care ar trebui să îi implice activ
pe elevi, este limitat la experienţele lor anterioare şi acesta poate fi principalul
motiv pentru care profesorii şcolii sunt, de regulă, cei care propun listele cu
discipline opţionale.
Efectele benefice sau, dimpotrivă, efectele nedorite care apar datorită
includerii opţionalelor în orarul elevilor din învăţământul obligatoriu au fost şi
rămân subiecte de discuţie între părinţi, profesori şi elevi. Recent, într-un
sondaj de opinie (Balica & Fartuşnic, 2018) au fost evidenţiate percepţiile
generale ale profesorilor care predau în şcoli şi licee, cu privire la disciplinele
opţionale derulate în şcolile de unde provin.
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Referitor la propunerea acestor discipline, profesorii sunt de părere că există
limite impuse de pregătirea lor iniţială şi continuă, dar şi limite datorate timpului
de care dispun pentru realizarea documentaţiei, programei şi materialelor
necesare, deşi temele respective reflectă în mare măsură preocupări şi
pasiuni dezvoltate în timp. Există opţionale dorite în şcoli, dar pentru care
profesorii au nevoie de cursuri de perfecţionare, mai ales pentru anumite
domenii noi, de vârf (alt aspect delicat fiind costul unei astfel de formări,
care poate fi greu de suportat de către un profesor).
Procesul de avizare la nivelul unor structuri şcolare (consiliu profesoral,
inspectorat şcolar, consiliu de administraţie) este, în opinia unor profesori,
anevoios şi implică mult efort din partea unui profesor. Unii profesori nu au
cunoştinţele necesare pentru a elabora documentele necesare unui CDŞ,
deşi au experienţă didactică în domeniul respectiv, iar aceasta poate fi o
explicaţie rezonabilă pentru sărăcirea ofertei curriculare. Ca urmare a acestei
situaţii, elevii şi părinţii au, în unele şcoli, mai puţine posibilităţi de a alege un
curs opţional. Mai mult decât atât, aceste discipline opţionale se aplică unei
întregi clase de elevi, nu se organizează pe grupe de interese, aşa că deseori
şcoala impune de fapt elevilor aceste opţionale. Uneori acestea sunt văzute
şi ca o modalitate de a completa normele didactice ale profesorilor.
Unii profesori aduc în discuţie slaba dotare materială a şcolilor, lipsa aparaturii
de laborator făcând anevoioasă sau chiar imposibilă desfăşurarea activităţilor
din cadrul unor discipline opţionale cu un caracter aplicativ mai amplu.
Experimentele şi lucrările practice sunt realizate numai în şcolile care dispun
de laboratoare şi de materialele necesare şi numai în măsura în care aceste
activităţi se pot încadra în timpul pe care îl au profesorii la dispoziţie. De aici
rezultă şi tendinţa unor profesori de a exclude experimentele şi lucrările de
laborator, care ar contribui la formarea deprinderilor practice ale elevilor,
atât din disciplinele obligatorii, cât şi din cele opţionale.

5. Metodologia cercetării
Scopul acestei cercetări a fost de a pune în evidenţă percepţiile părinţilor, ca
beneficiari secundari ai educaţiei obligatorii, cu privire la disciplinele opţionale
dintr-o şcoală.
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Primul obiectiv a fost clarificarea motivelor pentru care sunt propuse aceste
opţionale. Teoretic, un opţional ar trebui prezentat elevilor şi părinţilor în
cadrul unei şedinţe comune, în care să fie subliniată importanţa sa pentru
formarea armonioasă a personalităţii elevilor şi structura disciplinei respective.
Al doilea obiectiv a vizat colectarea şi interpretarea opiniilor părinţilor privind
selectarea disciplinelor opţionale din şcoală, respectiv identificarea celor mai
importanţi factori care intervin în aceste alegeri. O ipoteză legată de acest
obiectiv a fost că, de obicei, acestea sunt propuse pe baza unor liste elaborate
de către profesori şi selectate de părinţi în grabă, în cadrul unor şedinţe care
au loc în fiecare an, votul părinţilor fiind determinant.
Cel de-al treilea obiectiv a vizat identificarea şi analizarea aprecierilor părinţilor
privind utilitatea acestor opţionale, exprimate pe baza unor experienţe particulare.
Metoda utilizată pentru a colecta opiniile părinţilor a fost ancheta pe bază
de chestionar. Cercetarea a fost realizată în perioada martie-mai 2018, pe
un eşantion de 160 de persoane având copii în învăţământul gimnazial (clasele
V-VIII). Chestionarul administrat a inclus 10 itemi, dintre care 6 itemi de tip
obiectiv, un item semiobiectiv şi 3 itemi subiectivi. Toate persoanele din
eşantion au oferit răspunsuri valide pentru fiecare item.
Evaluarea răspunsurilor s-a făcut pe baza unei scale Likert în 5 trepte.
Tendinţele centrale ale opiniilor părinţilor au fost determinate prin calcularea
mediilor valorilor numerice alocate răspunsurilor, iar ca indicatori sintetici ai
variaţiei răspunsurilor au fost utilizaţi abaterea standard (abaterea medie
pătratică), respectiv coeficientul de variaţie, cu ajutorul cărora s-a stabilit
gradul de omogenitate al răspunsurilor, respectiv a fost verificat dacă tendinţa
centrală rezultată din calculul mediei este sau nu reprezentativă pentru
eşantion. Măsurarea gradului de legătură dintre diferite variabile s-a făcut
cu ajutorul coeficientului de corelaţie a lui Pearson, iar interdependenţa
dintre variabilele respective a fost descrisă matematic printr-o ecuaţie de
regresie liniară.
Limitele acestei cercetări sunt date, în principal, de constituirea eşantionului
de părinţi care au răspuns la chestionar. Chestionarul a fost aplicat într-un
număr relativ restrâns de şcoli din mediul urban şi, de aceea, rezultatele
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obţinute pot fi extrapolate numai pentru acest mediu, neavând certitudinea
că ele pot fi regăsite şi în mediul rural. Deşi cei mai mulţi dintre respondenţi
nu sunt specialişti în elaborarea curriculumului, aprecierile lor pot constitui
un ajutor valoros pentru ajustarea criteriilor de calitate referitoare la
disciplinele opţionale.

6. Rezultatele obţinute
6.1.

Scopul opţionalelor, în viziunea părinţilor

Opiniile părinţilor nu diferă mult de cele exprimate de către profesori în
studiile opinionale recente, menţionate în acest material. Scopul pentru care
sunt propuse aceste opţionale, în viziunea părinţilor, este de a adapta educaţia
formală a elevului la interesele de moment sau de perspectivă ale acestuia.
În general, aceste discipline opţionale ar trebui să dezbată teme mai complexe
decât cele din trunchiul comun, să integreze informaţii, algoritmi, scheme de
lucru etc. din mai multe discipline fundamentale şi să contribuie astfel la
construirea cunoaşterii elevului, la dezvoltarea armonioasă a acestuia şi la
conectarea teoriilor disciplinare cu viaţa de zi cu zi. De aceea, sunt necesare,
aşa cum susţine un părinte, „sondaje efectuate din timp în rândul părinţilor şi
al copiilor pentru identificarea dorinţei acestora privind diversificarea
domeniilor de învăţare; identificarea lacunelor în programele şcolare, în
materiile cuprinse în curriculumul şcolar, astfel încât să se acopere nevoile
de aplicabilitate practică, de corelare interdisciplinară, de ieşire activă a
copiilor din mediul de învăţare teoretică, către cel practic; dezvoltarea unor
discipline care să stimuleze originalitatea copiilor şi nevoia lor de a se remarca
prin iniţiativă şi implicare atât personală, cât şi la nivelul unor echipe de
proiect” (opinia unui părinte).
Aceste discipline ar trebui elaborate astfel încât să dezvolte anumite
deprinderi intelectuale şi motivaţia pentru învăţare ale elevilor aflaţi la nivelul
învăţământului gimnazial: „ar trebui ca materiile opţionale să exploateze
capacitatea copiilor de a reţine lucruri noi şi interesante. Din acest motiv,
aceste opţionale ar trebui alese astfel încât să îi atragă pe copii şi să îi facă
să îşi dorească să afle cât mai mult” (opinia unui părinte).
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Referitor la scopul opţionalelor: mediile răspunsurilor sunt, în general, apropiate
de mediana intervalului valoric, diferenţele existente ierarhizând totuşi opiniile
părinţilor, în timp ce coeficienţii de variaţie (situaţi între 30.67% şi 42.22%)
demonstrează o omogenitate destul de bună a răspunsurilor (a se vedea
tabelul nr. 1).
Opinia cel mai des exprimată de părinţii respondenţi este că o disciplină
opţională trebuie să răspundă unor interese exprimate de majoritatea elevilor
(media valorică este 3.58, apropiată de alegerea „în mare măsură”, diferenţele
de opinie fiind măsurate printr-o abatere standard de 1.10); urmează, în
această ierarhie, opiniile conform cărora un opţional ar trebui să interconecteze
disciplinele obligatorii studiate sau elementele teoretice cu viaţa cotidiană,
prin intermediul unor teme mai complexe, respectiv să contribuie la formarea
armonioasă a personalităţii elevului (ambele variante având o medie de 3.40).
Următoarele alegeri ale părinţilor au fost acelea care afirmau ca scopul
pentru care este propus un opţional ar trebui să fie acela de a stimula motivaţia
pentru studiu (3.38), respectiv de a demonstra valenţe practice mai puternice
decât disciplinele obligatorii (3.28), ambele variante fiind caracterizate prin
alegerea „în măsură medie”.
Oarecum surprinzător, părinţii par să admită faptul că o disciplină opţională
ar putea fi menită, uneori, să completeze norma didactică a unui profesor
(cu o medie de 2.90, apropiată valoric de varianta „în măsură medie”, dar
având un coeficient de variaţie de 42.22%, ceea ce demonstrează că
răspunsurile au fost mai diversificate, comparativ cu alte variante).
Cu toate că numărul părinţilor cu copii în clasa a VIII-a, din cadrul
eşantionului, a fost mai redus (sub 25% din totalul părinţilor participanţi la
studiu), media răspunsurilor care consideră că scopul opţionalelor este de a
pregăti elevii pentru testările naţionale este foarte apropiată de mediana
intervalului valoric, ceea ce reflectă ideea că disciplinele opţionale pot sprijini
pregătirea pentru aceste examene naţionale, încă din clasa a V-a (în măsură
medie).
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Tabelul nr. 1. Scopul disciplinelor opţionale din şcoală

Scopul pentru care
este propus
opţionalul trebuie
să fie:
1. de a răspunde
unor interese
exprimate de
majoritatea elevilor
2. de a interconecta
disciplinele
obligatorii studiate
sau elementele
teoretice cu viaţa
cotidiană
3. de a contribui la
formarea
armonioasă a
personalităţii
elevului
4. de a stimula
motivaţia elevilor
pentru studiu
5. de a avea valenţe
practice mai
puternice decât
disciplinele
obligatorii
6. pregătirea pentru
testările naţionale
7. completarea unor
norme didactice

6. 2.

Deloc
(1)

În mică
măsură
(2)

În
măsură
medie
(3)

În mare
măsură
(4)

În foarte
mare
măsură
(5)

Media

Abaterea
standard

Coef.
de
variaţie

5.00%

12.50%

22.50%

40.00%

20.00%

3.58

1.10

30.67%

5.00%

17.50%

30.00%

27.50%

20.00%

3.40

1.14

33.51%

5.00%

15.00%

35.00%

25.00%

20.00%

3.40

1.12

32.85%

7.50%

15.00%

27.50%

32.50%

17.50%

3.38

1.16

34.33%

7.50%

22.50%

22.50%

30.00%

17.50%

3.28

1.21

36.88%

12.50%

22.50%

27.50%

30.00%

7.50%

2.98

1.15

38.80%

13.75%

27.50%

25.00%

22.50%

11.25%

2.90

1.22

42.22%

Opiniile părinţilor despre oferta şcolii privind disciplinele opţionale

Părinţii sunt de părere că disciplinele opţionale sunt, în general, preluate de
la un an la altul, în cadrul aceleiaşi şcoli sau sunt preluate din oferta naţională
a opţionalelor deja aprobate (media răspunsurilor referitoare la reluarea anuală
a opţionalelor a fost 3.73, iar cea privind preluarea lor din oferta centrală a
fost 3.51, ambele fiind apropiate de varianta „în mare măsură”, cu mici
variaţii ale răspunsurilor). Multe discipline opţionale sunt preluate într-o şcoală
de la un an la altul, pe baza unui feedback pozitiv de la promoţiile anterioare;
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de asemenea, opţionalele preluate din oferta naţională sunt considerate a fi
bune, deoarece au fost deja testate.
Tabelul nr. 2. Realizarea sau preluarea disciplinelor opţionale din şcoală

În general,
disciplinele
opţionale:
1. sunt preluate
de la un an la
altul, mai ales
cele care au
avut succes
2. sunt
preluate, în
mare parte, din
oferta
naţională
3. sunt
realizate de
unul sau mai
mulţi profesori
care excelează
în unele
domenii
4. sunt
elaborate
pentru a
completa
norme
didactice

Deloc
(1)

În mică
măsură
(2)

În măsură
medie
(3)

În mare
măsură
(4)

În foarte
mare
măsură
(5)

Media

Abaterea
standard

Coef.
de
variaţie

2.50%

10.00%

25.00%

37.50%

25.00%

3.73

1.03

27.59%

2.50%

12.50%

40.00%

25.00%

20.00%

3.51

1.00

28.61%

10.00%

12.50%

30.00%

42.50%

5.00%

3.20

1.06

33.03%

12.50%

20.00%

32.50%

30.00%

5.00%

2.95

1.10

37.21%

Coeficienţii de variaţie obţinuţi pentru acest item au valori cuprinse între
27.59% şi 37.21%, ceea ce indică un grad acceptabil de omogenitate a
seriilor numerice obţinute, respectiv faptul că mediile calculate sunt
reprezentative pentru tendinţele centrale ale răspunsurilor.

6.3.
Opiniile părinţilor despre modalităţile de selecţie a opţionalelor în
şcoală
Selecţia opţionalelor se face în fiecare an şcolar prin vot, din oferta disponibilă
care este prezentată în liste de oferte pentru fiecare clasă (media de 4.55
dintr-un maximum de 5 arată că părinţii au această opinie „în foarte mare
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măsură”, variaţia răspunsurilor fiind foarte mică). Câteodată structurile
şcolare implicate şi ISJ-urile sunt cele care hotărăsc listele de opţionale
finale ale unei şcoli (media de 3.18).
Părinţii sunt de părere că unele opţionale ar trebui organizate cu elevii care
au interese de studiu comune şi nu cu toată clasa, aşa cum sunt organizate
acum (media 3.13).
O parte dintre părinţi consideră că ar trebui organizate în grupuri mai mici de
elevi, pentru a reflecta cu adevărat interesele elevilor (media 3.13). Un părinte
recomandă chiar renunţarea la opţionale şi „înfiinţarea la nivelul şcolii a
diferitelor cercuri (geografie, istorie, fizică etc.) în care copiii pasionaţi de
astfel de materii se pot regăsi şi excela”.
Dirigintele clasei este un factor care poate influenţa alegerile părinţilor, dar
în mai mică măsură (media 2,63). Uneori părinţii află despre opţionale şi din
alte surse, de pe site-ul şcolii sau din diverse materiale realizate cu scopul
promovării opţionalelor (media 2.10 arată că soluţia aceasta este mai rar
întâlnită, oferta de opţionale este rareori anunţată prin alte mijloace decât
prin discuţiile din şedinţele cu părinţii).
O altă opinie generală rezultată este aceea că procedurile de alegere a
disciplinelor opţionale ar trebui simplificate, astfel încât să existe mai mult
timp pentru propunerea şi alegerea acestora. Părinţii consideră că structurile
de conducere ale şcolii şi inspectoratele şcolare judeţene / al Municipiului
Bucureşti hotărăsc opţionalele prin procesul de aprobare numai în măsură
moderată, în timp ce ei, în calitate de părinţi, sunt direct responsabili de
configuraţia actuală a opţionalelor dintr-o şcoală, fapt pentru care ar trebui
să se implice mai mult în acest proces. Din răspunsurile părinţilor, alegerea
opţionalelor are o mică legătură cu notele pe care le vor primi elevii (media
1.68), poate pentru că, în general, notele obţinute la aceste discipline sunt
foarte bune (de obicei, se acordă nota maximă).
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Tabelul nr. 3. Modalitatea de selecţie a disciplinelor opţionale
Selecţia
disciplinelor
opţionale se face:
1. dintr-o listă de
discipline propuse
2. conducerea şcolii
şi inspectoratele
şcolare sunt cele
care hotărăsc
3. ar trebui
organizate pe
grupuri mai mici de
elevi, care să nu fie
neapărat de la o
clasă
4. dirigintele /
profesorul care va
preda disciplina este
cel care convinge
5. de pe site-ul
şcolii, broşuri sau
alte materiale care
promovează un
opţional
6. având în vedere
notele pe care le vor
primi elevii

Deloc
(1)

În mică
măsură
(2)

În măsură
medie
(3)

În mare
măsură
(4)

În foarte
mare
măsură
(5)

Media

Abatere
standard

Coef. de
variaţie

0.00%

2.50%

2.50%

32.50%

62.50%

4.55

0.67

14.75%

12.50%

20.00%

22.50%

27.50%

17.50%

3.18

1.29

40.52%

17.50%

17.50%

22.50%

20.00%

22.50%

3.13

1.40

44.93%

20.00%

27.50%

27.50%

20.00%

5.00%

2.63

1.16

44.14%

30.00%

45.00%

12.50%

10.00%

2.50%

2.10

1.02

48.71%

62.50%

20.00%

7.50%

7.50%

2.50%

1.68

1.06

63.36%

Răspunsurile libere arată că mai puţin de 40% dintre respondenţi au propus
un opţional şi, exceptând câteva persoane, propunerile lor au rămas fără
ecou. Este nevoie, după părerea acestor părinţi, de o comunicare mai bună
între şcoală şi familie, dacă se doreşte cu adevărat ca aceste opţionale să fie
în interesul elevului.

6.4.

Avantajele conferite de disciplinele opţionale, în viziunea părinţilor

Opiniile părinţilor participanţi la studiu au fost în mare măsură convergente
în privinţa avantajelor oferite elevilor de către opţionale. Conform răspunsurilor
obţinute, utilitatea disciplinelor opţionale ar consta, în primul rând, în obţinerea
unor note mai bune la disciplinele înrudite, respectiv în creşterea încrederii în
sine şi a motivaţiei de a învăţa (ambele cotate „în mare măsură”, cu o medie
de 3.55, prima variantă având în schimb un coeficient de variaţie uşor mai
redus).
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Alte avantaje constau în construirea unor relaţii mai bune în clasă şi o
comunicare mai bună între clasa de elevi şi profesor (media 3.43, respectiv
media 3.40). Părinţii recunosc, de asemenea, posibilitatea îmbunătăţirii
rezultatelor la testările naţionale datorită competenţelor specifice formate la
disciplinele opţionale (media 3.23).

Tabelul nr. 4. Utilitatea disciplinelor opţionale

Opţionalele
s-au dovedit
utile pentru:
1. creşterea
încrederii în
sine şi a
motivaţiei de a
învăţa
2. obţinerea
unor note mai
bune la
disciplinele
înrudite
3. îmbunătăţirea
interacţiunii
elevului cu
colegii din
clasă
4. îmbunătăţirea
comunicării cu
profesorul care
predă disciplina
5. îmbunătăţirea
rezultatului la
testarea
naţională
6. mărirea
mediei generale

Deloc
(1)

În mică
măsură
(2)

În
măsură
medie
(3)

În mare
măsură
(4)

În foarte
mare
măsură
(5)

Media

Abatere
standard

Coef. de
variabilitate

10.00%

15.00%

12.50%

35.00%

27.50%

3.55

1.31

36.82%

5.00%

15.00%

22.50%

35.00%

22.50%

3.55

1.14

32.19%

12.50%

17.50%

17.50%

20.00%

32.50%

3.43

1.42

41.36%

10.00%

15.00%

25.00%

25.00%

25.00%

3.40

1.28

37.78%

10.00%

15.00%

22.50%

45.00%

7.50%

3.25

1.12

34.34%

25.00%

17.50%

22.50%

30.00%

5.00%

2.73

1.27

46.56%

Din analiza răspunsurilor părinţilor, se constată că există o corelaţie directă,
moderată, între selectarea opţionalelor pentru notele pe care le vor primi
elevii şi utilitatea opţionalelor pentru mărirea mediei generale a elevilor.
Coeficientul de corelaţie Pearson, care măsoară gradul de legătură între
variabile, are o valoare de 0.46 în cazul celor două variabile, ecuaţia de
regresie care exprimă matematic legătura dintre aceste variabile fiind y =
0.382 x + 0.635.
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Acelaşi tip de legătură pozitivă se stabileşte şi între scopul explicit al
opţionalelor pentru exersare la testarea naţională şi utilitatea percepută în
acest sens de către părinţi, coeficientul de corelaţie Pearson fiind de 0.57
(deci o corelaţie medie spre înaltă), dreapta de regresie fiind în acest caz
y = 0.591 x + 1.055.

7. Concluzii
Societatea actuală pune în faţa sistemelor educaţionale o serie de provocări,
cum ar fi construirea societăţii cunoaşterii în condiţiile unei globalizări tot
mai accentuate, educaţia pentru o dezvoltare durabilă, utilizarea extinsă a
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor etc. Acestea îşi pun amprenta pe
ofertele educaţionale complementare trunchiului comun, astfel încât apar
teme/domenii de studiu corelate cu noile educaţii precum: educaţia
europeană, matematica şi ştiinţele în societatea cunoaşterii, educaţie ecologică
etc. O parte dintre aceste teme se regăsesc în oferta centrală de discipline
opţionale, aşa că unele şcoli le preiau direct de acolo. Deşi opţionalele sunt
un îndemn pentru profesori la creativitate şi curaj de a veni cu noi oferte
curriculare, preluarea unor discipline care s-au bucurat de succes limitează
riscurile, de aceea o parte a ofertei „personalizate” a şcolii este de fapt
cvasi-comună, putând fi regăsită şi în multe alte unităţi şcolare.
La nivel european, se acordă astăzi o mare atenţie validării experienţelor
nonformale de învăţare şi integrării acestora în educaţia formală. În acest
sens, o modalitate ar fi de a crea conexiuni între activităţile desfăşurate în
programul Şcoala altfel „Să ştim mai multe, să fim mai buni!” şi disciplinele
obligatorii, prin intermediul disciplinelor opţionale. Părinţii consideră că
disciplinele opţionalele sunt un bun prilej de a aprofunda ceea ce copiii învaţă
în şcoală, în familie, în comunitate sau prin mass media.
Diversitatea tematică a disciplinelor opţionale nu este atât de mare pe cât
s-ar dori, fiind influenţată de mărimea şcolii, de numărul şi de calitatea
parteneriatelor realizate de unitatea şcolară (în general, toată clasa participă
la un opţional, chiar dacă sunt elevi care şi-au exprimat clar dezinteresul
pentru disciplina respectivă). Ar trebui, în opinia părinţilor, ca aceste opţionale
să fie negociate din timp (să se utilizeze chestionare de opinie şi să se dezbată
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în şedinţe), să fie mai practice, să aibă aplicabilitate în cotidian, să fie
captivante, relaxante şi interactive: „atunci când au valenţe practice mai
puternice decât disciplinele obligatorii, contribuie la dezvoltarea armonioasă
a personalităţii elevului şi cresc încrederea în sine şi motivaţia de a învăţa”
(opinia unui părinte). Este necesară o anumită continuitate între clase sau
formarea unor legături între aceste discipline. De aceea, părinţii, elevii şi
şcoala ar trebui să găsească răgaz, la începutul unui ciclu de învăţământ, să
facă o propunere asupra disciplinelor opţionale pe care elevii le pot studia în
cei 4 ani (este deci nevoie de o proiectare pe un termen mai lung, respectiv
pe un întreg ciclu de învăţământ).
Oferta curriculară propusă de şcoală poate fi privită şi ca o modalitate de a
evidenţia competenţele unor elevi care au activităţi şi interese de studiu mai
deosebite. Deşi în toate documentele oficiale profesorii sunt invitaţi fie să
conecteze temele disciplinei cu teme specifice altor discipline, pentru a
construi o perspectivă pluridisciplinară/interdisciplinară, fie cu experienţele
de viaţă ale elevului, în realitate unii profesori încă predau într-o manieră
teoretică sau deductivă, chiar şi în cazul disciplinelor opţionale (de la
elementele teoretice abstracte, către practic sau particular şi nu depăşesc
sfera disciplinară).
Există şi o serie de nemulţumiri exprimate de părinţi şi ne referim la faptul
că opţiunea personală nu contează, atât timp cât „disponibilitatea şcolii este
limitată”, calitatea opţionalelor este afectată de formarea uneori deficitară a
profesorilor (atât cea iniţială, cât şi cea continuă), iar variantele de alegere a
unor opţionale sunt puţine. Chiar şi insistarea pe disciplinele care se evaluează
la sfârşitul clasei a VIII-a ignoră „nevoia de dezvoltare a culturii generale a
copiilor” sau diferenţele dintre elevi. Deoarece comunicarea părinte –
elev – diriginte se desfăşoară în mai multe etape, uneori opţionalele „sunt
alese de părinţi, fără a fi consultaţi şi copiii, motiv pentru care devin un
calvar pentru aceştia”. În încercarea, destul de dificilă, de a armoniza ceea
ce doreşte elevul cu dorinţele părintelui (care are deja anumite pretenţii
formate pentru cariera copilului său) şi cu motivaţiile profesorului (care, în
ipostaza sa de evaluator, poate să identifice tendinţe comportamentale, talente,
înclinaţii ale elevului etc), de obicei primele sacrificate sunt motivaţiile şi
interesele de studiu ale elevilor. Un părinte sesiza că „nevoile şi cerinţele
elevilor sunt tratate superficial de către toate părţile implicate”.
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RECENZII
ALETHA JAUCH SOLTER. JOCUL ATAŞAMENTULUI. REZOLVAREA
PROBLEMELOR DE COMPORTAMENT ALE COPILULUI PRIN JOACĂ,
RÂS ŞI CONECTARE (Attachment Play: How to solve children’s behaviour
problems with play, laughter, and connection. Shining Star Press, 2013)
Bucharest, Herald Publishing House, 2015, 272 pages, ISBN 978-973-111-624-2

Andreea-Diana Scoda*
Aletha Jauch Solter’s book, whose original title is “Attachment Play: How
to solve child’s behaviour problems with play, laughter and connection,” sees
light in 2013, in the United States, where it was published by Shining Star Pr.
In Romania, under the “Parentaj” (Parenting) collection, this volume was
translated from English by Sanda Watt and published in 2016, by Herald
Publishing House, in Bucharest, Romania.
It is clear enough to recognize why this work was proposed for translation
and printing by a field specialist, since we are dealing with a volume which,
for Romanian psychology and pedagogy, is of high applicability. Through
this volume, the author wishes to answer some important questions which,
of course, every parent, psychologist, educator or school counsellor places
throughout his or her career and in this respect, Solter reflects on usual
problems which adults could encounter, frequent suggestions posed, while
offering advice based mostly on research results. In other words, we are
dealing with an important effort in the field of parenting which is desirable
for education, child psychology, psychosocial stages, sociology, etc. based
on empirical data.

*

Researcher, PhD., Institute of Educational Sciences, Bucharest, Romania;
andreea.scoda@ise.ro.
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One of the central themes in this book is that of “play” with emphases on
practicing and using different games or activities, in which Solter considers
this to be like a modus operandi of “reducing stress, consolidating attachment
and resolves behaviour problems…” (2016, p. 13). In Solter’s view parents
are very important in ensuring discipline, play time and connection: “the
parent-child healthy attachment is essential for the emotional well-being of
children and the parent-child social interaction, in which play has a
fundamental role in establishing solid attachment realities” (2016, p 23). In
this respect, we can see that the author offers another significant theme that
is interconnected to the one above, “attachment” which is rather the core of
this book, a theory that was merely developed by John Bowlby (1969). To a
great extent, we can draw a logical conclusion by taking into account the
title of the book “Attachment play” which highlights, nevertheless, how
important it is for individuals to understand, grasp and practice these concepts
portrayed throughout this volume.
This book contains an introduction, three parts with several chapters and in
addition, an Annex, as reference for her readers with the role of offering
resume tables that describe every form of “playing games” proposed through
the use of attachment.
The first part of this book includes four subchapters that simply contextualize
the idea of “attachment play”, alongside with the forms of playing, general
recommendations for the readers and suggestion when encountering
difficulties in achieving an expected behaviour from the child or adolescent.
A part from this, the author provides the readers with definitions of the
terms examined and sets of the scenes or case studies familiar to the writer.
The author argues in this part of the volume that “play” can be conducted
easily and spontaneously creating a friendly atmosphere for the participants
so that the “players” achieve their role and goal through connection. She
goes on with highlighting the nine forms of attachment playing games
(activities) that could be used in relation to the varies topics discussed: “Nondirective games centred on the child”, “Symbolic games”, “Interdependent
games”, “Absurd games”, “Separation games”, “Reversing power play
games”, “Regression games”, “Physical contact activities” and “Activities
and cooperation games” (2016, pp. 28-49). Her main recommendation for
adults is to “follow the clues offered by the child” (2016, p. 50). In other
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words, it is important and useful to listen to what the child is communicating
no matter the lack of consent on the adults’ part.
The writer’s main approach in this part of the book is to inform the readers
about these forms of attachment playing games (activities) that would
encourage a worthy connection between child-adult and vice-versa, as a
result will soften the adult’s portrait that they have no other alternative than
to embroiled the power-ratio style of discipline when a child/their child is out
of line. Adults may consider that disciplinary actions are the key response to
obtaining obedience, but it isn’t always the case as readers will discover.
Even more precisely, Solter advocates throughout this volume that adults
should focus more on: play time, creating good connections with the child,
receiving happiness and laughter from the child, etc., through the use of
attachment that can overcome those conflictual tensions in the long-run
(disobedience, misbehaviour, tantrums, etc.).
As for the second part of this book, the author is concentrated more on
giving examples, proposing sets of disciplinary techniques or instruments
that the adult could run-through (e.g., time-out) in order to overcome those
conflictual behavioural situations, such as bed-time or covering homeworktime, etc. To this extent, she discusses how non-punitive discipline could be
overcome, how to achieve cooperation, how to overcome fury, aggression,
lies, cheating or stealing from children, are just a few of the topics discussed.
Another recommendation undertaken by the writer is the habit of using
“reward” and/or “punishment” as means to overcome negative behaviour
from the child. She considers that this shouldn’t be taken likely, without
intrinsic motivation (child’s own comprehension), subsequently as an
alternative Solter agrees on imposing disciplinary rules in accordance with
the age of the child, the use of practice, the use of power ratio fairly, along
with other techniques.
In the last part of this book, the author presents some more delicate topics
which leave to some extent emotional impressions: “Traumatic births”, the
“Birth of a brother or a sister”, “Parent’s divorce”, “Natural disasters and
terrorism”, “Sickness, accidents and hospitalization”, “Separation trauma”,
“School stress”, “Phobia and anxiety”, “Preparation for difficult events”
and “Parental fury”. The author hopes to guide the adult and, to an even
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greater extent, the child in the direction in which they could solve disciplinary
problems or problems related to different traumas through playing activity/
game perspectives described above.
The readers can notice that each chapter is independent, allowing them to
pick out areas of interest. However, the book is more rewarding if one reads
it from cover to cover, as some themes introduced give a sense of consistency
between the chapters. All chapters contain guidance to facilitate practice,
short case studies and brief summaries of the most suitable forms of
attachment play games (activities) for each topic dealt with in this volume.
Equally, the author recommends “exercises to follow” with the necessary
explanations for each “exercise” presented, while making the most of the
theoretical part in achieving the goal of the question-title.
In the framework of these three parts, with much ability Solter guides us,
provides examples, describes techniques and operational methods for different
topics proposed in harmony with each of the nine forms of playing activity/
game proposed (how we identify them, how to approach them, how to achieve
results, how they could be approached in the stages of development between
0-12 years). In other words, the author constantly makes the transition from
the theoretical approach to the practical one, recommending an illustration
of how to deal with a certain conflictual situations, and in this context the
reader is guided, facilitating the capacity to tackle the different issues
assumed.
We can therefore perceive the translation and the appearance of this book
in Romanian of importance for literature reading, useful for those with
pedagogical or non-pedagogical approach, who are looking for a starting
point and responses to apprehend particular behavioural patterns or challenges
(for instance, children’s fury and aggression, siblings quarrel, lack of
cooperation, etc.). The author addresses as well direct problems in an
educational manner, concerning daily life problems for any parent, educator,
physician, etc., that have to deal with a variety of problems. An artistic part
of the author’s work is revealed in her suggestions, stories without, however,
neglecting the scientific confirmation of these practical proposals. The annex
of more than 30 pages is just one of the examples in this respect. The author
concludes her work with a short introduction on a new issue “What is aware
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parenting?” (see Annex B at the end of the book) where she discusses the
new philosophy for parents and whereabouts they can receive more
information about the subject.
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