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Volumul semnat de cei doi autori reprezintă un tip special de reflecţie asupra
educaţiei, în orice caz un text cu o scriitură în egală măsură tradiţională şi
inovatoare, iar un echilibru între tradiţional şi novator nu este niciodată uşor
de atins. Chiar şi titlul ales, Cum are loc învăţarea: lucrări fundamentale
din psihologia educaţiei şi ce înseamnă ele pentru practică, indică miza
lucrării, anume aceea de a combina reflecţia teoretică cu practică şcolară.
Este un text care atrage atenţia asupra relaţiei dintre teorie şi practică, dintre
reflecţia născută din cercetarea fenomenului educaţional şi soluţiile practice
utilizate în clasă. De altfel, P. A. Kirschner este (co)autorul mai multor lucrări,
unele dedicate TIC în educaţie, altele educaţiei în general care sunt axate pe
problema complexităţii procesului de predare-învăţare dar şi pe analiza
miturilor legate de procesul educaţional1 (2010, 2015, 2018). Deşi textul
porneşte, în toate cele 29 de capitole ale sale, de la tot atâtea articole, el
reprezintă mai mult decât o culegere sau parafrazare a unor texte academice.
Textul, însoţit de numeroase scheme care ilustrează punctele teoretice
formulate în text şi de casete tematice (care cuprind mici texte referitoare la
personalităţi ale domeniului, teorii formulate cu privire la învăţare şi predare,
sau experimente de psihologie a învăţării), este structurat în şase părţi care
încearcă să acopere întregul câmp conceptual asumat prin titlu. Pornind de
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la explicarea fundamentelor neurologice ale învăţării şi ale memoriei, textul
abordează (în succesiune) prerechizitele necesare învăţării, activităţile care
o susţin, rolurile profesorului, contextul învăţării şi o parte finală dedicată
mai degrabă dimensiunii morale care subîntinde problematica învăţării.
Prima parte, dedicată cogniţiei, ridică o serie de probleme legate atât de
substratul neurologic, cât şi de fundamentarea, în psihologia emoţiilor, a actului
învăţării. Faptul că învăţarea este un fenomen atât biologic, cât şi cultural
pare să fie clar în momentul în care este introdusă şi dimensiunea tipului de
comunicare. Fără a o spune ca atare, autorii par să fie de acord cu ideea că
elevii învaţă diferit şi că în practica şcolară este important să combinăm
diferitele medii de comunicare a informaţiei (dar vezi şi cap. 29, în care
aceştia resping teoria stilurilor de învăţare). A doua parte continuă abordarea
cognitivistă, de data aceasta pornind de la teoriile formulate de Bandura şi,
cam în acelaşi timp, de Ausubel. Faptul că cunoaşterile anterioare determină
atât eficacitatea învăţării, cât şi retenţia informaţiei este fundamental. Până
la urmă, elevii nu sunt o pagină albă pe care cadrul didactic o poate amprenta
cum consideră el/ea de cuviinţă. Dimpotrivă, elevii aduc cu ei o încărcătură
de cunoaştere mai mare sau mai mică, mai apropiată sau mai depărtată de
dimensiunea scolastică, dar în orice caz, bine ancorată (mai ales emoţional)
în experienţele lor cotidiene. Ignorarea acestei dimensiuni poate reduce mult
din eficienţa învăţării. A treia parte, dedicată unor tehnici de predare şi învăţare,
continuă pe aceiaşi linie, anume analiza critică a unor termeni mai degrabă
invocaţi decât aplicaţi în practică. Ceea ce par să afirme autorii este că
tehnicile de predare-învăţare trebuie să fie în egală măsură eficiente şi plăcute.
Dar capitolele acestei părţi nu sunt o simplă înşiruire de metode; mai degrabă
sunt capitole (mai ales capitolul al 15-lea) care dau consistenţă teoretică
unor metode deja folosite în şcoală. Regăsim aici unul din pilonii întregului
volum, anume importanţa teoriei pentru practică, căci într-adevăr consistenţa
teoretică este cea care duce la practica informată. Următoarele capitole,
adunate sub titlul modest Profesorul, continuă analiza tehnicilor de predareînvăţare. Dincolo de cadrul teoretic, ceea ce este semnificativ şi în
continuarea abordărilor propuse de Marzano şi echipa din jurul său este
efortul de a identifica tehnicile eficiente fără a le clasifica în moderne şi/sau
clasice (cap. 21, în special). Această problemă a discriminării între clasic şi
modern este una fundamentală, căci dincolo de modernitate, eficienţa este
criteriul fundamental; au fin de compte, trebuie să vedem în ce măsură o
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tehnică modernă de predare-învăţare aduce plus-valoare (dacă presupune
mai mult timp consumat în raport cu ţintele educaţionale, de pildă, este o
metodă inadecvată – ceea ce nu înseamnă că ar fi ineficientă). Ceea ce
realizează această a cincea parte este, de fapt, un sumar integrativ al
problemelor ridicate în paginile anterioare ale cărţii şi o prezentare
(nedeclarată) a complexităţii factorilor implicaţi în învăţarea de succes. Ultima
parte este mai degrabă un caveat cu privire la riscurile legate de proasta
înţelegere a fenomenului învăţării, fie din acceptarea necritică a unor teorii
şi aplicarea lor mecanică la clasă, fie din respingerea dimensiunii informative
pe care o dă o posibilă fundamentare teoretică. De altfel, ultimul capitol,
intitulat semnificativ Cele zece păcate de moarte în educaţie, este şi o
analiză pertinentă cu privire la o serie de mituri educaţionale care invadează
atât practica şcolară, cât şi discursul public cu privire la educaţie.
Dar textul celor doi autori este mai mult decât o analiză pertinentă şi uşor de
citit a teoriei şi practicilor învăţării. Felul în care este organizat textul reprezintă
o construcţie meta-analitică menită să conducă cititorul spre analiza propriilor
sale fundamentări teoretice şi experienţe educaţionale practice. Textul
fiecărui capitol porneşte de la un articol considerat fundamental (în formularea
autorilor, imposibil de tradus în limba română altminteri decât generator de
şcoală) şi este structurat pe câteva puncte: de ce merită să fie citit articolul,
rezumatul acestuia, prezentarea sintetică a acestuia, implicaţii pentru practica
şcolară, cum pot fi utilizate concluziile în practica şcolară, idei cheie
(„takeaways”), resurse suplimentare (în cheia preocupărilor autorilor, acestea
sunt disponibile online cu ajutorul unui cod QI). Pe cale de consecinţă, textul
poate fi extrem de util atât practicienilor, cât şi celor preocupaţi de o abordare
teoretică. Şi poate că aici se află un alt pilon important al perspectivei oferită
de cei doi autori. Discuţia (foarte prezentă în şcoala şi societatea românească)
despre diseminarea elementelor de bună practică ridică problema relaţiei
dintre teorie şi practică, centrală pentru textul de faţă. De fapt, ce leagă
două experienţe (pozitive) din contexte şcolare adesea foarte diferite? Mai
bine, cum pot fi acestea relaţionate? O analiză sumară va indica faptul că
elementul care poate asigura transferul unei experienţe pozitive într-un alt
context educaţional este teoria, înţeleasă ca mecanism fundamentat de analiză
a celor două situaţii concrete şi de reducere a informaţiei la esenţialul
transferabil. Credem că textul lui Kirschner şi Hendrick tocmai acest lucru
îl demonstrează, anume funcţia adaptativă a teoriei şi rolul acesteia în
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structurarea unei învăţări de calitate. În plus, faptul că fiecare capitol porneşte
de la un studiu considerat fundamental este foarte important, căci permite
cititorului să vadă cum se construieşte cunoaşterea şi, la fel de important,
cum poate fi aplicată aceasta la practica şcolară. Din acest punct de vedere,
volumul de faţă reprezintă o contribuţie fundamentală (şi o lectură plăcută şi
stimulativă) la literatura de specialitate.
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