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Cercetare acţiune în educaţie 

 

Preambul 
 

Prezentul modul de formare urmăreşte să susţină cadrele didactice în intenţiile 

acestora de a fi iniţiatori activi ai proceselor de ameliorare şcolară, derulate cu 

responsabilitate şi creativitate în folosul tuturor elevilor. În acest sens, toate capitolele 

ghidului ţintesc formarea unui practician reflexiv, a unui cercetător capabil nu numai să 

analizeze critic procesul de predare și învățare şi propria traiectorie didactică dar şi să ofere 

şi să aplice soluţiile de ameliorare descoperite. Acest lucru înseamnă că prin informaţiile 

oferite se urmăreşte: 

• Stimularea demersurilor investigative, a exprimării şi argumentării interpretărilor şi 

soluţiilor personale în rândul cadrelor didactice; 

• Formarea gândirii critic-reflexive, dobândirea unor strategii de analiză, rezolutive şi 

decizionale de succes; 

• Abilitarea cadrelor didactice pentru a proiecta, organiza şi desfăşura activități creative 

de cercetare în spaţul şcolar; 

• Identificarea abordărilor didactice specifice nevoilor de învăţare ale elevilor prin 

aplicarea unor strategii de cercetare adecvate; 

• Formarea gândirii critic-reflexive, dobândirea unor strategii de analiză, rezolutive şi 

decizionale de succes; 

• Manifestarea unei conduite autoreflexive în vederea ameliorării activităţii didactice 

 

Ca urmare, deşi tema centrală a acestui modul este reprezentată de ideea de 

cercetare acţiune, nu se doreşte ca acest tip de investigaţie să fie privită ca un scop în sine. 

Cercetarea acţiune este una din modalităţile concrete, de tipul „aici şi acum”, de investigare a 

practicilor didactice în scopul ameliorării lor şi al dezvoltării unei educaţii de calitate. Acest 

demers  este iniţiat şi derulat de practicieni reflexivi, care vor în mod constant să facă 

lucrurile mai bine. Tocmai de aceea, primul capitol se referă la specificul practicii reflexive în 

şcoală, subliniindu-se frecvent diferenţa între abordările proceselor didactice într-o manieră 

rutinieră sau, dimpotrivă într-o manieră inovativă. În acelaşi timp, se doreşte înţelegerea 

specificităţii, a locului şi comportamentelor critic-reflexive în activitatea de formare, 
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dezvoltare instituţională sau personală precum şi Identificarea modalităţilor de aplicare a 

tehnicilor autoreflexive în vederea producerii de schimbări în şcoală. 

Abordarea acestei tematici propusă de primul capitol include atât provocări la 

autoanaliză adresate cititorilor, aplicaţii, exerciţii de creativitate cât şi succinte referiri la 

construcţia teoretică a ideii de reflexivitate în educaţie (Dewey, Schon etc). În fapt, acest 

balans între aplicaţii, (auto)reflecţie şi suport ştiinţific se regăseşte şi în construcţia tuturor 

capitolelor următoare, fiind considerat formula optimă de tratare a temei modulului. 

Un spaţiu consistent de prezentare - pe măsura importanţei temei – este rezervat 

abordării conceptului de cercetare acţiune, a evoluţiei şi specificului său; temele incluse se 

referă  în mod concret la caracteristicile generale ale demersului de cercetare acţiune, la 

domenii de analiză şi la condiţiile de eficienţă pentru dezvoltarea de investigaţii de acest tip.  

Prin conţinuturile sale, capitolul al treilea ilustrează pe deplin ideea centrală a construcţiei 

întregului modul de faţă: practica reflexivă şi cercetarea acţiune în şcoală nu reprezintă doar 

concepte despre care practicienii ştiu să vorbească, despre care pot să prezinte 

impresionante lucrări sau discursuri. Acestea sunt realităţi care trebuie trăite, aplicate şi 

dezvoltate în clasă. Tocmai de aceea, acest capitol se referă la proiectele concrete de 

cercetare acţiune, la modul în care profesorii ştiu să le conceapă (de la stabilirea temei, a 

ipotezelor sau a obiectivelor) şi să le implementeze, individual sau colaborativ. Ca urmare, în 

urma parcurgerii acestei părţi a lucrării se doreşte ca practicienii cititori să fie familiarizaţi cu 

specificul proceselor de cercetare pedagogică şi să fie capabili să conceapă un proiect de tip 

acţiune-cercetare în vederea îmbunătăţirii proceselor derulate în propria şcoală. Acest lucru 

înseamnă cumulativ elaborarea unor obiective şi ipoteze relevante pentru situația investigată 

care să conducă la un demers experimental adecvat, formularea unor concluzii bazate pe 

interpretările datelor colectate în vederea luării unor decizii fundamentate, verificarea ipotezei 

și stabilirea direcțiilor de acțiune ulterioară în conformitate cu aceasta, selectarea 

metodologiei adecvate, diseminarea şi prezentarea rezultatelor etc. 

Ultima parte a acestui modul face un balans de  la practician la organizaţie, încercând să 

propună soluţii de valorificare a acţiunilor de investigaţie singulare într-un cadru mai larg de 

difuzare; temele propuse ilustrează această intenţie: „colaborarea în procesul de cercetare 

acţiune; grupurile de reflecţie din şcoală; comunităţile de practică”, „Teacher leadership - 

Profesorul lider al proceselor de dezvoltare personală şi instituţională”, „Un profesor 

cercetător pentru un elev cercetător” şi ,ca o întregire a acestui tablou „învăţarea prin 

cercetare acţiune într-o şcoală care învaţă”. În fapt, intenţia finală a acestor teme abordate în 
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ultimul capitol este înţelegerea  valorii adăugate, a beneficiilor demersurilor de cercetare 

acţiune pentru toţi actorii coparticipanţi la viaţa din şcoală – elevi şi profesorii lor, directori, 

părinţi. 
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1. Practica reflexivă în şcoală 
 

Dacă sunteţi un cadru didactic care a fost incitat la lectură responsabilă de titlul 

acestui ghid înseamnă că există multe şanse să fi câştigat un cititor atent, „cercetător”, cu 

potenţial critic, preocupat de propria dezvoltare profesională. Şi dacă parcurgând paginile 

acestui ghid aţi avut intenţia să aplicaţi, să verificaţi în practică provocările primite, să le 

îmbogăţiţi creativ, înseamnă că putem să pornim împreună într-o călătorie (auto)reflexivă, 

într-o explorare concretă a ideii de cercetare-acţiune şi de experimentare în educaţie.  

 

Începutul acestei călătorii este, evident, un exerciţiu de reflecţie. Ca urmare, vă 

prezentăm mai jos câteva axiome care conduc la sublinierea legăturii dintre conceptul de 

profesionalism şi cel de reflexivitate în educaţie. Vă invităm să la analizaţi critic şi în final să 

adăugaţi acestei înşiruiri alte observaţii personale: 

• Având în vedere seriozitatea menirii şi scopurilor sale, implicaţiile profunde ale 

acţiunilor întreprinse, şcoala trebuie să reprezinte, oriunde şi oricând, un spaţiu al 

profesionalismului şi al responsabilităţii.  

• Şcoala eficientă nu poate exista, fără participarea responsabilă, creativă, atentă şi 

proactivă a cadrelor didactice, fără profesionism; profesionalismul cadrelor didactice 

este o condiţie intrinsecă a succesului acţiunilor din orice şcoală. 

• Profesorul care acţionează profesionist trebuie să fie un practician şi un cercetător 

reflexiv; profesionalismul presupune printre alte atitudini şi aptitudini şi 

(auto)reflexivitate, competenţe exersate de investigaţie şi re-interpretare a practicilor 

educative în scopuri ameliorative, interes constant pentru calitatea actelor sale 

didactice. 

 

Ca urmare, ideea de bază a acestui ghid este că nu există succes în şcoală fără 

profesionalism şi că nu există profesionalism fără implicare şi responsabilitate. Pentru a 

câştiga libertatea de a fi consideraţi profesionişti, dascălii nu trebuie doar să parcurgă formări 

specifice, să adere la standarde, să-şi susţină consecvent activităţile. Profesionalismul 

presupune mai mult,  presupune dorinţa constantă de a face lucrurile mai bine, de a înlocui 

soluţiile rutiniere, a căror eficienţă se diminuează prin repetabilitate şi aplicare neselectivă, 

cu soluţii personale, creative, adaptate contextelor specifice. Acest lucru înseamnă „o 
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permanentă raportare strategică la aici şi acum, dar şi la altundeva, în viitor”1. „Dimensiunile 

ontologică, epistemologică, axiologică coexistă, deoarece alegerea între alternative teoretice 

şi practică, asumarea opţiunii, justificarea sa necesită reflecţie, înseamnă sens; întrebările 

ce?, de ce? cum? Formează un continuum pentru a lua decizii corecte, în sens ameliorativ”2 

 

1.1. Despre reflexivitate în educaţie 
 

Provocare 

  Citând o relatare împărtăşită de Michael Fullan, Hopkins,  Ainscow, şi West.ne aduc 

în atenţie următoarea situaţie întâlnită într-o şcoală, situaţie descrisă în prefaţa lucrării 

„Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării3:  

 

„Michael Fullan – spun autorii - ne-a relatat recent povestea unui profesor care a scris 

la înălţimea „turnului său de fildeş” numeroase cărţi la subiecte educaţionale fără să fi vizitat 

vreodată o şcoală. În cele din urmă, respectivul profesor a fost convins să stea o dimineaţă 

în una din şcoli şi, surprinzător pentru el, a fost foarte impresionat de cele văzute acolo. La 

plecare, i-a mulţumit directoarei, care l-a însoţit pe timpul vizitei, pentru ospitalitate şi a spus 

că vizita i-a oferit multe subiecte pentru meditaţie. Când se pregătea să plece, s-a surprins 

asupra gândului pe care şi-l formulase: „Va trebui să văd dacă toate acestea 

funcţionează şi în teorie!” În încheierea povestirii, cei doi autori concluzionau, încrezători în 

capacitatea cititorilor de a transforma astfel de exemple în cazuri izolate sau în născociri ale 

folclorului educaţional: „sperăm să devină evident că această poveste nu este nicidecum 

despre unul dintre noi!”.  

 

Şi dacă, optimişti fiind, nu suntem noi aceea care se pricep la teoria şcolii dar nu la 

viaţa ei concretă, care verifică dacă practicile bune „funcţionează în teorie”, atunci oare 

cunoaştem pe cineva în această postură? Suntem noi dintre cei care ştiu să înveţe din 

practică sau doar „convieţuim” cu realitatea şcolii, fără a o descoperi, fără a interoga, fără a o 

                                                            
1 Ulrich, C. (2002), Reforma la nivelul şcolii, în Pedagogie. Fundamentări teoretice si demersuri 
aplicative, coord. Paun E. si Potolea , D., Polirom, Iasi, pag. 124 
2 idem 
3 Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 1998 
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îmbogăţi creativ? Facem reforme de birou, pentru o şcoală abstractă, existentă în cărţi sau 

pentru o realitate vie, cu probleme şi provocări multiple?  

 

                                                            
4 Nedelcu, A., Ciolan, L., (2010), Şcoala aşa cum este, Editura Vanemonde, Bucureşti 

 

Aplicaţie: Suntem profesori. Ştim să reflectăm? 

 

        Una dintre concluziile cercetării derulată de Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF 

privind „Şcoala aşa cum este” - cercetarea portretului elevului, al profesorului şi a 

interacţiunilor acestora” vizează slaba capacitate de (auto)reflecţie a cadrelor didactice în 

relaţie cu practica zilnică şi cu propria identitate profesională. 

 

     În acest sens, unul dintre autorii raportului de cercetare - Lucian Ciolan4 afirmă 

tranşant: 

• “Capacitatea de auto-reflecţie asupra propriei meserii este una limitată, în 

ansamblu; mai mult decât atât, caracterul inconsistent şi chiar superficial al 

răspunsurilor arată o oarecare surprindere a respondenţilor în raport cu o astfel 

de întrebare. Aceştia nu sunt obişnuiţi să reflecteze şi să conceptualizeze la 

nivel superior elementele propriei identităţi profesionale”.  

 

• „O întreagă analiză şi discuţie poate porni de aici cu privire la capacitatea 

cadrelor didactice investigate de a reflecta asupra propriei profesii şi de a 

produce un discurs bogat şi coerent în raport cu propriile roluri şi atribuţii 

profesionale. Mai mult, avem motive întemeiate să credem că modul de 

percepere şi de definire a identităţii profesionale se situează în relaţie directă cu 

practicile profesionale dominante, dezvoltate de cadrul didactic la clasă. Slaba 

capacitate autoreflexivă, nivelul modest de conceptualizare a competenţelor 

proprii şi a parcursului unei zile tipice de lucru sunt elemente care ne 

îndreptăţesc să credem că cei situaţi în această „paradigmă” dezvoltă mai 

degrabă practici profesionale sărace, stereotipe şi repetitive, centrate pe rolurile 

tradiţionale de transmitere de informaţii şi cunoştinţe, care activează în special 

capacităţile cognitive de bază (memoria simbolică, identificarea şi reproducerea 
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Experienţă, reflecţie, învăţare – puţină teorie 

 

În 1933, în lucrarea „How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective 

Thinking to the Educative Process (1933), John Dewey oferea o multitudine de argumente 

pentru consolidarea ideii de practică reflexivă în educaţie. O primă distincţie făcută de autor 

este aceea între „acţiunea reflexivă” şi „acţiunea rutinieră”. Dacă prima presupune 

responsabilitate, intuiţie şi pasiune, cea de-a doua este ghidată în principal de impulsuri, 

tradiţie şi autoritate: în fiecare şcoală, explică Dewey există unul sau mai multe moduri 

predefinite, luate de-a gata, de a defini realitatea, există aşa zisele „coduri colective” de 

tratare a scopurilor propuse, de rezolvare a problemelor („Aşa procedăm noi, la noi în 

şcoală”). Atât timp cât se respectă aceste „coduri” fără discrepanţe majore, se consideră că 

totul funcţionează fără probleme, chiar dacă acest lucru limitează în fapt recunoaşterea şi 

experimentarea unor puncte de vedere alternative. Însă, „educatorii şi educaţia de calitate nu 

pot să se limiteze la imitaţia tehnicilor care au funcţionat în trecut, ci mai degrabă trebuie să 

înţeleagă principiile din spatele acestor  tehnici. Pe scurt, este dovedit faptul că atunci când 

se reflectă mai mult, calitatea predării creşte"; profesorii „nereflectivi” tind să accepte 

realitatea de zi cu zi, concentrându-se pe găsirea acelor mijloace care îi ajută să ducă la bun 

sfârşit ceea ce conform culturii lor consideră a fi obiectivele de atins; însă făcând doar asta, 

rămân sclavii circumstanţelor".5 

                                                            
5 Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative 
process. Boston: D. C. Health & Co., pag.89 

etc.) şi mai puţin pe cele superioare (memorie sintactică şi conceptuală, 

capacitate de analiză şi reflecţie, imaginaţie etc.)” 

 

       Sunteţi de acord cu aceste concluzii care vizează direct capacităţile de reflecţie ale 

profesorilor, exact acele capacităţi a căror importanţă est adesea subliniată de acest Ghid? 

      

    Vă rugăm să analizaţi aceste afirmaţii, aducând în funcţie de opinia personală 

argumente pro şi contra. În cazul în care calitatea analizei infirmă opiniile cercetătorului, vă 

felicităm! 
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Aplicaţie: „Experienţă plus reflecţie egal învăţare!” 

 

„Experienţă plus reflecţie egal învăţare”! Este formula simplă lansată în 1938 de 

către John Dewey, formulă care sintetizează  o importantă lecţie pentru educaţie.  

 

De la momentul când Dewey ne-a lansat această provocare şi până astăzi au 

trecut 73 de ani. Aşadar să reflectăm: credeţi că am învăţat în acest răstimp să învăţăm? 

Credem în continuare că atunci când „câştigăm experienţă” reuşim să profităm deplin de 

acest proces sau achiziţiile vin, aşa cum spunea Dewey, dacă reflectăm, gândim asupra 

faptelor pe care le-am traversat? Însoţim experienţele didactice de reflecţie pentru a 

asigura condiţii optime pentru progres? Cât de mult facem asta ca persoane şi ca 

profesionişti  ai sistemului educaţional? Şi cât de mult au progresat sistemele de 

învăţământ contemporane în transpunerea în practică a acestor deziderate, la aproape 8 

decenii de când au fost scrise? 
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Întrebările din exerciţiul de reflecţie anterior sugerează printre rânduri un răspuns: 

faptul că „învăţarea din experienţă”, deşi profitabilă şi probabil captivantă, nu este o formă 

suficientă de acumulare, mai ales 

în contexte şcolare.  

 

Un demers mai formal şi 

mai structurat decât „învăţarea 

din experienţă” este „învăţarea 

bazată pe experienţă” sau 

învăţarea experienţială. Aceasta 

este bazată pe un model ciclic al 

învăţării, adică pe o succesiune 

de mai multe etape care permite 

păstrarea continuităţii în trecerea 

de la o experienţă la alta. Modelul 

elaborat de David Kolb în 1984, în cartea sa "Experiential Learning: Experience as the 

Source of Learning and Development, este un sprijin semnificativ în înţelegerea acestei 

forme de învăţare. Concret, Kolb descrie procesul de învăţare la adulţi printr-un ciclu de 

patru etape: experienţa, reflecţia, generalizarea, aplicarea, ilustrat în figura alăturată: 

Aşadar, în ciclicitatea sa, modelul lui Kolb ne demonstrează că eficacitatea învăţării 

depinde atât de acţiune cât şi de reflecţie. Parcurgerea unei experienţe este în mod dezirabil 

urmată de un moment de analiză, de un fel de  “pas înapoi” ca atunci când avem nevoie de 

oarecare distanţă pentru a înţelege mai bine un tablou. Acum se observă ce s-a întâmplat, 

se identifica punctele importante şi erorile, se pun întrebări (de genul “A mers bine?” “De ce 

a funcţionat?” “Se poate şi mai bine?”) şi se caută răspunsuri. Pe baza acestui proces de 

reflecţie se construiesc teorii, experienţa transformându-se în această etapă de 

conceptualizare în informaţie structurată. 
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Aplicaţii: 

 

1. Încercaţi să vă analizaţi activitatea cotidiană din şcoală din perspectiva ciclului învăţării 
experienţiale descris mai sus. Puteţi da exemple concrete pentru fiecare etapă 
enumerată? Dumneavoastră parcurgeţi toate etapele amintite? În care etapă vă simţiţi mai 
confortabil? În ce moment constataţi că sunteţi mai eficient? Ce trebuie să îmbunătăţiţi? Vă 
oferim ca sprijin următoarea schemă de analiză: 

 

 

Beneficiile parcurgerii 
acestei etape 

Ciclul învăţării 
experienţiale 

Ce se întâmplă dacă nu 
parcurgem această etapă 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 

 

Experienţa 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 

 

Reflecţia 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 

Generalizarea ………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 

Aplicarea ………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 
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2. Având în vedere scopurile declarate ale ghidului de faţă, vă propunem ca în cadrul 
acestei aplicaţii să ne concentrăm pe etapa de reflecţie. Vă propunem să „exersaţi” acest 
comportament, să reflectaţi frecvent, responsabil asupra acţiunilor din clasa şi şcoala 
dumneavoastră. Din nou, vă propunem câteva sugestii de sprijin adaptate după 
Andruszkiewicz şi Prenton6: 

 

Faceţi-vă timp pentru a reflecta asupra propriilor acţiuni: 

 

Când? Unde? Cum? 

Imediat după o lecţie, o 

activitate, o experienţă 

didactică 

La sfârâitul orelor 

Pe parcursul perioadei de 

planificare 

La prima oră 

În timpul unei pauze de 

prânz 

Un moment stabilit în 

timpul săptămânii 

……… 

În clasă 

În cancelarie 

În camera mea 

În biroul meu 

La bibliotecă 

Acasă 

Pe drumul la şi de la 

şcoală 

………… 

Pe calculator 

Pe un caiet, jurnal 

intim sau jurnal de reflecţii 

Pe bileţele autocolante  

Pe fişe de înregistrare a 

reflecţiilor pe baza datelor 

Pe un reportorfon sau 

casetofon 

………. 

 

 

 

Faceţi-vă timp pentru a reflecta împreună cu ceilalţi … 

Când? Unde? Cum? 

În timpul unei pauze În sala de clasă Cu un prieten critic 

                                                            
6 Andruszkiewicz, M., Prenton, K. (2007), Educaţia incluzivã. Concepte, politici şi activitãţi 
în şcoala incluzivã, Ghid pentru cadrele didactice, Editura Didacticã şi Pedagogicã, R.A., Bucureşti, 
pag. 95 
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de prânz 

Într-o întâlnire lunară 

Pe parcursul unor zile de la 

începutul sau sfârşitul 

semestrelor anume 

desemnate pentru acest 

scop 

………… 

 În cancelarie 

Într-o altă şcoală 

Într-un restaurant 

…………. 

Faţă în faţă 

Prin e-mail 

Înregistrarea video a unei 

lecţii sau întâlniri 

Cu focus grupuri 

Cu toate cadrele didactice 

Prin brainstorming 

Folosind metode grafice (ex. 

reprezentări arborescente 

ale problemelor şi 

obiectivelor) 

……… .. 

       

    Încercaţi ulterior să enumeraţi propriile idei cu privire la momentul, locul şi metoda de 

realizare a practicii reflexive. 

 

 

O altă lecţie importantă asupra reflecţiei în educaţie poate să fie desprinsă din 

lucrarea scrisă de Donald Schon: „The reflective practitioner – how professionals think în 

action7. Preocupându-se de modalităţile în care profesioniştii gândesc atunci când 

acţionează, Schon aduce în centrul discuţiilor despre reflexivitate o celebră formulă, bază a 

multiple analize şi dezvoltări personale şi instituţionale: reflecţie în acţiune vs. reflecţie 

asupra acţiunii. Schon argumentează că adevăraţii profesionişti, indiferent de domeniu, sunt 

practicieni reflexivi (reflective practioners) şi că toate prestaţiile profesionale eficiente ale 

acestora pot să fie definite ca practici reflexive (reflective practices); şi asta pentru că aceştia 

gândesc în timp ce acţionează şi acţionează pe baza a ceea ce gândesc (reflect-în-action). 

În plus, complementar acestui tip de “gândire-în-acţiune”, demersurile profesioniştilor 

necesită o „gândire asupra acţiunii” integrată deci într-un complex de atitudine reflexivă 

multietajată, teoretică şi metateoretică. „E clar, una e să fii capabil de reflecţie-în-acţiune şi 

cu totul altceva să fii suficient de capabil să reflectezi la reflecţia în acţiune pentru a produce 

                                                            
7 Schon, D. (1995), The reflective practitioner – how professionals think in action. Basic Books, New 
York 
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o descriere verbală adecvată (a acestei gândiri despre gândirea-în-acţiune), şi e cu totul şi 

cu totul altceva să fii capabil să gândeşti la descrierea obţinută.”  

 

Modelul lui Schon este extins ulterior de Joellen P. Killion and Guy R. Todnem care 

vorbesc despre: 

 

• reflecţia în acţiune (reflection-în-action) 

• reflecţia asupra acţiunii (reflection on action),   

• reflecţia pentru acţiune (reflection for action) 

 

Primele două tipuri sunt descrise de autori 

ca fiind reactive, fiind legate de momentul când 

reflecţia are loc; una dintre ele însoţeşte 

acţiunea, cealaltă o urmează. Însă, “reflecţia 

pentru acţiune” reprezintă “rezultatul dezirabil al primelor două forme de analiză. Apelăm 

acum la reflecţie nu atât de mult pentru a restructura activităţile trecute sau pentru a deveni 

conştienţi de procesul metacognitiv pe care îl experimentăm (amândouă motive nobile în 

sine), ci mai mult pentru a ghida viitoare acţiuni (un motiv preponderent moral)”8. Pe scurt, 

reflecţia pentru acţiune este proactivă. 

 

 

Aplicaţie: “Să reflectăm…” 

     Pentru a înţelege mai bine aceste trei componente ale practicii reflexive în 

educaţie, să încercăm să le identificăm împreună prezenţa şi semnificaţiile asociate pe 

parcursul dezvoltării carierei unui cadru didactic. Puteţi stabili care dintre aceste aspecte 

au fost prezente într-un stadiu sau altul al evoluţiei dumneavoastră profesionale? Cum 

diferă aceste procese de reflecţie în cazul unui profesor începător faţă de unui 

experimentat? 

                                                            
8 P. J. Killion, Todnem, R.G (1991), A Process for Personal Theory Building, ” Educational Leadership 
48 (March 1991), pag. 15 
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Iată alăturat câteva puncte de sprijin în acest demers de reflecţie… 

- Norlander-Case, Reagan şi Case sugerează în lucrarea “The Professional Teacher 

The Preparation and Nurturance of the Reflective Practitioner” (1999)9 că pentru 

profesorul începător „reflecţia în acţiune” şi „reflecţia pentru acţiune” sunt modalităţi 

mai evidente de exprimare. În cazul profesorului expert, capacitatea sa analitică este 

evidenţiată mai vizibil pe parcursul proceselor de „gândire în acţiune”. 

 

- De asemenea,  numeroase studii arată, că profesorii experimentaţi diferă de cei care 

sunt la debutul carierei prin procesările metacognitive derulate, adică prin „gândirea 

despre gândire”. Asta înseamnă că, spre deosebire de colegii lor mai tineri, aceştia  

reflectează asupra propriilor lor cogniţii, asupra şanselor de succes şi a celor mai 

eficiente strategii de rezolvare înainte de acţiunea ameliorativă concretă asupra unei 

eventuale probleme.  

Codruţa Mih10 observă că profesorii „experţi diferă de novici prin controlul metacognitiv 

al gândirii, altfel spus experţii „gândesc despre gândire” diferit de novici, pe măsură ce 

rezolvă probleme specifice profesiei lor. Novicii, spre deosebire de experţi, investesc 

mai puţin timp în înţelegerea problemei, în favoarea găsirii de soluţii, situaţiei în cauză. 

Experţii îşi redefinesc şi reconstruiesc reprezentări asupra problemei, pe măsură ce 

apar noi constrângeri ale situaţiei.” „Un profesor expert care îşi evaluează activitatea 

din anul precedent îşi poate pune întrebări de genul: pentru care din lecţiile predate 

elevii au fost mai interesaţi? La care din lecţii au obţinut evaluări mai bune şi de ce? 

Cum pot face ca evaluările elevilor să fie cât mai bune cu putinţă?” Acest tip 

de profesor pare a fi preocupat de o continuă perfecţionare şi recunoaştere 

profesională (învăţare individuală, cursuri de formare, work-shop-uri, etc).” Ca urmare, 

concluzionează Mih, profesorii „experţi deţin cunoştinţe extensive,achiziţionate prin 

experienţă, pe care le utilizează în înţelegerea şi rezolvarea de probleme. Nu 

cantitatea de experienţă în sine contează în această ecuaţie, ci mai ales reflecţia 

continuă asupra experienţei noastre într-un anumit domeniu profesional (ceea ce 

susţine conceptul de„practician reflexiv”). 

                                                            
9 Norlander-Case, K.A., Reagan, T., Case, C. (1999), The Professional Teacher The Preparation and 
Nurturance of the Reflective Practitioner , Jossey-Bass Publishers  San Francisco  
10 Codruţa Mih , Metodica predării psihologiei, suport de curs, pag. 4-10 
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Aşadar, sunt aceste observaţii valabile şi în cazul dumneavoastră sau al colegilor 

pe care îi întâlniţi în cancelarie? Puteţi particulariza această „reflecţie” prin exemple 

concrete? Inseraţi aceste observaţii pe următoarea  schemă: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Info+  

 

Pentru o privire practică asupra modalităţilor concrete de reflecţie vă invităm să citiţi 

capitolul rezervat acestei teme în ghidul „Educaţia incluzivã. Concepte, politici şi activitãţi 

în şcoala incluzivã, Ghid pentru cadrele didactice„ (vezi Andruszkiewicz şi 

Prenton11). Mai jos, va propunem o selecție: 

 

                                                            
11 Andruszkiewicz, M., Prenton, K. (2007), Educaţia incluzivã. Concepte, politici şi activitãţi 
în şcoala incluzivã, Ghid pentru cadrele didactice, Editura Didacticã şi Pedagogicã, R.A., Bucureşti, 
pag22-23 

Dezvoltarea practicilor reflexive 
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Cum reflectăm? 

 

Privindu-mă pe mine însumi: reflecţia personală 

• Faceţi-vă timp pentru reflecţia personală. 

• Adoptaţi o atitudine pozitivă – nu vă legaţi numai de ceea ce nu merge bine, 

identificaţi-vă punctele tari şi folosiţi-le. 

 

Privindu-ne pe noi înşine: auto-evaluarea şcolii 

• Stabiliţi de comun acord un program de sesiuni de auto-reflecţie pe tema şcolii şi 

cine este responsabil de acesta. 

• Elaboraţi instrumente pentru auto-evaluare instituţională. 

• Adoptaţi o atitudine pozitivă – analizaţi punctele tari ale fiecărei persoane şi ale 

fiecărui grup din şcoală şi învăţaţi unii de la alţii. 

 

Ajutându-i şi pe alţii să se privească pe ei înşişi 

• Folosiţi acest ghid de dezvoltare profesională ca bază pentru formarea cadrelor 

didactice în domeniul auto-evaluării. 

• Stabiliţi de comun acord o politică de planificare şi auto-evaluare pentru cadrele 

didactice. 

• Stabiliţi de comun acord care sunt indicatorii de bună practică în vederea auto-

evaluării. 

• Stabiliţi de comun acord o reţea de prieteni care să aibă o atitudine critică. 

• Stabiliţi de comun acord un grafic de sesiuni de auto-evaluare şi inter-evaluare. 

• Folosiţi camere video pentru a înregistra şi analiza lecţiile. 

• Adoptaţi o atitudine pozitivă – găsiţi aspecte care merită diseminate şi aspecte 

care trebuie schimbate. 

• Stabiliţi de comun acord o politică de auto-evaluare pentru elevi. 

• Învăţaţi-i pe elevi să reflecteze asupra problemelor. 

• Învăţaţi-i şi încurajaţi-i pe elevi să folosească jurnalele de reflecţii. 
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Amintiţi-vă: 

 

• Reflecţia în timpul acţiunii este o stare de spirit. Nu necesită întotdeauna un 

interval de timp special alocat. 

• Nu vă irosiţi ideile. Scrieţi ideile care vă vin în minte ca să nu le uitaţi – este 

recomandat să aveţi mereu la dumneavoastră un carneţel … în autobuz ... pe 

noptieră. 

• Includeţi un interval de timp pentru reflecţii când vă planificaţi şedinţele obişnuite 

– şedinţele cu personalul, cu inspectorii. 

• Planificaţi-vă anumite intervale de timp pentru reflecţie individuală sau împreună cu alte 

persoane. 

 

 

 

1.2. Profesorul cercetător, profesorul practician reflexiv 
 

Provocare 

 

  Vorbind despre cele ’’7 Obiceiuri ale Oamenilor Eficienţi’’, Stephen Covey ne 

povesteşte despre un drumeţ care, umblând prin pădure, aude zgomotul făcut de un 

fierăstrău cu care cineva tăia lemne: 

- „Ce faci?”îl întreabă pe tăietor.  

- “Tai acest copac, nu vezi?” îi răspunde acesta.” De ce îţi este aşa de greu?” 

- „Mă chinui cu fierăstrăul ăsta neascuţit...şi am aşa de mult de tăiat!” 

- „Şi de ce nu te opreşti să ascuţi fierăstrăul? 

- „Păi, n-am timp! Nu vezi cât de mult am de tăiat?!” 

 

 Aşadar, care e morala? – obişnuiau să ne întrebe profesorii noştri în clasele mici – ce 

învăţăm noi din această povestioară? Acest al şaptelea obicei al oamenilor eficienţi e numit 

de Covey ’’ascuţirea fierăstrăului.’’ Să ne gândim: cât de des ne oprim pentru a ne „ascuţi 

fierăstrăul”, avem noi, cadrele didactice timp de aşa ceva? Fiţi sinceri: aţi spus vreodată pe 

parcursul activităţii dumneavoastră didactice ceva de genul: când să mai fac şi asta – şi 
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poate e vorba de o metodă nouă, de o activitate atractivă, de un stagiu de dezvoltare 

profesională sau personală  etc. – când programa e aşa vasta şi… n-avem timp suficient? 

Sau când să mai reflectez, când am atât de mult de predat? Dar dacă oare „ascuţindu-ne 

fierăstrăul”, dacă reflectând mai mult am preda mai bine, elevii ar învăţa mai eficient şi… 

culmea am avea şi mai mult timp? Ce spuneţi? 

 

1.2.1. Portretul profesorului de astăzi; practicianul şi cercetătorul reflexiv 
 

Cu certitudine, un profesor bun al şcolii de astăzi, care educă pentru lumea de mâine, nu 

îşi poate împlinii rosturile dacă acestea sunt structurate după logica zilei de ieri, preluate 

rutinier, fără ameliorări sau restructurări. Responsabilitatea sa de a-şi reorganiza calitativ 

reperele profesionale este enormă, solicitând susţinute eforturi personale, instituţionale, 

sociale.  

 

Ca urmare, în astfel de contexte sociale şi educaţionale, dinamice, plurale, intercorelate, 

„portretul robot” al profesorului eficient se construieşte „în mişcare” şi capătă constant noi 

contururi, se îmbogăţeşte cu noi dimensiuni. Noi solicitări sunt adăugate peste clasicul profil 

de competenţă al cadrului didactic, chemat să gestioneze spaţiul clasei dar având în acelaşi 

timp şi competenţa de a lua în considerare tot ce se dezvoltă în afara pereţilor şcolii şi 

influenţează direct sau indirect educaţia. Acesta este – sintetizează Neacşu12 - concomitent 

„un actor (care emoţionează prin decodificarea unor texte perene, pentru a fi receptate de 

elevi aflaţi în formare), un mediator al spaţiilor partizane atitudinal, punându-le în relaţii de 

comunicare, un facilitator de oportunităţi pentru dezvoltarea personalităţilor, un moderator al 

dialogurilor între actorii comunicării educaţionale, un confesor şi protector al celor slabi, 

vulnerabili, un consilier şi terapeut (discret, oferind sfaturi, soluţii, metode celor aflaţi în 

suferinţă), un remodelator al situaţiilor educaţionale, al aşteptărilor, valorilor, mentalităţilor 

aflate în proces de maturizare, un purtător de mesaj şi lider de opinie ştiinţifică, un manager 

profesionalizat al comunităţilor de elevi.” Aşadar, cadrul didactic nu mai ocupă doar învechita 

poziţie de  „transmiţător de învăţare”, ci este un consilier, un agent motivator, un analist atent 

al sistemului în care este angrenat, un facilitator, un leader, un” translator cultural” … şi 

evident un cercetător. 

                                                            
12 Neacşu, I.  (2002), Perspectiva psihoeducationala, în Pedagogie. Fundamentari teoretice si 
demersuri aplicative, coord. Paun E. si Potolea , D., Polirom, Iasi, pag. 95 
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Aplicaţie: 

 

        Analizaţi următoarea reprezentare grafică a rolurilor unui cadru didactic implicat în 

sistemul de învăţământ contemporan. Pornind de la această descriere clasică elaborată A. 

de Peretti încercaţi să vă analizaţi propriul comportament didactic, identificând acele roluri 

frecvent “exersate” în activitatea dumneavoastră. Particularizaţi fiecare rol dând exemple 

concrete din viaţa dumneavoastră profesională: 

 

 

 

 

Fig. Rolurile cadrului didactic contemporan, cf. A. de Peretti13 

 

 

  Din acest angrenaj bogat de roluri – care îi responsabilizează serios pe cei chemaţi 

să le împlinească – se desprind cu prisosinţă elemente necesare pentru structurarea unui 

                                                            
13 cf. Peretti Andre de, 1996, Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, Iaşi 
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profil de competenţă specific unui profesor cercetător, reflexiv. Aşadar cum trebuie să fie un 

profesor pentru a putea să fie numit „practician reflexiv”?  

 

 

Aplicaţie: Care e „compoziţia chimică” a practicianului 

reflexiv? 

 

    

 

 

Luând ca exemplu reprezentarea formulei procentuale a 

apei, încercaţi să stabiliţi ce elemente „compun” structura 

de competenţă a unui profesor practician reflexiv. Încercaţi 

să stabiliţi şi ponderile procentuale. 

 

 

Mergând pe linia aplicaţiei anterioare, putem presupune că mulţi dintre noi 

menţionăm printre elementele componente ale practicianului reflexiv ideea de 

responsabilitate, incluzând aici şi ideea de responsabilitate din punct de vedere moral. 

Zeichner şi  Liston14 o consideră chiar ideea centrală a practicii reflexive în şcoală. Ca 

urmare, un astfel de  cadru didactic este un profesor atent, creativ şi dinamic, dispus să-şi 

revizuiască, monitorizeze şi să-şi îmbunătăţească în mod continuu activitatea; acest lucru 

presupune dezvoltarea de strategii metacognitive pentru conştientizarea nu numai a 

propriilor practici, atitudini şi comportamente din clasă, dar şi a influenţei acestora asupra 

tuturor elevilor.  

 

                                                            
14 Zeichner, K.M.,  Liston, D., P, (1996), Reflective Teaching: An Introduction, Lawrence Erlbaum 
Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. Publication Year, pag. 6 
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În mod concret, un profesor practician reflexiv este cel care: 

• Examinează, formulează şi încearcă să rezolve dilemele practicii de la clasă 

• Conştientizează importanţa chestionării responsabile a propriilor valori şi opinii pe 

care le aduce în clasă; 

• Este atent la contexte instituţionale şi culturale, în care acţionează; 

Ia parte la dezvoltarea curriculum-ului şi este implicat în eforturile de schimbare 

şcoală;  

• Îşi asumă responsabilitatea pentru lui sau a ei proprie de dezvoltare profesională.  

Aceşti profesori nu sunt în mod evident un superman al şcolii, nu sunt infailibili; sunt pur 

şi simplu profesori buni, cărora le pasă de ceea ce fac. 

 

 

1.2.2. Ce înseamnă predarea reflexivă? 
 

La o primă vedere, ideea de predare reflexivă poate să pară o alăturare redundantă 

de termeni. „Adică, dacă predai nu înseamnă că te gândeşti la predare? Şi nu înseamnă asta 

acelaşi lucru cu a reflecta asupra predării?” – se întreabă într-o lucrare special dedicată 

acestui subiect  Zeichner şi  Liston.15 Răspunsul autorilor la întrebările retorice puse anterior 

e: nu, nu e acelaşi lucru! „Nu tot ce punem sub semnul gândirii asupra actului de predare 

înseamnă predare reflexivă. Dacă un profesor nu analizează niciodată principiile şi valorile 

care îi orientează activitatea, dacă nu îşi reorganizează reperele, atunci credem că această 

persoană nu e implicată într-un proces de predare reflexivă. Se face astfel o distincţie între o 

predare bazată pe reflecţie şi una tehnicistă”.  

Şi pentru a fi mai expliciţi în explicarea diferenţei dintre predarea reflexivă şi cea 

tehnicistă, Zeichner şi  Liston oferă un exemplu, descriind succint o situaţie problematică 

dintr-o şcoală situată într-o zonă dezavantajată din punct de vedere economic şi care include 

multe familii de minoritari. Într-una dintre clase, cadrul didactic şi studenta practicantă care 

participă la activităţi au dificultăţi de gestionare a unui grup de şase elevi (dintre care cinci 

aparţinând grupului de minorităţi etnice din zonă). Aceştia nu participă deloc la activităţile de 

studiu individual şi în plus se agresează reciproc, folosind un limbaj dur. Cele două cadre 

didactice se gândesc la o soluţie de rezolvare a acestei situaţii. 

                                                            
15 Idem, pag. 1 
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Aplicaţie: 

 

Vă propunem să intrăm şi noi în clasa descrisă mai sus şi să încercăm să analizăm 

această situaţie, probabil cu nimic mai deosebită în comparaţie cu multe dintre situaţiile pe 

care dumneavoastră le întâlniţi în clasă, în mod curent. Aşadar, cum tratăm acest grup de 

elevi, ce facem? Vă invităm să sintetizaţi mai jos abordarea preferată, aşa cum aţi face 

lucrul acesta în mod real. Spaţiul oferit este deliberat limitat pentru că dorim o exprimare 

sintetică a soluţiilor preferate: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Pentru a-şi completa argumentaţia privind avantajele predării reflexive, Zeichner şi  

Liston continuă descrierea răspunsurilor găsite de cele două cadre didactice astfel: 

 

 

 

Problema: Comportamentul celor 6 elevi în clasă 

 

 

 

Abordarea profesorului tehnician 

 

Abordarea profesorului reflexiv 

 

Studenta practicantă, convinsă de 

necesitatea rezolvării acestei situaţii 

disruptive se gândeşte că e util să le 

explice elevilor care sunt consecinţele 

nerespectării indicaţiilor profesorului; îşi 

aminteşte de un program privind 

asertivitatea şi disciplina în clasă studiat la 

Universitate, consideră că îl poate utiliza în 

acest context. Crede că astfel de 

comportamente trebuie pedepsite, pentru a 

nu afecta întreg colectivul de elevi, un 

sistem de pedepse adecvat fiind o soluţie 

eficientă; de asemenea, e convinsă că 

dacă această problemă trebuie abordată, 

atunci acest lucru trebuie făcut cu 

autoritate; 

 

Cadrul didactic se gândeşte serios dacă 

abordarea acestei clase multiculturale este 

eficientă. Se întreabă care sunt consecinţele 

tratări acestor elevi din perspectiva etichetei 

de minoritari care le-a fost pusă (deşi nu 

unul dintre ei nu aparţine nici unei etnii 

minoritare). Îşi  aminteşte un articol citit cu 

ceva timp în urmă cu privire la faptul că nu 

toţi elevii profită în mod egal de beneficiile 

unei astfel de pedagogii moderne, „liberale”, 

centrată  pe elev. Consideră că trebuie să 

păstreze abordarea centrată pe elev, 

asigurându-le acestora în continuare 

oportunitatea de a alege activitatea 

preferată, dar e convinsă că trebuie să fie 

mai fermă în a le îndruma opţiunile. 

Construieşte un program de intervenţie 

pentru planificarea şi monitorizarea 

activităţilor elevilor. 
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Aşadar, care sunt diferenţele între aceste două abordări?  

 

În prima abordare, profesorul tehnician (studenta practicantă) a externalizat problema, 

localizând-o în totalitate în zona elevilor şi a căutat instrumente să o „trateze”. Este în mod 

evident preocupată de gestionarea eficientă a clasei de elevi, dar în acest demers operează 

cu presupoziţii, stabilind din start că „problema e la elevi”. Nu ia în calcul spre exemplu 

influenţa mediului familial asupra elevilor, nu analizează obiectivele propuse etc. Ca urmare, 

nu schimbă în nici un fel structura activităţii cu elevii şi doar încearcă să le schimbe 

comportamentul. În cel de-al doilea caz, profesorul îşi examinează opţiunile pedagogice şi 

motivaţiile, analizează contextul în care apare problema, pe care n-o expediază automat în 

„tabăra elevilor”. Îndrăzneşte să se întrebe despre eficienţa abordării centrate pe elev şi pe 

libertatea acestuia de alegere a activităţilor; păstrează aceste abordări într-o formă 

restructurată, sperând că astfel va îmbunătăţi progresele şi comportamentele elevilor. Cu 

alte cuvinte, dacă în primul caz problema era considerată „un dat” care trebuie rezolvat, în 

cazul profesorului reflexiv însăşi construcţia situaţiei problematice este analizată, împreună 

cu propriile credinţe didactice (v. Zeichner şi  Liston, 1996, pag. 3-4) 

 

Un alt exemplu de predare reflexivă este oferit de Donald Schon şi citat de 

Andruszkiewicz şi Prenton16. Într-un discurs susţinut-o la întâlnirea Asociaţiei americane de 

cercetare în domeniul educaţional, Schon şi-a bazat argumentaţia pe un citat dintr-un eseu al 

scriitorului rus Lev Nikolaievici Tolstoi:  

 

„Pentru a dobândi arta cititului în cel mai scurt timp posibil, explica Tolstoi, fiecărui elev 

trebuie să i se predea separat şi, de aceea, trebuie să existe o metodă separată pentru 

fiecare elev. Ce reprezintă o dificultate de netrecut pentru unul, nu reprezintă nici cel mai mic 

impediment pentru altul şi invers. Un elev are o memorie bună şi îi este mai uşor să 

memoreze simbolurile decât să înţeleagă cea mai raţională metodă. Un altul are o aptitudine 

înnăscută de a înţelege legea ce guvernează combinarea cuvintelor citind întregul cuvânt 

dintr-o dată. Cel mai bun profesor va fi acela care poate găsi cu uşurinţă cauzele care 

împiedică elevul să obţină rezultatele dorite.“  

                                                            
16 Andruszkiewicz, M., Prenton, K. (2007), Educaţia incluzivã. Concepte, politici şi activitãţi 
în şcoala incluzivã, Ghid pentru cadrele didactice, Editura Didacticã şi Pedagogicã, R.A., Bucureşti, 
pag. 96 
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Cum valorifică Schon acest citat din secolul al XIX-lea pentru a sublinia importanţa 

predării reflexive? Aceste explicaţii – consideră Schon - oferă cadrelor didactice accesul la 

cel mai mare număr de metode, abilitatea de a inventa noi metode şi, cel mai important, 

disponibilitatea de a nu respecta orbeşte şi cu stricteţe o singură metodă, convingerea că 

toate metodele sunt limitate şi că cea mai bună metodă ar fi aceea care ar răspunde cel mai 

bine tuturor dificultăţilor întâmpinate de un elev. Aceasta nu mai este o metodă, ci artă sau 

talent. Este o predare în forma reflecţiei în timpul acţiunii. Implică o surpriză, un răspuns la 

surpriză prin replierea gândirii asupra ei însăşi, gândindu-ne la ceea ce facem în timp ce 

facem acţiunea respectivă, formulând problema într-o manieră nouă, realizând un 

experiment ad-hoc prin care încercăm să rezolvăm noile probleme pe care le-am formulat. 

Prin acest experiment ne testăm noul mod de abordare a situaţiei şi încercăm să 

îmbunătăţim respectiva situaţie. Nu este necesar ca reflecţia în timpul acţiunii să fie o 

activitate raţională sau verbalizată.17 

Aşadar, predarea reflexivă „este tipul de predare care îşi are originea în analiza critică 

a activităţii profesionale. Aceasta implică aplicarea principiului „ochiului de cercetător“, prin 

observarea şi analiza acţiunilor într-un mod cât mai obiectiv. A reflecta înseamnă a depăşi 

rutina bunului simţ şi succesiunile obişnuite de acţiuni. Aceasta implică flexibilitate, 

autoevaluare, creativitate, conştiinţă socială, culturală şi politică.”18 

 

 

                                                            
17 Donald Schon: Prezentare, Educating the Reflective Practitioner, susţinută la întâlnirea din anul 
1987 a Asociaţiei Americane de Cercetare în Educaţie, Washington, DC., cit. de Andruszkiewicz şi 
Prenton, 2007, pag. 96). 
18 Andruszkiewicz, M., Prenton, K. (2007), Educaţia incluzivã. Concepte, politici şi activitãţi 
în şcoala incluzivã, Ghid pentru cadrele didactice, Editura Didacticã şi Pedagogicã, R.A., Bucureşti, 
pag. 96 
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Predarea reflexivă (după Pollard şi Tann, 1993)19 

 
 

1.3. Rutină vs. inovaţie şi creativitate în clasă/şcoală 
 

 În multe organizaţii, pentru un angajat împovărat de sarcini rutina poate să pară o 

soluţie mai confortabilă, mai facilă şi mai puţin riscantă decât creativitatea. Pe principiul 

autoprotector „de ce să schimb dacă deja funcţionează”, mulţi dintre noi ne lăsăm dominaţi 

de conformism şi rutină ignorând avantajele personale şi instituţionale ale „ieşirii din cutie”. În 

şcoală acest fapt se întâmplă parcă şi mai accentuat, riscurile unei creativităţi eşuate sau 

insuficient pregătite putând să fie foarte mari. În plus, prin mecanismele ei acţionale şi 

normative, şcoala pare să predispună la conformism; „sistemele de învăţământ opun o 

rezistenţă mai mare la schimbare decât alte categorii sociale”, spunea în 1978 Huberman, iar 

Emile Durkheim observa că şcoala manifestă mai mult conservatorism chiar decât biserica, 

întrucât principala ei funcţie este „conservarea culturii moştenite”. 

 Şi totuşi, din respect pentru elevii săi, şcoala are nevoie de creativitate şi inovaţie, are 

constant nevoia de a face lucrurile mai bine, mai adaptat nevoilor mereu în schimbare ale 

elevilor. În acest demers sunt incluse nu numai marile inovaţii pedagogice, nu numai marile 

proiecte de cercetare cu finanţare considerabilă, nu doar „activităţile eveniment”; la fel de 

                                                            
19 după Pollard şi Tann, 1993 , cit. Andruszkiewicz, M., Prenton, K. (2007), Educaţia incluzivã. 
Concepte, politici şi activitãţi în şcoala incluzivã, Ghid pentru cadrele didactice, Editura Didacticã şi 
Pedagogicã, R.A., Bucureşti, pag. 96 
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importante sunt progresele de zi cu zi, puterea lucrurilor „mici” dar constante fiind extrem de 

importantă.  

 

Exerciţiu de creativitate: soluţii de rutină sau soluţii de tip ”altfel”? 

     În viaţa şcolii de zi cu zi există probabil multe momente în care cadrele didactice 

încearcă să găsească cele mai eficiente căi de a-i învăţa pe elevi. Să luăm spre exemplu 

cazul în care un profesor doreşte să-i determine pe elevi să nu se eticheteze în funcţie de 

anumite caracteristici fizice, deficienţe sau de apartenenţa la grupuri minoritare. Şi vrea să 

facă acest lucru altfel, nu prin apelul la un ton moralizator sau împăciuitor („nu trebuie să 

vă jigniţi colegii, trebuie să vă respectaţi...”), nu doar prin prezentarea de explicaţii, 

exemple, povestioare... 

    Vă rugăm să vă alăturaţi acestui profesor în încercarea de a găsi o nouă modalitate 

creativă şi eficientă pentru ca elevii să nu se judece limitativ în funcţie – de exemplu – doar 

de culoarea pielii. Cum faceţi asta altfel? 

      Pentru a vă ajuta în acest demers, vă prezentăm ca punct de pornire şi analiză 

exemplul unei învăţătoare din Riceville, Statele Unite, Jane Elliot, al cărei exerciţiu „Ochi 

albaştri-ochi căprui”, desfăşurat în 1968 cu elevii clasei a IV-a constituie o cutremurătoare 

demonstraţie de „curaj pedagogic”. 

    Jane Elliot, foloseşte tragica întâmplare a asasinării lui Martin Luther King ca un punct 

de plecare pentru a discuta despre diferenţele rasiale, etnice, culturale cu elevii săi. 

Aceştia au fost împărţiţi în două grupuri – grupul celor cu ochii albaştrii şi cel al celor cu 

ochii căprui – menţionându-se pentru început că primii sunt superiori celorlalţi. Tratamentul 

preferenţial acordat celor cu ochii albaştri s-a menţinut şi nuanţat continuu şi cu fermitate, 

mergând de la simple observaţii verbale la măsuri favorizante ca posibilitatea de a ocupa 

primele bănci, de a ieşi primii în pauză (mai lungă pentru ei cu 5 minute) etc. Într-o totală 

încredere în cuvintele învăţătoarei, elevii şi-au asumat noul statut, comportându-se în 

concescinţă. Mai mult chiar, noi elemente sunt adăugate chiar de ei, ca de exemplu 

răspunsul prompt la întrebarea pusă în timpul unei activităţi: „Ce culoare erau ochii lui G. 

Washington?” Evident albaştrii, reacţionează copiii, convinşi fiind că o astfel de 

personalitate, nu ar fi avut cum să nu aparţină grupului celor „superiori”.  
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 În ziua următoare, rolurile sunt schimbate, învăţătoarea mărturisindu-le elevilor:”Ieri 

v-am minţit, nu este adevărat că cei cu ochii albaştri sunt primii. Cei cu ochii căprui sunt 

superiori”.  

 Evident şi previzibil, finalul restabileşte adevărul, reechilibrând dinamica grupului. 

Elevii mărturisesc ce dificilă a fost ziua în care au experimentat poziţia de marginalizaţi, 

concluzionează că este evident că nu era just, că sunt cu toţii egali şi că...nu vor mai 

judeca niciodată pe cineva doar după culoarea pielii... 

  Urmărind evoluţia şi comportamentul elevilor, cadrul didactic mărturiseşte: „Am ales 

o caracteristică fizică de diferenţiere asupra cărora elevii nu aveau nici un control. Am fost 

şocată de rapiditatea cu care elevii au acceptat şi au devenit ceea ce le-am spus. În numai 

15 minute tot ceea ce era colaborare între ei s-a transformat într-o atitudine răutăcioasă. În 

30 de minute, Carol, o fetiţă cu ochi albaştrii s-a transformat dintr-o persoană strălucitoare, 

încrezătoare în sine într-una timidă şi speriată”. Pe cealaltă parte, elevii aflaţi în poziţia 

privilegiată au avut rezultate mai bune, unii dintre copiii dislexici din clasă fiind capabili să 

citească acele cuvinte pe care până atunci nu le citiseră niciodată.” Învăţătoarea 

comentează în acest sens: „Fă-i să creadă că sunt cei mai buni şi vor deveni aşa, vor 

progresa.”  

 În plus, Jane Elliot concluzionează: „văzând cum elevii devin imediat dominatori şi 

aroganţi, am înţeles că rasismul poate fi creat; şi ca orice lucru făcut poate fi şi desfăcut”. 

Aşadar, la finalul acestei povestiri, vă rugăm să: 

• Încercaţi să vă imaginaţi cum a decurs acest exerciţiu, care au fost reacţiile elevilor, 

comportamentul cadrului didactic. Credeţi că elevii dumneavoastră ar fi fost 

participanţi la fel de obedienţi ca cei din Riceville? 

• Încercaţi să stabiliţi care ar fi avantajele, beneficiile aduse formării elevilor limitele 

sau riscurile acestui „joc de-a culoarea ochilor”; 

• Adaptaţi/adaptaţi acest „experiment” la contextul şcolar în care lucraţi; 

• Găsiţi o altă problemă din practica zilnică pe care să o rezolvaţi mai eficient decât o 

faceţi în mod curent, să o rezolvaţi ALTFEL.20 

                                                            
20 v. Nedelcu, A. (2004), Învăţarea interculturală în şcoală. Ghid pentru cadrele didactice, Humanitas  
Educaţional, Bucureşti 
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Jurnal de capitol: 

 

ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ce pot să schimb şi să aplic 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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2. De la practica reflexivă la cercetarea acţiune în şcoală 
 

 

2. 1. Ce înseamnă „cercetarea acţiune”? 
 

Provocare 

 

În 1982, Nevitt Sandford afirma: „Dacă vrei să cunoşti, trebuie să participi în practică 

la schimbarea realităţii. Dacă vrei să ştii gustul unei pere, trebuie să schimbi para mâncând-o 

tu însuţi“.21 

 

Aşadar, ce credeţi? Nu putem să ştim şi să schimbăm eficient o realitate dacă  „nu-i 

simţim gustul” cu adevărat? Nu suntem profesori suficient de buni dacă doar aplicăm corect 

politicile elaborate deasupra noastră, trebuie să şi experimentăm? E suficient să observăm 

atent lucrurile din şcoală şi din clasa noastră sau e dezirabil să şi intervenim? Suntem 

îndreptăţiţi ca şi practicieni să jucăm rolul unui cercetător? Ştim să facem asta? Ne-a învăţat 

cineva? 

 

Răspundeţi sincer unor astfel de întrebări; comentaţi opinia lui Nevitt Sandford şi 

încercând să identificaţi avantajele implicării concrete a cercetătorului în perceperea şi 

ameliorarea realităţii studiate. 

 

 

2.1.1. Scurtă incursiune în evoluţia unui concept – puţină teorie 
 

Pentru Kurt Lewin (1948), fondatorul conceptului de „cercetare-acţiune”, o investigaţie 

al cărei singur scop este doar producerea de cărţi, fără influenţarea imediată a realităţii,  este 

inadecvată. Ca urmare, contrabalansând un astfel de inconvenient, Lewin promovează 

conceptul de „cercetare-acţiune”, perspectivă conform căreia investigatorul, prin acţiunea sa 

concretă, schimbă direct şi imediat natura obiectului observat. Convins de necesitatea 

promovării unei astfel de investigaţii, Lewin subliniază: „pentru a înţelege şi schimba anumite 

practici, specialiştii domeniului social trebuie sa includă practicieni în toate fazele 

                                                            
21 (Sandford, 1982, pag. 897, cit in Chelcea, 2001, pag 150). 
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cercetării”22. În acest fel, utilizarea acestui tip de cercetare reduce în mod eficient timpul 

dintre validarea rezultatelor unei investigaţii şi aplicarea lor într-un context determinat; 

rezultatele acestui demers, chiar parţiale şi nu întotdeauna sistematizate, sunt incluse în 

activitatea practică încă din timpul derulării cercetării, continuarea demersului urmând să 

valideze şi să expliciteze aspectele încă neaprofundate. 

 

Iniţial perspectiva cercetării acţiune a fost utilizată de Lewin ca o tehnică de animare 

socială, în care metodologia cercetării experimentale clasică este susţinută şi orientată de 

anumite obiective specifice, particulare, de schimbare şi ameliorare.  

Pentru Kurt Lewin, demersul cercetării se construieşte în jurul unei spirale, formată 

din succesiuni de cicluri care vizează acţiuni de planificare, constatare, execuţie:  

 

- “Planificarea începe de obicei cu ceva ca o idee generală [...] Primul pas este 

examinarea atentă a ideii în lumina mijloacelor disponibile. Dacă această primă 

perioadă a planificării are succes, apar două elemente: un plan global privind 

modul de atingere a obiectivului şi o decizie privind primul pas al acţiunii.[...]  

- Constatarea sau stabilirea faptelor are patru funcţii: evaluează acţiunea arătând 

dacă ceea ce s-a obţinut este sub sau peste aşteptări, serveşte ca bază pentru 

planificarea corectă a noului pas şi pentru modificarea planului general, oferă 

celor care planifică şansa să descopere noi elemente privind punctele slabe şi tari 

ale unor instrumente şi tehnici de acţiune.  

- Pasul următor este din nou compus dintr-un ciclu de planificare, execuţie şi 

constatare în scopul evaluării rezultatelor pasului al doilea, al pregătirii unor baze 

raţionale pentru planificarea celui de al treilea pas şi poate pentru modificarea din 

nou a planului general.”23 

 

Pentru a parcurge eficient această secvenţă de paşi, Lewin punctează trei 

caracteristici esenţiale ale cercetării acţiune:  

- caracterul său participativ,  

- impulsul democratic şi  

                                                            
22 Lewin, K. (1952), Group decision and social change. În Swanson, G E, Newcomb T.M., Hartley E.L. 
Reading în Social Psichology, Holt, New York 
23 idem 
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- contribuţia simultană atât la progresul ştiinţelor sociale cât şi la schimbarea 

socială. 

 

 

Info+: 

 

Pentru o perspectivă mai amplă asupra conceptului de cercetare acţiune, vă prezentăm 

următoarele definiţii date de diferiţi specialişti acestui termen:  

• cercetarea acţiune este "o intervenţie la scară mică în modul de funcţionare a 

lumii reale şi o examinare atentă a efectelor unei astfel de intervenţii" 24 

 

• cercetarea acţiune este „o formă de investigaţie auto-reflexivă de către 

participanţi, întreprinsă în scopul de a îmbunătăţi înţelegerea a practicilor lor în 

context cu scopul de a maximiza justiţia socială25 

 

• „demersul de acţiune cercetare este preocupat în mod egal atât de schimbarea 

indivizilor dar şi de schimbarea culturii  grupurilor, instituţiilor şi societăţilor 

cărora le aparţin26 

•  „cercetarea acţiune reprezintă o formă de abordare autoreflexivă realizată de 

participanţi la situaţii sociale (inclusiv educaţionale) cu scopul de a îmbunătăţi: 

o raţionalitatea şi justeţea propriilor practici sociale sau educaţionale, 

o înţelegerea acestor practici şi a situaţiilor în care se desfăşoară 

practicile respective 27  

 

 

 

                                                            
24 Cohen, L. , Manion, L. (1994) Research Methods in Education. London, Routeledge and Kegan 
Paul, pag.186 
25 Carr, W, and Kemmis, S. (1986) Becoming Critical. Lewes: Falmer, pag.:162 
26 Kemmis, S. and McTaggart, R. (eds) (1992) The Action Research Planner (third edition) Geelong, 
Victoria, Australia: Deakin University Press., pag,12 
27 Ulrich, C. (2002), Reforma la nivelul scolii, in Pedagogie. Fundamentari teoretice si demersuri 
aplicative, coord. Paun E. si Potolea , D., Polirom, Iasi toate cit Din (Cohen, Manion, 2000, pag 226). 
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De reţinut: 

 

        În accepţiunea actuală, cercetarea acţiune desemnează un demers organizat de 

cercetare socială aplicată, desfăşurată în acţiunea concretă şi imediată a cercetătorului-

practicant asupra realităţii, în scopul ameliorării sau reinterpretării acţiunilor curente. 

Iniţiată din dorinţa de a îmbunătăţii anumite practici şi situaţii apărute într-un context social 

precis determinat (aici şi acum), cercetarea acţiune nu are ca principal scop structurări 

conceptuale, demersul sau teoretic formulându-se progresiv pe măsura dezvoltării 

investigaţiei. Accentul unei astfel de investigaţii este pus pe valenţele de aplicabilitate 

locală şi imediată în detrimentul unei generalizări savant argumentate sau al unei 

perspective a validităţii universale.   

 

 

 

2.1.2. Caracteristici generale ale demersului de cercetare acţiune 
 

Aşa cum a fost definită anterior, cercetarea acţiune nu e o investigaţie de birou, 

efectuată în laborator sau apriori. E un demers aplicativ, care pune acţiunea în locul 

observaţiei pasive şi detaşate, pune cooperarea în locul ierarhiei, fiind o formă structurată a 

cercetării participative. Este un proces sistematic, reflexiv şi colaborativ care examinează 

anumite situaţii în scopul planificării, implementării şi evaluării anumitor schimbări 

ameliorative. 

 

Câteva caracteristici adiţionale merită menţionate:   

 

- cercetarea  acţiune nu este o investigaţie desfăşurată asupra altora ci asupra 

activităţii proprii, în scopul ameliorării practicii curente; este o metodă calitativă, de 

teren, care necesită timp şi contactul frecvent al cercetătorului cu subiecţii; ca 

urmare, cercetătorul nu poate fi total obiectiv, acesta fiind conştient de faptul că pe 

parcursul demersului său de culegere şi interpretare a datelor influenţează realitatea 

pe care o studiază; 
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- în acelaşi timp, cercetarea  acţiune poate să fie un demers investit cu o dublă 

finalitate: este utilă atât preocupărilor concrete ale participanţilor, posibil aflaţi într-o 

situaţie problematică, dar şi acumulărilor în ştiinţele sociale; 

 

- demersul sau metodologic nu este constrâns de un plan minuţios şi detaliat stabilit 

anterior începerii cercetării, care să direcţioneze activitatea  spre anumite variabile; 

totuşi, cercetarea acţiune nu este un demers neştiinţific, o simplă activitate de 

observare sau investigare a practicii; 

 

- cercetarea acţiune reduce în mod eficient timpul dintre validarea rezultatelor unei 

investigaţii şi aplicarea lor într-un context şcolar determinat; rezultatele unei cercetări, 

chiar parţiale şi nu întotdeauna sistematizate, sunt incluse în activitatea practică încă 

din timpul derulării cercetării, continuarea demersului urmând să valideze şi să 

expliciteze aspectele încă neaprofundate. 

 

 

Aplicaţie: 

 

Realizaţi un tabel-sinteză a informaţiilor prezentate până în acest moment în acest capitol, 

încercând să stabiliţi prin propria grilă de înţelegere ce este şi ce nu este cercetarea 

acţiune.  

 

Puteţi utiliza acest tabel: 

 

 

Ce ESTE  

cercetarea acţiune? 

 

 

 

 

 

Cercetare acțiune: 

 

Ce NU ESTE  

cercetarea acţiune? 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 
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………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

 
 

 

 

2.2.  Cercetare acţiune în educaţie  
 

Provocare 

 

În lucrarea „Evaluarea autentică în sistemul de formare continuă a cadrelor 

didactice”, autoarele -  Maria Kovacs şi Ariana-Stanca Văcăreţu28 - ne împărtăşesc 

următoarea experienţă întâlnită în momentul finalizării unui proiect prin care se urmărea 

sprijinirea cadrelor didactice pentru a dezvolta capacitatea elevilor de-a gândi critic. 

Reflectând asupra eficienţei programului derulat, echipa de management a cursului de 

formare a decis să desfăşoare un demers de acţiune cercetare pentru a evalua în ce măsură 

cursul de formare a sprijinit cadrele didactice în asumarea responsabilităţii pentru propria 

formare.  

 

“Demersul nostru – povestesc autoarele - a fost conceput sub forma unor proiecte 

individuale tip acţiune-cercetare, care să demonstreze nivelul sporit de performanţă a 

cadrelor didactice participante la cursul de formare sub aspectul reflexivităţii. În vederea 

selectării participanţilor, am lansat un concurs de proiecte acţiune-cercetare. Intenţionam să 

alegem 5-6 proiecte pe care să le sprijinim atât în stadiul de elaborare, cât şi în stadiile de 

derulare şi evaluare”.”Echipa de management a cursului de formare a avut aşteptarea ca 

participanţii la curs, după ce şi-au dezvoltat competenţa de a (auto)reflecta asupra 

activităţilor didactice proprii, să fie capabili să identifice o problemă legată de dezvoltarea 

gândirii critice a elevilor în clasele la care predau, să studieze diferite posibilităţi de 

                                                            
28 Kovacs, M., Văcăreţu, A. (2010), Evaluarea autentică în sistemul de formare continuă a cadrelor 
didactice, pag. 20, http://www.alsdgc.ro/userfiles/Evaluarea%20Autentica%20Final%281%29.pdf 
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intervenţie, să formuleze un plan de acţiune, să implementeze planul şi să reflecteze asupra 

modului în care demersul a contribuit la rezolvarea problemei.” 

Am lansat concursul de proiecte şi, constatând că după expirarea termenului de 

depunere a proiectelor nu am primit nicio propunere, am realizat că probabil cadrele 

didactice nu erau pregătite adecvat pentru a accepta provocarea noastră” 

 

Să reflectăm asupra acestei situaţii. Strategia de evaluare a echipei de management 

a fost fireşte inovativă şi ingenioasă. Şi totuşi la acest concurs de proiecte de cercetare-

acţiune nu s-a primit nicio propunere. De ce? Nu ştim dacă voi citind anunţul respectiv, ați fi 

participat la competiţie. Ce proiect aţi fi depus? Ştim fireşte ce înseamnă ideea de proiect, 

cea de cercetare, cea de acţiune, dar dacă legăm într-o structură funcţională aceste trei 

cuvinte ştim ce înseamnă? Dacă ni se solicită un o propunere concretă de proiect de 

cercetare acţiune, ştim ce să oferim? Dacă da, unde, când şi cine ne-a ajutat să înţelegem? 

Vă invităm încă o dată să parcurgeţi reflexiv acest ghid, iar la final să încercaţi să reformulaţi 

ideea de proiect de cercetare acţiune pe care v-aţi format-o citind această provocare. 

De asemenea, vă invităm să utilizaţi acest chestionar pentru a structura opiniile 

dumneavoastră preliminare despre cercetarea acţiune în educaţie: 

 

Nr. Întrebare Da  Nu 

1.  Cercetarea acţiune este un demers util pentru mine ca 

profesor, din perspectiva procesului de predare învăţare 

 

  

2.  Proiectele de cercetare acţiune de succes au o influenţă 

benefică asupra performanţelor de învăţare ale elevilor 

 

  

3.  Cercetarea acţiune este o modă, împrumutată din alte 

sisteme 

 

  

4.  Cercetarea acţiune solicită prea mult timp în comparaţie 

cu beneficiile 

 

  

5.  Am efectuat şi până acum proiecte de cercetare acţiune 
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6.  Am efectuat şi până acum astfel de demersuri dar nu sub 

denumirea de cercetare acţiune 

 

  

7.  Am dezvoltat astfel de proiecte împreună cu alţi colegi 

sau cu elevii mei 

 

  

8.  Am învăţat la Facultate sau la unele cursuri de formare 

continuă să realizez proiecte de cercetare acţiune 

 

  

 

 

2.2.1. Procesul de cercetare acţiune în şcoală – scurt istoric  
 

Până a ajunge la cristalizarea acestei cvasi-similitudini conceptuale de astăzi, 

termenul de cercetare acţiune a cumulat în aplicarea sa în plan educaţional momente de 

maxim entuziasm ştiinţific cu perioade în care avantajele metodei erau ignorate sau negate. 

Un moment semnificativ de dezvoltare benefică a conceptului se datorează progreselor 

înregistrate în cadrul Teachers College al Universităţii Columbia. Instituţia menţionată este 

considerată de Gilbert de Landsheere, “placa turnantă a mişcării cercetare acţiune”, iar 

decanul acesteia Stephan M. Corey, susţinător ardent al mişcării o introduce categoric 

comunităţii pedagogice, demonstrându-i convingător eficienţa.  

În “Action Research to Improuve School Practices”, Corey notează: “Mi-am pierdut  

încrederea în necesitatea solicitării cercetătorilor profesionişti în domeniul educaţiei de a 

studia şcolile şi de a le recomanda acestora cum trebuie acestea să fie. [...] Aceste studii 

trebuie efectuate de aceia care trebuie să schimbe modul în care acţionează, în funcţie de 

rezultatul investigaţiei. Şcolile noastre nu pot ţine pasul cu viaţa pe care se presupune că 

trebuie sa o susţină şi să o îmbunătăţească dacă profesorii, elevii, administratorii, patronii 

şcolilor nu examinează continuu ceea ce fac. Individual sau în grup ei trebuie să-şi 

folosească imaginaţia creativ şi constructiv pentru a identifica practicile care trebuie sa fie 

schimbate pentru a întimpina necesităţile şi cerinţele vieţii moderne.[...] Acesta este procesul 

pe care îl numesc cercetare acţiune.”29 

                                                            
29 Corey, S., M. (1953), Action Research to Improuve School Practices” New York, Bureau of 
Publications, Colombia University 
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Această perioadă de întărire a statutului ştiinţific al conceptului de cercetare acţiune, 

termen serios alimentat de concepţiile lui John Dewey şi ale şcolii experimentale de la 

Chicago, exersat ulterior în anii 30 ca o metodă inedită de implicare în spaţiul clasei atât a 

specialiştilor cât şi a profesorilor, este urmată de o zonă vizibilă de declin. Este perioada 

anilor ‘50, când interesul pentru cercetarea acţiune scade, valurile de entuziasm stârnite 

anterior diminuându-se treptat.  

 

Ulterior, derularea de proiecte de cercetare acţiune a reprezentat o obţine frecvent 

preferată de către practicieni. Motivele revigorării acestei forme de investigaţie sunt 

sintetizate de S. Kemmis30: 

 

• Cererea din partea cadrelor didactice, „forţate” să îndeplinească şi rolul de 

cercetător asupra propriilor practici; 

• Faptul că multe cercetări sunt percepute ca irelevante de către practicieni; 

• Legitimarea şi necesitatea de a elabora raţionamente-deliberări practice, 

(opuse raţionamentelor instrumentale sau tehnice) cu privire la curriculum, 

care schimbă rolul practicianului dintr-un formator critic faţă de cercetătorul din 

exterior în acela a de cercetător autoreflexiv cu privire la propriile practici; 

• Creşterea solidarităţii educatorilor faţă de criticismul public îndreptat asupra 

învăţământului”. 

 

 

 

                                                            
30  S. Kemmis (1985), pag. 37, cit. în Ulrich, C. (2002), Reforma la nivelul scolii, in Pedagogie. 
Fundamentari teoretice si demersuri aplicative, coord. Paun E. si Potolea , D., Polirom, Iasi, pag. 126-
127): 
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2.2.2. Domenii de investigaţie prin demersuri de cercetare acţiune 
 

Având în vedere complexitatea sistemului de învăţământ, se pune în mod legitim 

întrebarea: ce elemente componente ale acestuia pot să constituie o ţintă de investigat prin 

metoda cercetării acţiune? Răspunsul scurt şi aparent simplu: toate! Dezvoltarea 

curriculumului la decizia şcolii, metodele utilizate, modalităţile de interacţiune în clasă, în 

şcoală sau în comunitate, sisteme alternative de evaluare, propria formare profesională – 

toate, alături de multe ale elemente pot să fie abordate în scopuri ameliorative prin 

metodologia cercetării acţiune. De asemenea, acest tip de investigaţie poate să fie utilizat ca 

un instrument eficient de (auto)evaluare, cu efecte clare la  nivel instituţional sau individual.  

 

„Pe măsură ce se implică în activităţi de acţiune-cercetare, cadrele didactice înţeleg 

mai bine procesul instructiv-educativ. Elementele noi pe care le învaţă vor avea un impact 

asupra situaţiei din clasă, şcoală şi regiune. Direcţiile viitoare ale programelor de dezvoltare 

profesională, curriculumul de pregătire a cadrelor didactice şi iniţiativele de ameliorare 

şcolară vor fi influenţate semnificativ de elementele pe care cadrele didactice le învaţă în 

cadrul activităţilor de cercetare acţiune, care necesită investigarea critică şi examinarea 

riguroasă a propriilor practici, a programelor şcolare şi a dezvoltării şcolare, în general.”31 

 

Într-o altă perspectivă, mai concretă, domeniile reflecţiei pedagogice şi ale acţiunii în 

educaţie ale Europei momentului se referă la: 

 

- fundamentele teoretice (filozofice) ale educaţiei (pe ce bază educăm?) 

- obiectivele educaţiei (cu ce scop educăm?) (atingerea „competenţelor-cheie”, cu tot 

ceea ce implică acest proces); 

- conţinutul educaţiei (prin recursul la ce anume educăm?) („kitul educaţional de bază” 

sau „lădiţa cu instrumente” pe care şcoala o oferă tinerilor – engl. „survival kit”; fr. 

„boite à outil”);  

- practicile educaţionale – cum anume educăm?; 

                                                            
31 Kovacs, M., Văcăreţu, A. (2010), Evaluarea autentică în sistemul de formare continuă a cadrelor 
didactice, pag. 20, http://www.alsdgc.ro/userfiles/Evaluarea%20Autentica%20Final%281%29.pdf 
 pag.16 
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- monitorizarea şi evaluarea calităţii (cât de bine facem ceea ce facem?) – stabilirea de 

standarde înalte şi de indicatori;  

- rolul şi calitatea resursei umane din educaţie (cine educă şi cum?);  

- mecanismele de formulare participativă de politici (cum planificăm şi cum 

decidem?).32 

 

(adaptare după Cohen, Manion, 2000, pag 226) 

 

                                                            
32 Crişan, A. (2006), 15 ani de schimbare în curriculum, în Patru exerciţii de politică educaţională în 
România, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti 
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2.2.3. Condiţii de eficienţă pentru dezvoltarea de investigaţii de tip 
cercetare-acţiune 

 

Pentru realizarea de investigaţii profitabile de tipul cercetare acţiune asupra praxisului 

din şcoală, caracteristicile generale enumerate anterior trebuie să se transforme în condiţii 

de eficienţă, a căror respectare cumulativă produce calitate. Enumerăm câteva dintre aceste 

condiţii de eficienţă a cercetării acţiune:33 

 

• Participarea se realizează pe bază voluntară; 

• Este planificată şi este configurată în mare măsură de către profesor; 

• Investighează aspectele practice cotidiene (identificate, observate în propria clasă 

sau şcoală); 

• Contribuie la înţelegerea de către cadrul didactic a propriei experienţe profesionale şi 

îmbunătăţirea ei; 

• Se centrează pe studierea unui grup particular mic, de exemplu clasa de elevi; 

• Este un proces flexibil şi de schimbare; 

• Dezvăluie cadrului didactic posibilităţi de acţiune viitoare; 

• Este colaborativă; 

• Este realizată de către cadre didactice care profesează; 

• Este evaluată de către cadre didactice; 

• Este sprijinită pe diverse categorii de parteneri profesionali: colegi, experţi 

,cercetători;  

• Pe parcursul cercetării, informaţiile sunt colectate, împrăştiate, discutate, înregistrate, 

evaluate şi se acţionează pe baza lor; aceste observaţii au de obicei caracter 

observaţional şi comportamental; 

• Judecăţile sunt fondate pe cunoaşterea personală a situaţiei; 

• Prezintă o viziune mai relaxată asupra metodei ştiinţifice; 

• Fazele cercetării acţiune sunt construite şi aplicate în spirală. 

 

 

                                                            
33 cf. , Ulrich, C. (2002), Reforma la nivelul scolii, in Pedagogie. Fundamentari teoretice si demersuri 
aplicative, coord. Paun E. si Potolea , D., Polirom, Iasi pag. 128 
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Jurnal de capitol: 

ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ce pot să schimb şi să aplic 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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3. Proiecte de cercetare acţiune la nivelul şcolii 
 

3.1. Perspectivă generală asupra cercetării în educaţie 
 

Provocare 

Referindu-se la necesitatea cercetării ştiinţifice, Karl R. Popper spunea că aceasta 

este “ într-adevãr cea mai bunã metodã de a ne lãmuri pe noi despre noi înşine şi despre 

ignoranţa noastrã.” Vă invităm la o lectură analitică a acestui citat, încercând o identificare 

personală a avantajelor derulării de proiecte de cercetare atât la nivel individual cât şi 

instituţional. 

 

Înainte de a intra în descrierea paşilor concreţi şi a metodologiei specifice cercetării 

acţiune, considerăm că este utilă o perspectivă mai largă asupra ideii generale de cercetare 

pedagogică. Şi asta pentru că, cercetarea acţiune ca metodă proprie practicianului reflexiv 

împărtăşeşte diferite caracteristici comune altor forme de investigaţie sau împrumută creativ 

de la acestea metode şi instrumente specifice. Aşadar ce înseamnă cercetare pedagogică, 

ce metode utilizează, care îi sunt instrumentele preferate de lucru? 

 

În general, cercetarea ştiinţifică repezintă o activitate structurată de obţinere prin 

metode specifice de date concrete în scopul soluţionării unor problemele teoretice sau 

practice specifice unui domeniu.  În acest context, cercetarea pedagogică, ca tip special de 

cercetare ştiinţifică, „tinde spre o explicaţie şi o înţelegere normativă a activităţii de educaţie; 

urmăreşte definirea şi argumentarea legilor şi principiilor care ordonează acţiunea de 

proiectare şi de realizare a educaţiei la nivel de sistem şi de proces. Această perspectivă, 

situată la limita cercetării filosofice, evidenţiază necesitatea cercetării finalităţilor educaţiei 

care determină orientările valorice ale educaţiei, realizabile în diferite contexte istorice şi 

sociale.34 

 

Alte caracteristici ale cercetării pedagogice vizează caracterul său prospectiv (adică 

vizează dezvoltarea personalităţii elevului în perspectiva exigenţelor dezvoltării sociale și 
proiectează tipul de personalitate necesar în viaţă. Apoi, cercetarea pedagogică trebuie să 

fie continuu ameliorativă (adică trebuie să determine, prin intervenţiile sale modelatoare, 

                                                            
34 Cristea, S. (2002), Dictionar de pedagogie , editia a II-a, revazuta, Editura Litera, Chisinau pag.44 
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optimizarea actului pedagogic). De asemenea, orice cercetarea pedagogică este 

interdisciplinară, dată fiind complexitatea fenomenului investigat.35 

 

Ca şi în alte domenii, şi în educaţie pot să fie utilizate diferite tipuri de investigaţie, în 

funcţie de interesele şi condiţiile concrete în care se desfăşoară acest demers. Ca urmare,  

cercetarea poate să fie: 

 

• După gradul de intervenţie al cercetătorului asupra obiectului - cercetare 

experimental sau cercetare observaţională 

• După caracteristicile intrinseci ale metodelor - cercetare calitativă sau 

cantitativă 

• După scopuri - cercetare descriptivă, predictivă, explicativă. 

 

 

Aplicaţie: 

 

Gilbert de Landsheere definea cercetarea educaţională ca fiind un tip special de cercetare 

ştiinţifică angajată la nivelul activităţii de educaţie. Investigaţia propusă, realizabilă în 

condiţii de intra, inter şi trans-disciplinaritate este situată la linia de intersecţie dintre 

cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicată, cercetarea normativă şi cercetarea 

operaţională, cercetarea filosofică şi cercetarea-acţiune, cercetarea prospectivă şi 

cercetarea retrospectivă.36 

Vă rugăm să analizaţi acest citat, stabilind locul pe care îl are cercetarea acţiune în 

tabloul general al cercetării pedagogice. 

 

                                                            
35 Condor, Condurache, Nicolescu, http://euromentor.ucdc.ro/nr_1/8%20-
%20CERCETAREA%20PEDAGOGICA.pdf , pag. 1 
36 Landsheere, Gilbert De, (1995) Istoria universala a pedagogiei experimentale, Bucuresti, Editura 
Didactica şi Pedagogica, RA, pag.254-259 
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3.2. Etapele procesului de cercetare acţiune în educaţie 
 

Provocare: Un punct de plecare – „un loc numit şcoală” 

În cadrul Proiectul „Şcoala aşa cum este” - cercetarea portretului elevului, al profesorului 

şi a interacţiunilor acestora” derulat de Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF în perioada 2007-

2009 s-a urmărit prin investigaţia de teren derulată, realizarea unui tablou real al şcolii 

româneşti. Vă prezentăm alăturat întrebările fundamentale care au direcţionat cercetarea 

menţionată şi pe baza cărora s-au construit variabilele de cercetare. 

 Chiar dacă cercetarea s-a încheiat, vă rugăm să răspundeţi şi dumneavoastră acestor 

întrebări, iniţiind astfel un act de reflecţie personală asupra „şcolii aşa cum este”, aşa cum o 

întâlniţi zi de zi: 

 

• Ce înseamnă să fii elev în şcoala contemporană românească? Ce îşi doresc şi 

ce fac cu adevărat elevii noştri, ce învaţă, care le sunt preocupările şi aspiraţiile, 

care anume sunt subiectele conversaţiilor şi obiectele intereselor acestora, care 

sunt motivaţiile, competenţele acestora? Sunt adevărate presupunerile „de bun 

simţ” despre „generaţia din ziua de azi” (de exemplu, „nu citesc”, „sunt prost 

crescuţi”, „nu-i mai interesează şcoala aşa cum ne interesa pe noi – adulţii” 

ş.a.m.d.)?  

• Care este ethosul şcolar în spaţiul urban şi rural, la periferie sau într-un cartier 

select? Care sunt rolurile pe care le joacă diverşii actori, care sunt codurile, 

efectele background-ului social, al statusului şi relaţiilor de putere?  

• Care este portretul cadrului didactic în şcoala românească, cum arată acesta şi 

cum interacţionează cu elevii şi cu proprii colegi? Sunt metodele de instruire 

adaptate noilor provocări, sunt ele „la curent cu noile tendinţe”? Cum gestionează 

cadrele didactice comportamentele elevilor, utilizarea resurselor, organizarea 

activităţilor individuale sau de grup?  

• Care sunt rolurile asumate de către cadrele didactice? Cât de eficienţi suntem în 

îndeplinirea acestor roluri?  

• Care este pregătirea şi care sunt nevoile informaţionale necesare într-un mediu 

în permanentă şi rapidă schimbare? Există o breşă între elevi şi cultura, 
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aşteptările şi experienţa cadrelor didactice? Sunt actualii profesori un produs sau 

un exponent al trecutului? Îşi poate permite un cadru didactic doar să fie înţepenit 

„în programă” neştiind nimic (de exemplu) despre Harry Potter sau Messenger?  

• Cum arată discursul educaţional? Este lexicul de tip „pedagogic” la zi, flexibil şi 

adaptabil? Ce îşi spun elevii şi profesorii unii altora, cum discută şi despre ce?  

• Cum se vede şcoala de acasă, de către părinţi? Care sunt percepţiile şi opiniile 

acestora privind şcoala în ansamblu şi sarcinile acesteia? Care sunt aşteptările 

părinţilor faţă de şcoală şi cadrele didactice, aşteptări pe care să se sprijine 

demersurile de îmbunătăţire a modului de participare al tuturor factorilor interesaţi 

la creşterea calităţii educaţiei? Cum arată interacţiunile existente la nivelul şcolii 

între părinţi − elevi − cadre didactice? (v. Nedelcu, Ciolan, 2010) 

 

      Să presupunem că aţi fost incitaţi de aceste întrebări la analiza critic-reflexivă a locului 

numit şcoală (John Goodlad, 1984) şi că aveţi o perspectivă personală asupra acestui spaţiu. 

În continuare vă rugăm ca pe baza acestei radiografii personale să conturaţi nişte proiecte 

concrete de cercetare acţiune. Aceasta ar putea să fie primul pas din procesul de cercetare 

acţiune pe care puteţi să-l demaraţi în şcoala dumneavoastră: stabilirea problemei. Care ar fi 

temele centrale ale acestor proiecte? Vă rugăm să le enumeraţi mai jos, într-o ordine care 

corespunde preferinţelor şi intereselor dumneavoastră: 

 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 
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Organizarea generală a oricărei cercetării pedagogice implică parcurgerea următoarelor 

etape sintetizate de S.Cristea37: 

 

Etape Paşi 

 

 

Formularea 

problemei care 

urmează să fie 

cercetată 

- exprimarea clară, în termeni categorici, a situaţiei ce urmează să fie 

ameliorată; 

- delimitarea surselor de abordare teoretică şi practică; 

- orientarea generală a investigaţiei  

 

 

Proiectarea 

cercetării 

-  stabilirea obiectivelor cercetării,  

-  formularea ipotezei cercetării; 

-  definirea conceptelor pedagogice fundamentale utilizate în 

cercetare,  

-  operaţionalizarea conceptelor prin intermediul unor indicatori care 

evaluează variabilitatea empirică a realităţii investigate; 

 

 

Realizarea 

cercetării 

-  alegerea metodologiei de cercetare etc.; 

-  organizarea cercetării prin:  stabilirea populaţiei investigate, 

stabilirea locaţiei şi calendarului etc.; 

- evaluarea rezultatelor cercetării; 

- redactarea concluziilor cercetării într-o variantă iniţială; 

 

 

Finalizarea 

cercetării 

- prelucrarea statistică a rezultatelor; 

-  analiza de conţinut a rezultatelor; 

-  interpretarea pedagogică a rezultatelor; 

-  valorificarea şi diseminarea rezultatelor. 

 

 

                                                            
37 Cristea, S. (2002), Dictionar de pedagogie , editia a II-a, revazuta, Editura Litera, Chisinau pag.45 
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 Pe acest cadru general se înscrie şi succesiunea de paşi specifici procesului de 

cercetare acţiune. Însă, în acest caz asistăm la un demers sub formă de spirală, cu reveniri 

constante de revizuire a planului iniţial, cu etape repetate de acţiune, monitorizare, evaluare, 

reflecţie – specifice, aşa cum s-a arătat în capitolele anterioare procesului de cercetare 

acţiune. Schema alăturată (adaptare după Kemmis, 1983) sintetizează această succesiune 

de secvenţe: 

 În continuare vom detalia aceste 

etape ale schemei prezentate, precizând 

paşii concreţi ai fiecare etape; ca 

urmare, procesul de cercetare acțiune în 

şcoală include succesiv: 

1) Identificarea, evaluarea şi 

formularea unei probleme critice 

din situaţia educativă concretă. 

2) Discuţii, negocieri preliminare 

între participanţi: cadre didactice, 

cercetători, directori de şcoli, 

inspectori, etc., care se 

finalizează prin propunerea unui 

proiect, în care să fie stabilite 

principalele probleme care vor fi 

abordate şi a căror soluţionare se 

intenţionează. 

3) Revizuirea literaturii de 

specialitate pentru clarificări 

teoretice şi pentru identificarea şi 

analiza comparativă a soluţiilor 

propuse de către alţi cercetători 

şi practicieni pentru probleme 

similare. 
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4) Modificarea ori redefinirea proiectului stabilit iniţial. 

5) Selectarea procedurilor de cercetare şi acţiune: administrarea proiectului, stabilirea 

rolurilor şi responsabilităţilor participanţilor, alegerea materialelor, a metodelor de 

predare/învăţare, alocarea resurselor şi sarcinilor, etc. 

6) Alegerea procedurilor de evaluare ce vor fi folosite continuu. 

7) Implementarea proiectului propriu-zis, stabilindu-se perioadele, condiţiile şi metodele 

de strângere a datelor (întâlniri periodice bilunare, consemnări în jurnale, rapoarte 

interimare, finale, rapoarte de autoevaluare şi evaluări de grup, etc.), monitorizarea 

activităţilor, sarcinilor şi asigurarea comunicării permanente cu grupul de cercetători, 

clasificarea şi analiza datelor. 

8) Interpretarea datelor, evaluarea activităţii şi a întregului proiect (discuţiile vor fi 

orientate de criteriile de evaluare stabilite anterior), comentându-se erorile, greşelile, 

dificultăţile, obstacolele care au apărut, principalele dificultăţi cu care s-au confruntat 

participanţii. În raportul final vor fi menţionate principalele rezultate, recomandările, 

modalităţile de diseminare a rezultatelor pentru cei interesaţi, precum şi viitoarele 

direcţii de acţiune.38 

 

 Pentru o clarificare a acestor paşi fundamentali pentru derularea unui proces de 

cercetare, prezentăm în continuare detaliat fiecare etapă enunţată: 

 

 

Identificarea şi formularea corectă a problemei de cercetare 

 

Cadrele didactice se confruntă adesea cu ceva care îi pune în dificultatea de a-şi 

realiza anumite scopuri, care îi nedumereşte sau pur şi simplu reprezintă o zonă în care simt 

că pot face lucrurile mai bine sau altfel. Despre această situaţie, Giddens39 spunea că "cea 

mai bună cercetare începe cu probleme care reprezintă, totodată, şi enigme adică un spațiu 

                                                            
38 Ulrich, C. (2002), Reforma la nivelul scolii, in Pedagogie. Fundamentari teoretice si demersuri 
aplicative, coord. Paun E. si Potolea , D., Polirom, Iasi 
39 Giddens, A. (2000), Sociologie, Bucuresti, Editura All, 2000. pag. 579 
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gol în "înţelegerea noastră". Aceasta ar putea să fie problema de bază care să genereze un 

demers de cercetare acţiune. 

 

 

Exerciţiu de creativitate: 

 

        Pentru a formula o problemă de cercetare adecvată e nevoie să ţinem cont de faptul 

că aceasta trebuie să fie suficient de extinsă pentru a permite investigaţii credibile, dar 

suficient de restrânsă pentru a rămâne fezabilă. De exemplu, o problemă amplă ca 

“ameliorarea învăţământului primar” este în mod evident prea extinsă şi prea vagă pentru a 

putea să fie o adevărată temă de cercetare acţiune. O formulare mai precisă, mai clară şi 

evident mai focalizată ar permite concentrarea eforturilor spre explorarea adecvată a 

problemelor subsumate acestei teme. 

 

       Ca urmare, vă invităm să „traduceţi” această direcţie de investigaţie în teme concrete, 

focalizate de cercetare, pe care să le scrieţi mai jos: 

…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
 
Mai departe, vă invităm să „transformaţi” aceste probleme de cercetat în teme pentru 

elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice necesare pentru obţinerea gradului I. Însă având în 

vedere că uneori chiar şi aceste teme nu sunt doar mult prea largi ci şi chiar repetitive, vă 

rugăm să răspundeţi următoarei provocări: stabiliţi „o temă care nu s-a mai auzit”, care, 

după cunoştinţele dumneavoastră, nu a fost cercetată! 
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 Formularea corectă a problemei este definitorie în asigurarea calităţii procesului de 

cercetare, de corectitudinea selectării şi formulării problemelor depinzând în mod direct 

calitatea acţiunilor ulterioare.  Premiza de la care se porneşte în susţinerea acestei afirmaţii 

este că majoritatea erorilor apărute în rezolvarea problemelor se datorează definirii incorecte 

a lor. Identificarea cauzei reale a unei probleme (şi nu a simptomului) necesită din partea 

cadrelor didactice gândire creativă, capacităţi de selecţie antrenate.  

 

De exemplu un profesor poate constata că nu îşi poate determina elevii să se 

documenteze adecvat pentru realizarea unui proiect. El trebuie să-şi redefinească problema 

în sensul de a stabili dacă este vorba de o dificultate în procurarea materialului documentar 

ori este o problemă de motivaţie a studiului, sau este legată de propria prestaţie personală 

etc.  

Pentru diagnosticarea corectă a unei probleme de cercetare se foloseşte o multitudine de 

metode. Vă prezentăm mai jos una dintre ele, numită creativ „Diagrama os de peşte” sau 

diagrama Ishikawa”, întrucât a fost dezvoltată de Kaoru Ishikawa. Această diagramă 

ilustrează cauzele principale şi secundare ale unui anumit efect, ţinta să fiind tocmi ilustrarea 

grafică a legăturii dintre un rezultat şi factorii ce au dus la apariţia acestuia. Într-o diagramă 

tipică de acest fel, problema ce trebuie rezolvată este notată în ,,capul” peştelui, apoi sunt 

 

…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………........... 
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înşirate cauzele, de-a lungul ,,oaselor” şi împărţite pe categorii. Cauzele suplimentare pot fi 

adăugate pe noi ramificaţii. Aveţi mai jos structura generală a unei diagrame os de peşte, ca 

în desenul de mai jos40: 

 

 

 
Aplicaţie 
 
Pentru a înţelege mai bine contribuţia acestei metode la identificarea surselor reale care 
determină anumite situaţii, vă rugăm să desenaţi o diagramă pentru a vizualiza cauzele 
unei problem stringente a învăţământului românesc. Vă propunem aşadar să continuaţi 
analiza următoare: 
Etapa1: 

Etapa 2: 
 
 
 

                                                            
40 
http://improhealth.tnuni.sk/fileadmin/Documents/Improvement_tools_RO/Fishbone_diagram_RO_.pdf 

Cauze de 
ordin financiar 

Cauze de 
ordin cultural 

…….
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Etapa 3: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Informarea şi documentarea asupra problemei de cercetat; colectarea informaţiilor. 

 Fie că sunt colectate citind literatura de specialitate, din rapoarte de cercetare în 

legătură cu problema respectivă sau prin discuţii cu alţi colegi, informaţiile suplimentare sunt 

extrem de necesare pentru derularea unei cercetări de calitate. Prin documentare ne 

focalizăm pe analiza altor studii anterioare făcute pe tema respectivă, pe alte cercetări 

paralele şi tangenţiale cu propria investigaţie care pot oferi informaţii esenţiale aspra 

modalităţilor de abordare a problemei. În acest fel, printr-o informare adecvată, profesorul 

cercetător nu numai că vine în contact cu noi perspective ştiinţifice, identifică probleme 

Cauze de ordin 
psihologic 

Cauze de ordin 
pedagogic 

….

Cauze de 
ordin financiar 

Cauze de 
ordin cultural 

…….

Cauze de ordin 
psihologic 

Cauze de ordin 
pedagogic 

….

…….
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neprevăzute dar şi evită „reinventarea roţii” pornind cu cercetarea proprie de la nivelul de 

cunoaştere la care a fost adusă de alţi colegi. 

Documentarea corectă şi eficientă trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: 41 

• Să fie selectivă în sensul de a avea la bază lucrări de referinţă, relevante şi 

valoroase,  

• Să se bazeze, pe cât posibil, pe consultarea surselor originale, primare, autentice 

pentru a fi asiguraţi că percepem şi înţelegem termenii, sensurile şi semnificaţiile 

în mod corect; 

• Să se realizeze într-o manieră activă, să încurajeze o cercetare participativă, 

atitudinea activă şi interactivă a cercetătorului faţă de text şi faţă de informaţii; 

• Să încurajeze atitudinea reflexivă, interogativă, de chestionare şi de curiozitate a 

cercetătorului în raport cu datele şi informaţiile pe care le dobândeşte prin 

documentare: interes faţă de problema abordată, reflecţie personală/ interioară 

permanentă vizavi de noile idei şi de experienţele trăite, dialog intern, 

autochestionare, exersarea gândirii proprii, , graţie trecerii prin filtrul acesteia a tot 

ce i se dezvăluie prin documentare etc.; 

• Să încurajeze adoptarea unei atitudini critice a cercetătorului în receptarea 

materialului, manifestarea spiritului de discernământ, a spiritului critic, 

neacceptarea unei aserţiuni fără a reflecta asupra ei şi fără a se întreba care este 

valoarea sa,  existenţa iniţiativei şi lucidităţii critice. 

•  Să nu implice raţionamente şi judecăţi idei preconcepute din partea 

cercetătorului; 

•  Rezultatele documentării să fie valorificate în cât mai multe direcţii: reformularea 

temei,clarificarea unor aspecte şi conţinuturi, elaborarea de noi idei şi sugestii, 

argumentare de idei şi experienţe, corectări, completări, conturare de noi 

deschideri şi dezvoltări etc. 

• Să fie continuă, să reprezinte un demers continuu realizat pe tot parcursul 

proiectării, organizării, desfăşurării, finalizării şi valorificării cercetării, pentru ca 

cercetătorul să fie la curent cu noile achiziţii din domeniu, precum şi cu noile 

                                                            
41 Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de  
Ştiinţă, Cluj-Napoca  
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prevederi ale documentelor curriculare şi să poată inventaria aspectele rezolvate 

şi pe cele care nu au fost rezolvate mulţumitor. 

 

 

Stabilirea obiectivelor cercetării 

 Prin stabilirea obiectivelor cercetării se răspunde concret la întrebările: "De ce 

se realizează  cercetarea?", "Ce  îşi  propune  cercetarea?", respectiv  formularea 

operaţională, clară şi fără echivoc a finalităţilor urmărite. 

 În ceea ce priveşte obiectivele cercetării, literatura de specialitate ne oferă multe 

sugestii. Printre acestea subliniem doar câteva, care răspund unor deficienţe constatate 

adesea în sistemul românesc de învăţământ:  

• este necesar să se formuleze obiective realiste, care să poată să fie atinse pot fi 

atinse prin mijloacele şi logistica disponibilă; 

• o cercetare ştiinţifică nu poate să fie “încărcată” cu un număr exagerat de mare 

de obiective , căci devine din nou nerealistă;  

• obiectivele unei cercetări sunt formulate în urma unui cumul de observaţii şi, 

eventual, în urma unui studiu metaanalitic.  

Spre exemplu o cercetare care urmăreşte,  în scopuri constatativ-descriptive, să 

investigheze conexiunile existente între comunicarea managerială eficientă în organizaţia 

şcolară şi performanţa în muncă, îşi poate propune următoarele obiective concrete: 

• Să identifice modalităţile optime de comunicare în organizaţia şcolară 

• Să identifice o serie de bariere de comunicare care pot afecta comunicarea 

eficientă 

• Să determine o serie de modalităţi de îmbunătăţire a procesului de comunicare 

Premisele care pot să fundamenteze astfel de obiective de cercetare, pot să ia în 

calcul aspecte ca: 

• Eficienţa procesului de comunicare în organizaţia şcolară are influenţe directe 

asupra performanţei în muncă şi ca urmare, a performanţei instituţiei respective. 

• bună comunicare între angajaţi şi manager duce la îndeplinirea cu succes a 

obiectivelor organizaţionale. 
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• Stilul de comunicare ales de managerul şcolii poate influenţa climatul 

organizaţional. 

• Procesul de comunicare eficientă presupune o corelare permanentă între 

transmiterea de informaţii, comunicarea cu angajaţii şi verificarea modalităţii de 

receptare şi înţelegere a mesajului transmis. 

• Respondenţii vor identifica o serie de bariere de comunicare care au influenţe 

directe asupra muncii lor cotidiene, precum şi o serie de modalităţi de 

îmbunătăţire a procesului comunicaţional42. 

 

 

Elaborarea ipotezelor. Testarea  

 

O ipoteză reprezintă o prezumţie clară, explicită şi verificabilă referitoare la relaţiile 

sau diferenţele existente între două sau mai multe variabile; acestea sunt într-un fel 

răspunsuri anticipate, plauzibile, ale cercetătorului la întrebările studiului. Aceste răspunsuri 

presupun existenţa unei relaţii între două fapte/situaţii, ipoteza fiind o explicitare a relaţiei 

intre faptele observabile. În general, ipotezele se formulează explicit prin construcţii logice de 

două feluri: „Dacă ..., atunci...” sau „Cu cât ..., cu atât...”  

Variabila este o anumită caracteristică (o calitate, un atribut, o proprietate) care 

variază de la un subiect la altul, iar o constantă este o caracteristică identică pentru toți 

membrii grupului investigat. Există diverse clasificări, dar din perspectiva cercetării 

educaționale de importanţă sunt variabilele independente - fenomene care reprezintă cauze, 

factori, condiții și variabilele dependente – efecte, rezultate produse de acţiunea variabilelor 

independente. Variabilele parazite sunt variabile independente cu efecte neintenţionate 

asupra variabilelor dependente; influenţa acestora trebuie menţinută constantă şi cunoscută. 

 Ipotezele pot să fie unilaterale (unidirecţionale) şi ipoteze bilaterale (bidirecţionale). 

Cele unilaterale se utilizează în momentul în care avem o idee despre sensul, direcţia în care 

evoluează variabilele. Aceste ipoteze sunt mai precise şi permit dezvoltarea unor studii 

pertinente, existând şanse mai mari să fie susţinute de analiza datelor. O ipoteză unilaterală 

se recunoaşte după modul de formulare, deoarece în enunţul acesteia regăsim direcţia de 

evoluţie a variabilelor. De exemplu, dacă desfăşurăm o cercetare care are ca scop utilizarea 

                                                            
42 Irene Sprinţăroiu, Lucrare de dizertație, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, promoţia 
2010. 



 

60 

 

ICT în educaţie şi gradul de participare al elevilor, am putea formula o ipoteză unidirecţională 

care să sublinieze relaţia între aceste elemente. Ipotezele bilaterale nu impun direcţia de 

evoluţie a variabilelor. Deşi mai puţin precise în comparaţie cu cele unilaterale, ipotezele 

bilaterale oferă o mai mare libertate cercetătorului.  

 

 Testarea unei ipoteze se face printr-un fel de „invers” al acesteia pe care îl numim în 

statistică ipoteza nulă sau ipoteza statistică – nu implică nici o diferenţă între valoarea 

preconizată a unui parametru şi valoarea lui empirică. Dacă ipoteza formulată nu se verifică 

în urma cercetării, rezultă că opusul său, ipoteza nulă, este adevărată. 

Formularea ipotezelor are avantaje şi dezavantaje. Dintre avantaje enumerăm: ne forţează 

să gândim mai profund asupra problemei pe care o studiem, asupra variabilelor implicate, să 

identificăm dacă există o relaţie. Pe de altă parte, este o strategie bună pentru a face 

predicţii bazate pe probe sau argumente teoretice. 

O ipoteză poate genera o predilecţie conștientă sau inconştientă în ceea ce priveşte 

manipularea datelor în sensul obţinerii rezultatului care verifică ipoteza, ceea ce se constituie 

într-un dezavantaj. 

 

 

 

Atenţie: 

În elaborarea ipotezelor trebuie să se ţină cont de următoarele condiţii:  

• Ipoteza trebuie să fie operaţională; 

• Ipoteza  trebuie să anticipeze soluţia sau soluţiile; 

• Ipoteza  trebuie să fie corect formulată şi să se bazeze pe date reale; 

• Ipoteza  trebuie să dirijeze întregul proces de cercetare; 

• Ipoteza  trebuie să poată fi completată pe parcursul cercetării; 

• Ipoteza  trebuie să fie verificabilă în procesul educaţional; 

• Ipoteza  trebuie să poată fi confirmată prin cercetare. 
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Aplicaţie: 

1. Vă prezentăm în continuare câteva ipoteze de lucru pentru posibile cercetări în 

domeniul educaţional şi vă invităm să analizaţi dacă: 

• respectă criteriile enunţate mai sus; 

• sunt concordante cu problemele pe care şi dumneavoastră le întâlniţi în 

practica zilnică. 

 

• Exemplul 1:  În cadrul proiectului de cercetare „Lectura elevilor din liceul 

umanist” s-a pornit de la următoarea ipoteză: „Liceul contribuie la dezvoltarea 

interesului elevilor prin lectură dacă: 

- conectează lectura la cunoașterea și acţiunea elevilor, 

- stabilește finalităţi observabile ale lecturii elevilor, 

- subliniază destinat rolul lecturii în obţinerea și aprecierea unor performanţe școlare superioare.” 

 

• Exemplul 2:  Ipoteza cercetării pe tema: „Eficienţa de cost a educaţiei la 

frecvenţă redusă”, a fost formulată astfel: dorinţa de a extinde accesul la 

educaţia superioară, și în particular de a oferi indivizilor maturi „a doua șansă” 

constituie raţiunea de a fi a sistemului universitar de predare la frecvenţă 

redusă.43 

 

2. După analizarea critică a exemplelor oferite mai sus, vă rugăm să formulaţi propriile 

ipoteze pentru o cercetare pe care aţi putea să o derulaţi în viitorul apropiat în clasa 

sau şcoala dumneavoastră: 

 

Exemplul 

1:......................................................................................................................... 

Exemplul 

1:......................................................................................................................... 

 

                                                            
43 Condor, Condurache, Nicolescu, 
http://euromentor.ucdc.ro/nr_1/8%20%20CERCETAREA%20PEDAGOGICA.pdf, pag. 1 
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Organizarea cercetării  presupune o atenţie deosebită pentru clarificarea următoarelor 

aspecte: 

- stabilirea metodologiei de cercetare – de culegere şie de prelucrare a datelor, 

stabilirea a tehnicilor şi mijloacelor ce urmează a fi utilizate; 

- stabilirea perioadei de cercetare 

- stabilirea variabilelor independente şi dependente; 

- precizarea locului (școli, centre universitare, zone geografice); 

- stabilirea eșantionului de subiecţi cuprinși în cercetare; 

- fixarea unui eșantion martor, dacă cercetarea este experimentală; 

- caracterizarea subiecţilor (vârstă, sex, mediu, provenienţă); 

- stabilirea bazei materiale necesare cercetării. 

 

 

Prelucrarea și interpretarea datelor. Elaborarea concluziilor cercetării 

 

În mod evident, întreg efortul anterior de culegere de date trebuie fructificat în 

concluzii utile atât cercetătorului, şi dacă este posibil unei comunităţi pedagogice mai 

extinse. Ca urmare, în această etapă, datele culese vor fi  ordonate şi clasificate în scopul 

stabilirii de concluzii care verifică în fapt validitatea ipotezei iniţiale. Dacă toate informaţiile 

vor confirma ipoteza, atunci ipoteza respectivă devine însăşi concluzia cercetării.  

 

Valorificarea şi diseminarea cercetării 

 

În această etapă este momentul să ne punem o întrebare de genul: „avem o 

cercetare; ce facem cu ea?” În primul rând, pentru că vorbim de o cercetare acţiune este clar 

că rezultatele acestei investigaţii ne sunt utile nouă, cercetătorilor practicanţi şi ameliorării 

practicii didactice zilnice. De acest proces beneficiază în ultimă instanţă elevii noştri, ei fiind 

în fapt ţinta oricărui demers de schimbare în sistemul de învăţământ. 

Apoi, ştiut fiind că cercetarea acţiune este o metodă de învăţare colegială, vom 

împărtăşi aceste rezultate ale investigaţiei cu cei cu care împărţim zilnic cancelaria: colegii 

noştri. Fie că facem prezentări scrise sau nu, fie că facem discuţii pe marginea concluziilor în 

şedinţe sau în comisiile metodice (vezi în acest sens materialul suport, secvenţa video…) 

este important să facem cunoscute demersurile noastre investigative. În acest fel nu numai 
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că exersăm generozitatea de a împărtăşi  din achiziţiile făcute dar putem să ne îmbogăţim 

propria cercetare, integrând feed-backul colegilor care în acest fel ne validează – sau nu – 

cercetarea. 

 Pentru transmiterea şi perceperea adecvată a cercetării realizate, un important 

element este raportul de cercetare care include date ca:  

• schema de organizare a cercetării,  

• direcţiile bibliografice care au sprijinit procesul de documentare,  

• descrierea designului cercetării,  

• analiza datelor obţinute,  

• sintetizarea concluziilor şi propunerea pe baza acestora a unui plan de ameliorare 

adecvat. 

 

 Prezentarea rezultatelor unei cercetării se poate face şi în alte contexte -  comunicare știinţifică, articole, proiecte pentru înscrierea în competiţii de granturi pentru susţinerea 

cercetării în educaţie, lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradelor didactice, teze de 

doctorat; toate acestea pot să fie concomitent nu numai cadre de valorificare a unor 

preocupări de cercetare anterioare dar pot să fie şi contexte care stimulează la investigaţii 

organizate şi sistematizate. Fiecare dintre aceste contexte are rigorile sale specifice, care ţin 

nu doar de specificul fiecărei activităţi menţionate dar şi de necesitatea de a promova nişte 

cercetări relevante, profesionist derulate şi prezentate. 

 

Pentru a vă susţine în acest demers de diseminare adecvată a rezultatelor unei 

cercetări deja efectuate sau în intenţia de a propune un proiect de investigaţie spre aprobare 

şi finanţare, redăm în continuare câteva sfaturi derivate din exigenţele specifice acestor foruri 

diferite de prezentare: 

 

a. Elaborarea unui articol în reviste de specialitate 

Publicarea rezultatelor unei cercetări în cadrul unei conferinţe sau într-o revistă de 

specialitate reprezintă un punct important de evoluţie a practicianului reflexiv care doreşte să 

“iasă” în acest fel din spaţiul clasei sale şi să devină util prin concluziile prezentate şi altor 

practicieni. Publicarea într-o revistă recunoscută nu este neapărat obligatorie pentru un 

practician reflexiv, care poate să fie mulţumit de rezultatele cercetării sale doar pentru faptul 

că acestea produc efecte vizibile de ameliorare în clasa proprie. Însă publicarea într-un jurnal 
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specializat, recunoscut, eventual cu factor de impact ridicat, reprezintă „o garanţie 

instituţionalizată a calităţii ştiinţifice, o adevărată încununare a cercetării, o dovadă a 

maturităţii acesteia, mărindu-i deci şansele de fertilizare a domeniului” 44.  

 

 

Info+ 

 

Revistele şi periodicele de ţinută ştiinţifică au exigenţe serioase - impun o anumită 

structură articolelor, îl pot supune recenziei realizată de către experţi în domeniu (peer 

review). De aceea considerăm utile sugestiile sintetizate de L. Vintan în articolul “Scrierea 

şi publicarea ştiinţifică”, pe care vă invităm să-l citiţi integral. Pentru scopurile capitolului de 

faţă, selectăm doar câteva elemente generale privind elementele de structură ale unui 

astfel de articol. Aşadar acesta include următoarele elemente: 

 

- Titlu, care trebuie să rezume cât mai adecvat conţinutul articolului, urmat de 

numele autorilor, cu specificarea instituţiilor în care aceştia activează. 

- Rezumat - se prezintă în mod succint lucrarea (aproximativ 150 de cuvinte pare o 

recomandare rezonabila, des uzitată). Are în principal doua scopuri: de a sublinia 

relevanta, originalitatea şi calitatea cercetării respectiv de a sugera lectorului daca 

lucrarea îl interesează sau nu, în continuare. 

- Cuvinte cheie - enumera principalele cuvinte cheie, consacrate domeniului ştiinţific 

în care se înscrie lucrarea. În general, 5-7 cuvinte cheie sunt suficiente. 

- Introducere - descrie cadrul general al lucrării, ipotezele, metodologia de principiu 

care a fost selectata şi utilizata, structura paragrafelor ulterioare ale lucrării. Mulţi 

autori obişnuiesc să redacteze introducerea şi rezumatul abia după redactarea 

tuturor celorlalte paragrafe. 

- Alte abordări - se descriu în mod critic lucrările considerate relevante, […] şi care 

abordează provocări ştiinţifice identice, similare sau chiar conexe celor abordate în 

articol.  

- Metodologia cercetării – se prezintă metodele, tehnicile, algoritmii, tehnologiile, 

cadrul experimental, cadrul de evaluare a rezultatelor, materialele etc. utilizate în 

                                                            
44 Vintan, L., N., Scrierea şi publicarea ştiinţifică, Axiologia cercetarii stiintifice prin abordari 
scientometrice, http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Acad.pdf 
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cadrul investigaţiei ştiinţifice. […] 

- Rezultate cantitative şi calitative. Interpretări - Se expun rezultatele obţinute, se 

compară cu cele cunoscute prin intermediul altor cercetări (le contrazice? le 

confirma? există excepţii în cadrul rezultatelor obţinute? daca da, de ce? etc.) şi se 

interpretează importanţa şi utilitatea acestora (posibile aplicaţii). Este inacceptabila 

prezentarea aceloraşi rezultate în mai multe forme (prin tabele, grafice, 

cronograme, text etc.). […] 

- Concluzii şi dezvoltări ulterioare - se extrag în mod sintetic principalele concluzii ale 

cercetării şi, în baza acestora, viitoarele oportunităţi de cercetare considerate a fi 

fezabile şi fertile din punct de vedere ştiinţific. […]Articolul se încheie cu referinţele 

bibliografice utilizate.45 

 

 

 

 

Aplicaţie 

 

Vă invităm să citiţi un articol care prezintă o cercetare derulată în domeniul educaţional 

publicată într-o revistă de specialitate prin ochii celui care face o recenzie. V-a captat acel 

articol atenţia? Sunt respectate criteriile de mai sus? 

 

Pentru a face o recenzie de calitate, vă recomandăm câteva întrebări de sprijin: 

 Care este ideea centrală a articolului pe care autorul vrea să o prezinte? Reuşeşte 

acesta să ne trezească interesul? 

 Problema pusă în articol este una reală, de interes? 

 Metodologia de abordare este validă? Sunt corelate rezultatele cu ipotezele 

ştiinţifice?  

 Găsim idei originale prezentate suficient de clar? 

 Ce implicaţii pot să genereze în practică rezultatele obţinute? Sunt acestea 

analizate adecvat? 

 

 

                                                            
45 Idem, pag. 5-7 
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b. Participarea cu un proiect de cercetare la o competiţie de granturi 

 

 În cazul în care depuneţi un proiect de cercetare în cadrul unei competiţii, este 

dezirabil să realizaţi o prezentare cât mai convingătoare a intenţiilor dumneavoastră. Câteva 

sfaturi pot să fie de folos şi în acest context. Mai jos este prezentată o sinteză, aleatoriu 

selectată46: 

- În esenţă, teza ta de cercetare trebuie să răspundă la trei mari întrebări: care este 

subiectul pe care vrei să-l cercetezi, de ce este important acest subiect şi cum ai dori să 

realizezi aceasta cercetare. 

- Pentru a atrage atenţia juriului asupra lucrării tale ar fi bine să scrii o introducere de 

impact  care să ajute la formularea ipotezei tale. Ipoteza de cercetare trebuie să fie 

specifică, concisă (o frază) şi să ajute la îmbunătățirea cunoștințelor din domeniul 

respectiv. […]O ipoteza bine scrisă este asemănătoare unui eseu: exprimă un punct de 

vedere care poate fi testat (şi aduce în discuţie posibile soluţii sau răspunsuri la o 

anumită problemă), este o idee, un concept şi nu exprima doar fapte,  

- La fel ca într-un eseu bine structurat, imediat după teza prezinţi structura eseului şi 

enumeri cele mai importante argumente pe care urmează să le prezinţi.  

- Următorul pas în scrierea tezei de cercetare este să demonstrezi ca aceasta cercetare n-

a fost deja făcută.  

- Pana acum ai dovedit ca ai o idee de cercetare, ca eşti familiar cu domeniul respectiv şi 

că ai o idee nouă. Acum, întrebarea este: de ce ar trebui finanţat proiectul tău? Pentru ca 

aduce cunoștințe noi – ok. Însă este cineva care va beneficia de pe urma acestor 

cunoştinţe?  

- Ne apropiem acum de una din cele mai dificile părţi ale unei teze de cercetare: 

metodologia. Pe scurt, care sunt acţiunile pe care tu le vei întreprinde pentru a răspunde 

la întrebările de cercetare? Metodele se împart în calitative (interviuri, chestionare) şi 

cantitative (statistici samd). Pentru unele proiecte metodele calitative sunt mai potrivite, 

pentru altele cele cantitative, în timp ce pentru majoritatea o combinaţie între cele două 

metode este cea mai potrivită. Ar trebui să-ti alegi metodele şi să explici alegerile făcute.  

- Concluzii: după ce ai trecut cu bine de partea mai dificilă a metodologiei, nu mai rămâne 

decât să scrii concluziile. Recapitulează pe scurt de ce ipoteza ta este noua, de ce ajută 

                                                            
46 http://www.bursemaster.ro/howto/ROres_prop.asp 
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la progresul cunoaşterii în domeniul respectiv, de ce merita cercetată, şi cum o să faci 

acea cercetare din punct de vedere practic.  

 

 

Aplicaţie: 

La începutul acestui subcapitol v-am lansat o provocare privind stabilirea unei teme de 

investigaţie. Vă rugăm să continuaţi acest demers şi să încercaţi să descrieţi activităţile 

concrete pe care le planificaţi pentru ducerea la bun sfârşit a acestei cercetări. Aşadar, ce 

veţi face în fiecare dintre etapele specifice cercetării acţiune; puteţi folosi în acest exerciţiu 

fie spirala cercetării acţiune, fie un tabel ca cel de mai jos care punctează etapele specifice 

oricărui proces de cercetare în educaţie: 

Etape Activităţi 

specifice 

Cu cine 

colaboraţi/vă 

consultaţi 

Calendar 

provizoriu 

Materiale 

necesare 

 

Formularea 

problemei  

 

    

 

Proiectarea 

cercetării 

 

    

 

Realizarea 

cercetării 

 

    

 

Finalizarea 

cercetării 
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În final, subliniem faptul că în toate aceste etape enumerate cercetarea acţiune 

presupune implicare şi profesionalism din partea cadrului didactic care o derulează. Acest 

lucru înseamnă înainte de orice rigoare tehnică moralitate, confidenţialitate şi mai presus de 

orice respect pentru elevii sau pentru colegii care sunt eventual „subiecţi ai acţiunii de 

cercetare,  

 

 

Info+ 

 

      Pentru o perspectivă de final asupra procesului de cercetare acţiune vă prezentăm mai 

jos, ca lectură suplimentară, sinteza realizată de Kovacs şi Vacaretu în lucrarea 

„Evaluarea autentică în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice”: 

 

Cum derulăm un proiect acțiune-cercetare? 

 

• Proiectul acţiune – cercetare urmăreşte un obiectiv de ameliorare a practicii de 

predare sau a altui proces educaţional şi este proiectat, derulat şi controlat de 

cadrul didactic. 

• Un proiect acţiune-cercetare începe cu o întrebare, de ex.: „De ce elevii mei nu iau 

notiţe mai bune?” 

• Propune o practică la clasa ̆ (intervent ̧ie) pentru a rezolva problema identificata ̆, de 

ex.: „Daca ̆ voi utiliza un organizator grafic pentru predarea unui concept, elevii îs ̧i 
vor îmbuna ̆ta ̆t ̧i abilităţile de luare a notit ̧elor?” 

• Apelează̆ la o abordare sistematică de testare şi analiză a ideii sau a intervent ̧iei: 

soluţia aplicată a îmbunătăţit abilităţile elevilor? Cum? 

 

        Exemplul simplificat al paşilor de mai jos este aplicat în majoritatea proiectelor 

acţiune-cercetare: 

 

1. Identificarea întrebării, aspectului sau problemei. 

Acesta va fi întotdeauna punctul de plecare. Câteodată este nevoie de timp pentru a 

găsi elementul central urmărit în întrebare. 
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2. Definirea unei soluţii. 

Aceasta va presupune un anumit tip de intervenţie, poate o tehnică/ strategie nouă 

sau un material nou etc. care este posibil să rezolve problema 

 

3. Aplicarea intervenţiei şi colectarea date despre aceasta. 

În această etapă, este definită modalitatea de aplicare a tehnicii şi metoda de 

colectare a datelor. Dacă este posibil, este util să fie folosite cel puțin două grupuri 

pentru cercetare, unul ca grup de experimentare, iar unul ca grup de verificare 

(grupul asupra căruia nu se aplică intervenţia). Trebuie stabilită în prealabil 

modalitatea de înregistrare a rezultatelor intervenţiei. 

 

4. Analizarea rezultatele. 

În această etapă, comparaţia dintre grupul de verificare şi grupul de experimentare 

poate ajuta la stabilirea rezultatelor intervenţiei: a produs intervenţia rezultatele 

aşteptate sau nu? 

 

5. Aplicarea în practică. 

Acest lucru poate fi realizat fie revizuind intervenţia şi revenind la pasul 2 pentru a 

testa o altă intervenţie – în condiţiile în care intervenţia nu a avut rezultatul aşteptat, 

fie implementând intervenţia în practica curentă la clasă – în cazul în care 

intervenţia a avut rezultatul aşteptat. 
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3.3. Metodologia cercetării acţiune în şcoală 
 

Provocare 

 

John Eliott, un teoretician englez al conceptului de cercetare acţiune spunea: „Pe 

drumul de la clasă la cancelarie profesorii îşi uită cea mai de preţ comoară: experienţa 

propriu-zisă de la clasă.” Aceasta este considerată sursa principală de date în cercetarea 

acţiune, iar metodele adecvate sunt cele care reuşesc să o capteze corespunzător şi să o 

transforme în informaţie relevant pentru cercetare. Vă rugăm să faceţi un efort şi să-l 

contraziceţi pe Eliott, amintindu-vă experienţe semnificative din clasă. Încercaţi să le 

clasificaţi. Ce informaţii au cele mai mari ponderi? Care actori sunt mai frecvent prezenţi în 

aceste experienţe?  

 

 Metodele utilizate în cercetare sunt extrem de multe şi au fost clasificate de literatura 

de specialitate într-o varietate de moduri. Pentru exemplificare redăm câteva diferenţieri 

posibile de tipuri de metode: 

• După criteriul temporal -  metode longitudinale sau ,,viziunea în lungime'' (biografia, 

studiul de caz, studiile panel etc.) si metode transversale sau ,,viziunea în lăţime'' 

(observarea, ancheta, testele etc.). 

• După criteriul funcţiei îndeplinite -  metode de proiectare a cercetării (eşantionarea etc.), 

metode de colectare a datelor (interviul, chestionarul, focus grupul etc.), metode de 

analiză şi interpretare ( comparaţia, analiza de conţinut etc.). 

• După criteriul credibilităţii datelor - metode principale (observarea, experimentul, 

documentarea) şi metode secundare (interviul, chestionarul, sondajul, tehnica scalelor, 

tehnica testelor, tehnica sociometrică, oferă informaţii cu valoare de opinie). 

 

Având în faţă aceste categorii de metode, se poate formula o întrebare legitimă: care 

dintre aceste metode slujesc mai bine interesele demersurilor de cercetare acţiune? Şi cum 

poate un profesor sau un director, fără pregătire sociologică sau fără o formare specifică în 

domeniu să se descurce optim în această bogăţie de opţiuni? Ca de obicei, răspunsul 

funcţional la complexitate este simplitatea. Profesorul practician se descurcă alegându-şi 

metode simple, necostisitoare şi la îndemână care să-l ajute nu să-i încătuşeze acţiunile în 

exigenţe metodologice adecvate. 
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Şi asta pentru că cercetarea acţiune reprezintă o formă de cercetare calitativă care 

beneficiază din plin de sprijinul metodologiei specifice acestui tip de cercetare. În fapt, nu 

numai opţiunile metodologice leagă acest demers de investigaţiile de tip calitativ ci şi 

preferinţa comună pentru reflexivitate, ca sursă de generare şi dezvoltare.  În acest sens, 

Iliut47 observă: „O analiză şi cantitativă a textelor calitativiste ar arăta că termenul 

„reflexivitate”, cu subordonatele lui directe “reflecţie” şi “reflexive”, întrecut sigur de “analiză”, 

“interpretare”, “context” şi “înţeles”, se situează clar în top-ten ca frecvenţă de apariţie. 

Termenul a fost şi este, în general, folosit în disciplinele socio-umane, dar predilecţia 

abordării calitativiste pentru el este lesne de înţeles, având în vedere centrarea ei pe 

subiectivitatea umană.” Termenul este de asemenea relevant pentru construcţia abordărilor 

calitative pentru că în acest tip de investigaţie „se prezumă că este important în a descrie, 

explica şi interpreta realitatea cotidiană, întrucât, în primul rând, indivizii obişnuiţi reflectează 

asupra lumii înconjurătoare, asupra acţiunilor lor şi consecinţelor lor. Iar aceste reflecţii nu 

sunt doar exerciţii meditative, ci reflectivitatea cotidiană este un element esenţial al 

scenariului comportamental din practica de zi cu zi”. 

 

 Revenind la metodologia utilizată, se poate observa de la bun început că investigaţia 

de tip cercetare acţiune nu foloseşte tehnici care să se distingă prin elemente specifice, ci 

preia creativ şi adaptativ metode clasice de cercetare, împrumutate în special din sfera 

metodologiilor interpretative de cercetare. Astfel pentru culegerea şi înregistrarea datelor se 

apelează la tehnici ca jurnale de cercetare „observaţii directe, folosind note, fotografii, 

înregistrãri video, înregistrãri audio, observare structuratã/folosind un observator din afarã, 

triunghiularizare/comparând informaţiile legate de aceeaşi chestiune de la educatori, elevi, 

observatori, înregistrãri anecdotice/ descrierea a ceea ce face o persoanã într-o perioadã 

mai lungã de timp, note de teren/ descrierea a ceea ce s-a întâmplat cu propriile impresii, 

reflecţii şi probleme notate, descrieri ale unor secvenţe de comportament, jurnale cu 

înregistrãri personale pentru o perioadã de timp, incluzând reflecţii personale, probleme 

identificate, etc. Se folosesc de asemeni: analiza documentelor, eşantioane cu lucrãri ale 

copiilor, teste construite de cadrele didactice, chestionare, interviuri”.48 

 

                                                            
47 Ilut, P., (1996), Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iaşi  
48 Ulrich, C. (2002), Reforma la nivelul scolii, in Pedagogie. Fundamentari teoretice si demersuri 
aplicative, coord. Paun E. si Potolea , D., Polirom, Iasi 
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În mod similar, nici tehnicile de analizã a datelor nu sunt creaţii proprii ale acestui tip  de 

investigaţie; se utilizează analiza de conţinut, analiza materialelor înregistrate audio sau 

video, portofoliile cu produsele elevilor, analizele de tip istorico-critic, toate acestea fiind 

focalizate pe interpretarea interdependenţei dintre diferite acţiuni şi  consecinţele acestora în 

spaţiul clasei.   

  

Ca atare, cercetarea acţiune îşi câştigă nota distinctivă nu prin tehnicile utilizate ci prin 

întreaga sa abordare autoreflexivă, prin participare şi implicare. Aplicaţiile sale în zona 

educativă – semnificative şi diverse - pun în relaţie practicienii şi specialiştii în cercetare, 

incită la colaborare şi acţiuni proactive.  

Pentru a particulariza această abordare generală şi pentru a susţine mai eficient 

practicienii  care intenţionează să se implice în activităţi de cercetare acţiune, oferim în 

continuare descrieri mai extinse pentru două dintre metodele frecvent utilizate în acest  

demers. 

Este de menţionat faptul ca orice cercetare impune utilizarea unui întreg set de tehnici şi 

instrumente de lucru: nu este suficientă o singură tehnică, şi nu este suficient un singur 

instrument. 

 

 

Jurnalul de cercetare 

 

Datorită simplităţii şi utilităţii sale, jurnalul de cercetare este metoda cea mai frecvent 

utilizată atunci când profesorii fac cercetare acţiune. E o metodă facilă, mai familiară 

profesorilor decât alte metode, mai uşor de gestionat, căci „e mai simplu să notezi ceva în 

jurnal dacă ai la dispoziţie hârtie şi timp decât să faci un interviu, caz în care îţi trebuie un 

partener de dialog dornic să-ţi răspundă la întrebări, pregătite sau nu din vreme”. 
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În fapt, jurnalul de 

cercetare e un fel de 

… „metodă a 

metodelor” pentru 

practicianul care face 

investigaţii 

ameliorative datorită 

faptului că acesta e 

util nu numai ca 

tehnică de colectare a 

datelor, ci poate să 

acompanieze întreaga cercetare. Jurnalul poate să includă date culese şi prin alte metode - 

de exemplu e un loc util să aduni datele colectate prin observare, să fie transcrise interviuri 

de grup cu elevii dupã anumite lecţii sau activitãţi, etc., fiind un „companion” eficient şi 

constant al cercetătorului. 

 

 

Info+: Jurnalul de cercetare 

 

          În activitatea dumneavoastră profesională, aţi avut un jurnal în care să înregistraţi 

fragmente din viaţa clasei sau a şcolii? Dacă da, ce v-a determinat să faceţi acest lucru? 

Cum aţi utilizat datele adunate în jurnal? 

 

          Dacă intenţionaţi să vă perfecţionaţi această activitate sau dacă doriţi să începeţi 

acum să dezvoltaţi un jurnal de cercetare, vă prezentăm mai jos câteva sugestii, preluate 

şi adaptate după Altrichter, Posch, Somekh49: 

 

- Scrierea unui jurnal este o chestiune personală. În timp, fiecare scriitor de jurnal 

dezvoltă un stil proprii care transformă jurnalul într-o metodă valoroasă de 

cercetare.  

                                                            
49 Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B., (1993), Teachers Investigate Their Work: An Introduction to 
the Methods of Action Research, : Routledge,  London 
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- Jurnalele ar trebui să fie scrise în mod regulat, în funcţie de necesităţile cercetării 

desfăşurate. De exemplu, acestea ar putea fi scrise după fiecare lecţie în care s-a 

dezvoltat o nouă o strategie de predare a fost pusă în aplicare sau după fiecare 

întâlnire cu o "clasă dificilă". Unii practicieni consideră că este util să rezerve 

anumite perioade de timp pentru această activitate prin trecerea acestei activităţi în 

agendă; 

 

- Cei care nu au obişnuinţa scrierii unui jurnal de cercetare, găsesc acest lucru 

obositor. În cazul în care vi se pare interesant puteţi dinamiza această activitate, 

puteţi să implicaţi în acest proces un coleg, partener de discuţie şi analiză pentru 

unele fragmente scrise; 

 

- Cu toate acestea, sugestia de mai sus nu afectează caracterul privat al unui jurnal. 

Decizia de a împărtăşi fragmente din propriul jurnal de cercetare cu alţi colegi 

aparţine,  categoric autorului. E important să se sublinieze acest aspect mereu, 

pentru a preveni presiunea pusă pe cei care derulează o cercetare acţiune de a 

prezenta concluziile public; 

 

- Faptul că un jurnal de cercetare este o activitate personală îl ajută pe cel care scrie 

să fie relaxat în privinţa exigenţelor publice privind stilul, ortografia etc. 

Autocenzurarea din acest punct de vedere poate să întrerupă ineficient fluxul 

gândirii; aceste neajunsuri pot să fie eliminate mai târziu, în cazul publicării; 

 

- Din experienţa personală a autorilor primim recomandarea de a utiliza caiete 

groase pentru jurnalul de cercetare (mai mult de 40 de pagini). Pe măsură ce 

scrisul la jurnalul avansează, caietele respective devin din ce în ce mai vizibil 

obiecte de artă personală. Totuşi există şi alte opţiuni, unii cercetători preferând 

colile de hârtie pe care să le îndosarieze; 
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- Lăsaţi o margine liberă pe fiecare pagină pentru posibile comentarii sau adăugiri 

viitoare; observaţii - de la simple cuvinte la propoziţii -  pot să fie adăugate aici, ca 

sinteze ale interpretărilor datelor respective în funcţie de obiectivele stabilite în 

cercetare; de asemenea spaţiul poate să fie ulterior folosit pa codarea informaţiilor; 

 

- Fiecare nouă însemnare trebuie să conţină informaţii de genul: 

o Data evenimentului şi data consemnării acestuia 

o informaţii contextuale, cum ar fi ora, locaţia, participanţii, şi orice altceva 

(cum ar fi vremea neobişnuită sau un exerciţiu de incendiu) care pare 

important pentru cercetare 

o Dacă acest lucru este ordonat în aceeaşi manieră pentru toate însemnările, 

este foarte uşor să „te citeşti” ulterior. 

 

-  Structurarea textului prin diferenţiatori grafici, paragrafe, sublinieri facilitează 

orientarea rapidă în text; este de asemenea utilă o listă cu elementele de conţinut; 

 

- Pe lângă informaţiile factuale, este recomandabil să fie consemnate toate datele 

care ajută la o înţelegere mai profundă a situaţiei: sentimente, interpretări, reflecţii, 

explicaţii; de asemenea pot să fie lipite în jurnal fotografii, foi cu însemnări, copii ale 

documentelor sau ale activităţii elevilor. În acest fel, jurnalul conţine diferite tipuri de 

înregistrări; 

 

- Din când în când e util să se efectueze o analiză provizorie; se poate observa dacă 

descrierile şi interpretările acestora răspund întrebărilor iniţiale; se pot reformula 

ipotezele de lucru din perspectiva observaţiilor „din teren”. 

 

 

Foarte important de precizat este faptul că jurnalul de cercetare poate să conţină date 

factuale, înregistrate prin metode diferite, dar şi reflecţii asupra acestor; în felul acesta 

jurnalul de cercetare poate să fie structurat concomitent în două domenii importante - 

dimensiunea descriptivă şi dimensiunea interpretativă, fiind un fel de jurnal cu dublă intrare. 
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Acest lucru este deosebit de benefic derulării cercetării, căci observă Altrichter, Posch, 

Somekh50 colectarea de date nu este artificial ruptă de interpretare. 

 

 

 

 

 

 

Info+: 

 

 În cazul în care aveţi nevoie de suport suplimentar, vă recomandăm două lucrări bazate 

pe jurnalele unor practicieni: Philip Jackson's (1968) „Life în Classrooms” sau 

 „The Complexities of an Urban Classroom (Smith and Geoffrey 1968) scrisă colaborativ 

de un observator invitat şi de profesorul respectiv. 

 

 

                                                            
50 Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B., (1993), Teachers Investigate Their Work: An Introduction to 
the Methods of Action Research, : Routledge,  London, pag. 15 

Jurnal de cercetare cu dublă intrare: 
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Aplicaţie: Jurnalul cu dublă intrare – metodă de cercetare acţiune 

 

  În peisajul didactic românesc, jurnalul cu dublă intrare este cunoscut mai mult ca o 

metodă de lucru cu elevii prin care aceştia stabilesc o legătură strânsă între text şi propria 

lor curiozitate şi experienţă.  

 

       Acest jurnal – se explică în lucrarea Strategii didactice inovative51 - este deosebit de 

util în situaţii în care elevii au de citit texte mai lungi, în afara clasei. Paşii ce trebuie 

parcurşi sunt următorii: 

 

– Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, 

trăgând pe mijloc o linie verticală.  

– În partea stângă a paginii li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din 

text care i-a impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă 

personală, pentru că i-a surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul sau 

pentru că o consideră relevantă pentru stilul sau tehnica autorului.  

– În partea dreaptă li, se va cere să comenteze acel pasaj: de ce l-au notat? La 

ce i-a făcut să se gândească? Ce întrebare au în legătură cu acel fragment? 

Ce i-a făcut să-l noteze? La ce i-a făcut să se gândească? De ce i-a intrigat?  

– Pe măsură ce citesc, elevii se opresc din lectură şi notează în jurnal.  

– După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util în faza de 

reflecţie, dacă profesorul revine la text, cerându-le elevilor să spună ce 

comentarii au făcut în legătură cu pasaje diverse.  

– Şi profesorul ar trebuie să fi făcut comentarii, pentru a atrage atenţia asupra 

unor părţi din text pe care ţine neapărat să le discute cu elevii. 

 

      Urmând aceste indicaţii privind aplicarea acestei metode în activităţile cu elevii, vă 

invităm să o adaptaţi transformând-o într-un instrument util profesorului ca practician 

reflexiv. Adaptaţi paşii descrişi anterior la această nouă funcţionalitate a metodei jurnalului 

cu dublă intrare. Povestiţi unui coleg avantajele acestei metode, Care sunt acestea? 

                                                            
51 Păcurari, O. (coord),  (2003), Strategii didactice inovative, Editura Sigma, Bucureşti 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Observarea  

 

Observarea reprezintă o metodă deosebit de utilă pentru dezvoltarea de investigaţii 

de tipul cercetare acţiune. Este o metodă la îndemâna cercetătorului, utilizată în toate 

domeniile ştiinţelor sociale, un demers plurisenzorial, însoţit automat de procesarea 

informaţiilor la nivel abstract (prin raţionamente şi interpretări implicite).  

În plus, prin observare cadrul didactic cercetător are marele avantaj că studiază 

elevii, colegii etc. în context natural, în firescul evoluţiilor lor cotidiene, fără ca aceştia să fie 

intimidaţi de prezenţa unui specialist dinafară sau de condiţiile artificiale ale unui experiment. 

Este bine de subliniat că literatura de specialitate face o distincţie clară între 

observarea spontană, la nivel cotidian, fără o intenţie specifică şi cea ştiinţifică, de tipul celei 

pe care cadrele didactice o pot utiliza în activităţile de cercetare acţiune. Aceste observări 

intenţionate nesistematizate, sunt făcute cu scopul de a înţelege anumite realităţi, dar fără un 

studiu aprofundat. În comparaţie, observarea ştiințifică, deşi şi ea e selectivă şi interpretativă, 

presupune cu necesitate scopul cunoaşterii, este planificată şi desfăşurată după reguli bine 

stabilite. 

Conform lui Iliut52, în cadrul observării de tip ştiinţific (sistematic) se disting două mari 

tipuri: observarea structurată (cantitativă) şi observarea nestructurată (calitativă), care 

îndeobşte este cea participativă. Prima presupune o grilă de categorii comportamentale 

dinainte stabilită, actul observaţional constând în clasarea în respectivele categorii a 

materialului empiric vizat. În formule mai pretenţioase, observarea de tip cantitativ lucrează 

cu scheme (legături) de variabile, urmărind testarea acestora în condiţii de viaţă reală şi nu 

                                                            
52 Ilut, P., (1996), Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iaşi  
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de laborator, ca fenomen provocat. Observarea participativă, de tip calitativ, înseamnă 

studierea din interior a unei comunităţi, prin participarea pe o perioadă mai lungă de timp la 

activităţile ei, fără a avea o schemă prestabilită de categorii sau ipoteze specifice, aceasta 

urmând a fi elaborată pe parcursul cercetării sau la sfârşitul acesteia, ţintind înspre descrieri 

şi explicaţii cât mai complexe şi integrale.  

 

 

Aplicaţie: „Şcoala la prima vedre” – observaţii de jurnal 

 

În cadrul proiectului de cercetare „Şcoala aşa cum este - cercetarea portretului 

elevului, al profesorului şi a interacţiunilor acestora” derulat de Centrul Educaţia 2000+ şi 

UNICEF, s-a încercat  desenarea unei imagini cât mai realistă a şcolii româneşti. Ca 

urmare, intenţionând să capteze cât mai mult din atmosfera autentică a acesteia 

româneşti, cercetarea a inclus în analizele sale nu numai vocea actorilor principali ai 

spaţiului educaţional – elevi, profesori, părinţi –, dar şi vocea cercetătorului de teren; 

acesta a fost o sursă importantă de date din viaţa şcolii, un purtător de informaţii, 

decantate, ce-i drept, prin propriile filtre de experienţă şi competenţă. 

Ca urmare, au fost luate în calcul 26 de rapoarte sau file de jurnal provenite de la 8 

cercetători de teren. Jurnalul cercetătorului a fost construit ca instrument de cercetare 

calitativă, având rolul de a aduna informaţii brute, direct de la „firul ierbii”. În cadrul vizitelor 

în cele 20 de şcoli implicate în proiect cercetătorii au asistat la 56 de ore de curs, urmărind 

o grilă de observare orientativă, care accentua dimensiuni precum comunicarea verbală şi 

nonverbală a cadrelor didactice cu elevii, reacţiile formale şi informale, strategii didactice 

utilizate sau gestionarea problemelor disciplinare. 

 

Vă prezentăm mai jos câteva selecţii din jurnalele de cercetare ale operatorilor de 

teren. Vă rugăm să le parcurgeţi critic şi să încercaţi să identificaţi elementele comune din 

aceste descrieri şi situaţia din şcoala dvs. Sunt realiste? Sunt diferite de propriile dvs. 

jurnale pe care le-ați scris/sau le-aţi fi putut scrie  - să spunem în momentul în care aţi 

păşit pentru prima dată în şcoala respectivă. 

 

„E ora 7. Nu știu exact unde trebuie sa ajung, dar mă ţin după ei: copiii știu unde e. 

..5 minute mai târziu, lângă biserică şi primărie, destinaţia: şcoala. Opresc pe marginea 
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drumului, cât mai aproape de şanţul plin de noroi, pentru a nu încurca restul trecătorilor şi 

caut să-mi fac ordine în mapă pentru a avea totul la îndemână. Ei bine, am aflat ca e 

destul de greu sa faci asta când eşti urmărit.. Toate ferestrele au cel putin o persoană care 

se ascunde în spatele perdelei, şi de fiecare dată când  mă uit, persoana dispare. Trec 

peste momentul amuzant şi intru în şcoală. Directorul mă aşteaptă în faţa biroului, 

oarecum speriat.. Abia după ce află cine sunt de fapt  şi ce vreau se mai linişteşte şi îşi 

aprinde o ţigară. Deşi pare uşor, mie mi-a fost greu sa readuc în memoria directorului 

detaliile proiectului (cine m-a trimis, cine a mai fost să anunţe vizita mea etc). Oricum, 

odată stabilite raporturile am trecut la treabă. Sala profesorală, nu cancelaria, e cea mai 

frumoasă sală din clădire.  

 

Prima ora de curs a însemnat şi prima ora de asistenţă: matematică, a 4-a. O 

doamnă învăţătoare foarte dornică să mă primească în clasa dânsei, singura care s-a 

oferit să mă lase să asist chiar înainte de a spune care este de fapt scopul meu acolo. Ora 

la care am asistat mi-a adus aminte de orele de matematică de când eram eu clasa a 4-a: 

nu puteam să întreb nimic, dacă nu ştiam, nu primeam nicio explicaţie şi cel mai important 

era să „ne dea” rezultatul din carte.  

 

Într-o şcoală mică, cu puţini copii, discriminarea nu doar că este mai vizibilă, dar 

este şi mult mai puternic resimţită de cel în cauză. Şcoala are aproximativ 10-14 elevi într-

o clasă şi unul sau doi copii este de etnie rromă. Elevul rrom şi-a manifestat dorinţa de a 

răspunde în repetate rânduri, însă de fiecare dată era invizibil pentru cadrul didactic. Aşa 

cum era de aşteptat, spre finalul orei copilul şi-a pierdut total interesul şi atenţia. La finalul 

orei, învăţătoarea a simţit nevoia să-mi spună că are în clasă şi „clienţi”, referindu-se la 

elevul rrom, care nu vor să înveţe. „E un repetent, ce să facem!” 

 

      A urmat o altă oră de asistenţă, clasa a 2-a de data aceasta. Atmosfera creată de 

domnul învăţător de aici era total diferit faţă de ce văzusem cu câteva zeci de minute în 

urmă: copiii nu erau speriaţi, erau bucuroşi să răspundă întrebărilor adresate. Ce am 

remarcat însă pe parcursul acestei ore este faptul că învăţătorul critică elevul ori de câte 

ori are ocazia: elevei care a încurcat câteva cuvinte când citea din manual i-a fost atrasă 

atenţia că nu munceşte suficient acasă. Învăţătorul a subliniat faptul că nu citeşte bine de 

loc şi acest lucru se întâmplă de fiecare dată când nu repetă acasă. Modul în care a făcut 
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această remarcă mi s-a părut destul de agresiv şi nu cred că acest mod de a critica este 

constructiv, în relaţia cu un copil de 8 ani. 

Am avut ocazia să mă plimb pe coridoare, nu doar în pauze, ci şi în timpul orelor. În 

general, repartiţia în săli e făcută după o regulă: clasa mică e plasată la parter sau etajul I, 

restul la etajele superioare. Palierul cu clase mici difera foarte mult de celelalte: este 

împodobit, rezultatele activităţii elevilor sunt la vedere, în timp ce restul au aspect de spital, 

cu pereţi goi, singurele pete de culoare fiind plantele aflate la capetele coridoarelor.”53 

 

 

 

 

De reţinut: 

 

Recomandări pentru organizarea şi derularea cercetărilor-acţiune: 

 

 Încercaţi în permanenţă să cunoaşteţi cât mai obiectiv particularităţile claselor cu 

care  lucraţi, ale grupelor de nivel şi particularităţile individuale ale elevilor din 

clasă. 

 Reflectaţi la strategiile pe care le utilizaţi în mod predominant şi la componentele 

acestora,  la ceea ce practicaţi  în clasa/  clasele dumneavoastră  cu rezultate 

 bune. Identificaţi modalităţi de optimizare a practicilor educative respective, noi 

conexiuni, noi variante didactice. 

 Selectaţi teme de cercetare dintre problemele care vă preocupă, pe care le-aţi 

aplicat şi urmărit direct. 

 Gândiţi-vă  la  faptul  că  prin  modul  în  care  prezentaţi  aspectele  teoretice  şi 

cele experimentale ale problemei alese, munca dumneavoastră va fi utilă multor 

cadre didactice şi altor categorii de persoane interesate de educaţie, prin 

intermediul rapoartelor de  cercetare,  al  comunicărilor  la  manifestări  ştiinţifice, 

 la  activităţi  metodice,  al articolelor, studiilor, lucrărilor de obţinere a gradului 

didactic I, cărţilor etc. 

 Puneţi-vă problema cum aţi putea cuantifica şi măsura anumite caracteristici, 

dimensiuni sau stări ale fenomenelor investigate. 

                                                            
53 Nedelcu, A., Ciolan, L., (2010), Şcoala aşa cum este, Editura Vanemonde Bucureşti 
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 Comparaţi anumite demersuri educaţionale proprii, concrete, cu cele realizate de 

alţi colegi. 

 Nu pierdeţi din vedere posibilitatea realizării de cercetări pedagogice în echipe 

intra- sau interdisciplinare. 

 Adoptaţi  discernământ  şi  o  atitudine  critică  în  consultarea  şi  lecturarea 

 surselor bibliografice şi de documentare. 

 Manifestaţi spirit activ, analitic, critic, flexibilitate, curaj şi îndrăzneală în formularea 

temelor de cercetare şi a ipotezelor cercetării. 

 Orientaţi-vă spre cercetări-acţiune practice, în care să colectaţi date despre 

propriile dumneavoastră practici, să le analizaţi şi interpretaţi şi, ulterior, să 

acceptaţi, realizaţi şi asumaţi schimbări, înnoiri şi inovaţii. 

 Încercaţi să realizaţi meta-analize pentru sintetizarea datelor anumitor cercetări.54 

 

 

                                                            
54 Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca  
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Jurnal de capitol: 

 

ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ce pot să schimb şi să aplic 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4. Din clasă, în şcoală şi mai departe: de la cercetătorul reflexiv 
la elev, la organizaţie  

 

Orice succes pedagogic, chiar dacă semnificativ ca importanţă şi impact concret 

asupra participanţilor direcţi, nu îşi găseşte deplina împlinire dacă e ţinut izolat. Împărtăşit 

colegilor sau… printr-un termen al modernităţii actuale, diseminat, un succes dintr-o clasă 

particulară, se consolidează, se confirmă şi chiar se dezvoltă. Pentru acesta e important ca 

un cadru didactic să „iasă din clasă”, să evadeze din arhitectura cu structuri separate a 

spaţiului şcolii şi să colaboreze, să întâlnească alţi colegi, să împărtăşească experienţe.  

Pentru acesta poate să-şi exercite capacităţile de lider, contaminându-i pe cei din jur cu 

activismul şi creativitatea sa, poate să iniţieze şi să participe la grupuri de reflecţie sau 

comunităţi de practică. Scopul acestor acţiuni este, fireşte găsirea într-o manieră 

colaborativă a celor soluţii care să îmbunătăţească învăţarea elevilor. Toate aceste aspecte 

sunt tratate în capitolul de faţă. 

 

 

4.1. Colaborarea în procesul de cercetare acţiune; grupurile de reflecţie din 
şcoală; comunităţile de practică 

 

Provocare 

Vă propunem să analizaţi acest citat şi să răspundeţi sincer la întrebările din text: “Să 

acordăm atenţie acelor adulţi care deschid uşi, care sună clopoţelul, înmânează cărţi şi dau 

teme pentru acasă. Să ne uităm atent nu numai la relaţiile acestor profesori cu elevii, dar şi 

la relaţiile dintre ei. Ce ştiu unul despre altul, despre munca celuilalt? Când şi cum lucrează 

aceştia împreună – dacă lucrează împreună?55 

Aşadar este adevărată această provocare? Este profesia didactică o profesie care se 

desfăşoră în izolare?  

 

Situaţia descrisă mai sus cu referire la alte spaţii culturale, este, din păcate specifică 

şi sistemului românesc de învăţământ. Această „segregarea acţională”, această lipsă unui 

model al colaborării în şcoala românească reprezintă realităţi frecvente, atât de vizibile încât 

nu e nevoie să facem… o cercetare-acţiune ca să le identificăm. De la profesori la elevi, de 

                                                            
55 Grumet M. R. ( 1989), Dinner at Abigail's: Nurturing collaboration". National Education Association, 
January 
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la şcoli învecinate la colegi de birou se regăseşte aceeaşi incapacitate de a lucra eficient în 

grup, de a uni competenţe pentru atingerea unui scop. Diferitele departamente ale 

ministerului de resort se surprind reciproc cu măsurile emise fără consultarea colegilor, elevii 

experimentează mai mult situaţia de competiţie decât cea de comunicare, studenţii puşi în 

situaţia de a elabora un proiect împreună îşi împart artificial capitolele şi apoi le „lipesc” 

mecanic (aceasta fiind de altfel şi singura formă de colaborare pentru realizarea acestei 

sarcini); la fel şi profesorii lor muncesc poate de zeci de ani în aceeaşi instituţie dar rareori 

au făcut lucrul aceste în comun. 

 

Aceste deficienţe sunt vizibile şi atunci când în şcoală se demarează procese de 

cercetare, de inovare şi ameliorare, fie că e vorba de momentul stabilirii temei, de 

conducerea investigaţiei sau de împărtăşirea rezultatelor. În plus, peste această deficienţă 

se mai aşează încă una, cea care vorbeşte de slaba capacitate acţională a cadrelor 

didactice, de aşa zisa respectare a ierarhiilor, care în fapt e doar o scuză pentru neimplicare. 

Din acest punct de vedere, unii  autorii vorbesc despre dilema „culturii individualiste a 

instituţiilor educaţionale contra culturii operaţionale a managementului”. „Acest lucru 

înseamnă că inovaţiile în şcoală urmează mai degrabă linii personale în distribuţia lor 

deoarece profesorii nu sunt obişnuiţi cu strategiile manageriale ale planificării. Profesorii sunt 

obişnuiţi să muncească pe cont propriu în spatele uşilor închise ale clasei, munca în echipă 

nu reprezintă încă o rutină în şcoli, planificarea în detalii precise pentru activităţile comune 

ale şcolii este destul de rar întâlnită şi ierarhia simplă din şcoli „permite” doar directorului, 

care este de cele mai multe ori singura autoritate acceptată deasupra profesorilor, să 

stabilească paşii pentru o activitate a şcolii.56  

 

 Cum ar putea procesele de cercetare acţiune să depăşească aceste bariere şi să 

producă pe lângă avantaje individuale şi zone de învăţare colegială sau de dezvoltare 

instituţională? O contribuţie semnificativă în acest demers o are însăşi filosofia acestui 

demers de investigaţie care nu doar propune un instrument de lucru şi incită la o schimbare 

semnificativă a practicilor didactice. În centrul acestei schimbări este plasată ideea de 

responsabilitate, alături de dorinţa de implicare. Ca urmare, în acest joc de dublă 

determinare, practica activă şi angajată generează performanţă şi în continuare noi 
                                                            
56 Probenet- Reţea Comenius 3 pe tema autoevaluării în şcoală O oglindă pentru şcoala ta, www.i-
probenet.net/bookletROMANIAN.pdf, pag. 27 
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standarde pentru activitatea zilnică. „Pe măsură ce se implică în activităţi de acţiune-

cercetare, cadrele didactice înţeleg mai bine procesul instructiv-educativ. Elementele noi pe 

care le învaţă vor avea un impact asupra situaţiei din clasă, şcoală şi regiune. Direcţiile 

viitoare ale programelor de dezvoltare profesională, curriculumul de pregătire a cadrelor 

didactice şi iniţiativele de ameliorare şcolară vor fi influenţate semnificativ de elementele pe 

care cadrele didactice le învaţă în cadrul activităţilor de cercetare acţiune, care necesită 

investigarea critică şi examinarea riguroasă a propriilor practici, a programelor şcolare şi a 

dezvoltării şcolare, în general. Întrebările folosite de cadrele didactice în cadrul activităţilor de 

cercetare acţiune se nasc din discrepanţele dintre intenţii şi fapte, în domeniile considerate 

problematice. Caracteristicile unice ale întrebărilor formulate de cadrele didactice nu provin 

doar din teorie sau practică, ci din reflecţia critică asupra rezultatului aplicării teoriei în 

practică. Cercetarea efectuată de cadrele didactice determină reevaluarea teoriilor actuale şi 

influenţează considerabil practicile ulterioare în domeniile predării, învăţării şi evaluării. 

Iniţiativele de acţiune-cercetare ajută practicienii şi alţi factori interesaţi să identifice nevoile, 

să evalueze procesele de dezvoltare şi rezultatele schimbărilor propuse, proiectate şi 

implementate. Factorii de decizie din învăţământ interesaţi de elaborarea de proiecte de 

cercetare trebuie să ia în considerare avantajele activităţii de acţiune-cercetare ale cadrelor 

didactice57”.  

 

  

Acest cumul de beneficii ale proceselor de cercetare acţiune, enumerate mai sus, determină 

în mod cert şi dezvoltarea unei culturi a colaborării în şcoală, ţintind spre transformarea 

acestui spaţiu într-o veritabilă comunitate de practică şi de învăţare.„Într-o astfel de 

comunitate de învăţare, adulţii şi copiii învaţă simultan, în acelaşi spaţiu să gândească 

                                                            
57 Kovacs, M., Văcăreţu, A. (2010), Evaluarea autentică în sistemul de formare continuă a cadrelor 
didactice, pag. 20, http://www.alsdgc.ro/userfiles/Evaluarea%20Autentica%20Final%281%29.pdf 

 

Aplicaţie: 

 

Dezvoltaţi un scenariu de cercetare pe o temă de maxim interes pentru dumneavoastră şi 

prezentaţi-l colegilor. Încercaţi să constituiţi un grup de reflecţie, implicând colegii 

dumneavoastră şi stimulându-i să vă ofere feed back. 
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analitic şi critic, să rezolve problemele importante pentru ei.58 Şi avantajele sunt multiple şi de 

neignorat: „învăţarea colaborativă conexeaxă demersurile singulare ale educatului cu cele 

ale grupului din care face parte. Se creează un mediu prin care fiecare în parte îşi fasonează 

edificiul cognitiv şi-şi construieşte cunoaşterea pornind şi de la experienţele sau informaţiile 

altora59.  

 

 Pentru o astfel de construcţie, sunt egal importante colaborarea, sprijinul colegial sau 

structurile specializate de suport cum ar fi grupurile de reflecţie. Acestea din urmă au 

avantaje certe pentru susţinerea şi promovarea demersurilor individuale de cercetare 

acţiune; şi asta pentru că în acest mod cadrele didactice implicate: 

• realizează schimburi de resurse şi informaţii; oferă şi primesc feedback, produc 

cunoaştere prin colaborare 

• îşi promovează reciproc reuşita oferind şi primind asistenţă şi sprijin. 

 

                                                            
58 Barth R. S. ( 1990). Improving schools from within. San Francisco: Jossey-Bass.  
59 Cucoş, C., http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/13%20cucos.pdf 
 

 

Exerciţiu de creativitate: „Dar dacă…” 

 

Realizaţi un interviu – imaginar sau nu – cu un coleg pe tema „dar dacă…”.  

Alcătuiţi o listă de întrebări care par să provoace realitatea cotidiană din clasă, dezvoltând 

situaţii noi la care nu ne-am gândit şi care, după un moment de uimire sau negare, pot să 

genereze reflecţii de tipul „de ce nu?”. De exemplu „Dar dacă elevii şi-ar elabora propriile 

teste?  

 

Listă de întrebări: 

 

1. „Dar dacă …………………………………………………………………………………… 
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  Participarea colegială la demersurile de cercetare acţiune întreprinse într-o şcoală 

este importantă nu doar în momentul în care se stabilesc şi se decantează ideile ce urmează 

să fie investigate. Este dezirabil ca această susţinere să însoţească întregul proces, până la 

momentul final al concluziilor diseminate şi al soluţiilor aplicate.  

 

 

Aplicaţie: 

 

Analizaţi o revistă de specialitate din ţară sau străinătate în care sunt descrise cercetări 

realizate de practicieni. Câte dintre aceste articole au autor unic şi câte sunt scrise în 

colaborare? 

Dumneavoastră cum preferaţi să lucraţi? 

 

 

Un rol important în susţinerea colegială a demersurilor de cercetare acţiune îl are 

„prietenul critic”. Această idee aduce în atenţie rolul pe care îl deţin colegii în procesul de 

reflecţie, atât ca susţinători, cât şi în postură de critici constructivi ai activităţii fiecăruia. Costa 

şi Kallick (1993)60 au descris „prietenul cu atitudine critică“ ca fiind: „... o persoană de 

încredere care adresează întrebări stimulative, oferă date analizabile şi din alte puncte de 

vedere şi critică prieteneşte activitatea cuiva. Un prieten cu atitudine critică are 

                                                            
60Costa, A. and Kallick, B. (1993) Through the Lens of a Critical Friend. Educational Leadership 51 (2) 
49-51, pag. 50 

 

2. „Dar dacă …………………………………………………………………………………… 

 

3. „Dar dacă …………………………………………………………………………………… 

 

 

Încercaţi apoi să găsiţi răspunsurile şi să verificaţi dacă nu cumva tocmai aţi descoperit 

nişte zone de creativitate didactică foarte utile în activitatea dumneavoastră de zi cu zi. 

 



 

89 

 

disponibilitatea de a înţelege în detaliu contextul activităţii prezentate şi rezultatele vizate de 

persoana sau grupul respectiv. Prietenul este un susţinător al succesului acelei activităţi.“  

 

Alături de colegi, susţinerea oricărui profesor cercetător vine din partea directorului 

şcolii, ştiut fiind că aceştia pot să blocheze sau să favorizeze demersurile de dezvoltare în 

şcoală. Directorul eficient creează cadrul pentru cercetare, stimulează reflecţia şi 

performanţa, nu doar le aprobă. În fapt el însuşi trebuie să fie un practician reflexiv, 

cumulând toate trăsăturile atribuite acestuia în toate capitolele acestui ghid.  

 

   

 

Info+ 

 

1. Despre Comunităţile de practică 

 

- Comunitatea de practică este un termen utilizat pentru prima dată în 1991 de 

către Jean Lave şi Etienne Wenger în cadrul Institutului pentru Cercetare a Învăţării 

prin care se face referire la  procesul de învăţare socială. Acest proces complex şi 

cu multiple implicaţii are loc atunci când oameni cu interese comune colaborează 

pe o perioadă extinsă de timp pentru a împărtăşi idei, a găsi soluţii şi a construi 

inovaţii. Sau, altfel spus, comunitatea de practică reprezintă grup de persoane care 

împărtăşesc o preocupare profesională comună pentru ceva ce fac şi învaţă să 

facă mai bine pe măsură ce membrii grupului interacţionează constant unii cu 

ceilalţi. (Etienne Wenger). 

Comunităţile de practică au următoarele caracteristici generale: 

• Sunt voluntare  

• Se dezvoltă natural (accent pe îndrumarea evoluţiei lor decât pe crearea de la 

zero) 

• Sunt comunităţi “cu viaţă proprie”;  

• Sunt dinamice, îsi reproiectează structura şi interesele pe parcursul existentei 

lor.  

• Nu sunt doar un “club de prieteni” sau o “reţea de relaţii” 

• Membrii au în comun un domeniu de interes clar precizat 
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• În urmărirea interesului comun, membrii împărtăşesc informaţii, se ajută, învaţă 

împreună  

• Nu e doar o comunitate de interese a unor oameni; aceştia sunt practicieni; au 

un repertoriu comun de resurse: experienţe, poveşti, instrumente, adică o 

“practică împărtăşită, comună”. 

 

Un exemplu de comunitate de practică virtuală poate să fie I - ProbeNet 61; 

aceaasta este o reţea tematică, Comenius 3 care creează oportunitatea schimbului 

de idei şi metode practice şi stabilirii de noi contacte prin intermediul website-ului, a 

atelierelor naţionale şi a conferinţelor internaţionale. Grupurile ţintă sunt: profesori 

de şcoală, coordonatori de proiecte, directori de şcoală, formatori, factori politici, 

inspectori şcolari, profesori universitari precum şi alte persoane interesate de 

procesul autoevaluării în şcoală. 

 

2. Comunităţile virtuale de învăţare 

Deosebit de utile pentru susţinerea şi promovarea cercetării şi analizei în educaţie 

sutn comunităţile virtuale de învăţare. Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra 

potenţialului acestora vă recomdăm următorul material:  Cucos, C, Un nou cadru şi 

mediu de învăţare pentru adulţi - comunitatea virtuală62. 

 

3. Despre „arenele de învăţare63  

„Arenele de învăţare” se referă la procesele organizaţionale care promovează 

învăţarea. Este dificil să se traseze linii clare de separare între mediul pentru 

cunoaştere şi arenele de învăţare. De exemplu, întâlnirile, şedinţele pot fi atât 

arene de învăţare, cât şi mecanisme pentru distribuirea cunoştinţelor. 

                                                            
61 Probenet- Reţea Comenius 3 pe tema autoevaluării în şcoală O oglindă pentru şcoala ta, www.i-
probenet.net/bookletROMANIAN.pdf 
 
62 Cucos, C, Un nou cadru şi mediu de învăţare pentru adulţi - comunitatea virtuală 
http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/13%20cucos.pdf 
63 Luban, F. (2005),  Formarea continuă şi managementul cunoaşterii, în Economia seria Management 
Anul VIII, Nr. 1, 2005  
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4.2. „Teacher leadership” - Profesorul lider al proceselor de dezvoltare 
personală şi instituţională  

 

Profesionalismul în educaţie e legat nu numai de responsabilitate şi practică reflexivă, 

aşa cum s-a arătat până cum, dar e direct dependent şi de implicarea profesorilor în 

generarea unor atitudini contaminante pro-schimbare şi ameliorare constantă şi continuă. Pe 

scurt profesionalismul în şcoală e legat şi de ceea ce literatura anglofonă numeşte „teacher 

leadership”. 

 La prima vedere, cuvântului „leadership” duce cu gândul la poziţii manageriale sau, în 

orice caz, la ierarhii şi poziţii administrative. În mod evident o astfel de înţelegere a ideii de 

„teacher leadership” doar prin prisma situaţiei în care profesorul are o funcție de răspundere 

şi putere în şcoală sau sistem este reducucţionistă sau chiar eronată. Ideea de „Teacher 

leadership” ne convinge că profesorii au capacitate de leadership cu impact radical asupra 

instituţiei şcolare.  

“De vreme ce performanţa unei şcoli este strâns legată de ridicarea standardelor de 

învăţare, este de înţeles că profesorii trebuie să fie încurajaţi şi susţinuţi în a-şi exercita 

capacităţile de lider în procesul didactic, oricare le-ar fi rolul profesional în ierarhia şcolii.”64 

Ca experţi ai activităţii didactice din sălile lor de clasă, ei trebuie să îşi dea seama că nu sunt 

împuterniciţi să facă „numai ceea li se spune să facă” şi să îşi reclame dreptul de a contribui 

la modelarea şcolii, a etosului ei şi a reformei şcolare. Pentru aceasta, profesorii trebuie să-şi 

încurajeze colegii să îşi exercite capacităţile de lider astfel încât leadership-ul distribuit sau 

împărtăşit să nu vină de la director, ca un instrument de implementare, sau ca o lista de 

roluri şi responsabilităţi, ci să devină un mod în care se desfăşoară activităţile în şcoală.   

 

Pentru a descrie conceptul de „teacher leadership” în funcţionarea sa concretă, 

prezentăm în continuare un context concret de derulare a acestui proces. Este vorba de 

oportunitatea creată pentru exercitarea capacităţii de lider a profesorilor, oportunitate 

dezvoltată în cadrul unui program de formare pentru cadrele didactice. Acest parteneriat s-a 

dezvoltat între Caterbury Christ Church University College şi multe şcoli, pe cont propriu sau 

în grupuri şi agenţii, cum ar fi LEA (Local Educational Authority – echivalentul Inspectoratelor 

Şcolare). S-a format astfel un program de master începând cu anii 1990 care avea drept 

                                                            
64 Durrant, J., (2004),  Profesorul ca agent al schimbării ȋn educaţie: componente şi cadre de 
funcţionare pentru ridicarea performanţei ȋn şcoli,  Leading and Managing Journal, Vol. 10, No 2, 
2004, pp. 10 – 29 
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scop final sprijinirea profesorilor, indiferent de statutul şi poziţia în ierarhia şcolară, interesaţi 

de implicarea în proiecte de dezvoltare în şcoli. 

 

Alocăm în continuare un spaţiu larg pentru descrierea acestui program  - preluând 

informaţii sintetizate de Juddy Durrant65 – având convingerea că această experienţă 

reprezintă o bună practică utilă profesorilor români şi întregului sistem educaţional. 

 

La baza acestui programului de studii menţionat se află un cadru complex de 

funcţionare care facilitează conceptul de „proiect de dezvoltare”, care încurajează profesorii 

să îşi îndrepte atenţia şi energia către un singur aspect de schimbare pe care îl vor iniţia şi 

conduce în şcoala lor sau într-un grup de şcoli. Deşi este bine cunoscut faptul că acest 

proces este foarte complex şi nicidecum liniar, componentele sunt prezentate în acest fel 

pentru a garanta că procesul este unul riguros şi sistematic şi că profesorii se angajează în 

toate elementele cheie de reflecţie, planificare, investigaţie educaţională şi acţiune vizavi de 

problema identificată. 

 

 Cum funcţionează acest proces? Cum îl pun profesorii în practică? Primul pas este în 

mod evident unul de reflecţie. Profesorii încep acest proces cu o ocazie rară de reflecţie 

pentru a-şi clarifica şi formula valorile şi preocupările profesionale în contextul rolurilor şi 

responsabilităţilor pe care le au în şcoală. Astfel se află în poziţia de a identifica o „problemă” 

care să constituie centrul proiectului lor de dezvoltare şi de a negocia un plan de acţiune ȋn 

şcoală (în colaborare cu şeful de catedră, directorul, alţi colegi, etc). „Problema” identificată 

depinde de circumstanţele fiecăruia; poate fi orice, de la a schimba ceva din practica 

personală în sala de clasă, la o muncă de colaborare între mai multe şcoli. Urmează apoi 

planificarea pentru acţiunea strategică în care profesorul îşi exercită capacităţile de lider 

pentru a duce la bun sfârşit acest proiect de dezvoltare. Urmând această procedură 

riguroasă de reflecţie şi planificare, acţiunea profesionala în care se angajează cadrul 

didactic are trei elemente componente esenţiale:  

– Colectare şi utilizare de date/evidenţe  

– Experimentare  

– Colaborare pentru schimbare  

                                                            
65 idem 
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Un astfel de ciclu de la planificare la evaluarea rezultatelor poate dura un an academic, 

dar modelul poate fi folosit ȋn mod flexibil pentru a se mula pe programele şcolii şi cerinţele 

individuale ale profesorilor.  

Este important ca pe parcursul planificării cât şi a desfăşurării proiectului, profesorii să 

aibă o abordare critică şi să documenteze procesul pentru a avea o bază de pornire în 

reflecţia, analiza şi evaluarea finală. Reflecţia critică şi documentarea sunt deci plasate ȋn 

diagrama anterioară ca înconjurând toate etapele şi continuând de-a lungul întregului 

proces.66 

 

Un astfel de proces este în mod evident util atât profesorilor dar are un impact serios 

asupra învăţării elevilor şi asupra dezvoltării leadership-ului instituţiei. 

 
 

4.3. Un profesor cercetător pentru un elev cercetător 
 

Nu e nevoie de nici o demonstraţie savantă pentru a sublinia faptul că în orice clasă 

din orice scoală comportamentele profesorilor determină reacţii directe şi consistene de 

învăţare în rândul elevilor. E greu de crezut ca niste profesori dominaţi de prejudecăţi sau 

care manifestă constant un comportament didactic exagerat autoritar în relaţie cu elevii lor, 

pot să-i înveţe în mod eficient pe aceştia să fie toleranţi doar spunându-le să facă asta şi nu 

prin exemplificare concretă.  

Acest lucru este valabil şi în ceea priveşte dezvoltarea comportamentelor sociale – 

despre care M. Rey67 (6, p. 185) comentează: profesorii şi educatorii se vor strădui să facă 

astfel încât noţiunile referitoare la aceste aspecte (interdependenţă, demnitate, libertate, 

justiţie, drept, nonviolenţă, respectul de sine şi respectul faţa de semeni, empatie, negociere, 

cooperare, descoperirea şi depăşirea prejudecăţilor) să prindă contur în comportamentul lor 

practic. Un astfel de climat nu se poate realiza de la sine. Trebuie ca profesorii să trăiască ei 

înşişi (mai întâi) comunicarea şi aceasta să fie reală şi pozitivă în instituţie, fiindcă elevii sunt 

receptivi la ceea ce sunt şi trăiesc profesorii lor ca şi la ceea ce spun sau îi învaţă. Ea 

presupune organizarea şcolii şi a clasei într-o manieră favorabilă acestei experienţe". 

                                                            
66 idem, pag.7-9 
67 Rey, M.  (1999), în Pierre Dasen, Christine Perregaux, Micheline Rey, Educaţia interculturală. 
Experienţe, politici, strategii, Iaşi, Editura Polirom, p.185 
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Sintetizand putem spune ca e greu de crezut ca un profesor poate să-i înveţe pe elevi 

saă facă bine lucruri pe care el nu ştie să le facă. Sau - ca sa ne referim direct la subeictul 

acestui volum -  e greu sa dezvolţi gândirea critică, creativitatea, spiritului inovator sau 

comportamentele reflexive în randul elevilor prin intermediul unor practici didactice rigide, 

informativ-directive, nefavorabile învăţării prin descoperire sau cooperare. 

 

 

 

Aplicaţie: 

 

            În lucrarea “Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor 

de criză educaţională”68, Romiţă B. lucu atrage atenţia atât asupra calităţii de 

coparticipant activ a elevilor la viaţa şcolii cât şi asupra necesităţii luării în considerare a 

vocii acestora în analizele educaţionale. 

 

         Vă invităm deci să citiţi această lucrare nu numai pentru beneficiile aduse practicii 

din clasă dar şi din prisma obiectivelor declarate în prezentul modul de formare. Mai jos 

câteva paragrafe ilustrative pe care vă invităm să le analizaţi, subliniind rolul elevilor în 

construcţia unor demersuri de investigaţie şi ameliorare şcolară: 

 

„Elevii petrec o mare parte din timpul copilăriei în şcoală. […]Viaţa în clasă a lui 

Jackson (1968) estimează acest timp la aproximativ 7.000 de ore până la 

sfârşitul claselor primare, pe când Rutter, în cartea “Cincisprezece mii de ore”, 

sugerează că această cifră se ridică, la sfârşitul şcolii generale, la 15.000. Prin 

urmare, elevii sunt foarte interesaţi de ceea ce li se întâmplă la şcoală, iar 

reacţiile şi percepţiile lor asupra experienţei şcolare sunt semnificative. În ciuda 

importanţei evidente a ceea ce se petrece în clasă şi în şcoală, evaluările şcolare 

şi cercetările efectelor şcolii s-au bazat aproape exclusiv pe aprecierea realizării 

academice şi a altor evaluări ale rezultatelor la învăţătură.”  

 

                                                            
68 Iucu, R. B. (2006), Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză 
educaţională Ed. a 2-a, rev. Polirom, pag.37 
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Info+ 

        Într-un raport de cercetare elaborat de o echipă a Institutului de ştiinţe ale educaţiei  

(Managementul calităţii în învăţământ. Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – 

asistată expert. Modele de intervenţie) autorii atrag atenţia asupra necesităţii promovării 

unor demersuri de cercetare larg incluzive în şcoală, demersuri în care să fie impicaţi 

profesorii şi colegii lor, directorii, elevii etc. Vă prezentăm mai jos opiniile acestora, 

sperând că acestea reprezintă o incitare la lectura întregului material şi – evident – la 

aplicare practică: 

„Calitatea cercetării depinde de expertiza cercetătorilor care o realizează şi de dezvoltarea 

lor profesională.Asigurarea unor condiţii benefice pentru creşterea nivelului de expertiză în 

materie de cercetare va aduce beneficii şcolii, profesorilor-cercetători şi sistemului 

educaţional. Profesorii-cercetători ar trebui incluşi în reţele care comunică între ele şi ar 

trebui încurajaţi să colaboreze între ei şi în afara proiectelor uzuale, iar personalul 

managerial din şcolile implicate în cercetare ar trebui să urmeze cursuri de formare pentru 

a achiziţiona expertiza necesară conducerii unei astfel de activităţi. Şi nu doar profesorii ar 

trebui implicaţi în cercetare, ci şi elevii care ar putea să devină participanţi activi, adică 

persoane care derulează propriile proiecte de cercetare.  

Cercetarea-acţiune care implică elevii nu e doar o strategie didactică pentru obţinerea unor 

rezultate şcolare mai bune şi nici pregătire pentru viaţă, ci este chiar un nou stil de viaţă. 

Cercetătorii cred că şcoala tradiţională nu poate întreţine o atmosferă corespunzătoare 

pentru elevii care îşi realizează propria cercetare-acţiune. Acest lucru este posibil doar într-

o şcoală orientată către elev, al cărui scop principal este dezvoltarea potenţialului creativ al 

tuturor participanţilor. Elevii ar trebui aibă libertatea să-şi stabilească propriile arii sau teme 

de cercetare pe baza propriilor nevoi, interese şi valori în aşa fel încât scopul lor să fie 

îmbunătăţirea a ceva important pentru viaţa proprie. Punctul nodal al cercetării-acţiune nu 

este achiziţionarea de cunoştinţe noi, ci dezvoltarea potenţialului creativ. Pornind de la 

acesta, oamenii vor fi capabili să creeze realităţi noi şi apoi, plecând de la ele, vor produce 

cunoştinţe noi.69 

                                                            
69 Bălăşoiu, C., Blendea, P., Măntăluţă, O., Mihail, T.M. (coordonator), Neagu,N.,  Pop, V., (2009), 
Institutul de ştiinţe ale educaţiei, laboratorul "Management educaţional", Raportul de cercetare: 
Managementul calităţii în învăţământ. Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – asistată 
expert. Modele de intervenţie,  Bucureşti 
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4.4. Invăţarea prin cercetare acţiune într-o şcoală care învaţă 
 

Organizaţia dinamică, vie, care se autodepăşeşte constant este concomitent un 

cadru de afirmare şi o consecinţă a eforturilor individuale de ameliorare. Preocupările 

individuale fără cadru instituţional de suport nu au amploare şi nici şanse mari de reuşită pe 

termen lung. Aşadar, spaţiul optim pentru relfexivitatea individuală, pentru  (auto)dezvoltarea 

responsabilă pare să fie organizaţie care învaţă (learning organisation). Aceasta se defineşte 

ca fiind organizaţia în care „oamenii îşi dezvoltă continuu capacitatea de a crea rezultatele 

pe care şi le doresc cu adevărat, unde sunt alimentate modele noi şi extinse de gândire, 

unde aspiraţia colectivă este liber consimţită şi unde oamenii învaţă continuu cum să înveţe 

împreună“70.  

Peter Senge considerat de majoritatea ca fiind părintele conceptului „learning 

organization“, descris în „The Fifth Discipline“ (1990), afirmă că valorile organizaţiei care 

învaţă şi avantajul competitiv derivă din învăţarea continuă, atât individuală, cât şi colectivă. 

El recomandă ca liderii să îi provoace pe indivizi să se gândească constant şi creativ la 

nevoile organizaţiei. Scopul este să inducă acestora o motivaţie intrinsecă mai puternică. 

Aplicând aceste idei referitoare la performanţele indivizilor şi ale grupurilor, liderii pot crea 

stimulente prin care să le crească angajamentul organizaţional afectiv, pentru facilitarea 

implementării strategiilor71.  

 

Şcoala este o organizaţie pentru că este „o unitate sau grupare socială, conştient 

întemeiată, cu finalităţi explicit formulate, care antrenează un număr mare de indivizi pentru a 

îndeplini roluri şi statute bine determinate în cadrul unei structuri diferenţiate, cu funcţii de 

conducere şi coordonare a activităţilor72 ”. Este însă şcoala şi o organizaţie care învaţă sau 

doar o organizaţie în care se învaţă?  

 

Dezirabil este ca răspunsul la această întrebare să fie: da! Da, şcoala nu doar învaţă 

ăe alţii, ci trebuie să aspire prin întreaga sa dinamică să fie deschisă ameliorărilor continue. 

Cu alte cuvinte, nu doar indivizii fiecare în parte progresează ci întreaga instituţie în care 

                                                            
70 Cors, R. (2003), What is Learning Organization? Reflections on the Literature and Practitioner 
Perspectives 
71 Raluca Rusu, organizaţia care învaţã – o nouã provocare a societãţii postmoderne, 
http://www.actrus.ro/biblioteca/anuare/2007/a22.pd 
72 Păun, E. (1999) – Şcoala – abordare sociopedagogică, Iaşi, Editura Polirom, pg. 8 
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aceştia sunt angrenaţi promovează dezvoltarea organizaţională în toate compartimentele 

componente. „Când vorbim de learning organization, sistemul nostru de referinţă nu este 

individul care învaţă în cadrul organizaţiei, ci organizaţia în ansamblu. În acest caz, learning 

organization desemnează procesele de realizare dirijată şi structurată a schimbării 

organizaţiei, prin redefinirea, redimensionarea şi restructurarea valorilor şi comportamentelor 

colective, grupale.” Aşadar, şcoala corespunde în gradul cel mai înalt ideii de learning 

organization. Ea este o organizaţie care asimilează noile exigenţe şi le răspunde prin 

adaptări, dar şi prin soluţii noi, creatoare.73 

 

 

 

Aplicaţie 

 

Pe baza organizaţiei care învaţă, enumerate de fondatorul conceptului – Peter Senge – în 

lucrarea „The Fifth Discipline” am construit o „grilă” de analiză; o prezentăm mai jos, şi vă 

rugăm ca pe baza acestei descrieri să realizaţi o analiză critică a unei organizaţii şcolare 

pe care o cunoaşteţi (eventual cea în care lucraţi). Observaţi măsura în care aceasta 

corespunde ideii de organizaţie care învaţă. Care sunt punctele de convergenţă sau 

divergenţă cu modelul propus de Senge? Bifaţi răspunsurile în căsuţa corespunzătoare: 

 

 

Caracteristici ale organizaţiei care învaţă 

(după Peter Senge) 

Măsura în care se 

regăsesc în organizaţia 

dvs.  

Da Nu 

Oamenii îşi dezvoltă în mod continuu capacitatea de a 

obţine rezultatele pe care le doresc cu adevărat  

  

Sunt dezvoltate şi cultivate noi modele de gândire, în care 

aspiraţiile comune sunt adoptate în mod liber şi în care 

oamenii învaţă încontinuu să facă totul împreună; 

  

Sunt furnizate continuu oportunităţi de învăţare pentru toţi   

                                                            
73 idem, pag.27 
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componenţii organizaţiei;  

Sunt asigurate îmbinarea performanţei individuale cu 

performanţa organizaţională;  

  

Sunt sprijinite cercetarea, dialogul, punerea de întrebări şi îi 

face pe oameni să fie mai deschişi şi să îşi asume riscuri;  

  

Tensiunea creatoare este considerată ca o sursă de energie 

şi de reînnoire;  

  

Se caracterizează prin gândire sistemică (fiecare dintre 

membrii organizaţiei îşi cunoaşte sarcinile proprii şi înţelege 

modul în care acestea interacţionează cu sarcinile celorlalţi 

în procesul global de oferire a bunurilor şi serviciilor) 

  

Există o viziune comună (aceasta permite ca toţi angajaţii să 

aibă o percepţie clară privind viziunea organizaţiei şi face 

posibil ca fiecare angajat să acţioneze în mod conştient 

pentru transpunerea viziunii în practică) 

  

Promovează învăţarea în echipă (toţi membrii organizaţiei 

lucrează împreună, concep soluţii de rezolvare a noilor 

probleme şi le aplică tot împreună) 

  

 

       După această analiză sumară, puteţi spune că lucraţi într-o organizaţie care învaţă? 

 

 

Chiar dacă există şanse că răspunsul la acest „chestionar” să nu fie întotdeauna unul 

pozitiv, avem datoria păstrării optimismului! Organizaţia care învaţă nu e unul dintre 

conceptele simple, care se transpune cu uşurinţă din literatura de specialitate în practica de 

zi cu zi. Sau, aşa cum observa R. Rusu, în timp ce pentru unele organizaţii conceptul este 

clar şi posibil de a fi pus în practică, pentru altele creează confuzie. Organizaţia care învaţă 

este o filozofie, nu un program. Conceptul are multe de oferit reformării şi restructurării 

gândirii despre organizaţie. Să construieşti o astfel de organizaţie este o sarcină enormă 

care poate începe cu atitudinea pozitivă faţă de învăţarea continuă şi cu imaginea unui 
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proces vizionar. Organizaţia care învaţă este în continuă evoluţie. Nu poţi spune: Am ajuns! 

Am creat o astfel de organizaţie!”74 

 

Acest parcurs care solicită implicare, participare pe termen lung, insistenţă din partea 

practicienilor este valabil şi în cazul promovării demersului de cercetare acţiune în educaţie. 

Este vorba aşa cum s-a spus de la început de un proces ciclic care implică acţiune, reflexie,  

schimbări ameliorative, monitorizare şi iarăşi acţiune, reflecţie…Practicianul reflexiv nu poate 

spune „gata, am ajuns”,  „am terminat, am cercetat, acum pot doar să aplic”.  

 

Aşa că nu putem spune că „am ajuns la finalul unui ghid şi iată, am terminat” – avem 

în continuare obligaţia să aplicăm, sa reflectăm, să o luam de la capăt. Succes! 

 

                                                            
74 Raluca Rusu, organizaţia care învaţã – o nouã provocare a societãţii postmoderne, 
http://www.actrus.ro/biblioteca/anuare/2007/a22.pd 
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