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Preambul  
 

Prin competenţele vizate şi conţinuturile propuse, modulul doreşte să contribuie la 

construirea unei perspective actualizate asupra rolurilor noi pe care le are profesorul, în mod 

deosebit acelea de a defini situaţiile care permit exersarea şi aprofundarea învăţării şi de a 

deveni un mediator între modurile formal şi nonformal de învăţare.  

Prezentul modul are ca obiective următoarele elemente:  

 să exerseze diferite tehnici şi metode de cunoaştere a elevilor - aceasta poate 

ajuta la particularizarea demersurilor didactice şi la o mai bună gestiune a învăţării de 

către colectivele de elevi în contexte marcate de diversitate (socio-culturală, de 

paliere de performanţă, de competenţe) 

 să-şi autoevalueze propriul stil de predare din perspectiva eficienţei şi 

eficacităţii demersului didactic - capacitatea de analiză a propriilor demersuri este 

fundamentală din perspectiva modificării rolurilor profesorilor de la cel de depozitar de 

cunoştinţe la cel de facilitator al propriilor învăţări ale elevilor; totodată, aceasta 

facilitează identificarea punctelor care solicită reflecţie didactică suplimentară şi 

proiectarea de demersuri de autoformare; 

 să ofere instrumente autoreflexive pentru dezvoltarea continuă autonomă şi 

adaptativă - dezvoltarea carierei şi luarea în considerare a oportunităţilor de formare 

sunt competenţe cheie ale cadrelor didactice, în momentul în care procesul de 

modernizare a sistemului educaţional tinde să devină, peste tot în lume, mai degrabă 

un fenomen decât un moment punctual; capacitatea de proiectare de demersuri 

autonome de formare est în măsură să contribuie la flexibilitatea cadrului didactic în 

relaţie cu o populaţie şcolară în continuă schimbare şi cu sarcini tot mai complexe 

puse în faţa şcolii;  

 să evidenţieze, pe baza exerciţiului personal, realizat pe parcursul activităţii de 

formare şi a experienţelor didactice de la clasă, punctele tari/beneficiile utilizării 

unui demers care promovează activismul şi pune elevul în centrul actului 

învăţării - accentuarea abordărilor centrate pe elev; analiza căilor de cunoaştere a 

elevilor şi a felului în care aceştia învaţă poate contribui la creşterea randamentului 

şcolar al elevilor şi în egală măsură să integreze elemente de educaţie nonformală în 

demersurile la clasă; 
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 să proiecteze activităţi şi materiale de învăţare care valorifică stiluri diferite de 

învăţare -  proiectarea demersurilor didactice continuă să rămână un punct central al 

oricărei formări profesionale, iar aceasta din două puncte de vedere: proiectarea 

predării şi învăţării este cea care stabileşte coerenţa activităţii didactice pe termen 

mediu şi lung (aceasta este cauza pentru care curriculum-ul naţional ia în considerare 

ciclurile şcolare ca şi criteriu de proiectare); calitatea proiectării şi a documentării 

acesteia sunt un criteriu de evaluare a cadrelor didactice; 

 să evalueze eficienţa utilizării stilurilor educaţionale în raport cu rezultatele 

elevilor - aplicarea metodelor centrate pe elev au o serie de rezultate incontestabile, 

mai ales din perspectiva predării axate pe competenţe; cu toate acestea, ele aduc cu 

sine o serie de probleme suplimentare (de ex., timpul mai mare de pregătire 

individuală, consum de resurse sporit, consum mai mare de timp instrucţional, 

evaluarea trebuie să ţină cont de achiziţiile pe perioade mai îndelungate); de aici 

derivă nevoia de evaluare precisă a output-ului educaţional şi de luarea în 

considerare a comportamentelor observabile – analiza stilurilor educaţionale poate 

contribui la rafinarea evaluării individuale a elevilor şi la distribuirea diferenţiată a 

sarcinilor de lucru în clasă.  

 

Competenţele specifice ale acestui modul sunt următoarele:  

Identificarea, ierarhizarea şi utilizarea în practica educaţională a abilităţilor personale 

şi ale elevilor; această competenţă trimite la problematica mecanismelor de observare la 

clasă, a evaluării şi a proiectării demersurilor didactice; Utilizarea tehnicilor de comunicare 

şi relaţionare în managementul activităţii educaţionale; sunt luate în considerare 

elementele de management al clasei, de tehnici de predare-învăţare;  

Utilizarea informaţiilor despre elevi pentru atingerea palierelor de performanţă 

asumate în predare – învăţare şi dezvoltare personală; punctul de greutate este plasat pe 

probleme de evaluare a randamentului şcolar, dar şi analiza propriilor demersuri de predare 

şi de coordonare a activităţii elevilor. 
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O posibilă schemă care să indice logica acestui modul este cea de mai jos1; ea 

prezintă sintetic etapele care pot duce la creşterea autonomiei în învăţare. 

Figura 1 

 
 

Schema indică faptul că este o relaţie directă între analiza situaţiei existente, 

planificarea de demersuri noi, aplicarea (experimentală) acestora şi reflecţia care să ducă la 

modificarea stilurilor de predare şi de reflecţie didactică. Dacă ar fi să aplicăm această 

schemă la obiectivele modulului, ea ar fi următoarea.  

                                                 
1 www.qca.org.uk 
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Figura 2 

 
 

Sensul obiectivelor modulului este acela de a creşte autonomia în autoformare a 

profesorilor, astfel încât aceştia să analizeze stilurile de învăţare pe care le întâlnesc, să 

proiecteze şi să aplice metode de predare-învăţare care să utilizeze aceste stiluri şi să 

proiecteze demersuri de autoformare cu impact direct asupra activităţii la clasă.  
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1. Cunoașterea elevilor. Diferențe individuale de învățare la elevi 
 

Introducere 

 

Reflecția asupra procesului de învățare a elevilor reprezintă actualmente o provocare 

pentru orice profesor, pe de o parte datorită nevoii din ce în ce mai persistente de a găsi 

modalități de gestiune eficientă a procesului didactic, iar pe de altă parte datorită sarcinii pe 

care societatea o solicită școlii și anume aceea de a forma indivizi capabili de a se adapta 

permanent, de a-şi asuma responsabilităţi, de a se exprima şi de a contribui la ameliorarea 

vieții sociale.  

În acest context, profesorul este chemat să-şi redimensioneze continuu rolurile şi 

ipostazele, să manifeste un comportament deschis şi o atitudine pozitivă, activizantă şi 

reflexivă, promovând o învăţare interactivă şi stimulând întregul potenţial al elevilor săi. 

La nivelul instruirii şcolare, învățarea ridică, printre altele, „problema crucială a logicii 

copilului”2, respectiv a particularităţilor de cunoaştere proprii elevului, în calitate de subiect al 

educaţiei. Inadecvarea metodelor de instruire la psihologia celui care învaţă rămâne una din 

cauzele principale ale eşecului şcolar.  

În aceste condiții, devine evident că planificarea învățării trebuie să țină seama de 

diferențele individuale de învățare ale elevilor. Ne-am propus în acest capitol să vă 

conducem pe drumul sinuos al cunoașterii elevilor și să vă deschidem căi de explorare 

proprii. 

 

 

1.1. Cunoașterea elevilor – noțiuni introductive 
 

Provocare 

 

A fost odată un văduv care locuia împreună cu cele două fete ale sale care erau 

foarte curioase și inteligente. Fetele îi puneau mereu multe întrebări ... la unele știa să le 

răspundă, la altele nu...Cum își dorea să le ofere cea mai bună educație, într-o zi și-a trimis 

fetele în vacanță cu un înțelept. Înțeleptul știa întotdeauna să le răspundă la întrebările pe 

care ele le puneau. 

                                                 
2 S. Cristea, pag. 149 
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La un moment dat, una dintre ele a a adus un fluture pe care plănuia să îl folosească 

pentru a înșela înțeleptul. 

- Ce vei face? o întrebă sora ei. 

- O să ascund fluturele în mâinile mele și o să întreb înțeleptul dacă e viu sau mort. 

Dacă va zice că e mort, îmi voi deschide mâinile și îl voi lăsa să zboare. Dacă va zice că e 

viu îl voi strânge și îl voi strivi. Și astfel, orice răspuns va avea, se va înșela. 

Cele două fete au mers într-o clipă la înțelept. L-au găsit meditând. 

- Am aici un fluture. Spune-mi, înțeleptule, e viu sau mort? 

Foarte calm, înțeleptul surâse și îi zise: 

- Depinde de tine... fiindcă e în mâinile tale. 

 

Repere teoretice 

 

Cunoscându-şi mai bine elevii, cadrele didactice  pot veni realmente în sprijinul lor în 

procesul învăţării. Înțelegerea individualității fiecărui elev sprijină atât etapa de proiectare, cât 

și pe cea de realizare efectivă a demersului didactic.  

Informațiile individuale corecte şi reale asigură cadrelor didactice libertatea de a 

adapta soluţii personalizate cu ajutorul cărora elevii pot obţine rezultate şcolare mai bune.  

Ce este cunoașterea elevilor? 

Cunoașterea elevilor poate fi definită ca ”o activitate de investigare științifică a 

resurselor existente la nivelul personalității obiectului educației, activitate proiectată și 

realizată de subiectul educației în mod independent sau cu sprijinul unor factori specializați: 

profesori – consilieri, profesori logopezi etc.”3 

 Cunoașterea elevilor poate fi evidențiată în cel puțin două ipostaze: 

 Cunoașterea ca stare de reflectare a unei realități, ca imagine subiectivă pe care 

profesorul și-o formează despre fiecare elev, care îl sprijină pe acesta în demersul 

proiectării situațiilor de învățare. Informaţiile relevante – individuale şi sociale – 

despre particularităţile de dezvoltare şi învăţare ale elevilor oferă posibilitatea 

încurajării şi sprijinirii elevilor în funcţie de nevoile specifice de învăţare ale fiecăruia.  

 Cunoașterea ca proces de comunicare între profesor și elevii săi, care este o 

acțiune continuă și zilnică, nu o intervenție specifică și singulară. 

                                                 
3 Sorin Cristea, Dicționar de termeni pedagogici, p.83 
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Evident, cele două ipostaze ale cunoașterii nu acționează izolat și nici una dintre ele nu 

poate fi tratată ca fiind mai puțin importantă în influențarea rezultatului unei activități de 

învățare. 

Mai mult decât atât, cunoașterea presupune interacțiune. Nu vom obține cu ușurință 

informații despre elevii noștri, atâta vreme cât nu furnizăm acestora informații despre propria 

persoană. Cunoașterea elevilor este în același timp un proces și o relație. 

 

Aplicație - Din jurnalul unui profesor... 

 

Nu este primul an în care predau, dar am parcă mereu aceleași emoții. Ieri am intrat 

pentru prima dată la clasa a V a B. Evident că primele întrebări înainte să intru la clasă 

erau ”Oare cum mă vor percepe elevii?”, ”Ce ar trebui să fac pentru a deschide relația de 

comunicare cu ei?”. Erau întrebări, dar recunosc că erau în același timp și temeri. 

M-am gândit apoi că sigur și ei au întrebări asemănătoare: ”Cum este oare profesorul 

de engleză”, ”Cum mă va percepe ca elev?”.  

Din experiența atâtor ”prime ore” am învățat că este important să-mi concentrez atenția 

asupra unor aspecte cheie: 

- prezentarea atât a mea, ca profesor, cât și a fiecărui elev 

- setul de reguli/ proceduri, agreate de comun acord 

- începerea construirii unei comunități de învățare în fiecare clasă 

De ce mi se par acestea aspecte cheie pentru a construi relația cu elevii? 

Prin elementele pe care le includ în prezentare, elevii mă cunosc ca om, cu experiențe 

și interese, nu numai ca pe o autoritate formală. Aceasta deschide comunicarea, iar 

prezentările lor sunt sincere și îmi oferă apoi foarte multe informații relevante pentru 

organizarea învățării. Pot vorbi astfel despre așteptările mele ca profesor și le voi cunoaște 

pe ale lor. Memorarea numelui, a preferinţelor sale, a relaţiilor cu colegii sunt câteva 

aspecte importante pentru a-l face pe elev să se simtă respectat şi în siguranţă. 

Stabilirea regulilor și procedurilor îmi asigură un management eficient al clasei. Multe 

din reguli pot fi adaptări ale regulilor şcolii, în timp ce altele pot fi stabilite împreună cu 

elevii, reflectând situaţia specifică a clasei. În acest caz acceptarea şi complianţa copiilor la 

regulă creşte. 

Primele două aspecte cheie contribuie evident la cea de-a treia. Pe lângă 
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intercunoaștere și stabilirea unui set de reguli, climatul educațional din clasă mă sprijină 

încă din prima oră.  

Am învățat că disciplina se menține nu prin intervențiile frecvente ale profesorului, ci 

prin angajarea elevilor în activitățile de învățare. 

 

Sarcină de lucru: 

Amintește-ți propriile experiențe legate de ”prima oră” la diferite clase și identifică trei 

aspecte cheie care pot asigura succesul acestora: 

Aspect cheie De ce? Rezultate obținute 

1.  

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Cum realizăm cunoașterea elevilor? 

Principalele metode de cunoaștere a elevilor evidențiate în literatura de specialitate, 

pe care profesorul le poate utiliza, sunt: 

Observaţia - este o metodă generală de cunoaştere pe care o utilizăm atât în viaţa 

de toate zilele, cât şi în demersuri științifice, deoarece aceasta permite cunoaşterea unei 

realităţi prin percepţia faptelor concrete de manifestare a acesteia. 

În fiecare oră de curs observăm comportamentul elevilor, relaționarea cu ceilalți, 

modul în care se implică în sarcinile propuse și alte astfel de aspecte. Dincolo de aceasta, în 

multe cazuri ne propunem intenționat să observăm diferite aspecte, ca bază a deciziilor 

instrucționale. 
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Temă de reflecție 

Ce se întâmplă cu datele observației în situații de tipul: un elev știe că e observat datorită 

probabilității implicării lui într-un conflict sau un cadru didactic este observat de către 

inspectorul de specialitate? 

 

Demersul cadrul didactic in cadrul observației  trebuie să țină seama de o serie de 

condiții: 

 stabilirea obiectivului / obiectivelor urmărite; 

 selectarea formelor celor mai potrivite care vor fi utilizate, a condițiilor și mijloacelor 

necesare; 

 elaborarea unui plan de observaţie, 

 consemnarea imediată a celor observate într-un protocol de observaţie; 

 efectuarea unui număr optim de observaţii; 

 utilizarea grilelor de observaţie. 

 

Aplicație 

 

Identifică la nivelul unei clase la care predai, un aspect pe care dorești să-l supui unui 

demers de observare. Completează următorul tabel cu informații: 

Obiectivul 

urmărit 

 

 

 

Condiții și 

mijloace 

necesare 

 

Perioada de timp  

Planul de 

observare 
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Convorbirea  este o altă metodă de cunoaștere, fiind o discuţie angajata între profesor și elev 

care presupune: relaţia directă de tipul față în față, sinceritatea partenerilor implicaţi, 

abilitatea profesorului pentru a obţine angajarea autentică a elevului în convorbire. 

Convorbirea permite sondarea intenţiilor ce stau la baza comportamentului, a opiniilor, 

atitudinilor, intereselor, convingerilor, aspiraţiilor, conflictelor, prejudecăților și mentalităților, 

sentimentelor și valorilor subiectului. 

 

Temă de reflecție 

Care sunt calităţile necesare unui cadru didactic pentru a utiliza eficient convorbirea ca 

metodă de cunoaştere a elevului? 

  

Convorbirea poate îmbrăca mai multe forme: 

 convorbirea standardizată, dirijată (bazată pe formularea acelorași întrebări, în 

aceeași formă și ordine, tuturor subiecților, indiferent de particularitățile lor 

individuale); 

 convorbirea semistandardizată sau semidirijată (cu adresarea unor întrebări 

suplimentare, cu reformularea altora, cu schimbarea succesiunii lor); 

 convorbirea liberă, spontană (în funcție de particularitatile situaţiei în care se 

desfașoară, de cele psihoindividuale, chiar și de particularitățile momentului când se 

desfăşoară). 

 

Aplicație 

Gândește-te la o situație în care ai utilizat convorbirea în practica școlară curentă.  Care din 

formele convorbiriii le-ai utilizat (standartizată, semidirijată sau liberă)? Ce informații 

relevante cu privire la elev ai obținut cu ajutorul acestei metode? Cum ai utilizat aceste 

informații? 

 

Analiza produselor activității este una dintre cele mai utilizate metode de 

cunoaștere e elevilor. Orice produs realizat de elev poate deveni o sursă valoroasă de 

informații pentru profesori.  
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Aplicație 

Ce informații vă poate oferi următorul produs al activității elevilor? 

 

 

Pe lângă aceste metode, putem obține informații despre elevi antrenându-i în 

activități de autocunoaștere / intercunoaștere, care contribuie în același timp și la crearea 

unui climat educațional bazat pe încredere, dinamism și implicare. 

Vă oferim câteva sugestii de astfel de activități: 

 

Suntem unici! 

Pe o foaie de hârtie, invitaţi elevii să listeze câteva lucruri care-i fac unici. 

Pornind de la această listă se creează un carton asemănător celui de bingo cu un pătrat 

pentru fiecare elev, în care se notează ceea ce elevii au considerat că îi face unici. 

Elevii trebuie să-şi adreseze unii altora întrebări pornind de la caracteristicile listate (de 

exemplu,  “are cineva acvariu cu peşti?”). Dacă cineva găseşte o persoană care prezintă o 

caracteristică din cele listate în pătratul propriu, atunci el notează iniţialele acelei persoane în 

pătrat. Stabiliţi un timp limită şi vedeţi cine a colectat cele mai multe iniţiale înainte de 

expirarea timpului.  

 

Anunțul personal 

Elevii primesc sarcina de a realiza un anunț în care să se descrie pe scurt, în ideea de a 

obține un beneficiu. Descrierea din anunț trebuie să scoată în evidență calitățile și trăsăturile 
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de personalitate sau să conțină evidențierea abilităților și capacității de muncă, relaționarea 

în echipă. 

Anunțurile tuturor elevilor vor fi afișate pe un panou (flipchart), panoul fiind o prezentare a 

întregii clase. 

Dupa acordarea unui timp de citire a anunțurilor, elevii pot fi grupați pentru a realiza anunțul 

clasei, cuprinzând ceea ce li s-a părut semnificativ din anunțurile afișate anterior. Apoi, clasa 

hotărește care e cel mai "bun" anunț si acesta va fi afișat pe panou, lângă anunțurile tuturor 

elevilor. Se dezvoltă un sentiment de unitate, de apartenență la un colectiv. 

 

Alege și povestește 

Pentru început este afișată în fața clasei o imagine (o fotografie) reprezentând un grup de 

copii sau tineri (în functie de vârsta pe care o au participanții la exercițiu). Elevii sunt apoi 

îndemnați să aleagă fiecare câte un personaj din imagine, fără a da alte sugestii despre cum 

să facă alegerea. Este de așteptat oricum ca elevii să aleagă un personaj despre care au 

impresia ca le este într-un fel asemănător, cu care au câte ceva în comun. Chiar dacă 

observăm acest lucru, nu este indicat a-l face public: de multe ori alegerea dupa criteriul 

asemănării percepute nu este conștientă, acest fapt contribuind chiar la succesul exercițiului 

(exprimarea unor sentimente, nevoi, preocupări se poate face indirect, prin intermediul 

personajului). 

Dupa ce toți elevii au ales câte un personaj, fiecare are sarcina de a răspunde la câteva 

întrebări, din punctul de vedere al acestuia (întrebările pot fi schimbate, în funcție de ceea ce 

dorim sa aflăm): ce simte personajul ales despre tine?, ce îl/o preocupă?, ce își dorește (de 

la școală, profesori, colegi, familie etc)?, ce l-ar ajuta/ ar ajuta-o? 

Dupa ce fiecare a răspuns pentru sine (de preferat în scris) la aceste întrebări, se discuta cu 

întreg grupul rezultatele, comparându-se răspunsurile date de diferiți elevi pentru același 

personaj și analizându-se cauzele eventualelor diferențe apărute. De aici, în funcție de timpul 

disponibil, pot apărea și alte discuții, legate de valori personale, diferențe de caracter, 

personalitate, idealuri. 

 

De ce este important să cunoaștem elevii? 

Cadrul didactic este persoana care are o ocazie unică de a obţine informaţii 

individuale şi de a le utiliza imediat în activitatea pedagogică proprie pentru a promova 

învăţarea în rândul elevilor.  
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Din acest punct de vedere, cadrul didactic este cel care poate să obţină zi de zi 

informaţii individuale de la elevi. În plus, cadrul didactic are zilnic ocazia de a interacţiona cu 

elevii şi părinţii. Acest context excelent, rezervat numai cadrului didactic, trebuie valorificat la 

maximum prin utilizarea tuturor datelor formale şi informale disponibile în interesul elevului.  

 

Info+ 

 

Dacă dorești să afli mai multe informații despre cunoașterea elevilor, îți recomand să urmezi 

link-urile:  

http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DL

FE-1707.pdf 

http://www.michigan.gov/documents/5-2_107267_7.pdf 

http://www.ascd.org/publications/books/111011/chapters/Knowing-Our-Students-as-

Learners.aspx 

http://www.youtube.com/watch?v=DQhBQSXyvEM 

 

 

1.2. Factori care influenţează învăţarea 
 

Provocare 

 

Învăţarea este o artă instinctivă, care nu neglijează potenţialul, care tânjeşte după realizări, 

este un moment de pauză, un proces unitar. 

A. Bartlett Giamatti 

 

Repere teoretice 

 

Pentru a asigura un proces didactic de calitate, cadrele didactice trebuie să pună la 

punct împreună metode pentru a obţine date individuale relevante pentru învăţare. 

Sursele de informare trebuie să cuprindă deopotrivă domenii formale şi informale, 

disponibile la nivelul şcolii şi al comunităţii şcolare. În plus, trebuie obţinute informaţii despre 

factorii care stimulează învăţarea şi cei care o împiedică. Odată obţinute datele, ele devin 

bază pentru îmbunătățirea rezultatelor şcolare ale elevilor.   
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Care sunt factorii care influențează învățarea? 

 

 În literatura de specialitate sunt precizate două mari categorii de factori care 

influențează învățarea: factori interni și factori externi. 

 

Factorii interni ai învăţării se împart în factori biofizici (potenţialul genetic, 

dezvoltarea fizică generală, echilibrul fiziologic, particularităţile organelor de simţ , starea 

generală de sănătate) şi factori psihoindividuali (nivelul de cunoştinţe, cantitatea şi calitatea 

experienţei anterioare, capacitatea de a învăţa, scopurile, motivele şi aspiraţiile  prezente 

sau absenţa deprinderilor de a învăţa; particularităţile spiritului de observaţie; organizarea 

perceptiv – motorie, calităţile atenţiei, memoriei, voinţei; nivelul şi modul de utilizare al 

inteligenţei; calitatea stării de pregătire pentru învăţare) 

 

Factorii externi ai învăţării cuprind: factori sociali (condiţiile generale social-istorice 

în care trăieşte individul sau cele particular–familiale), factori psihosociali (relaţiile 

interpersonale, grupul, climatul stimulator sau inhibitor al clasei), factori ergonomici (de 

ambianţă naturală sau fizică – iluminat, zgomot, temperatură etc.), factori igienici (regimul 

alimentar şi de odihnă) și factori pedagogici (particularităţile materialului de învăţat – natură, 

volum , grad de familiaritate , personalitatea cadrului didactic etc.). 

Evident că acești factori nu acționează separat, ci influențează conjugat învățarea.  
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Aplicație 

Studiază următoarea diagramă: 

 

 

Realizează o diagramă similară pentru unul dintre elevii de la clasele la care predai: 

 

 

Identifică 3 modalități în care astfel de informații pot sprijini demersul de organizare a 

învățării pentru elevi? 

 

Dintre factorii interni care influențează învățarea, motivația este unul dintre cei mai 

importanți. 
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Pentru a înţelege motivarea, profesorii trebuie întâi să înţeleagă motivele pentru care 

elevii se comportă într-un anume fel şi pentru care au anumite reacţii.  

Teoriile nevoilor umane furnizează o privire de detaliu asupra a ceea ce înseamnă 

motivarea. Satisfacerea acestor nevoi constituie factori motivaționali pentru fiecare individ. 

Conform teorie lui Maslow, anumite nevoi interne sunt situate mai aproape de baza unei 

ierarhii personale decât altele, iar omul urmărește satisfacerea unor nevoi de pe nivele mai 

ridicate doar în momentul satisfacerii nevoilor de bază. Prin urmare, profesorii trebuie să 

ofere căi pentru stimularea încrederii în sine a elevilor, sau în caz contrar, aceștia vor 

rămâne nemotivaţi. 

 

Temă de reflecție... Din jurnalul unui profesor 

În cariera mea de dascăl am avut deseori ocazia să întâlnesc elevi deosebiţi, cu un potenţial 

intelectual foarte bun dar cu o mare sensibilitate, cu un anumit gen de timiditate şi lipsă de 

încredere în forţele proprii care îi conduceau spre rezultate şcolare mediocre. Îmi era 

deosebit de greu să fac aceşti copii să iasă din „găoace” şi să îi provoc pentru atingerea unor 

obiective mai îndrăzneţe. Lipsa cronică a încrederii în forţele proprii în făcea să creadă că nu 

sunt în stare să depună un efort susţinut, că nu pot să atingă nişte obiective un pic mai 

ambiţioase, deşi păreau că îşi doresc aceasta. Repet, intelectual vorbind aveau o mintea 

foste bună. […] Pe mulţi dintre ei i-am întâlnit mai târziu, unii depăşind povara neîncrederii în 

forţele proprii şi devenind persoane ambiţioase, realizate, în timp ce alţii au rămas aceleaşi 

persoane cu stimă de sine redusă, şi cu un orizont motivaţional scăzut. M-am întrebat 

deseori cum de unii elevi îşi propun cu multă uşurinţă să răspundă la provocări şcolare în 

timp ce alţii, în mod sistematic evită să o facă …[…]  

 

Dincolo de utilizarea unor strategii de motivare, o importanță deosebită o are climatul 

motivațional existent în clasă.  

Într-o clasă, climatul motivațional pozitiv se exprimă prin: 

- Exprimarea liberă a opiniilor 

- Prelucrarea și utilizarea de către profesor a ideilor elevilor 

- Admiterea conflictelor ca element de progres și negocierea lor rapidă 

- Recunoașterea și încurajarea succesului 

Climatul motivațional negativ se exprimă prin: 

- Responsabilități insuficiente ale colegilor și neimplicare în luarea deciziilor 
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- Solicitări nerealiste formulate de profesor, sarcini prea grele sau prea ușoare, timp 

insuficient pentru realizarea lor 

- Condiții de învățare  nesatisfăcătoare 

- Absența feed-back-ului pozitiv 

 

Aplicație 

Elaborează două mesaje puternic motivatoare pentru doi elevi diferiți din clasele la care 

predai: 

Mesaj 1:      Mesaj 2: 

 

 

 

 

 

 

Dintre factorii externi care influențează învățarea, cei familiali au o influență 

deosebită. Orice cadru didactic vrea ca elevii lui să înveţe. Părinţii au acelaşi obiectiv. În 

parteneriat, dificultăţile şi problemele de învăţare pot fi depăşite mai uşor sau chiar prevenite 

mai eficient. Multe cercetări arată că o dată ce părinţii se implică şi se angajează să-şi ofere 

sprijinul în procesul de învăţare, rezultatele vor fi atinse mai rapid şi vor fi mai durabile.  

 

Aplicație 

 

Dezvoltă următoarele afirmații referitoare la părinți, în raport cu colectarea de informații 

despre elev de la nivelul familiei: 

Părintele este sursă ___________________________________________________ 

Părintele sprijină ______________________________________________________ 

Părintele asigură ______________________________________________________ 

Părintele colaborează  __________________________________________________ 

 

De asemenea, mediul familial cu toate elementele pe care le include constituie pentru 

copil un univers microsocial  generator de diferenţe pentru activitatea de învăţare din şcoală. 
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Cunoaşterea de către dascăl a unor dificultăţi şi disfuncţionalităţi din interiorul său poate 

constitui cadrul de referinţă pentru iniţierea unor măsuri compensatorii. 

Datele colectate despre elevi trebuie întotdeauna asociate şi interpretate ca un tot 

unitar. În planificarea şi desfăşurarea procesului didactic, este utilă organizarea datelor 

colectate astfel4: 

 

 Elev Clasă Şcoală Familie 
Factori care stimulează 
învăţarea 

    

Sursă     
Factori care împiedică 
învăţarea 

    

Sursă     
Alţi factori şi alte observaţii 
cu implicaţii asupra învăţării 

    

Sursă     
 

Info+ 

Dacă dorești să afli mai multe informații despre factorii învăţării, îți recomand să urmezi link-

urile: http://www.dppd.utcluj.ro/dppd/database/motivatia.pdf 

http://www.ise.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Ubqc_0u2Wpc%3D&tabid=83&mid=406 

 

 

1.3. Teoria inteligențelor multiple 
 

Provocare 

 

Orice persoană posedă aptitudini şi talente unice. 

 

Repere teoretice 

 

Psihologul Howard Gardner, a formulat o teorie cu privire la natura inteligenţei, 

enunţată în cartea Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences(1993), punând 

accent pe faptul că inteligenţa nu trebuie concepută ca un construct unidimensional, ci ca o 

                                                 
4 Adaptat după Văcăreţu A., Ruoho K., Pop M., Evaluarea în sprijinul învăţării, 2007 
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serie de şapte inteligenţe independente. Această perpsectivă permite individului să 

„manifeste transformările şi modificările percepţiilor individuale” şi să „recreeze aspecte ale 

propriilor experienţe”5. 

Cele șapte tipuri de inteligenţă originale sunt:  

Inteligenţa verbală/lingvistică – capacitatea de a folosi eficient cuvintele, fie în registrul 

oral, fie în registrul scris. Un elev cu tipul acesta de inteligenţă va agrea în mod deosebit să 

citească, să scrie, să povestească.  

Inteligenţa logică/matematică – capacitatea de a utiliza raţionamente inductive şi 

deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a înţelege relaţiile complexe dintre concepte, 

idei şi lucruri.   

Inteligenţa vizuală/spaţială – capacitatea de a percepe corect lumea înconjurătoare pe cale 

vizuală, precum şi capacitatea de a recrea propriile experienţe vizuale. Elevii cu inteligenţă 

spaţială au capacitatea de a percepe cu deosebită acuitate culorile, liniile, formele, spaţiul, 

pot percepe relaţiile dintre aceste elemente.  

Inteligenţa corporală/kinestezică – inteligenţa la nivelul corpului şi al mâinilor ne permite 

să controlăm şi să interpretăm mişcările corpului, să manevrăm obiecte, să realizăm 

coordonarea (armonia) dintre trup şi spirit.  

Inteligenţa muzicală/ritmică – se conturează prin gradul de sensibilitate pe care individul îl 

are la sunet şi prin capacitatea de a răspunde emoţional la acest tip de stimuli. Pe măsură ce 

elevii îşi dezvoltă conştiinţa muzicală, îşi dezvoltă şi fundamentele acestui tip de inteligenţă. 

Ea se dezvoltă şi atunci când elevii dobândesc, în urma audiţiilor, un gust rafinat.  

Inteligenţa interpersonală – abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu rapiditate stările, 

intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Acest tip de inteligenţă implică „deprinderi de 

comunicare verbală şi nonverbală, deprinderi de colaborare, capacitatea de rezolvare a 

conflictelor, de lucru consensual în grup, capacitatea de a avea încredere, de a respecta, de 

a fi lider, de a-i motiva pe ceilalţi în vederea atingerii unor scopuri reciproc avantajoase.”6.  

Inteligenţa intrapersonală – capacitatea de a avea o reprezentare de sine corectă (de a 

cunoaşte calităţile şi punctele slabe), de a avea conştiinţa stărilor interioare, a propriilor 

intenţii, motivaţii, de a-ţi cunoaşte temperamentul şi dorinţele; de asemenea, capacitatea de 

autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare. „Inteligenţa intrapersonală depăşeşte cu puţin 

                                                 
5 Gardner, 1993, p.173 
6 Bellanca, 1997 
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capacitatea de a distinge între plăcere şi durere şi de a te implica sau retrage dintr-o situaţie 

ca rezultat al acestei distincţii”7(1983; 1993). 

În 1991, Gardner a adăugat sistemului său un alt tip de inteligenţă.  

Inteligenţa naturalistă – este sesizabilă la copiii care învaţă cel mai bine prin contactul 

direct cu natura. Acestor elevi le place să alcătuiască proiecte la ştiinţe naturale, cum ar fi 

observarea păsărilor, alcătuirea insectarelor, îngrijirea copacilor sau a animalelor.  

 

Aplicație 

 

Completează următorul chestionar8: 

1. Învăţ greu atunci când __________________________________________________ 

2. Învăţ uşor atunci când __________________________________________________ 

3. Nici nu simt ca învăţ atunci când __________________________________________ 

4. Învăţând în  grup ______________________________________________________ 

5. Învăţând din cărţi ______________________________________________________ 

6. Învăţ uşor de la cineva care ______________________________________________ 

7. Învăţ cu plăcere atunci când _____________________________________________ 

 

 

Comentează ceea ce ai scris din perspectiva teoriei inteligențelor multiple: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Teoria lui Gardner deschide noi valențe procesului de cunoaștere a elevilor, punând 

accent, pe importanța luării în considerare, pe de o parte, a intereselor și aptitudinilor 

acestora, iar pe de altă parte, a diferențelor individuale care influențează învățarea.  

 

                                                 
7 Gardner, 1993 
8 UNESCO, Pachetul de resurse pentru instruirea profesorilor. Cerinţe speciale în  clasa, 1993 
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Temă de reflecție 

 

Comentează afirmația lui Howard Gardner din perspectiva importanței cunoașterii elevilor în 

procesul didactic: 

”Este de cea mai mare importanță să recunoaștem și să dezvoltăm toată diversitatea de 

inteligențe umane și toate combinațiile de inteligențe. Dacă recunoaștem acest lucru, cred că 

vom avea cel puțin o mai bună șansă de a ne ocupa în mod adecvat de problemele pe care 

le întâmpinăm în viață.” 

 

 

Din perspectiva educației, se impun o serie de precizări9: 

 Fiecare persoană are toate cele opt tipuri de inteligență, ele funcționând împreună în 

domenii unice. Unii oameni au niveluri înalte de funcționare la toate cele opt 

inteligențe. Majoritatea oamenilor sunt undeva la mijloc, cu câteva inteligenţe bine 

dezvoltate, majoritatea dezvoltate modest şi una sau două nedezvoltate. 

 Inteligenţele pot fi dezvoltate. H. Gardner consideră că toată lumea are capacitatea 

de a dezvolta  toate cele opt inteligenţe la un nivel înalt, rezonabil, de performanţă, cu 

activităţi adecvate de învăţare, încurajare şi îmbogăţire. 

 Inteligenţele acţionează în moduri complexe. Nici o inteligenţă nu există “de una 

singură” în viaţă. Inteligenţa întotdeauna interacţionează una cu cealaltă. 

 Există diferite moduri de a fi inteligent. Nu există un grup standard de atribute pe care 

cineva trebuie să-l aibă pentru a fi considerat inteligent. De exemplu, o persoană care 

este mai puțin pricepută la pictură, dar poate fi extraordinară la dans. Ambele 

activităţi necesită inteligenţă corporal-kinestezică. 

 

Aplicație 

 

Cum consideri că poate fi valorificată teoria inteligențelor multiple: 

- pentru cunoașterea elevilor 

__________________________________________________________________________ 

- pentru proiectarea situațiilor de învățare 

__________________________________________________________________________ 

                                                 
9 Amstrong, 1994 
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- pentru facilitarea învățării pentru toți elevii 

__________________________________________________________________________ 

- pentru procesul de evaluare 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Info+ 

 

Dacă dorești să afli mai multe informații despre teoria inteligențelor multiple, îți recomand să 

urmezi link-urile: 

http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=l2QtSbP4FRg 

 

Exercițiu de creativitate 

Realizează o grilă de observare a elevului, valorificând teoria inteligențelor multiple. 

 

Jurnal de capitol 

 

Ce am învăţat: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ce pot să schimb şi să aplic: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. Stiluri de predare, stiluri de învățare 
 

Introducere  

 

Problematica stilurilor de predare şi de învăţare nu este nouă. Începând cu anii '70, 

tot mai multe observaţii empirice au arătat că, în ciuda eforturilor de a inova la nivelul 

demersurilor aplicate la clasă, rezultatele nu sunt cele aşteptate. Tehnicile interactive de 

predare-învăţare dădeau rezultate foarte diferite în funcţie de grupul de elevi implicaţi, de 

indivizii care compuneau aceste grupuri. Fluctuaţia rezultatelor era şi mai importantă dacă se 

lua în considerare şi evoluţia în timp a subiecţilor. Concluzia a fost că există particularităţi 

individuale de învăţare care afectează rezultatul predării şi învăţării. 

 Individualizarea predării trebuia să ţină cont nu numai de rezultatele învăţării, ci şi de 

predispoziţiile psihologice şi de mediul elevilor. Rezultatul a fost introducerea conceptului de 

stil de învăţare, privit ca mod individual de reacţie al elevului la procesul educaţional.  

Analiza şi utilizarea de învăţare este importantă şi din perspectiva predării bazată pe 

competenţe. Atât modificarea poziţiei şcolii în procesul global de formare a elevilor, cât şi 

nevoia de pregătire pentru flexibilitate pe piaţa muncii solicită luarea în considerare a 

bagajului psihologic şi social al elevilor.  

 

 

2.1. Stiluri de învățare – modele, identificare și dezvoltare 
 

Provocare 

 

“Atunci când profesorii şi elevii reflectează şi vorbesc deschis despre ce susţine motivaţia şi 

învăţarea lor, ei au un acces mai bun atât la propria perspectivă, cât şi la cea a celorlalţi. 

Credem că căutarea, respectarea şi înţelegerea perspectivelor elevilor ca educabili şi ca 

cunoscători trebuie să fie baza pentru luarea deciziilor în clasă, atât pe termen lung, cât şi 

pentru fiecare moment în parte”  

P. Oldfather, J. West 



 

27 

 

Ce înțelegem prin învățare? 

În 1979, Saljo, pornind de la răspunsurile elevilor cu privire la ceea ce înţeleg ei că 

reprezintă învăţarea, defineşte 5 niveluri de înţelegere de către elevi a termenului de 

învăţare:  

- creştere cantitativă de cunoaştere;  

- memorizare;  

- achiziţie de fapte, deprinderi etc.;  

- atribuire de sensuri sau extragere de înţelesuri;  

- interpretare şi înţelegere diferită a realităţii, transformarea imaginii proprii despre 

lume (Saljo, 1979).  

Din perspectiva profesorului, avem de-a face şi cu distincţia dintre pasivitate şi activism, 

dintre ceea ce face profesorul şi implicarea educabilului. Din perspectiva elevului, discutăm 

despre o abordare superficială a învățării, bazată pe memorizare sau o abordare de 

profunzime, axată pe căutarea înțelesurilor. 

Abordări de 

suprafaţă 

Căutarea cunoaşterii Abordări de 

profunzime 

Căutarea 

înţelesurilor 

Intenţia de a 

reproduce părţi din 

conţinut 

Achiziţia de fapte, 

concepte 

Intenţia de a 

înţelege informaţiile 

pentru sine 

Încercarea de a 

relaţiona informaţia 

sau sarcina cu 

propria experienţă  

Acceptarea pasivă 

de idei şi informaţii 

Achiziţia de 

deprinderi, proceduri 

şi încercarea de 

cunoaştere a 

regulilor 

Interacţiune intensă 

şi critică cu 

conţinuturile 

Construieşte legături 

cu alte grupe de 

informaţii  

Concentrarea pe 

evaluare 

Segmentarea 

problemelor în 

segmente separate 

 Restructurează 

informaţia pentru 

crearea de explicaţii 

proprii 

Dezinteres faţă de 

scop şi sau strategii 

Face legături în 

cadrul unităţilor de 

cunoaştere 

Utilizarea de 

principii 

organizatoare 

pentru a integra idei 

Sintetizarea 

informaţiilor mai 

degrabă decât 

memorizarea lor  
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Absenţa conexiunilor 

între elementele de 

cunoaştere 

Încearcă, în principal, 

să memoreze 

informaţia 

Relaţionarea ideilor 

cu cunoaşteri şi 

experienţe 

anterioare 

Preferă să lucreze 

pornind de la 

imaginea de 

ansamblu  

Memorizarea de 

rutină a faptelor şi 

procedurilor 

Lucrează metodic şi 

evaluează informaţia 

cu ajutorul ordinii 

logice a sarcinii sau 

problemei  

 Caută structurile, 

scopurile şi sensurile  

fundamentale  

Neidentificarea 

principiilor şi a 

modelelor 

Utilizarea sistematică 

a cunoaşterii prin 

încercare şi eroare 

Relaţionarea 

dovezilor cu 

concluziile 

Utilizarea intuitivă a 

dovezilor  

Nepunerea sub 

întrebare a 

afirmaţiilor şi a 

punctelor de vedere 

oficiale 

 Analiza logicii unui 

argument 

Utilzarea analogiilor, 

metaforelor etc. 

pentru a lega 

informaţiile în 

sensuri proprii şi 

personale 

 

Dacă analizăm tabelul de mai sus, ceea ce pare să fie evident este faptul că o abordare 

a predării-învăţării axată pe evaluare va promova un tip de învăţare care va duce la 

atingerea obiectivelor actului de predare-învăţare. O abordare din perspectiva competenţelor 

(elemente de proiectare mult mai discrete) va favoriza alt tip de cunoaştere, deci alte 

răspunsuri educaţionale. Fiecare dintre cele patru tipuri de abordări ridică probleme diferite 

pentru profesor, de la orientarea elevilor spre învăţarea de durată la focalizarea lor pe poziţia 

mediană dintre competenţe şi cunoaştere. 

Dintr-un alt punct de vedere, învăţarea poate fi privită şi ca stabilirea relaţiei dintre 

experienţa practică şi conceptualizarea abstractă. Această perspectivă este ilustrată cel mai 

bine de ciclul învăţării elaborat de Kolb (vezi şi mai jos, capitolul 2.3). Cercul exterior indică 

tipul de reacţie psihologică faţă de informaţii noi, iar cercul interior trimite la tipul de 

comportament asociat. Ca și în cazul teoriei lui Gardner, rezultatul este un tip de 

comportament care este dominant și care constituie partea vizibilă pentru profesor.  
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Figura 3 

 

 

Reflecție 

 

Cum ne dăm seama ce tip de abordare adoptă elevii?  

Cum determinăm elevii să depășească abordarea de suprafață a învățării?  

Unul dintre răspunsurile posibile ar fi organizarea demersului didactic ținând seama de 

stilurile de învățare ale elevilor. 

 

Ce este stilul de învățare? 

 

Aplicație 

 

Dă o definiție personală conceptului de stil de învățare. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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O definiţie minimală a stilurilor de învăţare poate fi următoarea: ”o descriere a 

atitudinilor şi comportamentelor care determină modul preferat de învăţare a unui 

individ”10. Definiţia indică două dimensiuni fundamentale ale stilurilor de învăţare, anume 

dimensiunea psihologică şi cea acţională. Aspectele practice ale activităţii elevilor sunt 

bazate pe mecanisme şi reacţii psihologice care devin evidente mediat, prin intermediul unor 

comportamente care nu par a fi direct legate de ”meseria de elev”.  

Un alt concept care poate fi util în analiza stilurilor de învăţare este cel de 

“oportunitate de învăţare“. Acesta reprezintă “măsura în care ceea ce se predă se suprapune 

cu ceea ce este testat. Această definiţie poate fi folositoare atunci când conţinutul 

curriculum-ului şi conţinutul testării reflectă obiectivele majore ale programului de instrucţie“ 

(Brophy, f.a.). De aici rezultă şi faptul că percepţia subiectivă a învăţării (un student este 

performant sau nu) ţine şi de calitatea evaluării, măsura în care aceasta ţine cont de ceea ce 

profesorul a transmis (în termeni de cunoaşteri şi competenţe) şi construit (în termeni de 

constructe psihologice care susţin învăţarea şi mecanismele de feed-back) în clasă. 

 

Reflecție  

„Învăţarea este un proces activ şi constructiv care are întotdeauna loc într-un anumit context, 

deci situativ, multidimensional şi sistematic. Rezultatele învăţării nu pot fi anticipate, 

procesele de construire fiind individuale şi specifice situaţiei” (Reinmann-Rothmeier/Mandl, 

1997 apud Siebert, 1999). Sunteți de acord cu definiția dată mai sus? Identificați trei situații 

educaționale cu care v-ați confruntat și care infirmă sau confirmă această definiție.  

 

De fapt, stilul de învățare este o maniera particulară de a învăța, fiind stabil pe o 

perioadă mai lungă de timp și unic fiecărui individ. 

Elevii preferă să înveţe în diferite moduri: unora le place să studieze singuri, să 

acţioneze în grup, altora să stea liniştiţi deoparte şi să-i observe pe alţii. Alţii preferă să facă 

câte puţin din fiecare. Mulţi oameni învaţă în moduri diferite faţă de ceilalţi în funcţie de clasă 

socială, educaţie, vârstă, naţionalitate, rasă, cultură, religie. 

Fiecare dintre noi are o capacitate de a învăţa în diferite moduri. Pentru a determina 

ce stil de învăţare avem, trebuie să observam modul in care invăţăm ceva nou. 

                                                 
10 Honey & Mumford, 1992, apud Graf, Kinshuk, Tzu-Chien, 2009 
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Aplicație: 

 

Învață următorul conținut: 

Un alt concept important în discuţia despre stilurile de învăţare este cel de schemă cognitivă. 

Aceasta reprezintă o structură organizată a cunoştinţelor care influenţează modul în 

care selectăm, interpretăm şi stocăm informaţiile. Un exemplu este schema scris-cititului. 

Printre funcţiile pe care le-au identificat autorii conceptului (Anderson, R. apud. S. Bernat, 

2001) sunt meţionate: facilitarea atenţiei selective (ne ajută să decidem cât de multe resurse 

cognitive alocăm pentru ceea ce lecturăm, în funcţie de ceea ce considerăm important; 

facilitara procesului de elaborare a inferenţelor (deducem sau inducem informaţii incomplete 

oferite de realitate;) facilitează corectarea şi rezumarea – conţine criteriul după care 

apreciem importanţa informaţiilor, hotărând ce reţinem şi ce omitem; permite rememorări 

sistematice – este un ghid după care reactivăm informaţiile din memorie. Stilurile de învăţare 

determină schemele cognitive prin faptul că ele asigură tipul de informaţii asimilat, modul de 

organizare şi de stocare al acestora. Stilurile de predare pot fi definite, în acest caz, drept 

mecanismele/tehnicile de transfer de cunoştinţe, deprinderi (de manipulare a informaţiei şi de 

interacţiune socială),   competenţe (în primul rând de comunicare, de utilizare a informaţiei şi 

de dezvoltare personală) și valori care asigură dezvoltarea autonomiei elevului în 

dezvoltarea personală (cognitivă, afectivă, socială).  
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Analizează propriul proces de învățare:  

Cum ai învățat?  

- Ai citit și ai rezumat în scris? 

- Ai utilizat schema propusă? 

- Ai simțit nevoia unui suport concret? (imagini, filme) 

- Ai cerut unei alte persoane să îți citească/ explice textul? 

 

Wyman P., consideră că pentru a facilita învăţarea este necesar să se înțeleagă 

preferinţele specifice stilului personal de învăţare și să se conştientizeze care stil de învăţare 

creează cea mai eficientă cale de a înţelege şi de a reține.  

Învățarea şcolară este marcată de diferențe individuale, de stiluri diferite în care elevii 

învață. Există o mare varietate de astfel de stiluri.  

 

Ce modele ale stilurilor de învățare cunoaștem ? 

Unul dintre cel mai influente modele de stiluri de învăţare este cel creat de Dunn şi 

Dunn (1978). Acesta combină elementele de determinare internă cu cele de determinare 

externă.  

În esenţă, acest model afirmă că există cinci linii care determină stilurile de învăţare:  

- influenţa mediului (condiţiile în care se desfăşoară învăţarea);  

- influenţa emoţionalului (motivaţia, persistenţa, responsabilitatea, conformism / non-

conformism, nevoia de structură);  

- influenţa grupului (preferinţa pentru lucrul individual sau în grup, cu sau fără un 

personaj cu autoritate);  

- influenţa elementelor fiziologice (incluzând aici preferinţa pentru vizual, auditiv sau 

kinestezic, momentele preferate din zi); 

- influenţa elementelor de ordin psihologic (modele analitice, globale, impulsive sau 

reflexive de procesare a informaţiei).  
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Figura 4 

 
 

La acestea se pot adăuga alte elemente de discriminare între indivizi şi grupuri cu 

privire la stilurile de învăţare: nivelul de reuşită scolastică, genul, vârsta, stilul de prelucrare a 

informaţiei (global sau analitic), creativitatea, bagajul cultural. Acest model este, poate, cel 

mai complex şi redă diversitatea stilurilor de învăţare cu care se poate confrunta un profesor. 

De pildă, acelaşi elev va reacţiona diferit la aceiaşi sarcină de lucru în funcţie de motivaţia 

faţă de temă, tipul de interacţiune socială preferat şi cu care se confruntă în timpul activităţii, 

momentul zilei sau condiţiile de mediu. 

 

Reflecţie  

Ce elemente din grila Dunn & Dunn crezi că poţi manipula (modifica)? Ordonează-le ierarhic 

în ordinea crescătoare a dificultăţii de a le modifica. 

 

Al doilea model de stiluri de învăţare este modelul Felder-Silverman. Acest model, 

punând în paranteze condiţiile de mediu în care se desfăşoară actul educaţional, ia în 

considerare patru tipuri de procesare a informaţiei: activ, reflexiv, practic, abstract. Fiecare 

din aceste tipuri are o preferinţă manifestă pentru un tip special de abordare a informaţiei noi. 

Elevul activ preferă să manipuleze şi să încerce să lucreze cu informaţia, să experimenteze, 

în timp ce elevul reflexiv tinde să se concentreze pe aspectele teoretice, să speculeze 

asupra posibilelor rezultate. O altă discriminare este legată de diferenţa dintre cei ce învaţă 

intuitiv şi cei ce sunt axaţi pe sesizarea elementelor concrete (sensing vs. inutitive learning). 
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Dacă educabilii axaţi pe concret sunt mai legaţi de aspectele întâlnite în viaţa cotidiană, cei 

intuitivi au un puternic accent pe teorie, pe creativitate. Al treilea palier este legat de diferenţa 

dintre elevii care preferă o învăţare axată pe vizual faţă de cei care preferă textul scris. Al 

patrulea palier este legat de modul de analiză a informaţiei dobândite – elevii axaţi pe 

învăţarea secvenţială tind spre o abordare cu paşi mici, pe o logică formală şi uşor de 

descifrat, în timp ce elevii cu o abordare globală abordează analiza informaţiei într-un mod 

holistic, dar au dificultăţi în a explica modul în care au rezolvat problema (Graf, Viola, Leo, 

Kinshuk, 2007). 

 

Figura 5 

 
 

Rezultatul îl constituie o serie de opoziţii între care se află, de fapt, o serie de gradări 

ale modului în care elevii abordează (dobândesc, manipulează, utilizează, stochează) 

informaţia. Ceea ce merită a fi subliniat este faptul că acest model (ca toate celelalte, de 

altfel) nu se concentrează pe competenţe – din perspectiva temei noastre, axată pe 

diversitate, competenţele sunt mai degrabă un numitor comun către care trebuie să tindă 

predarea-învăţarea. Oricum, perechile identificate în modulul Felder-Silverman pot fi 

reorganizate ca în schema de mai jos, pornind de la observaţia că sunt, în fapt, două 

categorii de opoziţii – primele ţin de tipul de proces intelectual legat de relaţia cu informaţia 

(activ vs. reflexiv şi intuitiv vs. concret), iar ultimele ţin de tipul de suport preferat (vizual vs. 

global), respectiv de tipul de prelucrare a informaţiei (secvenţial vs. global).  

 



 

35 

 

Figura 6 

 
 

Reflecţie  

Care tipuri de abordare a informaţiei de către elevi este apropiat disciplinei tale? Ce ar trebui 

să faci, la nivelul conţinuturilor, pentru a susţine şi alte stiluri de învăţare? 

 

Schema de mai sus poate fi reorganizată în formă tabelară pentru a permite o 

identificare rapidă a stilului de învățare după modelul Felder-Silverman. Fiecare elev va avea 

un profil de învățare definit de cele 4 X 2 variabile din modelul inițial. O variantă posibilă ar fi 

de identificat procentele din cele patru tipuri de procese intelectuale și preferința pentru tipul 

de suport pentru transmiterea informației pentru a identifica tipul de abordare a conținuturilor 

care răspund cel mai bine tipului de prelucrare a informației.  
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Figura 7 

 

 
Aplicație 

Studiu de caz – Într-o analiză recentă a aplicării acestui model, Graf şi colaboratorii au ajuns 

la identificarea unei ierarhii a frecvenţelor opiniilor educabililor (nivel post-secundar) cu 

privire la tipul de abordare didactică, rezumată în tabelul de mai jos (apud Graf, Viola, Leo, 

Kinshuk, 2007). Chiar dacă vârsta celor chestionaţi o depăşeşte pe cea a elevilor de liceu 

sau de şcoală generală, indică un ordin de mărime cu privire la percepţiile celor aflaţi în faţa 

profesorilor.  

 
Tip FS Rang Întrebare 

A
ct

iv
/R

ef
le

xi
v 

1 Sunt considerat mai degrabă (a) deschis (b) rezervat 

2 Înţeleg mai bine după ce (a) am încercat (b) am reflectat 

3 La cursurile la care am participat am ajuns (a) să cunosc în general 
majoritatea cursanţilor (b) să nu cunosc … 

4 Mai degrabă prefer la început (a) să încerc lucrurile (b) să mă gândesc 
cum am de gând să procedez 

5 Prefer să studiez (a) în grup (b) singur 

C
on

cr
et

/In
tu

iti
v 

1 Dacă aşi fi profesor, aşi prefera să predau un curs care (a) tratează 
fapte şi situaţii din viaţa reală (b) tratează idei şi teorii 

2 Prefer cursuri care accentuează (a) material concret – fapte şi date (b) 
material abstract – concepte şi teorii 

3 Prefer ideea de (a) certitudine (b) teorie 
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4 Găsesc că este mai uşor să învăţ (a) fapte (b) concepte 

5 Aşi prefera să fiu considerat (a) un realist (b) un inovator 

V
iz

ua
l/V

er
ba

l 

1 Când cineva îmi arată informaţii, prefer (a) tabele sau grafice (b) texte 
care rezumă rezultatele 

2 Într-o carte cu numeroase imagini şi tabele am tendinţa (a) să mă uit cu 
atenţie peste imagini şi tabele (b) să mă concentrez pe textul scris  

3 Prefer să obţin informaţia nouă sub formă de (a) imagini, grafice, 
diagrame sau hărţi (b) indicaţii scrise sau informaţii verbale  

 4 Reţin cel mai bine (a) ceea ce văd (b) ceea ce aud 

5 Când mă gândesc la ceea ce am făcut ieri, ceea ce obţin sunt mai 
degrabă (a) imagini (b) cuvinte 

S
ec

ve
nţ

ia
l/G

lo
ba

l 

1 Când învăţ o nouă disciplină, îmi place să (a) rămân concentrat pe acea 
disciplină, încercând să învăţ cât pot mai mult despre aceasta (b) fac 
conexiuni între acea disciplină şi subiecte apropiate  

2 Pentru mine este mai important ca profesorul să (a) prezinte materialul 
în paşi clari şi în succesiune (b) prezinte o imagine de ansamblu şi să 
lege materialul de alte domenii 

3 Odată ce am înţeles (a) toate elementele, am înţeles întregul (b) 
întregul, înţeleg cum se potrivesc părţile 

4 Atunci când rezolvăm o problemă în grup, aş prefera să (a) mă gândesc 
la paşii pentru rezolvare (b) mă gândesc la posibile urmări sau aplicaţii 
ale soluţiei într-o diversitate de domenii 

5 Am tendinţa să (a) înţeleg detaliile unui subiect, dar să fiu neclar asupra 
structurii de ansamblu (b) înţeleg ansamblul, dar să fiu neclar asupra 
detaliilor 

 

Pe aceeaşi linie, dar combinând modelul Dunn cu cel elaborat de Felder şi Silverman, 

Kolb a elaborat o grilă în care ajunge la descrierea a patru tipuri de educabili. Modelul este 

important fiindcă identifică elemente mult mai sesizabile de către profesor – rezultatul îl 

reprezintă comportamente şi tipuri de interacţiuni ale elevilor mai mult decât predispoziţii 

psihologice.  

Dincolo de problema asimilării cunoştinţelor, modelul atrage atenţia a supra 

dimeniunii de comunicare şi sociale implicate în învăţare – elevul este, ca şi educabil, 

produsul activităţii profesorului şi al activităţii colegilor de clasă.  

Accentuând elementele legate de modul de achiziţie a informaţiei (senzaţie, 

observare, gândire/reflecţie, aplicare), modelul Kolb este, credem mult mai practic pentru 
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activitatea curentă a profesorului, mai ales la nivelul activităţilor din clasă şi la nivelul 

elaborării sarcinilor de lucru. 

Facilitatorul este tipul de elev cel mai adaptabil, cu înclinaţie spre planificare şi 

experimentare, spre abordări de tip hands-on. Tipul divergent este mai degrabă reflexiv, 

construind secvenţial argumentele şi utilizând perspectivele multiple. Tipul asimilator are o 

orientare teoretică, conceptuală, construind modele pe baza observaţiilor. Tipul convergent 

este identic cu tipul global/holistic din modelul Felder – Silverman. 

 

Figura 8 

 
 

Totodată, modelul Kolb poate fi mult mai uşor pus în legătură cu teoria inteligenţelor multiple 

(Gardner) sau cu tehnici concrete de predare-învăţare (de ex., pălăriile vorbitoare sau jocul 

de rol).  
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Figura 9 

 
 

Un alt model bazat pe dezvoltarea de tipuri de educabil este cel dezvoltat de Honey 

şi Mumford (1986). Pornind de la patru tipuri de abordare a propriei învăţări, ei dezvoltă o 

scală a stilului preferat de învăţare. Cele patru tipuri sunt: activist, reflexiv, teoretician, 

pragmatic (Activist, Reflector, Theorist, Pragmatist). Primul tip este total deschis spre 

informaţiile noi, sunt entuziaşit şi predispuţi să încerce lucruri noi şi apoi să vadă 

consecinţele. Reflexivii sunt predispuşi spre acumularea de informaţii, calcularea urmărilor 

din mai multe puncte de vedere, preferă să fie observatori în grupele de lucru. Teoreticienii 

preferă să integreze informaţiile în structuri teoretic, să elaboreze scheme logice în paşi mici, 

sunt analitici şi preferă generalizările. Ultimul tip, cel pragmatic, cuprinde elevii care sunt 

tentaţi să aplice idei şi teorii noi pentru a vedea dacă sunt funcţionale în practică, sunt 

orientaţi spre rezolvarea de probleme.  

Spre deosebire de alte modele, autorii consideră că elevii au o combinaţie între 

aceste patru stiluri de învăţare, unul sau două dintre ele fiind dominante. Rezultatul îl 

constituie un grafic de tip spidergram.  
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Figura 10 

 
 

Pentru fiecare tip de învăţare, un elev va avea scoruri de la zero la 20, dar preferinţele sunt 

calculate în funcţie de normele bazate pe mediile procentuale ponderate ale fiecărui tip.  

Tip Preferinţă 
foarte 
puternică 

Prefeinţă 
puternică 

Preferinţă 
moderată 

Preferinţă 
scăzută 

Preferinţă 
foarte 
scăzută 

Activist 13-20 11-12 7-10 4-6 0-3 
Reflector 18-20 15-17 12-14 9-11 0-8 
Theorist 16-20 14-15 11-13 8-10 0-7 
Pragmatist 17-20 15-16 12-14 9-11 0-8 

 

Elementul cel mai important, credem noi, al acestui model este flexibilitatea, căci 

Honey şi Mumford afirmă că nu există moduri unice de învăţare şi că profilul de achiziţie, 

depozitare şi aplicare de informaţii, deprinderi şi competenţe fluctuează în funcţie de 

orientările generale ale elevilor. Modelul reuşeşte să pună în acord ideea de predispoziţie 

psihologică cu cea de predispoziţie cognitivă. 

Concluzia pe care o putem extrage este că toate modelele învățării pornesc de la 

profilul psihologic al elevului pentru a ajunge la manifestări atât observabile, cât mai ales 

cuantificabile, standardizate și cu o anumită putere de predicție. Altfel spus, funcția de 

generalizare pe care o au modelele învățării sunt fundamentale pentru proiectare și aplicare.  
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 Cum identificăm stilurile de învățare? 

Cea mai simplă şi mai răspândită modalitate de a identifica diferite stiluri de învăţare 

se bazează pe simţuri. Denumit în mod curent modelul VAK, acest model descrie stilurile 

celor care învaţă ca vizual, auditiv sau chinestezic.  

Cei cu un stil de învăţare vizual procesează cel mai eficient informaţii în formă 

vizuală; cei cu stil de învăţare auditiv înţeleg cel mai bine ascultând şi cei cu un stil 

chinestezic/tactil învaţă mai bine prin atingere şi mişcare.  

Un studiu efectuat de Specific Diagnostic Studies a arătat că 29% din toţi elevii din 

şcolile de învăţământ primar şi secundar au un stil de învăţare vizual, 34% au un stil auditiv 

şi 37% au un stil chinestezic/tactil (Miller, 2001). 

Pentru a identifica preferințele de învățare ale elevilor potrivit acestui model, aplică 

următorul chestionar11: 

Chestionar VAK 

Acordă  un punctaj de la 1 la 5 pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos,  

unde: 

1= afirmația nu se aplică aproape deloc,  2= afirmația se aplică foarte rar,  3=afirmația se 

aplică rar,  4=afirmația se aplică deseori,  5=afirmația se aplică aproape întotdeauna 

Raspunde sincer, nu te gândi prea mult la răspuns. Dupa acordarea punctajului, notează 

sumele în spațiile alocate. 

1. Nu îmi place să îmi iau prea multe notițe dar cu toate acestea îmi amintesc ce se discută. 

Luarea notițelor îmi distrage atenția de la ceea ce spune profesorul 

2. Atunci când citesc, îmi mișc buzele. 

3. Îmi fac notițe și tot felul de însemnări pe marginea unui subiect. 

4. Atunci când am timp liber, prefer să fac exerciții. 

5. Când sunt la o petrecere, îmi place să discut despre subiecte importante pentru mine cu 

un partener bun de conversație. 

6. Atunci când citesc o carte, acord atenție pasajelor care implică dialog  

7. Când citesc o carte, acord o mare atenție acelor pasaje care exprimă sentimente, acțiuni, 

dramatizăpri 

8. Obișnuiesc sa îmi fac liste și notițe deoarece îmi amintesc lucrurile mult mai ușor dacă mi 

le notez. 

                                                 
11 Adaptat după http://www.nwlink.com/~Donclark/hrd/styles/vak.html 
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9. Privesc în ochi persoana cu care vorbesc pentru a-mi menține atentia fixată asupra 

subiectului discuției. 

10. Cel mai greu îmi este să vorbesc cu cineva care nu îmi răspunde verbal. 

11. Atunci când întâlnesc o persoană pentru prima oară, sunt atent(ă) la cum este îmbrăcată 

și la aspectul fizic 

12. Nu mă pricep la a citi sau asculta instrucțiuni. Prefer să mă apuc imediat de o sarcină 

data. 

13. Când sunt la o petrecere, una dintre plăcerile mele este sa stau într-un loc mai retras 

și să privesc pe ceilalți. 

14. Când recapitulez diferite informații, îmi vin tot felul de idei în minte și îmi amintesc unde 

le-am văzut. 

15. Îmi iau notițe, însă rareori le folosesc când învăț. 

16. Dacă trebuie să explic ceva, prefer să vorbesc despre asta. 

17. Atunci când am timp liber, prefer să mă uit la TV sau să citesc o carte. 

 18. Când citesc, vorbesc cu voce tare sau îmi mișc buzele pentru a auzi cuvintele. 

19. Când nu îmi amintesc anumite expresii dintr-o temă, folosesc cuvinte asemănătoare și 

îmi mișc brațele să accentuez ideile prezentate. 

20. Înțeleg ce spune un prezentator, chiar daca nu sunt atent(ă) la acesta 

21. Daca trebuie să explic ceva, prefer să scriu despre ea. 

22. Îmi amintesc lecțiile mult mai ușor dacă le repet de mai multe ori. 

23. Dacă cineva vrea să îmi spună ceva, prefer să îmi lase un mesaj sau să mi-l trimită pe e-

mail. 

24. Sunt dispus să-mi iau informațiile de la radio decât dintr-o revistă. 

25. Biroul meu arată dezordonat. 

26. Deseori vorbesc de unul singur când rezolv o problemă sau notez ceva. 

27. Cel mai greu îmi este să vorbesc cu cineva care nu reușeste să mențină contactul vizual 

în timpul conversației. 

28. Dacă cineva vrea să îmi spună ceva, prefer să-mi spună la telefon. 

29. Lucrurile pe care le prefer când sunt la o petrecere sunt dansurile, jocurile și acțiunea. 

30. Cel mai greu îmi este să vorbesc cu cei care nu afișeaza nici un fel de emoție . 

31. Prefer mișcările și mă simt încordat dacă stau pe scaun la o întâlnire sau la școală. 

32. Când citesc o carte, acord o mare atenție pasajelor care descriu elemente de 

vestimentație, peisaje etc. 
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33. Dacă trebuie să explic ceva, prefer să arăt cum funcționează. 

34. Obișnuiesc să notez instrucțiunile pentru a mi le aminti ulterior. 

35. Daca cineva vrea sa îmi spună ceva, prefer să-mi spună față în față. 

36. Atunci când am timp liber prefer să ascult muzica. 

 

PUNCTAJ 

VIZUAL AUDITIV KINESTEZIC 

Afirmația Punctaj Afirmația Punctaj Afirmația Punctaj 

3   1   2   

8   5   4   

9   6   7   

11   10   12   

13   16   15   

14   18   19   

17   20   25   

21   22   29   

23   24   30   

27   26   31   

32   28   33   

34   36   35   

Punctaj 

total(minim 12, 

maxim 60) 

  

 

 

Punctaj 

total(minim 12,

maxim 60) 

  

 

 

Punctaj 

total(minim 12, 

maxim 60) 

  

 

 

 Interpretare chestionar: 

Compară rezultatele pentru fiecare dintre cele 3 stiluri de învățare. Punctajul cel mai mare 

indică stilul preferat de învățare. 
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Stilul de învățare Elemente de valorificare 

Vizual 

(imagini, filme, 

grafice, diagrame, 

tabele, modele) 

- îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc; 

- le plac prezentările şi proiectele vizuale; 

- îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole şi hărţi; 

- înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd. 

Auditiv 

(lectură, înregistrări 

audio, povestire, 

muzică, verbalizare, 

întrebări) 

- îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune ; 

- le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici  

-  îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, sarcinile verbale/ 

orale; 

- înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud. 

Chinestezic 

(interpretare, joc de 

roluri, modelare în 

lut) 

- îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele personale la care au 

participat cu mîinile şi întreg corpul ( mişcări şi atingeri); 

-  le place folosirea instrumentelor sau preferă lecţiile în care 

sunt implicaţi activ în activităţi practice; 

- îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut o dată, 

le-au exersat şi le-au aplicat în practică (memorie motrică) 

- au o bună coordonare motorie. 

 

Aplicație 

 

Proiectează o situație de învățare pe o temă, la alegere, în care să valorifici cele trei stiluri de 

învățare. 

 

O altă modalitate de a distinge stilurile individuale de învăţare este cea care ia în 

calcul emisferele cerebrale. Asselin şi Mooney descriu din acest punct de vedere stilurile de 

învăţare ca global, bazat pe emisfera dreaptă, sau analitic, bazat pe emisfera stângă. În 

general, cei cu un stil global „percep lucrurile ca pe un întreg, fac distincţii generale între 

concepte, sunt orientaţi către oameni şi învaţă într-un context social”12 Cei cu un stil de 

                                                 
12 Miller, 2001, p. 3 
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învăţare analitic, pe de altă parte, percep lucrurile prin părţile lor mai degrabă decât ca întreg 

şi impun o anumită structură sau restricţii asupra informaţiilor şi conceptelor”13. 

Felul în care ne concentrăm asupra informaţiilor noi şi dificile şi ni le reamintim este 

legat de stilul nostru de învăţare global sau analitic. Unii elevi învaţă mai uşor atunci când 

informaţiile sunt prezentate pas cu pas, într-un model secvenţial, prin care se construieşte o 

înţelegere a conceptelor. Alţii învaţă mai uşor fie atunci când înţeleg mai întâi conceptul şi se 

concentrează apoi pe detalii sau când introducerea informaţiilor se face printr-o povestire cu 

umor sau o anecdotă legată de experienţa lor şi susţinută cu exemple şi grafice14. 

 Teoria inteligențelor multiple, pe care am tratat-o în capitolul anterior din perspective 

cunoașterii elevilor, este valoroasă și în relația stiluri de predare, stiluri de învățare. 

Organizatorul15 de mai jos vă oferă informații din această perspectivă: 

 

Cum se manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeşte 

elevul? 

Ce-i place să 

facă? 

Zone de 

performanţă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

VERBAL/ LINGVISTIC 

- are o bună memorie 

pentru nume, locuri, date 

etc. 

- îi place să citească, să 

scrie şi să spună poveşti; 

- înţelege ordinea şi 

înţelesul cuvintelor; 

- explică uşor are un umor 

lingvistic remarcabil; 

- convinge uşor, este 

persuasiv în vorbire şi 

scriere; 

- face analize 

metalingvistice cu 

uşurinţă. 

- în cuvinte/ 

sintagme 
- în 

propoziţii/ 
fraze 
-în metafore 

- să citească să 

scrie 

- să povestească 
- să se joace cu 
cuvintele 
- să participe la 
jocuri lingvistice 

în povestit, 

descrieri, 

metafore 

în a-şi aminti: 

nume de 

persoane, 

nume de 

locuri, date, 

amănunte/ 

detalii, etc. 

cărţi, casete 

jurnal 

daloguri, 

discuţii 

dezbateri 

spunând 

auzind 

citind 

văzând 

cuvinte 

 

                                                 
13 Ibidem 
14 Dunn, 1995, p. 18 
15 Barbaros.T., Fraico, L., Gunesch, L., Grigore, M., Ghidul specialistului educațional 
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LOGIC/ MATEMATIC

- îi place să rezolve 

probleme, să lucreze 

cu cifre 

- raţionează inductiv şi 

deductiv 

- are un bun 

discernământ în ceea 

ce priveşte relaţiile şi 

conexiunile 

- realizează calcule 

complexe 

- are gândire ştiinţifică 

în 

raţionamente 

în formule şi 

algoritmi 

- să lucreze cu 

numere 
- să formuleze 
întrebări 
- să găsească 
explicaţii 
- să caute 
structuri şi relaţii

- să 

experimenteze 
- să calculeze 
- să rezolve 
probleme de 
logică 

matematica 

logica 

raţionamente 

rezolvare de 

probleme 

materiale cu 

care să 

experimenteze 

materiale 

ştiinţifice/ de 

laborator 

excursii la 

muzeul de 

ştiinţe, la 

observatorul 

astronomic 

algoritmizând 

operând cu 

structuri 

abstracte 

cautând 

relaţii logice 

VIZUAL/ SPAŢIAL 

- are imaginaţie activă 

- îşi formează imagini 

mentale (vizualizează) 

- se orientează uşor în 

spaţiu 

- recunoaşte relaţii şi 

obiecte spaţial 

percepţii corecte din 

diferite unghiuri 

- reprezintă uşor grafic 

prin pictură, desen, 

sculptură 

în imagini în 

forme în 

culori 

- să deseneze, 

să proiecteze, 

să 
construiescă 
- să viseze cu 
ochii deschişi 
- să folosească 
imagini, desene,

poze pentru a 

se 
exprima 

a imagina 

lucruri a 

sesiza 

schimbări 

a citi hărţi, 

grafice 

jocuri puzzle, 

labirinturi 

imagini, 

diapozitive 

filme, video 

jocuri LEGO, 

puzzle 

cărţi illustrate, 

labirinturi 

jocuri de 

imaginaţie 

vizite la 

muzeul de 

artă 

vizualizând, 

folosind ochii 

lucrând cu 

imagini/ 

culori 
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MUZICAL/ RITMIC 

- apreciază structura 

muzicii şi a ritmului 

- are „scheme“ sau 

„cadre“ pentru auzirea 

muzicii 

- este sensibil la 

sunete şi tipare 

vibraţionale 

- recunoaşte, creează 

şi reproduce sunte, 

ritmuri, muzică, tonuri 

şi vibraţii 

- apreciază calităţile 

caracteristice ale 

tonurilor şi ritmurilor 

prin ritmuri 

prin melodii 

- să cânte 

- să fredoneze 
melodii 
- să fluiere 
- să asculte 
muzică 
- să cânte la 
un instrument 
muzical 
- să bată ritmul 
- să fie punctual

- a recunoaşte 

sunete 
- a invăţa 
sunete/ melodii

- a-şi aminti 
melodii 
- a ţine ritmul 
- a sesiza 

tonuri 
şi ritmuri 

timp de 

cântat ore de 

muzică mers 

la concerte 

instrumente 

muzicale 

- prin 

ritm prin 

melodii 
- cu 

ajutorul 
sunetelor

- prin 

muzică 

CORPORAL/ KINESTEZIC 

- controlează în mod 

voluntar mişcările 

corpului programează 

mişcări ale corpului 

- face uşor legătura 

dintre corp şi minte 

- are abilităţi mimetice 

şi funcţii corporale 

îmbunătăţite 

prin senzaţii 

somatice 

prin gesturi 

şi mişcări 

- să se mişte, 

- să gesticuleze 
- să atingă şi să

pipăie obiecte 
- să folosească 
limbajul trupului

- să lucreze cu 
mâinile 
- să danseze 

- activităţi 

fizice 

(sporturi) 
- dans/ actorie 
- activităţi 
meşteşugăreşti

jocuri de rol 

mişcare, 

sport, jocuri 

experienţe 

tactile 

ocazii de a 

construi 

învăţare 

experienţială 
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NATURALIST 

- are dezvoltat simţul 

de comuniune cu 

natura 

- recunoaşte şi 

clasifică uşor tipare şi 

comportamente 
- apreciază 
impactul naturii 
asupra sinelui  

- prin 

elemente 

din 

natură 
- prin 

forme 
naturale 
- în 

categorii/ 
clasificări 

- să observe 

animale şi 

plante 

- să facă 

experienţe, 

experimente 

- să clasifice 
- să se ocupe 

de 
grădinărit 

- a îngriji 

plante/ 

animale 
- a încadra în 
categorii 
- a observa 
diferenţe 

- acces la 

natură 

- ocazii de a 

lucra 
cu animale 
- instrumente 
de investigare 
a naturii (lupa, 
binoclu etc.) 

- clasificând

- încadrând 

în 
categorii 
- observând

evoluţii 

INTERPERSONAL 

- comunică eficient 

verbal şi non verbal 

- este sensibil la 

sentimentele, 

motivaţia celor din jur 

- optează pentru lucrul 

în cooperare 

- dau dovadă de 

înţelegerea 

perspectivelor 

celorlalţi 

- se pune uşor în locul 

lor 

- sunt capabili să 

creeze şi 

să păstreze coeziunea 

de grup şi spiritul de 

echipă 

- prin 

raportare 

la alţii 

- 

verificarea 

ideilor prin 

ale altor 

- să aibă mulţi 

prieteni 
- să discute cu 
oamenii 
- să facă parte 
din grupuri cu 
interese 

comune 
- să organizeze 

şi 
- să conducă 
- să negocieze,

- să 

manipuleze 
oamenii 
- să participe la

evenimente 

a înţelege 

oamenii 

a organiza şi 

a conduce 

a comunica 
a manipula 

pe 
alţii 
a negocia 
conflicte 

- prieteni 

- jocuri de 

grup 
întâlniri, 
- activităţi de 
grup 
- proiecte 
- activităţi în 
comunitate 
- ucenicie 
- team building 
- peer 

educators 

- 

comparând 

- stabilind 
relaţii 
- discutând,

- punând 
întrebări 
- 

împărtăşind
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INTRAPERSONAL 

- are capacitate de 

concentrare şi 

tendinţă de a reflecta 

(natura 

umană, realitatea 

înconjurătoare) 

- îşi dezvoltă uşor 

abilităţile 

metacognitive sunt 

conştienţi de propriile 

sentimente 

- are simţul 

transpersonal al 

sinelui, abilităţi de 

gândire de ordin 

superior 

în relaţiile 

cu propriile 

nevoi, 

sentimente/ 

emoţii şi 

scopuri 

- să lucreze 

singur 
- să-şi 

analizeze 
interesele 
- să se 
autoevalueze 
- să-şi 

planifice 
viitorul, viaţa 
- să reflecteze

- a mă 

cunoaşte/ 

înţelege 
- a-mi urma 
instinctul 
- a-mi urmări

interesele 

proprii 
- a fi original 
- a mă axa 

pe 
propriile 

visuri/ 
sentimente 

- locuri 

secrete 

- singurătate 
- opţiuni 
- proiecte 
individuale 

- învaţând 

singur 
prin proiecte 
individualizate

în ritmul 
propriu 
- având 
propriul spaţiu
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Temă de reflecție 

 

”În  orice activitate  didactică,  una  din  cele  mai  mari  provocări  în  cunoaşterea  elevului  

este identificarea potenţialului elevilor. Profesorii, care aplică teoria inteligenţelor multiple 

personalizează instruirea, fac învăţarea mai autentică şi relevantă, promovează 

autoevaluarea elevilor, mobilizează şi motivează participarea elevilor în alegeri, decizii şi 

control, folosesc o gamă largă de metode, tehnici şi procedee, reduc gradul de 

directivitate.”16 

 

Daniel Goleman (1995, 2001) a adus în atenție un nou tip de inteligență. Inteligența 

emoțională descrie capacitatea de a utiliza inteligent emoțiile; este vorba de un set de 

capacități orientate pe cinci domenii: 

 cunoașterea propriilor emoții; 

 gestionarea propriilor emoții; 

 direcționarea emoțiilor către scop; 

 recunoașterea emoțiilor la ceilalți – empatia; 

 interacțiunea pozitivă cu ceilalți– competența socială. 

Având în considerare dimensiunea formativă a educației, dezvoltarea acestui set de 

capacități reprezintă o nouă provocare pentru cadrele didactice. 

 

Reflecție 

 

Comentați: 

Maurice Elias numeşte inteligența emoțională „piesa lipsă din educaţie”, iar principiile de 24 

de carate ale educaţiei bazate pe inteligenţei emoţionale sunt: 

Regula de aur de 14 carate: „Poartă-te cu alţii aşa cum ai  vrea să se poarte alţii cu tine.” 

Regula de aur de 24 de carate: „Poartă-te cu copiii tăi, elevii tăi aşa cum ţi-ai dori să se 

poarte alţii cu ei. 

 

                                                 
16 M. Cecil Smith, 2003 



 

51 

 

Cum valorificăm și dezvoltăm elementele inteligenței emoționale în procesul didactic? 

 

Cunoașterea 

propriilor emoții 

Crearea de contexte de identificare şi exprimare coerentă a 

emoțiilor. 

Evocarea experiențelor anterioare ale elevilor care se 

raportează nu numai la cunoștințe, ci și la trăiri, emoții 

Oferirea prilejurilor de reflecție asupra propriilor emoții (cum m-

am simțit la lecție?) 

Gestionarea 

propriilor emoții 

Dezvoltarea capacității de a alege răspunsul emoțional adecvat 

diferitelot tipuri de situații: 

- Ce exprimăm?  

- Cum exprimăm?  

- Când exprimăm?  

- Unde exprimăm?  

- Cui exprimăm?  

Direcționarea 

emoțiilor către 

scop 

Crearea de oportunități de identificare a scopurilor și obiectivelor care 

orientează anumite reacții emoționale 

Recunoașterea 

emoțiilor la 

ceilați 

Favorizarea atitudinilor empatice 

Crearea de prilejuri de manifestare a empatiei (cum te-ai fi simțit în 

locul lui...?) 

Interacțiunea 

pozitivă cu 

ceilalți 

Crearea unui climat educațional pozitiv 

Încurajarea comunicării eficiente și a relațiilor interpersonale pozitive 

 

 

Aplicație 

 

Elaborează o sarcină de învățare la nivelul unei lecții de la disciplina pe care o predai în care 

să stimulezi și dezvoltarea inteligenței emoționale: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Care sunt beneficiile dezvoltării inteligenței emoționale? 

Copilul inteligent emoțional17: 

 învaţă mai bine 

 au mai puţine probleme de comportament 

 se simt mai bine cu ei 

 sunt mai capabili să reziste presiunii grupului 

 sunt mai puţin violenţi, mult mai empatici 

 sunt mai capabili să rezolve conflicte 

 se implică mai puţin în comportamente distructive: droguri, alcool, sarcini nedorite 

 au mai mulţi prieteni 

 au un mai bun control al impulsurilor 

 sunt mai fericiţi, mai sănătoşi şi mult mai plini de succes 

În concluzie, există multe instrumente care sprijină determinarea stilului de învățare al 

elevului. Este important însă să le utilizăm cu precauție. Nu întotdeauna un stil de învăţare 

nu este potrivit pentru orice tip de conţinut. Deşi e posibil să înveţi câte ceva despre 

construcția unei case urmărind sau ascultând pe cineva vorbind despre asta, puţini dintre noi 

am fi dispuşi să turnăm fundația sau să construim acoperișul fără nici un fel de experiență 

practică.  

Nu există stiluri de învățare pure. Pe lângă determinarea stilurilor predominante de 

învățare, la fel de importantă este și dezvoltarea acestora, prin utilizarea unor strategii de 

predare adecvate. De asemenea, este importantă dezvoltarea inteligenței emoționale. 

 

Reflecție 

 

”Știm ce suntem, dar nu ce vom deveni” 

W. Shakespeare 

 
Care sunt beneficiile identificării și dezvoltării stilurilor de învățare? 
 
Pentru elev: 

- autocunoaștere; 

- relevarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale învăţării; 

- eliminarea/ reducerea obstacolelor învăţării; 

                                                 
17 Ciohodaru Elena, 2003 
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- îmbunătăţirea stimei de sine; 

- evidenţierea abilităţilor de învăţăre; 

- optimizarea învăţării prin adoptarea unui stil personal; 

- obţinerea de rezultate școlare mai bune; 

- dezvoltarea unor relaţii pozitive cu cei din jur; 

- prevenirea / corectarea unor probleme de comportament. 

 

Aplicație 

Completează lista beneficiilor identificării și dezvoltării stilurilor de învățare pentru elev: 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pentru părinţi: 

- înţelegerea nevoilor individuale de învăţăre ale copiilor;â 

- identificarea motivelor care generau eşecul şcolar; 

- reconsiderarea barierelor în învăţare şi abordarea optimistă a întregului potenţial 

al copilului. 

 

Aplicație 

 

Completează lista beneficiilor identificării și dezvoltării stilurilor de învățare pentru părinți: 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pentru profesori: 

- îmbunătățirea comunicării cu elevii: 

- îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor; 

- valorificarea diferențelor individuale în învățare; 

- îmbunătățirea managementului timpului; 

- dezvoltarea lucrului în echipă; 

- conștientizarea cauzelor eșecului în învățare; 
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Aplicație 

 

Completează lista beneficiilor identificării și dezvoltării stilurilor de învățare pentru 

profesori:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Info + 

 

Dacă dorești să afli mai multe informații despre cunoașterea elevilor, îți recomand să urmezi 

link-urile: http://www.youtube.com/watch?v=Lp6IADRDf2A, 

http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DL

FE-1707.pdf, http://www.youtube.com/watch?v=-SHU8nT3FTs&feature=related 

 

 

2.2. Stiluri de predare și stiluri de învățare – analiză şi valorificare 
 

Provocarea: 

 

Cum utilizez stilurile de predare pentru a valorifica și dezvolta stilurile de învățare ale 

elevilor? 

 

Repere teoretice 

 
A vorbi despre stilurile de învăţare, despre modurile diferite de a cunoaşte, despre 

diferenţele între cei care învaţă/ îndrumă reflecția către relația stil de învățare – stil de 

predare. 

În esență, stilul de predare se referă la ”un set de strategii de predare”18 , o 

constelație de trăsături care circumscriu comportamentul profesorului în relațiile cu elevii. 

Aplicație 

                                                 
18 Galton, 1980 
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Analizează-ți propriul stil de predare pornind de la următoarele afirmații (traducere și 

adaptare după http://www.learningpaths.org/questionnaires) 

1: întotdeauna; 2: frecvent; 3: uneori; 4: rareori 

Afirmație 1 2 3 4 

VIZUAL / VERBAL 

In activitatea la clasă, folosesc texte scrise şi documente.  

Dau instrucţiuni scrise elevilor 

Aloc timp elevilor pentru a lua notițe 

Utilizez și cer elevilor să utilizeze tabele, scheme 

VIZUAL / NONVERBAL 

Folosesc mijloace vizuale (de exemplu, tabla, ilustraţii, diagrame, 

grafice, hărţi conceptuale, organizatori grafici).  

Utilizez înregistrări video 

Dau exemple concrete pentru a ajuta pe elevi să vizualizeze 

conceptele noi.  

Solicit elevilor să facă postere, reprezentări grafice, desene etc. 

Utilizez explicații verbale și solicit elevilor să repete sau să 

parafrazeze 

Utilizez înregistrări audio  

Dau instrucţiuni verbale 

Sprijin elevii să analizeze și să aducă noi informații prin facilitarea 

discuțiilor la clasă 

KINESTEZIC 

Subliniez și clarific ideile cu srijin mimico – gestual (gesture, 

expresie facială etc.) și dramatizare 

Implic elevii în situații de învățare active, experiențe directe și 

experimentare 

Utilizez sarcini care implică mișcare fizică 

Utilizez învățarea bazată pe proiect 

GLOBAL / ANALITIC 
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Valorific experiențele anterioareale elevilor și construiesc învățarea 

noilor concepte pornind de la acestea 

Stabilesc contextual unei noi teme utilizând întrebări deschise  

Solicit elevilor să se concentreze pe asemănări și analogii 

Evoc experiențele personale ale elevilor și încurajez feed-back-ul 

Încurajez transferul cunoștințelor și deprinderilor elevilor în contexte 

diferite. 

Abordez o nouă tema într-o manieră graduală, sistematică, pas cu 

pas 

Solicit elevilor să analizeze în profunzime un element care reflectă 

o idee mai generală 

Solicit elevilor să se focalizeze pe deosebiri/ diferențe 

Încurajez elevii să ia analizeze faptele și să facă judecăți de 

valoare obiective 

Solicit elevilor să analizeze relațiile cauză - efect 

REFLEXIV / IMPULSIV 

Propun elevilor proiecte structurate sau planuri de studiu 

Specific obiectivul fiecărei etape a unei activități 

Utilizez sistematic lucrul cu manualul  

Evaluez continuu elevii 

Acord timp suficient elevilor pentru a-și elabora răspunsurile la 

întrebări într-o manieră personală 

Solicit elevilor să colecteze toate informațiile necesare înainte de a 

trece la realizarea sarcinii 

Lucrez cu elevii o perioadă suficientă de timp pentru a se 

familiarize cu obiectivul și metodele 

Propun elevilor un proiect sau un plan de studiu și le las libertatea 

să se organizeze  

Las libertatea elevilor de a descoperi și discuta obiectivele unei 

activități după ce aceasta se finalizeze 

Ofer elevilor posibilitatea de a consulta o varietate de resurse în 

plus față de manual 

Utilizez cu preponderență evaluarea sumativă 
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Propun elevilor un exercițiu numai după ce le-am oferit toate 

explicațiile necesare, pentru a le structura învățarea 

Solicit elevilor să înceapă să lucreze imediat și să caute informațiile 

necesare în timp ce realizează sarcina 

Solicit elevilor să lucreze pe secvențe scurte cu o varietate de 

obiective, metode și materiale 

ORIENTAT PE INDIVID/ ORIENTAT PE GRUP 

Ofer sprijin individual atunci când este cazul 

Acord elevilor timp suficient pentru reflecție personală și elaborarea 

răspunsurilor 

Ofer elevilor posibilitatea să utilizeze fișe de lucru individuale 

Utilizez lucrul în perechi și în grupuri mici 

Implic elevii în discuții pentru a facilita exprimarea diferitelor puncte 

de vedere 

Încurajez elevii să negocieze și să coopereze cu mine și cu colegii  

 

Reflecție 

 

Aceste afirmații sunt relevante pentru stilul tău de predare?  

În urma analizei efectuate, simți nevoia să schimbi ceva legat de: 

- sarcinile pe care le stabilești și modul în care le gestionezi în clasă? 

- relațiile pe care le stabilești cu elevii? 

- timpul alocat reflecției, răspunsurilor la întrebări, parcurgerii temelor etc. 

 

Ce stiluri de predare cunoaștem? 

În literatura de specialitate există diferite clasificări ale stilurilor de predare. 

Cea mai frecvent întâlnită clasificare a stilurilor de predare este cea care are la bază criteriul 

relatiei profesorului - manager19 cu clasa de elevi.  Potrivit acestui criteriu, se disting 

urmatoarele stiluri: 

Stilul democratic 

Un profesor care utilizează preponderent un astfel de stil: 

                                                 
19 Kurt Lewin, Ronald Lippitt şi Ralph White 
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 implică activ elevii în procesul învățării; 

 promovează inițiativa elevilor; 

 încurajează potențialul creativ al acestora; 

 pune elevii în situația de a experimenta; 

 cooperează cu elevii în organizarea situațiilor de învățare; 

 încurajează feed-back-ul și întărirea pozitivă; 

 oferă elevilor posibilitatea de decizie cu privire la organizarea contextului învățării și 

posibilitățile de asociere în realizarea sarcinilor. 

Un astfel de stil se distinge prin dezvoltarea parteneriatul cu elevii și valorizarea 

experiențelor, alegerilor și rezultatelor acestora.  

 

Stilul autoritar 

Un profesor care utilizează preponderent un astfel de stil: 

 dirijează în detaliu toate etapele de realizarea activităților de învățare; 

 structurează cu atenție timpul de lucru; 

 nu încurajează inițiativele; 

 sancționează atitudinile și rezultatele instruirii elevilor; 

 menține o anumită distanță față de grupul de elevi; 

 decide și impune fiecare sarcină de realizat; 

 nu încurajează feed-back-ul; 

Un astfel de stil se distinge prin controlul exercitat de profesor asupra tuturor aspectelor 

instruirii și promovarea relațiilor educaționale preponderant oficiale și formale. 

 

Stilul permisiv sau laissez-faire 

Un profesor care utilizează preponderent un astfel de stil: 

 are o atitudine pasivă, indiferentă în procesul învățării; 

 acceptă deciziile elevilor, comune sau individuale; 

 nu evaluează comportamentele și atitudinile elevilor; 

 are exigențe pedagogice reduse în procesul didactic; 

 nu favorizează obținerea de performanțe în învățare; 

 poate induce apariția situațiilor de indisciplină în clasa de elevi. 

Un astfel de stil se distinge prin plasarea responsabilității învățării la nivelul elevului și 

manifestarea unei atitudini de autosuficiență în raport cu propria conduită didactică. 
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Aplicație 

 

Analizați stilurile de predare descrise mai sus din următoarea perspectivă: 

Stilul Avantaje Dezavantaje 

 

 

Autoritar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democratic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permisiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O altă clasificare a stilurilor de predare este realizată de Mosston. Accesta distinge 11 

stiluri de predare: 

 Stilul  de  comanda  sau directiv: are la bază  autoritatea  profesorului  care impune 

succesiunea activităților, punând un accent foarte puternic pe programare. 

 Stilul practic: bazat pe explicații precise urmate de execuție prin imitație din partea 

elevului. 

 Stilul  de  reciprocitate: bazat pe evaluarea reciprocă, dupa criterii pregătite de   

profesor și pe promovarea activității în echipă. 

 Stilul  de  autocontrol: bazat pe autonomia subiectului și valorizarea capacităților 

sale de autoevaluare. 

 Stilul de incluziune: de includere a elevului în îndeplinirea  unor sarcini  de  niveluri 

diferite, el fiind acela care decide la ce nivel se poate implica. 

 Stilul centrat pe descoperirea dirijata. 

 Stilul  centrat  pe  descoperirea  convergentă: menit să conducă la  descoperirea 

soluției unei probleme, la formularea unei concluzii prin raționament și gândire critică. 
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 Stilul  centrat   pe   activitate   divergentă: ce   conduce   gândirea    pe   traiectorii 

necunoscute, neobișnuite, spre soluții inedite, spre creativitate. 

 Stilul bazat pe proiectarea programului individual (personal) 

 Stilul inițiat de cel care învață: acesta având posibilitatea să inițieze  experiențe 

proprii, să le proiecteze, să le execute și să le evalueze.  

 Stilul de autoinstrure 

 

Aplicație 

 

Proiectați o situație de învățare pe o temă la alegere din disciplina predată. 

 

Analizați situația de învățare proiectată din perspectiva clasificării realizate de Mosston. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Evident că asemenea tipologii nu se prezintă în stare pură. În realitate, întâlnim doar 

stiluri individuale care se exprimă printr-o sinteza unică și irepetabilă. Prin urmare, 

clasificarea stilurilor de predare oferă mai degrabă cadre de referință. Ca atare, aceste 

tipologii constituie mai degraba cadre de referinta. Personalitatea profesorului, experiența sa 

pedagogică, dar și particularitățile elevilor și contexxtul educațional configurează și 

orientează stilul de predare. 

Care sunt beneficiile identificării și dezvoltării stilurilor de predare? 

 reprezintă o formă de manifestare a originalității în activitatea didactică; 

 au valoare strategică; 

 îmbogățesc practica şcolară, introduc variație, favorizând o activitate mai vie, mai 

nuanțată în clasă;  

 valorifică diferite stiluri de învățare ale elevilor; 

 sugerează interpretarea predării drept abilitatea profesorului de a se comporta 

utilizând diferite stiluri educaționale în vederea atingerii obiectivelor. 

  pot scoate la iveală şi supune verificării noi tipuri de competenţe pedagogice. 
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Aplicație 

 

Completează lista beneficiilor identificării și dezvoltării stilurilor de 

predare:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Profesorul poate determina dezvoltarea stilurilor de învățare ale elevilor folosind el 

însuși diferite stiluri de predare.  

Nu există un stil bun sau rău de învățare, așa cum nu există un stil bun sau rău de 

predare.  

C.E. Cornett a identificat câteva modalități de organizare a procesului didactic care 

recunosc varietatea stilurilor de învățare: 

1. Întrebări variate pentru valorificarea abilităților de gândire, cu accent pe abilitățile 

de gândire de ordin superior 

2. Structurarea unui nou conținut astfel încât experiențele anterioare ale elevilor să se 

coreleze cu noile informații 

3. Timp suficient pentru informare, reflecție și integrarea ambelor emisfere cerebrale 

4. Fiecare elev trebuie să dobândească cel puțin un lucru nou în fiecare lecție (îl vom 

întreba de fiecare dată ce consideră că a învățat nou în lecția respectivă) 

5. Formularea de obiective clare pentru fiecare lecție 

6. Utilizarea unor exerciții de introducere/ încălzire (asociații de cuvinte, 

brainstorming, călătorii imaginare etc) 

7. Folosirea mijloacelor multisenzoriale pentru procesarea informațiilor (instrucțiuni 

scrise pe tablă, dar și citite; explicații verbale însoțite de realizarea unor scheme și de 

demonstrații practice etc) 

8. Utilizarea unei varietăți de strategii de sumarizare și încheierea activității (rezumate 

scrise, recitări, dramatizări, grafice etc) 

9. Utilizarea feed-back-ului descriptiv (în loc de ”foarte bine” se poate spune ”ai 

identificat corect corelația între....”) 
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Din această perspectivă, stilul personal de predare poate fi privit ca modalitate 

eficientă de luare a deciziilor înainte, în timpul și după instruire pentru facilitarea învățării 

fiecărui elev. 

 

Aplicație 

Completați tabelul (luați decizia) din perspectiva valorificării stilurilor de învățare ale elevilor: 

Aspecte Sugestii de activități 

Stil de învățare 

vizual 

Stil de învățare 

auditiv 

Stil de 

învățare 

kinestezic 

Suscitarea interesului pentru 

o temă nouă 

 

 

 

  

Explorarea și influențarea 

opiniilor, emoțiilor, 

convingerilor și atitudinilor 

 

 

 

  

Rezolvarea de probleme 

 

 

   

Demonstrarea unorfapte/ 

acțiuni 

 

   

Consolidarea noilor 

cunoștințe / deprinderi 

 

 

   

Analiza și evaluarea învățării 

 

 

   

 

 

O altă modalitate de valorificare superioară a stilurilor de învățare o reprezintă utilizarea 

metodelor centrate pe elev. 
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Profesorul trebuie să gestioneze diversitatea. Diversitatea solicitărilor faţă de ceea ce 

predă, diversitatea elevilor, diversitatea cunoaşterilor (în egală măsură cognitive, 

procedurale, afective, axiologice) şi diversitatea evaluării.  

O posibilă strategie este următoarea:  

- Analiza situaţiei existente: identificarea stilurilor de învăţare, analiza achiziţiilor 

anterioare (în termeni de cunoaşteri, competenţe şi deprinderi de lucru);  

- Identificarea prevederilor curriculare care trimit la tipuri de procese intelectuale 

tipice profilurilor de învăţare prezente în clasă;  

- Asocierea tipurilor de procese intelectuale cu tehnici şi metode specifice;  

- Aplicarea experimentală a unui set de astfel de tehnici pentru stabilirea palierului 

minimal comun şi a palierului următor din punct de vedere cognitiv (practic, 

stabilirea zonei de dezvoltare proximală, ZDP);  

- Elaborarea situațiilor de învățare care valorifică atât ZDP, cât şi abilităţile inerente 

ale profilului cognitiv; în sensul activităţilor la clasă, profesorul este în măsură să 

creeze comunităţi de învăţare reale, independente de dimensiunea administrativă.  

O posibilă asociere a diferitelor operaţiuni mentale cu tehnici specifice este prezentată în 

schema de mai jos. Ea nu este absolută şi permite modificări în funcţie de disciplinele 

şcolare.  

Figura 11 

 
Stabilirea metodelor care pot avea rezultatele cele mai apropiate de cele intenţionate 

este doar primul pas în reuşita activităţilor la clasă. Ceea ce constituie un factor la fel de 
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important este stabilirea tipului de interacţiune dintre profesor şi elevi.  Predarea 

centrată pe elev nu înseamnă doar luarea în considerare a activităţilor de lucru independent, 

ci a nevoilor de formare în raport cu conţinuturile (deja dobândite şi pe cale de a fi abordate) 

şi cu intenţiile pe termen mediu şi lung ale profesorului. Altfel spus, ceea ce este important 

este să evaluăm ce tip de interacţiune se potriveşte conţinutului şi intenţiilor noastre cu 

privire la utilizarea acestor conţinuturi. Faptele, de exemplu, se potrivesc mai bine unui stil 

expozitiv, în timp ce evaluarea consecinţelor unor evenimente, fapte, procese (deci şi cu 

încărcătură axiologică şi emoţională) se potriveşte mai bine cu activităţi independente. 

Situaţia este valabilă şi în cazul tipurilor de cunoaştere – informaţiile pot fi prezentate de 

către profesor, în timp ce cunoaşterile de tip operaţional sunt mai bine asimilate de către 

elevi prin aplicare. O posibilă clasificare este prezentată mai jos. 

 

Figura 12 

 
 

O posibilă soluţie de a pune de acord diferitele stiluri cu activitatea la clasă este cea de a 

construi cunoaşterea elevilor prin construirea (scaffolding) abordării conţinuturilor. Pe scurt, 

aceasta presupune câteva elemente:  

- Utilizarea activităţilor introductive (discutarea sarcinilor înainte de începerea lor);  

- Activităţile recapitulative (acestea accentuează punctele cheie ale lecţiei);  
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- Activităţi de relaţionare a conţinuturilor cu idei şi concepte cheie (permit 

includerea informaţiei noi în scheme logice şi o relaţionează cu achiziţiile anterioare);  

- Utilizarea constantă a noilor achiziţii (mai ales la nivelul cunoaşterilor 

operaţionale);  

- Activităţi de consolidare (acestea includ asigurarea unui feed-back pozitiv, în 

termeni de progres, deci de la punctul de pornire, dar şi instanţe de auto-evaluare) 

(Reid 2007).  

 

În concluzie, valorificarea și dezvoltarea stilurilor de învățare elevilor reprezintă o 

necesitate pentru realizarea unei prestații didactice eficiente și de calitate.  

 

Info + 

http://www.youtube.com/watch?v=oNxCporOofo&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ooqvgcY5VKU&feature=related 

 

 

2.3. Stiluri de predare din perspectiva rolurilor profesorului  
 

Provocare  

 

“Stilul este în legătură cu cogniţia. Oamenii percep şi câştigă cunoaştere într-un mod diferit. 

Stilul este în legătură cu conceptualizarea. Oamenii formează ideile şi gândesc diferit. Stilul 

este în legătură cu afectivitatea. Răspunsurile emoţionale şi valorile oamenilor sunt diferite. 

Stilul este în legătură cu comportamentul. Oamenii acţionează diferit.“ (Burke Guild, Garger) 
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Repere teoretice 

 

Într-un text relativ scurt, publicat de UNESCO, Brophy rezuma succint elementele cheie 

ale predării de calitate (Brophy, f.a.):  

- Elevii învaţă cel mai bine în comunităţi coerente şi empatice de învăţare: stilul 

nonverbal de comunicare al profesorului contribuie la dezvoltarea socială, tratarea 

greşelilor ca parte firească a procesului de învăţare, construcţia pe cunoaşterile 

anterioare;  

- Elevii învaţă mai mult atunci când cea mai mare parte a timpului este acordată 

activităţilor legate de curriculum şi când managementul clasei întăreşte 

focalizarea elevilor pe aceste activităţi: dincolo de problemele de gestiune a 

timpului educaţional, elevii trebuie să ştie de la începutul anului ce se aşteaptă de la 

ei, iar profesorul trebuie să construiască mecanisme de răspuns la activităţi recurente 

(cu clasa întreagă sau pe grupe etc.);  

- Toate elementele curriculum-ului trebuie să fie armonizate: curriculum-ul este 

doar un mijloc şi nu un scop în sine, el trebuie să fie relevant în termenii rezultatelor 

învăţării; pentru profesor, aceasta înseamnă accentuarea obiectivelor legate de 

înţelegere (a elementelor individuale şi a relaţiilor dintre acestea), de apreciere a 

învăţării (faptul că este relevantă pentru viaţa din afara şcolii), de aplicabilitate (elevii 

vor reţine informaţia într-o formă relevantă pentru viaţa activă);  

- Profesorii pot să-i pregătească pe elevi pentru învăţare prin prezentarea unei 

structuri iniţiale pentru a clarifica rezultatele intenţionate şi a indica strategiile 

de învăţare: asigurarea unei structuri de ansamblu a ceea ce va fi predat ajută elevii 

să plaseze informaţia în structuri logice care facilitează reţinerea detaliilor; totodată, 

revenirea la obiectivele de ansamblu permite elevilor să construiască sensuri dincolo 

de lecţiile individuale;  

- Pentru a facilita învăţarea sensurilor şi a contribui la retenţia informaţiei, 

conţinuturile trebuiesc explicate clar şi cu un accent pe structură şi conexiuni: 

conţinuturile trebuiesc articulate în jurul unor idei mari, pe paşi mici şi cu alocarea de 

timp necesar analizei de profunzime a conţinutului cel mai important;  

- Întrebările sunt formulate în aşa fel încât să implice elevii în structurarea unui 

discurs ancorat de o idee semnificativă: întrebările închise sunt importante atunci 

când se verifică achiziţiile anterioare sau conţinuturile nou predate, dar atingerea 
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obeictivelor şi a competenţelor se face cu ajutorul unor întrebări deschise, bazate pe 

argumentare, analiza relaţiilor dintre informaţii, cu punerea în valoare a puterii de 

analiză, aplicare, sinteză şi evaluare a elevilor; în plus, o dezbatere care porneşte ca 

o sesiune de întrebări şi răspunsuri poate evolua spre un dialog între elevi şi 

construirea autonomă de către aceştia a sensurilor ce pot fi extrase din conţinuturi;  

- Elevii au nevoie de oportunităţi de aplicare a ceea ce au învăţat şi de feed-back 

orientat spre îmbunătăţirea activităţii lor: “Există trei căi prin care profesorii îşi 

ajută elevii să înveţe. În primul rând, ei oferă informaţii, explică concepte şi 

modelează deprinderi. În al doilea rând, ei pun întrebări şi îşi orientează elevii în 

discuţie sau alte forme de discurs care derivă din conţinut. În al treilea rând, ei implică 

elevii în activităţi sau sarcini care le oferă oportunităţi să practice sau să aplice ceea 

ce învaţă“; toate acestea trebuiesc însoţite de un feed-back cât mai rapid şi care să 

fie informativ şi nu evaluativ (de ex., nu cu trimitere la ce s-a greşit, ci la ceea ce mai 

este de făcut pentru a ajunge la rezultatul intenţionat;  

- Profesorul oferă asistenţă elevilor pentru ca aceştia să se implice productiv în 

activităţile de învăţare: aceasta presupune diversificarea sarcinilor, asigurarea unui 

nivel echilibrat de complexitate (atingerea palierelor de performanţă dacă elevii 

investesc efort şi timp într-o măsură rezonabilă), monitorizarea constantă a 

progresului şi asigurarea analizei finale a activităţii (în termeni de rezultate şi de 

proces de învăţare);  

- Profesorul modelează şi instruieşte elevii în strategii auto-reglatoare: retenţia 

competenţelor şi a deprinderilor este mai mare atunci când acestea (şi informaţiile 

necesare aplicării/utilizării lor) sunt prezentate ca strategii de lucru cu potenţial de 

transfer; una din modalităţile de instruire în strategii auto-reglatoare este de a folosi 

“gânditul cu voce tare“: profesorul foloseşte persoana I-a şi descrie paşii pe care i-a 

parcurs analizând o problemă; alte strategii fac uz de un lanţ operaţional organizat pe 

următorii paşi: repetarea materialului – elaborare (producerea de texte cu cuvintele 

proprii şi relaţionarea cu cunoaşteri anterioare) – organizare (structurarea materialului 

pentru a asigura retenţia) – monitorizarea înţelegerilor (înregistrarea strategiilor care 

au dat rezultate, gradul de succes al acestora şi identificarea punctelor care pot fi 

îmbunătăţite) – monitorizarea stărilor afective (menţinerea concentrării pe sarcinile de 

lucru, reducerea stressului şi a fricii de eşec) – asigurarea unui feed-back axat pe 

calitatea procesului de învăţare;  
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- Accentul trebuie pus pe învăţarea cooperativă: activitatea în perechi sau în grupe 

mici poate viza într-ajutorarea (discutarea noilor conţinuturi, monitorizare, dezbaterea 

concluziilor) sau realizarea unui produs comun; aceste metode dau rezultate mai 

bune atunci când fiecare membru al grupului este responsabil de rezultatul comun 

(fiecare elev poate fi solicitat să răspundă);  

- Profesorul trebuie să asigure o evaluare axată pe obiectivele învăţării: aceasta 

presupune ca profesorul să combine evaluarea formală cu cea informală; testele 

standardizate (care măsoară palierul atins) trebuiesc suplimentate cu teste care 

permit evaluarea progresului în învăţare (portofolii, observarea la clasă);  

- Profesorul trebuie să stabilească şi să urmărească rezultate realiste ale 

învăţării: “Aşteptările profesorilor în legătură cu ce sunt capabili elevii lor să realizeze 

(cu ajutorul profesorului) tind să structureze atât ceea ce profesorii vor încerca să 

obţină de la elevii lor, cât şi ceea ce elevii vor aştepta de la ei înşişi. Astfel, profesorii 

ar trebui să formuleze şi să proiecteze aşteptări care să fie cât mai pozitive cu putinţă 

şi rămânând realiste“; este bine dacă profesorul porneşte de la stabilirea pragului 

minimal (deci al unui punct de plecare) decât de la pragul maximal, căci acesta 

limitează potenţialul de progres şi poate intimida elevi care au un ritm mai lent de 

achiziţie; stabilirea pragului minim permite stabilirea unor obiective care pot fi realiste 

pentru unii elevi şi stimulative pentru alţii (pragul minim presupune stabilirea 

jaloanelor pentru atingerea următorului prag).  

Dacă așezăm în oglindă cei doi poli ai comunicării educaționale,  vom observa care sunt 

condițiile unui bun transfer de cunoștințe, deprinderi și abilități. 

 

Elevul Profesorul 

Comunități coerente și empatice 

Focalizarea pe sarcinile de lucru 

Oportunități de aplicare și de feed-back 

Învățare cooperativă 

Prezentarea unei structuri inițiale 

Accentul pe structură și conexiuni 

Ancorarea într-o idee centrală 

Asistență pentru implicarea productivă a elevilor

Oferă strategii auto-reglatoare 

Evaluare axată pe obiectivele învățării 
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Stabilirea de ținte realiste de învățare 

Un curriculum bine închegat20 

 

Rezumând, toate aceste caracteristici ale unei predări eficiente se subsumează unui 

număr de cunoaşteri pe care profesorul trebuie să le demonstreze: declarativă, procedurală 

şi condiţională. Ele sunt prezente, toate, în timpul activităţii de predare-învăţare şi sunt 

dependente de obiectivele asumate ale lecţiei, de succesiunea evenimentelor şi de 

elementele aleatorii (o întrebare la care profesorul nu se aşteaptă, modificarea stării de spirit 

a elevilor). 

 

Figura 13 

 
 

                                                 
20 Autorul are în vedere sisteme educaționale în care profesorul din școală are libertatea de a-și crea 
propriul curriculum (pornind de la prevederile la nivel statal, pentru sisteme federale, sau național). În 
cazul nostru, acest punct este valid doar în cazul curriculum-ului la decizia școlii.  
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Aplicaţie 

Pornind de la cele trei tipuri de cunoaşteri ale profesorului, completează un tabel în care să 

asociezi tipul de cunoaştere cu un moment sau altul al lecţiei şi cu una din caracteristicile 

predării de calitate în viziunea lui Brophy.  

Tip de cunoaştere Momente ale lecţiei Caracteristică a unei bune 

predări 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Reflecţie  

 

Cum ai reorganiza tabelul de mai sus? Prima coloană ar trebui să conţină informaţii despre 

momentele lecţiei sau despre caracteristicile unei bune predări? 

 

Info+ 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/social/psych20/Teachers_Roles.htm 

http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi6/teachers.pdf 
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2.4. Noile roluri ale profesorului  
 

Provocare  

 

“(Profesoara noastră) ne lasă să luăm parte la activitate şi ne lasă să dăm răspunsurile. Ea 

nu spune toate răspunsurile. Ea ştie că nu este perfectă. Ea trebuie să-i asculte pe alţii ca să 

înţeleagă” – Lauren, elevă de clasa a V-a.  

“D-ra Rice a decis să avem ateliere, astfel încât toată lumea să poată face activităţi în loc să 

muncească (...) Nu îmi plăcea cum era înainte. Tot ceea ce făceai era muncă. Acum, poţi să 

alegi ce vrei, să lucrezi cu oameni diferiţi, să-ţi alegi cărţile. Toată lumea este încântată. 

Apuci să scrii despre lucruri despre care vrei să scrii” – Kendra, elevă în clasa a III-a.”21 

 

 

Repere teoretice 

 

Toată dezbaterea de mai sus ridică problema rolurilor pe care şi le asumă profesorul 

în contextul activităţii la clasă. Acestea, dacă este să judecăm o serie de poziţii exprimate în 

literatura de specialitate, sunt cele de profesor-cercetător, profesor-proiectant de curriculum, 

profesor-facilitator al relaţiilor dintre elevi, profesor-antrenor (coach) al elevilor în autonomia 

de formare, în sfârşit, profesor-mediator între elevi şi construcţia de cunoaştere. Fiecare 

dintre aceste noi roluri constituie un set specializat de probleme şi de obiecte de studiu. 

Relaţiile care se stabilesc între aceste roluri sunt ierarhice şi se determină reciproc.  

Primul rol, cel de cercetător implicat în cercetare-acţiune, presupune analiza 

fenomenului educaţional aşa cum este el prezent în unitatea şcolară în care activează. Miza 

este de a vedea relaţia dintre deciziile luate la nivel local sau naţional şi rezultatul aplicării 

acestora la “firul ierbii“, precum şi de a verifica modalităţile în care decizii luate la un anumit 

palier de generalitate (o decizie a MECTS nu poate viza decât o medie a unor posibile situaţii 

educaţionale) pot fi adaptate – prin activitatea la clasă – la situaţia concretă. Aceasta 

presupune capacitatea de a extrapola din experienţa cotidiană reguli sau concluzii cu valoare 

de generalitate.  

                                                 
21 P. Oldfather şi J. West  
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Cel de al doilea rol, de proiectant de curriculum, implică nu numai competenţa de a 

analiza curriculum-ul naţional (printr-o abordare măcar interdisciplinară la nivelul ariei 

curriculare) sau de a proiecta un curriculum la decizia şcolii, ci şi aceea de a crea un 

curriculum gândit pe cicluri de şcolaritate. Translaţia de la obiective – deci de la intenţie – la 

competenţe – deci la observabil presupune asumarea unei proiectări care să ţină cont de 

faptul că răspunsul comportamental se structurează în mai mult timp decât un an şcolar. 

 

Reflecţie 

 Walker şi Soltis (1997) au formulat trei întrebări legate de problema relaţiei dintre profesor şi 

curriculum:  “Multe din dificultăţile pe care profesorii le au cu curriculum-ul pot fi urmărite prin 

trei probleme: 

 (1) cum pot găsi profesorii timpul şi resursele necesare pentru a lucra la curriculum;  

(2) cum pot profesorii dobândi autoritatea pentru a lua decizii în domeniul curriculum-ului;  

(3) cum pot stabili profesorii dacă o schimbare în curriculum este una bună?“  

Consideri că aceste întrebări sunt relevante pentru situaţia ta? Cum ai răspunde la aceste 

întrebări?  

 

Soluţiile luate în considerare de cei doi autori sunt: 

 (1) planificarea timpului (alocarea unui segment din timpul de pregătire pentru 

reflecţia asupra curriculum-ului ca logică formală a activităţii pe termen lung), asocierea în 

grupe de reflecţie, identificarea de parteneri interesaţi într-o formare mai specializată sau mai 

adaptată specificului local;  

(2) în general, libertatea profesorului de a inova la nivel curricular nu este formal 

îngrădită (cu excepţia limitelor constituţionale şi, în cazul nostru, al paradigmei evaluărilor 

naţionale), chiar şi în sisteme centralizate nu există reglementări scrise care să impună 

respectarea curriculum-ului ad litteram, de unde şi posibilitatea de a vedea, prin discuţii cu 

partenerii implicaţi (de exemplu, consiliul şcolii, colegii de catedră, autoritatea locală) care 

sunt limitele libertăţii profesorului, care sunt precedentele (pozitive şi negative) în termeni de 

abordare inovativă;  

(3) un curriculum nu este mai bun sau mai rău decât altul, ci doar mai aplicabil 

sau nu, mai adecvat sau nu unui scop precis şi unui context determinat. De exemplu, un 

curriculum care este adaptat unui grup de elevi cu performanţe academice nu este neapărat 

adaptat unui grup de elevi cu înclinaţii sportive sau artistice. Dimensiunea calitativă a unei 
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schimbări la nivel curricular este în pericol atunci când decizia (sau analiza) nu este 

colectivă. 

Rolul profesorului de a facilita relaţiile dintre elevi ţine de tipurile de cunoaştere 

procedurală şi condiţională pe care un profesor trebuie să le demonstreze. Altfel spus, el 

trebuie să cunoască stilul de învăţare al elevilor, structura internă a grupului (liderul informal, 

relaţiile dintre elevi în contexte non-formale), momentele din lecţie sau temele la care 

abordarea activităţilor de grup este mai relevantă decât portofoliul sau eseul structurat. În 

plus, presupune ca profesorul să fie conştient de faptul că elevii au propriile lor reţele şi 

mecanisme de comunicare – ignorarea sau valorizarea lor negativă duce la negarea de către 

elevi a faptului că profesorul ar putea fi un partener de dialog. În plus, relaţia profesorului cu 

elevii săi este dependentă de calitatea relaţiei acestora cu lumea adulţilor.  

Relaţia cu calitatea actului didactic este directă, căci în conformitate cu teoria zonei 

de dezvoltare proximală a lui Vîgotsky, elevii tind să performeze mai bine în relaţia lor cu un 

profesor decât în relaţia cu colegii, ceea ce arată că nivelul de performanţă al unui elev este 

o caracteristică dinamică a relaţiei dintre acesta şi context (Pianta, 1998). Diferitele instanţe 

de modificare a tipului de comunicare sunt rezumate în schema de mai jos.  

 

Figura 14 

 
 

Importanţa acestui domeniu este demonstrată şi de apariţia unui nou concept, cel de 

“relational literacy“, alfabetizare relaţională.  
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Creatorii acestui concept, D. Salmon şi R. A. Freedman definesc alfabetizarea 

relaţională drept “abilitatea de a reflecta, descrie şi utiliza relaţii în moduri semnificative la 

nivel personal. Aceasta este o formă de alfabetizare care implică abilitatea de a manipula 

simbolurile relaţiilor“22. 

 Scopurile acestei alfabetizări sunt:  

(a) de a ajuta copiii să dezvolte şi să rafineze propriile înţelegeri asupra prieteniei şi al 

altor relaţii,  

(b) să ajute elevii să dezvolte un limbaj cu ajutorul căruia să împartă şi să-şi clarifice 

propriile experienţe sociale,  

(c) să ofere un mecansim prin care copiii să formuleze, exploreze şi critice normele 

de grup,  

(d) să promoveze strategiile de rezolvare independentă a problemelor sociale 

(Salmon, Freedman, 2002).  

Discuţia despre experienţele personale este un element frecvent întâlnit în practica 

şcolară şi recomandat, sub forma relaţiei cu experienţa şi realitatea extraşcolară, de 

majoritatea curricula în uz. Cu toate acestea, mai ales la nivelul elevilor de vârstă mică, 

problema experienţelor sociale este marcată de o serie de tensiuni dialectice. Acestea ar fi 

următoarele (Rawlins, 1992, apud Salmon, Freidman, 2002) şi este evidentă filiaţia cu 

modelul elaborat de Jung (asocierea opoziţiilor):  

Pereche dialectică Poli ai tensiunii 

Independenţă – dependenţă  Tensiunea dintre dorinţa de a urma propriile interese şi de 

a rămâne disponibil pentru ceilalţi astfel încât relaţia să fie 

menţinută 

Expresiv – protectiv  Tensiunea dintre comunicarea propriilor sentimente şi 

nevoi şi protejarea strategică a propriei persoane sau 

sentimente faţă de altul 

Evaluativ – acceptant  Tensiunea dintre evaluarea şi raportarea prietenului la un 

standard şi acceptarea prietenului aşa cum este el/ea 

Instrumental – afectiv  Tensiunea dintre valorizarea celuilalt ca mijloc pentru un 

scop şi valorizarea celuilalt ca un scop în sine 

 

                                                 
22 Salmon, Freedman, 2002 
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Deşi acest tabel a fost elaborat în legătură cu comportamentele adulţilor, ea este 

relevantă şi pentru mediul şcolar. De altfel, aşa se explică fenomene cum ar fi rezultatele 

scolastice/formale slabe ale elevilor dotaţi din Germania – presiunea grupului a dus la 

distribuţia modelului de ignorare a dimensiunii formale a succesului şcolar în favoarea 

succesului de grup (Hlawaty, 2009).  

Poziţia profesorului ca antrenor al elevilor în dezvoltarea competenţelor de învăţare 

autonomă este legată de competenţa de a învăţa să înveţi (LL). Considerată o competenţă 

cheie la nivel european ea ocupă o poziţie specială în cadrul dezbaterii cu privire la relevanţa 

formării pe care o oferă şcoala. “Statutul de competenţă cheie al LL este fundamentat, în 

principal, pe trei consideraţii23: 

 a) competenţa LL este un rezultat înalt valorizat la nivelurile societal şi individual, 

fiind asociat ideilor de „societate care funcţionează bine” şi „viaţă de succes”; 

b) este un instrument care permite oferirea de răspunsuri la cerinţele complexe şi 

importante ale unui larg spectru de contexte;  

c) este o competenţa importantă pentru toţi indivizii 

 În Recomandarea privind competenţele cheie pentru învăţarea permanentă, 

adoptată în 2001 de către Parlamentul European şi Consiliul pentru Educaţie, compus din 

miniştri ai educaţiei, LL este considerată un instrument esenţial fără de care învăţarea 

permanentă nu ar exista. Competenţei LL îi este justificată ”necesitatea prin raportare la 

natura schimbătoare a societăţii şi a pieţei muncii care determină insuficienţa achiziţiilor 

realizate în şcoală, în termeni de cunoştinţe, competenţe şi calificări, pentru o adecvată 

integrare”24.  

Definiţia dată de către Parlamentul European şi Comisia pentru Educaţie în 2006 

acestei competenţe merită să fie citată in extenso: LLreprezintă abilitatea de a se implica şi 

de a persevera în învăţare, de a organiza propria învăţare, gestionând eficient timpul şi 

informaţia, atât individual, cât şi în grupuri. Aceasta include conştientizarea procesului şi a 

nevoilor individuale de învăţare, identificarea oportunităţilor existente şi abilitatea de a depăşi 

obstacolele care pot apărea, în scopul realizării unei învăţări de succes. Competenţa constă 

în obţinerea, procesarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi capacităţi / deprinderi, dar şi 

căutarea şi utilizarea îndrumării / consilierii. A învăţa să înveţi presupune implicarea celor 

care învaţă în construirea cunoaşterii, pornind de la experienţa lor de viaţă şi de la învăţările 

                                                 
23 D.S. Rychen & Salganik, L.H., Eds., 2003, p. 66 – 67 
24 Bercu, Căpiţă, Nasta, 2009 
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şi deprinderi anterioare, pentru a fi capabili să aplice cunoştinţele şi capacităţile într-o 

diversitate de contexte: acasă, la locul de muncă, în educaţie şi propria formare profesională. 

Motivaţia şi încrederea sunt esenţiale pentru manifestarea acestei competenţe”.  

 

Aplicație 

 

Identifică rolurile profesorului din perspectiva definiției învățării autonome.  

________________________________ _________________________________ 

________________________________ _________________________________ 

 

Subcompetenţele derivate din această definiţie sunt mai familiare profesorilor şi au 

mai fost abordate în acest modul: competenţe de gestionare a informaţiei, competenţe de 

gestionare a timpului, competenţe sociale, motivaţia şi capacitatea de concentrare pe 

perioade prelungite, competenţe metacognitive, de autoevaluare, atitudini pozitive faţă de 

învăţare (Bercu, Căpiţă, Nasta, 2009). O modalitate schematică de a prezenta dimensiunea 

psihologică a acestei competenţe este prezentată în schema de mai jos.  

Figura 15 

 
 

Această dimensiune psihologică este “mascată” în practica şcolară de diferitele 

mecanisme de predare-învăţare şi care subliniază elementele componente ale motivaţiei de 

a învăţa şi ale utilizării cunoaşterilor anterioare ca bază a aplicării în contexte noi a achiziţiilor 

noi.  
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Figura 20 

 
 

În ceea ce priveşte rolul profesorului ca mediator între elevi şi cunoaştere (sub formă 

discursivă sau instrumentală), elementul fundamental îl reprezintă acceptarea faptului că 

şcoala, prin extensie profesorul, nu mai este principalul deţinător de cunoaştere şi nici măcar 

deţinătorul cel mai autorizat. Cauzele acestei situaţii sunt multiple şi au mai fost abordate în 

acest modul. Oricum, ceea ce trebuie spus este faptul că dimensiunea de mediator între 

cunoaşteri diverse şi externe spaţiului şcolar este fundamentală pentru a menţine 

credibilitatea şcolii ca instanţă de formare în ochii elevilor. Altfel spus, profesorul trebuie să 

integreze informaţiile externe (frecvent introduse în dezbatere de către elevi) în structura 

proprie a predării, dar aceasta nu prin emiterea de judecăţi de valoare (este fals sau corect, 

este bine sau rău), ci prin utilizarea acestor informaţii ca instanţe sau subiecte de dezbatere. 

Aceasta oferă oportunităţi de utilizare a unor competenţe de nivel superior, dar şi validarea 

schemelor de interpretare pe care le poate oferi profesorul.  

Rezumând discuţia de mai sus, cele cinci roluri ale profesorului sunt interconectate, 

de la cercetarea contextului şi a nevoilor educaţionale până la mediatorul dintre elevi şi 

diferitele forme ale cunoaşterii. O posibilă relaţie între aceste roluri este dată în figura de mai 

jos.  
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Figura 16 

 
 

Dacă acceptăm ca ipoteză de lucru această schemă, putem observa o relaţie 

fundamentală între aceasta şi schema ciclului de învăţare propus de Kolb. Totul poate fi 

redus la o serie de operaţii legate de rolurile funcţionale ale profesorului în sala de clasă.  

Rol al profesorului Kolb QCA 

Profesor – cercetător  Observare A  analiza 

Profesor – proiectant  Conceptualizare A planifica 

Profesor – facilitator  Experimentare A face 

Profesor – antrenor  

Profesor – mediator  Experienţă A reflecta şi a aplica 

 

O notă specială o reprezintă ultima categorie de termeni (mediator – experienţă – 

reflecţie – aplicaţie). Asocierea se datorează faptului că profesorul, la nivelul medierii relaţiei 

cu informaţia, este în egală măsură un expert al domeniului său (de unde experienţa şi 

aplicaţia) şi un partener reflexiv al achiziţiei de cunoaştere de către elevi (are un bagaj de 

experienţe anterioare cu privire la problemele cu care se pot confrunta elevii atunci când se 

își însușesc noi cunoștințe).  

Problema care rămâne este aceea de schimbare a accentelor de la un rol la altul. O 

propunere de modificare este cea legată de modificare a structurilor de comunicare în clasă, 

de la formule narative la formule dialogice de discurs – altfel spus, de la expunerea 



 

79 

 

informaţiilor (informaţie, concepte, concluzii etc.) la includerea întrebărilor elevilor şi a 

răspunsurilor lor în trama expozitivă: profesorul merge în direcţia indicată de elevi, chiar dacă 

aceasta presupune renunţarea la o parte din proiectarea iniţială. Aceasta presupune şi 

modificarea opţiunilor pentru un tip sau altul de conţinuturi. 

 

O variantă (pentru disciplina istorie) este dată în figura de mai jos.  

Figura 17 

 

 

Aplicaţie 

 

Pornind de la informaţiile date în acest capitol, alcătuieşte un tabel în care să specifici rolurile 

pe care le ai în timpul orelor. Ce crezi că influenţează ponderea unuia sau a altuia dintre 

roluri. Structura tabelului este următoarea:  

Rol Pondere în activitatea la 
clasă 

Factori care influenţează ponderea acestui 
rol 

Mare Medie Mică 
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Info+ 

 

http://www.education4skills.com/jtylee/teacher_as_facilitator.html 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept07/vol65/num01/Ten-Roles-for-

Teacher-Leaders.aspx 

http://www.youtube.com/watch?v=RmskHM0V2Ig&feature=related 

 

 

2.5. Stiluri educaţionale (de interacţiune/relaţionare profesor - elev)  
 

Provocare 

 

“[Arta predării] este o artă instrumentală sau practică, nu o artă frumoasă orientată spre 

crearea frumuseţii de dragul acesteia. Ca artă instrumentală, predarea este ceva care se 

desparte de reţete, formule, sau algoritmi. Ea necesită improvizaţie, spontaneitate, 

rezolvarea unei armate de considerente de formă, stil, secvenţă, ritm şi potrivire în moduri 

atât de complexe încât şi computerele, în principiu, trebuie să rămână în urmă, tot aşa cum 

acestea nu pot atinge ceea ce o mamă reuşeşte cu fiul ei de cinci ani sau un iubit spune în 

orice moment dragostei lui sau ei” (Nathaniel Gage) 

 

Repere teoretice 

 

Celălalt partener implicat în procesul educativ este profesorul. Am văzut deja că 

acestuia i se cer foarte multe competențe, atât la nivelul controlului asupra disciplinei 

academice, câ și la nivelul tehnicilor de comunicare și de management al comunității de 

învățare.  
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Reflecție 

 

Studiază imaginea: 

Figura 18 

 

Ți se pare că imaginea de mai sus reflectă situațiile cu care te confrunți în activitatea ta? 

Care este ierarhia diferiților factori care îți influențează deciziile cu privire la obiectivele 

predării? 

 

Ideea centrală, dincolo de ironia legată de suprasolicitarea decizională și de 

supralicitarea potențialului profesorului, este că lanțurile decizionale trebuie să țină cont de 

ceea ce didacticienii numesc "the big picture".  

"Sala de clasă este un centru pentru un sistem dinamic de interacțiuni. Sute, dacă nu 

chiar mii, de comportamente verbale și non-verbale și o multiplicitate de combinații posibile 

au loc în fiecare clasă. Cu cât mai entuziast este profesorul, cu atât mai mare șansa ca 

numărul de interacțiuni să crească.Entuziasmul și interacțiunea sunt esențiale pentru 
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procesul de învățare. Cu toate acestea, deși entuziasmul și interacținea pot promova 

învățarea, dacă nu sunt gestionate cu atenție, ele pot și sabota și în final distruge echilibrul 

fragil dintre acestea, determinând elevii să se îndepărteze de la comportamentele productive 

spre cele non-productive"25 (Donald C. Orlich, 1990) 

Într-adevăr, echilibrul dintre entuziasm și pragmatism este crucial pentru atingerea 

obiectivelor instrucționale. Ceea ce vom face aici va fi să sugerăm o alternativă de proiectare 

care să țină cont de mediul instrucțional și de comunitatea de învățare.  

De pildă, pentru educația civică, implicarea personală a elevilor este fundamentală în 

retenție. ținând cont de tipul de activități pentru această disciplină, doar metodele cele mai 

dinamice par să dea rezultate. 

 

Figura 19 

 
 

Pe de altă parte, schema de mai jos este elaborată pentru o disciplină particulară, 

istoria, și face trimitere la modalitățile prin care o sursă primară poate fi analizată, astfel încât 

să permită atât transferul de informații, cât și exersarea unor competențe intradisciplinare 

(lucrul cu sursele, familarizarea cu istoricitatea etc.) și transdisciplinare (competențe de 

comunicare, de gândire critică etc). Ceea ce nu spune această schemă este interacțiunea 

dintre profesor și elev și sau grupul de elevi. În cazul luării în considerare a acestei 

dimensiuni, probabil că schema ar fi modificată pentru a lua în considerare posibilele reacții 

ale elevilor, sarcinile de lucru, preferința pentru un anumit mediu de transfer al informației 

sau de raportare. 
                                                 
25 Donald C. Orlich, 1990 
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Figura 20 

 
 

Aplicație  

 

Pornind de la schema de mai sus, elaborează un model grafic al utilizării surselor primare la 

clasă (fie că este vorba de texte, imagini, obiecte, plante etc.). Apoi, încearcă să identifici 

instanțele de comunicare unilaterală (profesor → elev, elev → profesor) și bilaterală 

(profesor ↔ elev/i, elev/i ↔ elev/i).  

 

 
Tipul de comunicare este foarte important pentru calitatea activității independente a elevilor, 

deci pentru potențialul lor de autoformare. O posibilă schemă a tipurilor de comunicare este 

cea de mai jos (Quirk, 1994):  

 

Hotărât Sugestiv Colaborativ Facilitator 

Dă indicații Sugerează 

alternative 

Solicită/acceptă 

ideile educabilului 

Întreabă/acceptă 

sentimentele 

educabilului 

Formulează întrebări Oferă opinii Explorează ideile Explorează propriile 
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directe acestuia sentimente 

Dă informații Transmite din 

experiența 

personală (ca 

model) 

Transmite din 

experiența 

personală 

(empatizează) 

Încurajează 

   Folosește tăcerile 

 
O posibilitate de a vedea care este tipul de abordare la clasă este aplicarea unui 

chestionar de evaluare la clasă. O posibilă variantă este cea elaborată în cadrul ISE.  

Criterii de evaluare a activităţii la clasă26  

 

Criteriu în mare 

măsură 

satis 

făcător 

în mică 

măsură 

Obs. 

Fiecare activitate se raportează 

la un obiectiv de referinţă/ 

competenţă specifică 

 

 

   

 

Activităţile derulate sunt în acord 

cu strategia selectată 

 

 

   

 

Resursele sunt adecvate 

strategiei 

 

 

   

 

Formele de organizare a clasei 

sunt adecvate 

 

 

   

 

Este acordat feedback     

Feedbackul acordat este 

adecvat tipului de strategie 

    

 

Modalităţile de evaluare sunt 

adecvate 

 

 

   

 

Dar poate că problema rezidă în punerea întrebărilor corecte. Schema de mai jos ia 

în considerare elementele de reflecție abordate la nivelul proiectării, dar cu luarea în 

considerare a elementelor legate de stilurile de învățare (termenii din schemă sunt extrași din 

definițiile date stilurilor de învățare).  

                                                 
26 Formularele constituie instrumente de cercetare  pentru lucrarea O didactică practică, ISE, 2006 
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Figura 21 

 
 

Mergând mai departe, ceea ar putea face profesorul ar fi să încerce să răspundă – 

prin proiectare – unui set limitat de întrebări.  
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Figura 22 

 
 

Ceea ce încearcă să spună această schemă este că stilurile de învățare determină 

strategiile de formare. Împreună cu obiectivele demersului didactic, pot duc la opțiunea 

pentru un model didactic sau altul. Frecvent, profesorul trebuie să se întrebe ce l-ar întreba 

elevii, nu ce i-ar întreba el pe ei.  

 

Exercițiu de creativitate 

Scrie un eseu despre relația stil de predare – stil de învățare, din perspectiva noilor roluri ale 

profesorului. 

 

Jurnal de capitol 

 

Ce am învăţat: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ce pot să schimb şi să aplic: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Context cultural şi stiluri educaţionale 
 

Introducere  

 

Elevii sunt influenţaţi de nenumăraţi factori externi procesului educaţional. De la influenţa 

grupului de vârstă până la modelele promovate de mass-media, elevii sunt constant 

bombardaţi nu numai de informaţii, ci şi de mesaje care poartă coduri culturale şi, poate mai 

important, valori. O informaţie despre un personaj de succes, de pildă, aduce cu sine şi 

modificarea scării axiologice a elevului.  

Influenţa contextului cultural asupra stilurilor de predare este multiplă şi stratificată. 

În primul rând, o influenţă rezultată din deciziile luate cu privire la structura şi modelul 

educaţional promovat de societate în ansamblul ei. Structura sistemului de învăţământ, 

tipurile de trasee educaţionale, alternativele educaţionale transmit modul în care o societate 

ia în considerare educarea şi inserţia socio-profesională a tinerelor generaţii. O societate 

bazată pe valori democratice va avea un tip de structură educaţională care implică numeroşi 

partenri educaţionali în luarea deciziilor, în timp ce o societate mobilizată va tinde să 

centralizeze decizia şi să reducă implicarea unui număr mare de factori în luarea deciziilor.  

În al doilea rând, ceea ce se petrece în clasă este influenţat de pattern-urile sociale 

manifeste în societate. Tipul de relaţii sociale (valorile care stau la baza acestora), modul de 

formalizare a relaţiilor dintre clasele de vârstă, formulele de politeţe şi regulile de comunicare 

influenţează stilurile de învăţare în măsura în care acestea structurează modul de 

interacţiune dintre profesor şi elev (dimensiunea de comunicare). Relaţia este directă câtă 

vreme rezultatele şcolare sunt cruciale în mobilitatea socială. Capacitatea de promovare pe 

scara socială ţine de nivelul atestat de formare educaţională şi validat informal de societate. 

Un factor suplimentar îl constituie şi sistemul de status-uri şi roluri sociale care funcţionează 

în societate.  

În al treilea rând, stilul de învăţare este afectat şi de procesul de enculturaţie, definit 

aici ca proces de asimilare a acelor mecanisme de comunicare şi de comportament care 

asigură inserţia iniţială în societate. Limba maternă, formulele de adresare, modul de 

comportament la masă, elementele de igienă personală, regulile comunicării non-verbale 

sunt transferate de către familie şi constituie un "nucleu dur" al personalităţii individului care 

influenţează modul de interacţiune dintre acesta şi ceilalţi parteneri din procesul educaţional.  
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O posibilă formulă grafică este cea de mai jos. În esență, fenomenul enculturației 

este foarte divers. Deși acesta pornește de la nevoi comune (preluarea elementelor care 

asigură inserția culturală și socială a copiiilor), el este diferit în funcție de factori economici, 

sociali, culturali, geografici, de personalitate a părinților și rudelor, de status-uri și roluri 

sociale cu care copiii se confruntă în mediul familial. De la această diversitate, însă, procesul 

educațional tinde către uniformizarea comportamentelor în acord cu normele sociale. De aici 

derivă și relația uneori tensionată dintre stilurile de predare (mult mai standardizate) și cele 

de învățare (foarte diversificate). 

 

Figura 23 

 
 

Astfel, sistemul educaţional cuprinde elementele de standardizare şi normativitate, 

reprezintând punctul de vedere al societăţii. Pe de altă parte, enculturaţia este legată de 

identitatea fiecăruia dintre noi şi determină diversitatea relaţiilor psihologice dintre indivizi. 

Între aceste două elemente, unul de maximă vizibilitate şi unul foarte discret, se află 

pattern-urile sociale. Altfel spus, punctul de mediere dintre structurile psihologice 

fundamentale (aşa cum sunt ele exersate şi asimilate în mediul familial) şi cadrele formale de 

educaţie se află în zona socialului; ceea ce se întâmplă în clasă este, la urma urmelor, 

rezultatul influenţei combinate dintre personalitatea elevului, factorii de enculturaţie şi felul în 

care societatea judecă succesul şi identifică o serie de căi valide (legale şi morale) către 

acesta.  
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Figura 24 

 
 

 

3.1. Relaţia educaţiei formale cu educaţia non-formală  
 

Provocare 

 

Informațiile dobândite de elevi în context nonformal influențează stilul de predare al 

profesorului? 

 

Repere teoretice 

 

Studii recente afirmă că în ierarhia factorilor educaţionali şcoala este devansată de 

familie, grupul de vârstă şi mass-media. Altfel spus, individul este supus unui flux de 

informaţii mult mai mare, iar aceasta duce la regândirea rolului şcolii, de la principalul 

instrument de informare (prin binomul profesor – manual) la principalul instrument de formare 

de abilităţi şi deprinderi de lucru intelectual şi autonom. 

 Această repoziţionare a şcolii se datorează şi faptului că educaţia nu mai este o etapă 

clar delimitată din viaţa unui individ. Dimpotrivă, educaţia/formarea pe care o oferă şcoala nu 

mai este demult singura formă şi/sau sursă care să asigure inserţia individului pe piaţa 

muncii. 
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Reflecție 

 

Ce alți factori pot contribui, alături de școală, la facilitarea inserției profesionale? 

 

 În condiţiile în care oferta de locuri de muncă se schimbă foarte repede, ar fi absurd ca 

cineva să aştepte ca sistemul formal de educaţie să fie capabil de predicţii mai bune cu 

privire la piaţa muncii decât instituţiile specializate. În plus, cheltuielile de racordare în timp 

real (dacă aceasta ar fi posibilă) ar fi prohibitive.  

Rezultatul îl constituie multiplicarea instanţelor de formare, a oportunităţilor pe care 

societatea (de cele mai multe ori, angajatorii, dar nu exclusiv) le oferă propriilor angajaţi sau 

potenţialilor viitori angajaţi de a se forma sau de a dobândi noi competenţe considerate a fi 

critice în viitor. Evident, cineva ar putea să ne atragă atenţia asupra sistemului de 

perfecţionare (şi al gradelor didactice, de pildă). Diferenţa fundamentală este legată de faptul 

că formarea continuă oferită nu are în vedere numai locul de muncă ocupat la un moment 

dat de cursant, ci potenţialele locuri de muncă la care cineva poate aspira. Evident, aceasta 

înseamnă că valorile critice pe care formarea continuă trebuie să le promoveze sunt  

abilităţile legate de gestiunea informaţiei şi de lucrul autonom cu acestea, capacitatea de 

adaptare la noi contexte socio-profesionale şi sesizarea oportunităţilor în carieră. Acestea 

sunt elemente fundamentale atât pentru cel ce se formează, cât şi pentru societate.   

Cu toate acestea, educaţia ca şi instrument de asigurare a inserţiei profesionale este o 

realitate. O primă problemă este în ce măsură educaţia formală asigură, ea singură, inserţia 

profesională. A doua problemă, derivată logic din prima, este legată de calitatea acestei 

inserţii profesionale. A fi un bun strungar este suficient pentru a găsi un loc de muncă? Mai 

este nevoie şi de altceva pe lângă cunoştinţele legate de mandrină, cuţite, filiere şi debitaj? 

Probabil că nu, din moment ce o serie de instituţii europene indică – printr-o serie de 

documente – nevoia asumării dimensiunii sociale şi politice a formării tinerei genereţii.  

În sfârşit, există noi deschideri cu privire la învăţare şi la contextul în care aceasta are 

loc. Asupra acestui punct vom mai reveni, dar ceea ce putem spune în contextul introductiv 

este că profesorul se află în situaţia de a opera cu o multitudine de variabile al căror rezultat 

poate fi, în cel mai bun caz, presupus.  
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Definiția UNESCO a educației non-formale: "Educația non-formală a elevilor din învăţământul 

obligatoriu vizează orice activitate educativă structurată şi organizată într-un cadru non 

şcolar: comunitate locală, spaţiu public, cluburi şcolare, asociaţii non guvernamentale" 

 

Reflecție 

 

Care sunt instituțiile/ organizațiile din afara școlii pe care le-ai putea lua în considerare pentru 

colaborarea în activitatea la clasă. Ce plus valoare ar aduce această colaborare activității 

dumneavoastră didactice și competențelor elevilor? 

 

Elementul comun pe care îl au definiţiile date educaţiei non-formale este identificarea 

funcţiilor pe care le au mediile de învăţare situate în afara şcolii, în educaţia contemporană, 

mai ales din perspectiva conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii.  

Spre deosebire de situaţia clasică, în care şcoala – un mediu artificial în raport cu realitatea 

cotidiană – era nu numai singurul, dar şi cel mai autoritar (în sens pozitiv) mediu care oferea 

cunoaştere, astăzi spaţiul extraşcolar are propria sa ofertă de educaţie. Cum informaţiile din 

mediul extern şcolii sunt organizate pe alte criterii decât cele academice şi/sau didactice, 

profesorul trebuie să fie pregătit să-şi reorganizeze propriul demers şi în funcţie de ceea ce 

se află dincolo de poarta şcolii şi de manuale.  

Altfel spus, profesorul trebuie să se adapteze unui univers informaţional şi organizaţional 

care joacă după reguli pe care nu le stabileşte consiliul şcolii. El trebuie să identifice căile de 

a integra toate oportunităţile de învăţare externe şcolii în propriul său demers didactic pentru 

a oferi atât un maximum de ofertă educaţională, cât şi o logică unitară a ceea ce este de 

explorat în ceea ce didacticienii britanici numesc „peisaj educaţional”.  

 

Aplicație 

 

Lucrând în echipă, identifică situații în care ați valorificat sau ați putea valorifica informațiile 

dobândite în spațiul nonformal în activitatea didactică. 

 

Dincolo de conținuturile pe care trebuie să le transmită mai departe elevilor săi, 

profesorul trebuie să țină cont și de competențele pe care elevii trebuie să le demonstreze în 

viața activă.  
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Câteva domenii de competenţe cheie au fost identificate la nivel european. Ele sunt 

considerate un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care 

au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru incluziune socială şi 

inserţie profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi 

trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi27.  

De remarcat faptul că aceste competenţe sunt transversale, antrenarea lor nefiind 

asociată unui singur obiect de studiu. În raport cu relația stil de predare - stil de învățare, 

aceste competențe au în egală măsură o funcție evaluativă (stabilesc – prin competențele 

derivate pe cicluri și discipline școlare – măsura în care stilurile contribuie la atingerea 

obiectivelor educaționale exprimate în termeni de competențe evaluabile) și una prospectivă 

(zona de stil de învățare în care demersul educațional trebuie să fie accentuat pentru a 

obține rezultatul educațional dorit). 

 

Aplicație 

Cum contribui prin intermediul activității didactice de la nivelul disciplinei pe care o predau la 

dezvoltarea celor opt competențe cheie? 

Competența cheie Contribuții 

Comunicare în limba maternă  

 

 

Comunicare în limbi străine  

 

 

Matematică, științe și tehnologi  

 

 

Competenţă digitală  

 

 

                                                 
27 Cele 8 domenii de competenţă cheie sunt: comunicare în limba maternă; comunicare în limbi 
străine; matematică, ştiinţe şi tehnologii; competenţă digitală (iniţial denumită tehnologia informaţiei şi 
a comunicaţiilor); a învăţa să înveţi; competenţe civice şi interpersonale; antreprenoriat; expresivitate 
culturală (iniţial denumită sensibilizarea la cultură). 



 

93 

 

 

A învăţa să înveţi  

 

 

Competenţe civice şi interpersonale  

 

 

Antreprenoriat  

 

 

Expresivitate culturală  

 

 

 

Educaţia non-formală asigură adecvarea educaţiei formale la situaţii de viaţă 

concretă, deci la situaţii în care cunoaşterea şi reacţiile comportamentale nu sunt 

segmentate în funcţie de sensuri scolastice (în sensul pozitiv al termenului), ci sunt holistice. 

De aici derivă relaţia strânsă dintre competenţe, educaţia formală şi cea non-formală. 

Schema de mai jos indică tocmai relaţia pe care competenţele o au cu elementele care 

compun activitatea didactică.  
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Figura 25 

 
 

Reflecție 

 

Interpretați schema de mai sus din perspective relației stil de predare – stil de învățare pe de 

o parte și educație formală – educație nonformală pe de altă parte. 

 

Info+ 

 http://www.leap.ro/Downloads/Contributia%20educatiei%20non-

formale%20la%20dezvoltarea%20competentelor%20de%20comunicare%20ale%20ele

vilor.pdf 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=WGErdMcqEmE&feature=related 
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3.2. Life-long şi life-wide learning  
 

Provocare 

 

Ce semnificație are life – wide learning? 

 

Repere teoretice 

 

Opoziția, devenită aproape tradițională, dintre formal și non-formal, a fost completată 

cu o alta, cea dintre life-long și life-wide learning. Cel mai cunoscut este cel de "life-long 

learning", tradus în limba română prin "educație pe tot parcursul vieții"; al doilea termen, 

”educația globală” este mult mai puțin utilizat, trimițând la diversitatea de oportunități de 

educație și formare cu care fiecare dintre noi se întâlnește pe parcursul vieții. Dacă termenul 

de educație pe tot parcursul vieții trimite mai mult la orizontul ocupațional și la demersurile de 

educație și formare realizate în acest sens, cel de educație "globală"  trimite la dobândirea 

de cunoștințe și competențe care nu au o relație directă cu instituția școlară și piața muncii. 

Motivele acestei situații sunt multiple.  

 

Reflecție 

 

 

Scrieți cuvinte 

cheie pentru a 

clădi puntea între 

cele două 

concepte.               

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 
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Pe de o parte, educația formală reacționează mai lent la schimbările din societate și 

cu atât mai puțin la cele de pe piața muncii. Educația continuă tinde să fie legată de profile 

economice existente, deci să fie mai degrabă reactivă.  

Educația globală se raportează la oportunități și motivații interioare și poate duce la 

recunoașterea unei categorii de competențe mai puțin luate în considerare, anume 

competențele implicite (de comunicare, de interacțiune socială) și competențele pe care cei 

implicați știu că le au, dar nu le-au formalizat (nu au știut cum, nu au sesizat oportunitățile 

existente etc).  

În condițiile unei piețe de muncă foarte dinamice, atât din perspectiva locurilor de 

muncă disponibile, cât și din perspectiva contextelor culturale și sociale în care acestea sunt 

disponibile, o serie de elemente pe care le-am putea considera legate de sfera personală 

(cunoștințe și competențe legate de hobby-uri, de exemplu) pot deveni atractive pentru 

angajatori. Pentru a lua un singur exemplu, să ne gândim la faptul că – în unele situații – 

cunoașteri legate de alte culturi (de la limbă la codul de conduită publică) poate constitui o 

condiție a angajării. Instanțele în care aceste cunoștințe și deprinderi (profesionale și sociale 

deopotrivă) se dezvoltă pot fi extrem de variate. 

  În același cadru de analiză, aceste competențe pot deveni valorificabile și în sfera 

educației formale. Astfel, copiii ai căror părinți lucrează în străinătate și care pentru o 

perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp au fost plecați împreună cu aceștia, pot dobândi 

abilități de comunicare în limbi străine. De asemenea, ei dobândesc informații despre cultura 

și civizația țării respective, despre reguli de comunicare și interacțiune socială etc. 

 O altă situație o întâlnim la elevii adolescenți care dobândesc diferite abilități pe 

perioada vacanței școlare, fie prin accesarea unui loc de muncă la un angajator, fie prin 

participarea la tabere și școli de vară (tabăra de jurnalism, tabăra de mediu, tabăra de 

arheoilogie, școli de limbi străine, educație artistică).  

 Aceste situații trebuie gândite și valorificate ca resurse pentru întreaga comunitate 

școlară. 

 

Aplicație 

 

Proiectează împreună cu colegii o activitate în care să identificați aceste resurse la nivelul 

școlii unde predați.  

Cum pot fi aceste resurse integrate la nivelul strategiei// planului de dezvoltare al școlii? 
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Cum pot fi aceste informații și abilități valorificate în procesul didactic? 

Organizează o întâlnire cu colegii în care să dezbateți această oportunitate și să evidențiați 

avantajele acesteia pentru comunitate. 

 

Prin urmare, valorificarea influențelor spațiului nonformal și informal și a abilităților și 

competențelor pe care aceste influențe le generează, trebuie luată în considerare atât la 

nivelul politicii educaționale a școlii, cât și la nivelul practicii școlare curente. 

În clasă, profesorul, fie că dorește, fie că nu, se confruntă cu aceste influențe, nu le 

poate ignora și nu trebuie să le ignore. Provocarea pentru cadrul didactic constă în 

identificarea modalităților de a le integra în demersul didactic. 

 

Reflecție 

Din perspective relației stil de învățare – stil de predare, cum pot fi valorificare aceste 

influențe plecând de la specificul educației între egali (peer-education)? 

 

 

Info+ 

en.wikipedia.org/wiki/Life-wide_Learning 

http://www.youtube.com/watch?v=JMO2RiYmzv0 

 

 

3.3. Stiluri de predare şi context socio-cultural  
 

Provocare 

 

Realitatea văzută prin lentile de diferite culori…Tu prin ce lentile vezi realitatea?  

Vedem realitatea nu așa cum este, ci așa cum suntem NOI – valori, experiențe, cultură, sens 

personal. 

 

Repere teoretice 

 

Stilurile de predare trebuie să țină cont și de contextul socio-cultural în care sunt 

utilizate. Pattern-urile culturale menționate la început influențează, alături de factorii interni, 



 

98 

 

selecția strategiilor utilizate de către profesor. Cea mai vizibilă instanță în care se manifestă 

relația dintre stilul de predare și contextul socio-cultural este cea în care activitatea 

profesorului este văzută ca o activitate de comunicare, așa cum este ilustrată mai jos. 

 

Figura 26 

 
 

Esența comunicării constă în transferul unui mesaj între emitent și receptor. Condiția 

fundamentală ca mesajul să ajungă nedistorsionat la receptor este ca între cei doi poli ai 

comunicării să existe un cod cultural comun, o "complicitate" care permite ca intenția de 

comunicare să fie descifrată ca atare. Absența acestui cod comun, fie el verbal sau 

senzorial, duce la eșecul comunicării – mesajul nu este receptat ca atare, iar informația nu 

este transferată.  

Dacă luăm în considerare elementele constitutive ale codului cultural, situația de 

comunicare arată astfel: elevii descompun mesajul educațional în funcție de o serie de 

elemente care nu sunt vizibile la o primă vedere. Această decodificare este, dintru început, 

dublă. Pe de o parte, elevul ca individ, "traduce" mesajul profesorului din perspectiva 

achizițiilor sale anterioare, determinate de achizițiile în plan școlar și social, deci de ce a 

învățat în clasele anterioare, dar și de valoarea dată achizițiilor sale în variate contexte 

(inclusiv cel școlar, dar nu exclusiv). În plus, el decodifică mesajul (de data aceasta și cel 

non-verbal) în funcție de felul în care este obișnuit să comunice și în alte contexte (familia și 

grupul de vârstă, de exemplu).  



 

99 

 

Aplicație 

 

Ilustrează printr-un desen/ schemă o situație de comunicare influențată sociocultural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularizând, un elev a cărui limbă maternă este diferită de cea utilizată la nivel de 

curriculum și al cărui cod cultural este diferit de cel utilizat în spațiul școlar poate dezvoltă o 

înțelegere specifică a mesajului, conform culturii din care provine. Această situație este greu 

sesizabilă de către profesor: elevul nu manifestă semne că nu ar înțelege, dar poate înțelege 

altceva.  

Această abordare poate fi privită și din perspectiva profesorului, care poate 

decodifica greșit mesajul elevului, încărcat de semnificațiile codului cultural propriu. 

 

 

Reflecție 

 

Este suficientă formarea inițială și experiența didactică pentru a transmite și decodifica 

mesaje încărcate socio-cultural? 

Argumentează: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

În al doilea rând, decodificarea este realizată de grupul de elevi. Ei recompun un tip 

particular de comunitate și pot influența comunicarea dintre profesor și elev. Altfel spus, 
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starea de spirit a clasei, modul în care aceasta asimilează și interpretează instanțe 

anterioare de comunicare pot influența felul de răspuns al elevului individual. 

 

Figura 27 

 
 

Reflecție 

 

Cum poate influența manifestarea stereotipurilor de gen atât comunitatea de elevi, cât și 

comunicarea profesor – grup de elevi? 

 

În concluzie putem afirma că modul în care interrelaționăm  este determinat cultural, 

fiind influenţat în mare măsură de experienţele noastre anterioare, precum şi de limba în 

care gândim. Astfel, persoane, grupuri, de diferite vârste, naţionalităţi, religii, ocupaţii, 

statusuri sociale, percep lucrurile şi situaţiile în mod diferit. 

De aceea, profesorul trebuie să fie atent la persoana din faţa lui, elevul  şi să 

intuiască care este referenţialul său cultural. De multe ori constatăm că percepţia elevului 

diferă mult de percepţia noastră, iar mesajul transmis de noi ori nu are nici un sens pentru el, 

ori va fi filtrat, tradus de acesta în sistemul lui de referinţă. Dacă nu ştim să ne explicăm ce 

se întâmplă, vom avea parte de o „ruptură de comunicare”. 
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Info+ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TfQRVeOlrUM&feature=related 

http://www.grout.demon.co.uk/Barbara/chreods.htm 

 

Exercițiu de creativitate 

 

Creează un scenariu pentru un joc de rol pentru elevi în care să valorifici elemente de 

context socio- cultural 

 
 
Jurnal de capitol 

Ce am învăţat: 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ce pot să schimb şi să aplic: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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